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شروط دعوة العطاء المركزي رقـ ( ) 9149/14
أوال:

تدعى المكاتب اليندسية والشركات االستشارية المؤىمة لدى دائرة العطاءات الحكومية بالفئػة الثانيػة
واألولى (ب) في مجاؿ األبنية والمؤىمة لدى نقابة الميندسيف األردنييف لممشاركة بيذا العطاء.

ثانياً :وصؼ العمػؿ-:

يشػػػػػػػػػػػػػػػمؿ العمؿ عمى اعداد الدراسات والتصاميـ ووثائؽ عطاءات التنفيذ (إلنشاء مراكز
صحية  -توسعة وتحديث مراكز صحية قائمة) وحسب المتطمبات المعمارية األساسية المرفقة

غير شاممة لمساحات عناصر الحركة الرأسية واألفقية والجدراف الداخمية والخارجية وأية خدمات

ضرورية أخرى ويكوف العمؿ عمى النحو التالي:

 -4انشاء مراكز صحية اولية او شاممة.

 -انشاء مركز صحي أـ عياش /محافظة البمقاء

 -9توسعة وتحديث مراكز صحية قائمة وتحويميا الى مركز صحي شامؿ وعمى اف يقوـ االستشاري
بزيارة المبانى القائمة المطموب إعادة تحديثيا وتأىيميا وعمؿ مخططات ) (as builtلممبانى
القائمة باالضافة الى عمؿ الدراسة الالزمة لتوسعة المبنى بما يتالئـ مع المتطمبات المعمارية

المرفقة والخاصة بالمركز الصحي الشامؿ مع عمؿ جميع التعديالت الالزمة لمقواطع الداخمية

والخارجية لممبنى القائـ إف لزـ االمر وتأميف عناصر حركة رأسية وبما يتناسب مع اعماؿ

التوسعة والتحديث.

أ -توسعة وتحديث مركز صحي حواره /محافظة اربد.
ب -توسعة وتحديث مركز صحي الرازي /محافظة اربد.
كما ويشمؿ العمؿ لممشاريع المطموبة أعماؿ الموقع العاـ مف ساحات خارجية وأسوار وبوابػات المػداخؿ
والمخارج وأرصفة ومواقؼ لمسيارات باألعداد الالزمة وحيثما يمػزـ وأيضػا أعمػاؿ التأثيػث والتجييػز الغيػر

طبي لممركز وكؿ ما ىو ضروري النجاز العمؿ عمى أكمؿ وجو.

مالحظة -:يحؽ لصاحب العمؿ تغيير موقع المركز الصػحي ضػمف المحافظػة أو تغييػر المحافظػة وضػمف نفػس
المتطمبػػات المعماريػػة والمسػػاحة بتنسػػيب مػػف المالػػؾل دوف أف يطالػػب االستشػػاري أيػػة أوامػػر تغيريػػة أو

أعماؿ اضافية عمى أعماؿ العطاء.

مالحظات-:



عمػػػى االستشػػػاري الكشػػػؼ عمػػػى جميػػػع المبػػػاني القائمػػػة فػػػي الموقػػػع واعػػػداد وتقػػػديـ مخططػػػات

) (as builtخاصة بيا لغاية اجراءات التراخيص وذلػؾ ضػمف اعمػاؿ المرحمػة االولػى الػواردة فػي

ممحؽ العقد رقـ ( )9مف ىذه االتفاقية.




تقديـ تقرير كشؼ حسي بخصوص مدى تحمؿ المباني القائمة لمتوسعة العمودية المطموبة .
عمى االستشاري عمؿ الفحص االنشائي لممباني القائمة إف تطمب العمؿ ذلؾ.

المسػػاحة المقترحػػة غيػػر شػػاممة لمسػػاحات عناصػػر الحركػػة الرأسػػية واألفقيػػة والجػػدراف الداخميػػة
والخارجية وأية خدمات ضرورية أخرى.
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مدة إنجاز الدراسػات لممشػروع الواحػد ( )19اثنػاف وأربعػوف يومػا تقويميػا شػامال مراجعػات صػاحب
العمؿ وذلؾ لكافة المشاريع وحسب ما ورد في ممحؽ (/4أ).



يػتـ إصػدار أمػػر مباشػرة منفصػؿ لكػػؿ موقػع مػف المواقػػع الخاصػة بػالمراكز الصػػحية وتحتسػب مػػدة
العمؿ لكؿ مشروع مف تاريخ أمر المباشرة المذكور ولغاية اإلنجاز الفعمي لكافػة مراحػؿ العمػؿ لكػؿ

موقع عمى حدى.


تبقى االتفاقية سارية المفعوؿ لحيف قياـ االستشاري بانجاز وتسميـ كافػة عػدد المشػاريع المطموبػة



عمى االستشػاري التنسػيؽ مػع الجيػات المعنيػة لتثبيػت حػدود االراضػي مػف خػالؿ (دائػرة االراضػيل

وعددىا ( )3مشاريع.

البمديػػة المعنيػػةل وزارة الصػػحة) وبالتنسػػيؽ مػػع مسػػاحي ىػػذه الػػوزارة بخصػػوص حػػدود االراضػػي

المخصصة لممشاريع موضوع البحث.


مف مسؤولية االستشػاري الحصػوؿ عمػى الموافقػات المبدئيػة مػف البمديػة المعنيػة عمػى المخططػات

األولية لغايات تصديؽ المخططات والسير باجراءات الترخيص الحقا مف قبؿ المالؾ.


تكػػوف االعمػػاؿ التاليػػة مػػف التزامػػات المستشػػار التعاقديػػة ومشػػمولة باسػػعار العطػػاء وتشػػمؿ قيػػاـ
المستشار بدفع كافة الرسوـ والمصاريؼ والتكاليؼ والضرائب ..الخ المترتبة عمى ذلؾ لحيث يقػوـ

صاحب العمؿ باصدار المخاطبات الالزمة لمجيات صاحبة العالقة-:

 -4مراجعة الجيات المختصة لمحصوؿ عمى سندات التسجيؿ ومخططات األراضي والمخططػات
التنظيميػػة والبيانػػات التغييريػػة واالحػػداثيات لمقطػػع والتأكػػد مػػف حػػدوث أيػػة اف ػ ارزات حديثػػة أو

تغييرات تنظيمية عمى القطع والسير باجراءات التحويؿ مف اف ارزات مؤقتة الى اف ارزات دائمػة اف
وجدت.

 -9تثبيػػت حػػدود قطعػػة األرض عمػػى الواقػػع ومػػف خػػالؿ مسػػاح مػػرخص وتقػػديـ تقريػػر المسػػاح
المتعمؽ بذلؾ بحيث يكوف مصدؽ مف دائرة األراضي والمساحة .

 -3مراجعة الجيات التنظيمية فيما يخص أي إجراءات تتعمؽ بقطعة األرض مف حيث تعديؿ صفة
األرض ػي و/أو أيػػة اقتطاعػات الزمػػة والحصػػوؿ عمػػى
اإلسػػتعماؿ واالرتػػدادات و/أو توحيػػد قطػػع ا
اخر التعديالت عمى القطع اف وجدت سواء (تخصيص مشػاريع طريػؽ )...أو احػداث شػارع

طريػػؽ أو تعػػديؿ مسػػار( شػػارعل أو طريػػؽ) شػػامال تقػػديـ كافػػة الخػػدمات اليندسػػية والمسػػاحية
والمخططات الالزمة .

 -1القياـ بأعماؿ الرفع المساحي لكامػؿ مسػاحة قطعػة األرض مػع تثبيػت كافػة المنشػ ت واألبنيػة
والخػػػدمات القائمػػػة مػػػف أعمػػػدة كيربػػػاء وكوابػػػؿ أرضػػػية أو ىوائيػػػة وخطػػػوط تصػػػريؼ الصػػػرؼ

الصحي وحفر التفتيش وعبارات قنوات تصريؼ مياه األمطار ومجػاري السػيوؿ واألشػجار بكافػة
أنواعيا وتحديد نوعيػا وعمرىػا والمخاطبػة بشػأف االشػجار الحرجيػة المعمػرة لمػتمكف مػف اتخػاذ

االجراءات .

-5الحصوؿ عمى بروفايالت الشوارع المحيطة بالقطع العتمادىا في التصاميـ.

 -6التنسيؽ مع الجيات المعنية اليصاؿ الخدمات ( مياه صرؼ صحيل كيرباء وغيره لمموقع).

 -7اذا كػػاف تػػاريخ انشػػاء األبنيػػة القائمػػة وغيػػر المرخصػػة يتطمػػب مصػػادقة مػػف المديريػػة العامػػو
لمدفاع المدني يجب عمى االستشاري مراجعة المديرية العامة لمدفاع المدني والكشؼ عمػى ىػذه
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المباني واعداد المخططات والوثائؽ الالزمة العادة تأىيميا لتحقيؽ متطمبات الدفاع المدني ليا
لغايات الترخيص.

-8اعداد جدوؿ اكسيؿ بكافة المشاريع مبيناً اسـ المركز الصحيل الموقعل المساحةل رقـ القطعػةل
رقـ الحوضل المحافظة وأية معمومات أخرى تتعمؽ باالنجاز أو غيرىا.

-9أعماؿ استطالع الموقع تشمؿ جميع االعماؿ التمييدية لموصوؿ الػى الموقػع مػف تمييػد وشػؽ
ممػػر لوصػػوؿ اليػػات فحػػص التربػػة مػػع مػػا يمػػزـ مػػف عمػػؿ فتحػػات باالس ػوار  ....الػػخل واعػػادة

الوضع الى ما كاف عميو.

-41المشاركة في المجاف المعدة لتسميـ المواقع لممشاريع (االحداثياتل النقاط المرجعيػة ل الحػدود
واية امور اخرى الزمة ) لممقاوؿ عند لممباشرة بأعماؿ التنفيذ.

-44مف مسؤولية االستشاري الكشؼ عمى المواقع أثناء مرحمة التنفيذ فػي حػاؿ تػـ الطمػب
منػػو ذلػػؾ وبالتنسػػيؽ مػػع جيػػاز االش ػراؼ والمينػػدس المفػػوض المتػػابع لحػػؿ المشػػاكؿ
التصميمية لممشاريع التي تـ اغفاليا اثناء اعداد الدراسات.

ثالثا":

وصؼ الخدمات اليندسية
حسػػب ممح ػؽ االتفاقيػػة رقػػـ ( )9واجبػػات االستشػػاري أثنػػاء مراحػػؿ الدراسػػات والتصػػميـ لمشػػاريع
األبنية والمتطمبات المرفقة معيا لمعطاء .

رابعاً":

طريقة تقديـ العروض

تقدـ العروض المالية والوثائؽ المطموبة فقط في مغمؼ مغمؽ ويكتب عميو العرض المالي والوثائؽ المطموبة

لمعطاء رقـ ( )9149/14الخاص بإعداد الدراسات والتصاميـ ووثائؽ عطاء التنفيذ لتوسعة وتحديث أو
إنشاء مراكز صحية جديدة :
()4-1

العرض المالي -:

يجب أف يشتمؿ العرض المالي عمى -:

-

تقػػػديـ العػػػرض المػػػالي عمػػػى النمػػػوذج المخصػػػص فػػػي اتفاقيػػػة

الخدمات اليندسية (ع. )4

أف تكوف األسعار الواردة في العرض المالي شاممة ألية رسوـ أو
ضرائب نتيجة العمؿ في االتفاقية بما فييػا الضػريبة العامػة عمػى

المبيعات
()9-1

عمى المناقص تقديـ نسػخة الوثػائؽ األصػمية كاممػة وبحيػث تكػوف موقعػة منػو ومختومػة

()3-1

يطمب مف االستشاري تعبئة نموذج شيادة مطابقة رؤوساء االختصاص المرفؽ مع

بخاتـ المكتب.

الوثائؽ والتوقيع عميو وختمو بخاتـ المكتب وارفاقو مع العرض المالي.
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()1-1

يطمب مف المكاتب اليندسية والشركات االستشارية تبميػ دائػرة العطػاءات الحكوميػة عػف
أي تغييػػر يط ػ أر عمػػى كوادرىػػا الفنيػػة الرئيسػػية بعػػد شػراء وثػػائؽ أي عطػػاء مػػف عطػػاءات

الخدمات اليندسية وبخالؼ ذلػؾ سػيتـ حرمػاف المكتػب اليندسػي أو الشػركة االستشػارية
مف المشاركة بالعطاء .

()5-1

يتـ فتح العروض المالية المقدمة مف المكاتب اليندسية أو الشركات االستشارية وستعاد

()6-1

يطمػػب مػػف االستشػػاري تضػػميف وثػػائؽ العطػػاء البنػػود الالزمػػة العمػػاؿ السػػالمة العامػػة

العروض المالية التي تقرر لجنة العطاءات المختصة عدـ فتحيا ألصحابيا مغمقة.

واألمف وحماية البيئة وتحديدىا والتأكيػد مػف خػالؿ وثػائؽ العطػاء عمػى أف يقػوـ المقػاوؿ
بجميع أعماؿ السالمة العامة واألمف وحماية البيئة ووضع االسيجة واإلشارات التحذيريػة

()7-1

لممشاريع عمالً بأحكاـ المواد ( )4-49و( )4-61مف عقد المقاولة لممشاريع اإلنشائية
الشروط الخاصة التفاقية الخدمات اليندسية العداد الدراسات والتصػاميـ ووثػائؽ العطػاء

(ع )4تعتمد الشروط التالية كشروط خاصػة باالتفاقيػة وأف مػا يػرد فػي ىػذه الشػروط مػف

إضػػافات أو تعػػديؿ عمػػى مػواد الشػػروط العامػػة التفاقيػػة الخػػدمات اليندسػػية يعتبػػر سػػائداً
ويؤخذ بو بالقدر الذي يفسر أو يضيؼ أو يعدؿ عمى تمؾ المواد وقد اعتمدت نفس أرقػاـ

()8-1

مواد الشروط العامة التفاقية الخدمات اليندسية.

مرفؽ الشروط الخاصة التفاقية الخػدمات اليندسػية إلعػداد الدراسػات والتصػاميـ ووثػائؽ

العطاء (ع )4والمتعمقة بتعػديؿ المػواد رقػـ ( )4ورقػـ ( )99وعمػى االستشػاري التقيػد بمػا
جاء فييا وبخاصة ممحؽ رقـ ( )5وممحؽ رقـ (. )6

()9-1

يطمػػػب مػػػف االستشػػػاري التقيػػػد بالشػػػروط الخاصػػػة التفاقيػػػة الخػػػدمات اليندسػػػية إلعػػػداد

الدراسات والتصاميـ ووثائؽ العطاء (ع )4والمتضمنة (المرفقة مع وثائؽ العطاء) -:
أ-

تعديؿ المادة ( - )4التعاريؼ

ب -تعديؿ المادة ( - )99أحكاـ عامة

ج -ممحؽ رقػػػـ (  ) 5إقرار متعمؽ بالدفعات األخرى

د -ممحؽ رقػػػـ (  ) 6إقرار متعمؽ بالدفعات الممنوعة
( )41-1عمى المناقص أف يكوف سعره شػامالً لكافػة الرسػوـ والضػرائب والضػماف االجتمػاعي وأيػة
رسوـ و/أو ضرائب أخرى .

( )44-1عمػػى المنػػاقص القيػػاـ بتكميػػؼ األجيػػزة الفنيػػة بالواجبػػات والمسػػؤوليات المناطػػة بيػػا خطيػاً
وارساؿ نسخة مف ىذا التكميؼ إلى صاحب العمؿ .

()49-1

لف يتـ إحالة العطاء عمى االستشاري الػذي يفقػد تأىيمػو الصػادر بموجػب تعميمػات تأىيػؿ
المكاتب اليندسية والشركات االستشارية لسنة  4996أو يصدر بحقو قرار بالحرماف مف
المشاركة بالعطاء خػالؿ الفتػرة مػا بػيف تاريػػخ إعػالف طػرح العطػاء وتػاريخ قػرار اإلحالػةل

وبناء عميو سوؼ يستبعد العرض المقدـ مف االستشاري مف المشػاركة بالعطػاءل دوف أف
ً
5
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يكػػوف لالستشػػاري الحػػؽ بػػاالعتراض أو بػػالرجوع عمػػى صػػاحب العمػػؿ أو دائػػرة العطػػاءات
المختصة بأي مطالبة مالية أو قانونية.
()43-1

المشاريع غير الموثقة و /أو التي ال تقتنع بيا لجنة العطاءات المختصة مف حيث

اإلثبات أو نوع ىذه الخبرة ال تحتسب مف ضمف الخبرات المتخصصة سواء كانت لممكتب
أو لألفراد .

()41-1

يحؽ لصاحب العمؿ إلغاء العطاء دوف إبداء األسباب وبدوف أف يترتب عف ىذا اإللغاء

()45-1

يجب عمى االستشاري تعبئة الجداوؿ التالية -:

أية مطالبات مالية أو قانونية ألي مف المشاركيف بالعطاء .

أ .مرفؽ جدوؿ رقـ ( )4العطاءات المحالة 1

ب .مرفؽ جدوؿ رقـ ( )9الوضع المؤسسي 1

ج .مرفؽ جدوؿ رقـ ( )3رؤساء االختصاص ومساعدييـ .

()46-1

يحؽ لصاحب العمؿ اذا تبيف لو عدـ كفاءة المستشار أو مدير المشروع إلنجاز العمؿ

وعمى ضوء ما تـ تقديمو لممرحمة األولى أف يطمب تغير مدير المشروع المسمى قبؿ
االنتقاؿ لممرحمة الثانية أو إنياء االتفاقية مع المستشار اذا استمر في تقديـ عمؿ

بمستوى غير مناسب وحسب شروط االتفاقية خالؿ المرحمة الثانية
()47-1

يتوجب أف يتـ التوقيع عمى كافة الوثائؽ المقدمة مف قبؿ الشخص المفوض بالتوقيع
نيابة عف االستشاري واف تكوف ىذه الوثائؽ مختومة بالخاتـ الرسمي لالستشاري.
كما يطمب مف االستشاري أف يوضح في عرضو ما يمي -:

 اسـ المشروع .-

اسـ صاحب العمؿ
وصػػؼ مفصػػؿ لممشػػروع ومكوناتػػو (نػػػوع الخػػدمات التػػي قػػدميا االستشػػاري ونسػػػبة
مشاركتو بذلؾ)
مدة الدراسة حسب العقد وأي تمديدات رسمية لممدة وأسباب ىذه التمديدات .
تاريخ البدء بالدراسة وتاريخ إنجازىا .
بدالت األتعاب التي تقاضاىا االستشاري .
الكمفة التقديرية لتنفيذ المشروع .
القيمة النيائية لتنفيذ المشروع ( إف أمكف ) .
اسـ الجية التي قامت باإلشراؼ عمى تنفيذ المشروع .
اسـ المقاوؿ المنفذ لممشروع .
أي معمومات أخرى يرى االستشاري أنيا ضرورية .
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خامسا  :العرض المالي:
 4-5سيتـ فتح العروض المالية لجميع العروض المقدمة.
 9-5اسموب تدقيؽ العروض المالية-:

سيتـ تدقيؽ العروض المالية تدقيقاً حسابياً حسب االسس المتبعة مع االخذ بعيف االعتبار ما يمي:

 4-9-5اذا اورد المناقص خصما جزئيا عمى اسعار بعض بنود االعماؿ او كميا عمػى اجمػالي السػعر المقػدـ
منو او كمييما سيتـ التعامؿ مع ىذا الخصـ عمى النحو االتي -:

أ -اف تكوف المبال االحتياطية الواردة في وثػائؽ العطػاء غيػر خاضػعة لمخصػـ الػذي يقدمػو المنػاقص
عمػػى عرضػػو وفػػي حػػاؿ قيػػاـ المنػػاقص بػػاجراء الخصػػـ عمػػى المبػػال االحتياطيػػة يػػتـ تصػػحيح ذلػػؾ

اصولياً.

ب -اذا اورد المناقص خصػما عمػى عرضػو المػالي كمبمػ مقطػوع دوف تػدويف نسػبة ىػذا الخصػـ مػف
اجمالي قيمة العرض يتـ حساب نسبة ىذا الخصـ كنسبة مئوية مف اجمالي قيمة العرض المالي.

ت -اذا اورد المنػػاقص الخصػػـ المقػػدـ منػػو عمػػى عرضػػو المػػالي كنسػػبة مئويػػة مػػف قيمػػة العػػرض دوف
تدويف قيمة ىذا الخصـ يتـ حساب قيمة ىذا الخصـ مف اجمالي عرضة المالي.

ث -يجػب اف تتطػػابؽ النسػبة المئويػػة لمخصػػـ المقػدـ مػػف المنػػاقص مػع قيمػػة ىػػذا الخصػـ الػواردة فػػي
عرضو .

ج -اذا ورد تناقض بيف النسبة المئوية لمخصـ المقدـ مف المناقص وبيف قيمة ىذا الخصػـ يػتـ االخػذ
بالقيمة االعمى ليذا الخصـ.

 9-9-5اذا اورد المناقص زيادة جزئية عمى اسعار بعض بنود االعمػاؿ او كميػا عمػى اجمػالي السػعر المقػدـ
مف او كمييما فسيتـ التعامؿ مع ىذه الزيادة عمى النحو االتي -:

أ -اف تكوف المبال االحتياطية الواردة في وثػائؽ العطػاء غيػر خاضػعة لمزيػادة التػي يػدونيا المنػاقص
عمػػى عرضػػو وفػػي حػػاؿ قيػػاـ المنػػاقص بػػاجراء الزيػػادة عمػػى المبػػال االحتياطيػػة يػػتـ تصػػحيح ذلػػؾ

أصوليا.

ب -إذا أورد المنػػاقص زيػػادة عمػػى عرضػػو المػػالي كمبم ػ مقطػػوع دوف تػػدويف نسػػبة ىػػذه الزيػػادة مػػف
إجمالي قيمة العرض يتـ حساب نسبة ىذه الزيادة كنسبة مئوية مف إجمالي قيمة العرض المالي.

ت -اذا اورد المناقص الزيادة المدونة منو عمى عرضػو المػالي كنسػبة مئويػة مػف قيمػة العػرض دوف
تدويف قيمة ىذه الزيادة يتـ حساب قيمة ىذه الزيادة مف اجمالي عرضو المالي.

ث -يجب اف تتطابؽ النسػبة المئويػة لمزيػادة المدونػة مػف المنػاقص مػع قيمػة ىػذه الزيػادة الػواردة فػي
عرضو.

ج -اذا ورد تناقض بيف النسبة المئوية لمزيادة المدونة مف المناقص وبيف قيمة ىذه الزيادة يتـ االخػذ
بالقيمة األدنى ليذه الزيادة.

 3-5سيتـ التعامؿ مع العروض المالية لممكاتب المؤىمة بتطبيؽ األسس والشروط التالية -:
 -4سترتب األسعار االمقدمة مف االستشارييف ترتيباً تنازلياً مف األكثر الى األقؿ

7
مشاريع انمراكز انصحيح

 -9سػػيؤخذ السػػعر الوسػػطي لألسػػعار المقدمػػة فػػإف كػػاف عػػدد االستشػػارييف المتقػػدميف فردي ػاً فسػػيأخذ
صػػاحب التقػػديـ الوسػػط ىػػو السػػعر الوسػػطي أمػػا اذا كػػاف عػػدد المتقػػدميف زوجي ػاً فيؤخػػذ المتقػػدماف
الوسط حسب الترتيب ويكوف صاحب التقديـ الوسط الثاني (األقؿ) ىو سعر الوسطي 1

 -3سيخرج مف التنافس كؿ مف يزيد أو يقؿ سعره عف  %31مف السعر الوسطي .

 -1يستخرج السعر المعدؿ مف األسعار الباقية وذلؾ بجمع ىذه األسعار وتقسيميا عمى العدد الباقي .

 -5سيحاؿ العطاء عمى أقؿ األسعار الذي يقػع ضػمف حػدود الػػ ( )%41األقػؿ مػف معػدؿ السػعر المبػيف
في البند ( )1أعاله ل وفي حالة عدـ وجود مثؿ ىػذا السػعر تػتـ االحالػة عمػى السػعر األدنػى مباشػرة

بعد حدود ( )%41األقؿ حتى لو كاف صاحب ىذا السعر مف الذيف تـ اسػتبعادىـ بموجػب البنػد ()3
أعاله .

 -6إف عبػػػارة (ضػػػمف حػػػدود  %41األقػػػؿ مػػػف معػػػدؿ السػػػعر ) الػػػوارد فػػػي ( )5أعػػػاله تعنػػػي أف السػػػعر
المساوي لمعدؿ السعر غير مشمولة ضمف ىذه الحدود .

 -7إذا تعذر تطبيؽ المعادلة وفقاً ليذه األسس تتـ اإلحالة عمى أقؿ األسعار المتقدمة لمعطاء .

سادسا :

تقدـ كفالة حسف اإلداء بنسبة ( )%41مف إجمالي بدالت األتعاب شامالً ضريبة المبيعات

المادة ( - )41تحريات اسػتطالع الموقػع والفحص االنشائي
يضاف إنى انمادج (- )01ب-
ويجب أف يكوف االستشاري المتعاقد معو ألعماؿ استطالع الموقع والفحص االنشائي مؤىالً لدى دائرة
العطاءات الحكومية بالفئة األولى(أل ب).

مالحظػػػػػػة-:
 عمى االستشاري الذي سيحاؿ عميو العطاء االلتزاـ بتسػمية الكػادر الفنػي الػوارد أدنػاه وتقػديـ كافػةالخبرات المطموبة لمكادر الفني وعمى اف تكػوف ىػذه الخبػرات موثقػة( والمشػاريع غيػر الموثقػة و /أو

التي ال تقتنع بيا المجنة المكمفة بتدقيؽ مراحؿ أعماؿ العطاء مف حيث اإلثبات أو نوع ىذه الخبػرة )

ال تعتمدل وعمى االستشاري تسمية ىذا الكادر ليتـ اعتماده اصػوليا مػف قبػؿ الكػوادر الفنيػة فػي وزارة
االشغاؿ العامة واالسكاف

 .4رئيس الفريؽ (ميندس معماري أردني رئيس اختصاص ) خبرة عامة ال تقؿ عف ( )45سنة منيا
خبػػرة متخصصػػة فػػي التصػػميـ المعمػػاري فػػي مجػػاؿ األبنيػػة المتخصصػػة المشػػػػػػػػػػػػابية ال تقػػؿ عػػف

( )41سنوات عمى أف تتضمف خبرات في التصميـ لمشروع مشابو لمتطمبات العطاء موضوع البحث
ال تقؿ مساحتة عف ( 3111ـ.)9

 .9ميندس مدني  -:خبرة عامة ( )41سػنوات وخبػرة فػي التصػميـ اإلنشػائي لألبنيػة ال تقػؿ عػف ()7
سنوات عمى أف تتضمف خبرات في التصميـ لمشروع ال تقؿ مساحتة عف ( 3111ـ.)9
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 .3ميندس ميكانيؾ  :بخبره عامة ( )41سنوات وخبرة متخصصة في التصميـ ال تقؿ عف
( )7سنوات وانو قاـ بإعداد التصاميـ ألعماؿ التدفئة والتكييؼ والصرؼ الصحي لمشروع
في مجاؿ األبنية ذات المتطمبات المشابية لمتطمبات المشروع موضوع العطاء ال تقؿ

مساحتة عف ( 3111ـ.)9

 .1ميندس كيرباء :بخبره عامة ( )41سنوات وخبرة متخصصة في التصميـ ال تقؿ عف ()7
سنوات وانو قاـ بإعداد التصاميـ لألعماؿ الكيربائية لمشروع في مجاؿ األبنية ذات
المتطمبات المشابية لمتطمبات المشروع موضوع العطاء ال تقؿ مساحتة عف ( 3111ـ.)9

 .5ميندس عقود ومواصفات وكميات  :بخبرة عامة ( )41سنوات تتضمف خبرة في حساب
الكميات واعداد العقود والمواصفات لمشروع مشابو حجمػػاً ونوعاً.
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عطوفة مدير عاـ دائرة العطاءات الحكومية
الموضوع :العطػاء رقـ () 9149/14

الخاص بإعداد الدراسات والتصاميـ ووثائؽ عطاء التنفيذ

لمشاريع(انشاء مراكز صحية-توسعة وتحديث مراكز صحية قائمة)
(المجموعة األولى)

==============================================
نحـ ـ ــن  /شـ ـ ـ

 /ـــ

………………………… .ال/ؤهلـ ـ ـ اـ ـ ـ  /ـ ـ ـ ل

االبني ـ ب ل ـ ………… ..ن غ ـ
ب ـح

ب ل /ـ

ثاـ ق الوضـ ل ًل/ـ ت بــنن شنهيلنـ لـ

ثنشح/ل /ل ال /ؤثلي ش ه ذلك .

ب لوض ـ ل /ث ــثس البح ـ

ث ــن ثم

ا ـ ا الوضـ لال الح ث/يـ ال زال ـ ي ت

الونـ ـثان :
قم اله شف :
قم ال س :
الب ي االل ش ثن :
مذيـــر انشـركــح

مالحظػة :يتـ تعبئة ىذه الصفحة واعادتيا الى الدائرة بواسطة البريد االلكتروني .
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عقد خدمات ىندسية ( ع) 4
الموضوع :العطػاء رقـ () 9149/14

الخاص بإعداد الدراسات والتصاميـ ووثائؽ عطاء التنفيذ

لمشاريع (انشاء مراكز صحية-توسعة وتحديث مراكز صحية قائمة)
(المجموعة األولى)

الدائرة  :وزارة االشغاؿ العامة واالسكاف
................................................................................................................................................

الفريؽ األوؿ  :صاحب العمؿ :

.....................................................

الفريؽ الثاني  :االستشػاري :

.....................................................

رقػػػػػػـ العػػػطاء :

.....................................................

تاريخ توقيع العقػػػػػد :

.....................................................

مػػدة العقػػػػػػد :

.....................................................

قيمة العقد المقبولػػػػة :

.....................................................

قيمة غرامة التأخيػػػػر /مشروع

ضمف العطاء:

(  ) 75خ/س ث بوثن ين ات ل ل يثم شنخي
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عقد خدمات ىندسية (ع)4
الفيرس
الموضػػوع

الفيػػػرس

رقـ الصفحة
41

اتفاقية العقد

44

الشروط العامة لعقد الخدمات اليندسية

43

المادة ( - )4التعاريؼ

41

المادة ( - )9وصؼ العمؿ في نطاؽ العقد

45

المادة ( - )3المغة والقانوف المعتمداف

45

المادة ( - )1الضرائب والرسوـ

45

المادة ( - )5كفالة حسف األداء

46

المادة ( - )6مستوى األداء

46

المادة ( - )7سرياف العقدل المباشرة ل مدة العمؿ

46

المادة ( - )8واجبات االستشاري

47

المادة ( - )9التنازؿ والعقود الفرعية

47

المادة ( - )41تحريات استطالع الموقع

47

المادة ( - )44التغييرات واألعماؿ اإلضافية

48

المادة ( - )49التقصير مف جانب االستشاري

48

المادة ( - )43إنياء العقد مف قبؿ صاحب العمؿ

91

المادة ( - )41إنياء العقد مف قبؿ االستشاري

91

المادة ( - )45مسؤوليات صاحب العمؿ

91

المادة ( - )46مراحؿ ومدد العمؿ

94

المادة ( - )47بدؿ األتعاب

94

المادة ( - )48تدريب موظفي صاحب العمؿ

94

المادة ( - )49تسوية الخالفات بيف صاحب العمؿ واالستشاري

99

المادة ( - )91تعديؿ التشريعات

93

المادة ( - )94االخطارات العدلية

93

المادة ( - )99أحكاـ عامة

93

المادة ( - )93إقرار المخالصة

96

المادة ( - )91اإلشعارات

97

ممحؽ العقد رقـ ( - 4أ )  -الجدوؿ الزمني لمراحؿ الدراسات

98

ممحؽ العقد رقـ ( - 4ب)  -بدالت األتعاب

99

نموذج كفالػػة السمفػػػة

31

ممحؽ العقد رقـ ( - )9واجبات االستشاري أثناء مراحؿ الدراسات

34

ممحؽ العقد رقـ ( - )3نموذج كفالة حسف األداء

39

ممحؽ العقد رقـ (- )1خالصة بدؿ أتعاب االستشاري في مرحمة إعداد التصاميـ

11

ممحؽ العقد رقـ ( )5إقرار متعمؽ بالدفعات األخرى

14

ممحؽ العقد رقـ ( )6إقرار متعمؽ بالدفعات الممنوعة

19

جدوؿ رقـ ()4

13

العطاءات الحكومية المحالة

جدوؿ رقـ ( )9الوضع المؤسسي

11

جدوؿ رقـ ( )3رؤساء االختصاص و مساعدييـ
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نموذج اتفاقية عقد خدمات ىندسية ( ع) 4
الموضوع :العطػاء رقـ () 9149/14
الخاص بإعداد الدراسات والتصاميـ ووثائؽ عطاء التنفيذ
لمشاريع(انشاء مراكز صحية-توسعة وتحديث مراكز صحية قائمة)
(المجموعة األولى)
عطاء رقـ :
...............................................................................................

-

بيف

حررت ىذه االتفاقية في ىذا اليوـ 11111الموافؽ 1111مف شير  1111111سنة 111111

عمى اعتباره الفريؽ األوؿ

صاحب العمؿ :
ويمثمو -:

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111

عمى اعتباره الفريؽ الثاني

واالستشػػػاري :

ويمثمو 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -:
لما كاف الفريؽ األوؿ راغباً في الحصوؿ عمى خدمات فنية مف دراسات وتصاميـ واعداد وثائؽ عطاء التنفيذ

لممشروع أعاله ل ولما كاف قد قبؿ بعرض الفريؽ الثاني المقدـ إليو ل فقد تـ االتفاؽ بيف الفريقيف عمى ما
يمي -:
-4

يكوف لمكممات و التعابير الواردة في ىذا العقد نفس المعاني الواردة فػي دفتػر عقػد المقاولػة الموحػد لممشػاريع
اإلنشػػائية فيػػدؾ ( )4999الصػػادر عػػف وزارة األشػػغاؿ العامػػة واإلسػػكاف باإلضػػافة إلػػى التعػػاريؼ ال ػواردة فػػي

-9

المادة (  ) 4مف الشروط العامة ليذا العقد و في حاؿ وجود اختالؼ تعتمد التعاريؼ الواردة في ىذا العقد.

اعتبار الوثائؽ المدرجة أدناه جزءاً ال يتج أز مف ىذا العقد وتعتبر في مجموعيا وحدة متكاممػة ل ويكػوف ترتيػب
أولوية الوثائؽ حسب التسمسؿ التالي -:

أ-

كتاب القبوؿ متضمناً قرار اإلحالة

ب-

عرض المناقصة

د-

الشروط الخاصة لمعقد

ج-

ىػ-

و-

التعميمات لممشتركيف في المناقصة ودعوة العطاء والمالحؽ التي تصدر قبؿ التوقيع عمى العقد 1

األسس المرجعية

الشروط العامة

13
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) دينار

-3أ -قيمة العقد المقبولة رقماً ( :

وكتابة  ) ……………………………………………………………………………………( :دينار
) يوما

ب -مدة العقد ( :

(…………………………………………… )..يوماً

وتشمؿ المدة الالزمة لممراجعة والتقييـ مف قبؿ الفريؽ األوؿ
-4

يتعيد الفريؽ الثاني بإعداد وتقديـ الخدمات اليندسية المطموبة منو في ىذا العقد وانجازىا وتسميميا وفقا لمشروط

-5

يتعيد الفريؽ األوؿ بأف يدفع لمفريؽ الثاني قيمة العقد ( بدؿ أتعابو ) في المواعيد وباألسموب المحدد لذلؾ في الممحؽ

والمتطمبات الواردة فيو 1

رقـ ( /4ب ) مف ىذا العقد لقػاء قيػاـ الفريؽ الثاني بتقديـ الخدمات اليندسية المطموبة منو بموجب ىذا العقد 1

وبناء عمى ما ذكر أعاله ل جرى توقيع ىذا العقد وابرامو في التاريخ المذكور أعاله 1

الفريؽ الثاني

الفريؽ األوؿ

صاحب العمؿ

التوقيع:
االسػـ:

االستشاري

.................................................................

................................................................

الوظيفة............................................................:

التوقيع:

.......................................................

االسػـ :

......................................................

الوظيفة:

.......................................................

قد شيد عمى ذلؾ :
التوقيع.............................................................. :
االسػـ. ..............................................................:

التوقيع:

.......................................................

االسـ........................................................... :
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انشروط انعامح نعقذ انخذماخ انهنذسيح
ال/ـ ا  -1الشو يف :
يكوف لمكممات و المصطمحات التالية حيثما وردت في ىذا العقد المعاني المخصصة ليا أدناه كما أف
الكممات التي تشير إلى األشخاص أو الفرقاء تشمؿ الشركات و الكيانات القانونية األخرى ما لـ

يقتضي السياؽ غير ذلؾ -:

الحكومػػة  :حكومة المممكة االردنية الياشمية .

صاحب العمؿ  :الفريؽ المشار إليو في ىذا العقد كفريؽ أوؿ وكذلؾ خمفاءه القانونيوف والذي يتعاقػد مػع
االستشػاري إلنجػاز الخػػدمات اليندسػية التػي يشػػمميا العقػد ل أو أي جيػة أخػػرى يفوضػيا صػػاحب
العمؿ لممارسة صالحيات ومسؤوليات الفريؽ األوؿ ل عمى أف يتـ إعالـ االستشاري بذلؾ خطيا"

ممثؿ صاحب العمؿ  :الشخص الذي يعينو صاحب العمؿ لمتابعة أعمػاؿ االستشػاري بموجػب ىػذا العقػد
ويتمتػػع بالصالحيػػػات التػي يػتـ تحديػدىا لػو مػف قبػؿ صػاحب العمػؿ كمػا يجػري إبػالغ االستشػاري

خطياً بيا .

االستشاري  :المكتب (مكتب ميندس ل مكتب أو شركو ىندسية ل مكتب أو شػركة استشػارية) أو التػ لؼ
المشار إليو في العقد كفريؽ ثاني والذي تعاقد معو صاحب العمػؿ ألداء الخػدمات اليندسػية وفقػا"

ليذا العقد .

الخػػدمات اليندسػػية  :إعػػداد الدراسػػات لالتصػػاميـ ل وثػػائؽ عطػػاء التنفيػػذل المخططػػات بكافػػة أنواعيػػال

المواصفػػػػات الفنية ل جداوؿ الكمياتل الشروط العامة والخاصة وفقا" لما ىو محدد في ىػذا العقػد

ومالحقو والشروط الخاصة بيذا العقد.

األسػػس المرجعيػػة  :األىػػداؼ و الغايػػات و نطػػاؽ الميػػاـ المطموبػػة و الدراسػػات و البيانػػات األساسػػية و
المعمومات التي تعطي فكرة واضحة عف طبيعة الخدمات اليندسية المطموبة .

عرض المناقصة  :العرض المقدـ مف االستشاري إلى صاحب العمؿ إلنجاز الخػدمات اليندسػية بموجػب
ىذا العقد

كتاب القبوؿ  :القبوؿ الرسمي مف صاحب العمؿ لعرض المناقصة مع أي شػروط إضػافية اتفػؽ الفريقػاف
عمييا قبؿ توقيع العقد وذلؾ وفقاً لقرار اإلحالة .

قيمة العقد المقبولة  :المبم اإلجمالي المذكور في كتاب القبوؿ مقابؿ أداء الخدمات اليندسية المطموبػة
وفقاً لمعقد .

قيمة العقد  :قيمة العقد المقبولة باإلضافة إلى أي زيادة أو نقصاف بسبب التعػديالت التػي قػد تطػ أر عمػى
العقد .

الموافقػػة  :الموافقة الخطية أو الموافقة الشفوية التي يتموىا تأكيد خطي .
مدة العقد  :ىي المدة المحددة في ممحؽ رقـ (  / 4أ ) مف ىذا العقد .

مػدة العمػؿ  :ىي المدة المحددة بالعقد إلنجاز األعماؿ موضوع ىذا العقد وتشمؿ المدة الالزمة لممراجعػة
و التػػدقيؽ مػػف قبػػؿ الفريػػؽ األوؿ باإلضػػافة إلػػى أي تمديػػدات مبػػررة عمػػى مػػدة العقػػد وتقػػاس

بالتوقيت الشمسي وبعدد األياـ التقويمية وليس بأياـ العمؿ.

جزً منو 1
الوثائؽ  :ىي الوثائؽ المدرجة في ىذا العقد والتي تعتبر ا
15
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الموقع  :األراضي واألماكف و المناطؽ التي يحددىا صاحب العمؿ أو يعينيا إلنجاز األعماؿ موضوع ىذا
العقد ل وكذلؾ أي أماكف أخرى ينص عمييا العقد تحديدا عمى اعتبارىا جزءاً مف الموقع 1

المبال االحتياطية  :ىي المبم أو المبال المدرجة فػي خالصػة بػدؿ األتعػاب والمخصصػة لمصػرؼ عمػى
أي أعمػػاؿ أو خػػدمات أخػػرى تحػػدد بالعقػػد ويحػػدد بنػػد منفصػػؿ ألي منيػػا فػػي خالصػػو بػػدؿ
األتعاب .

اآلخريف  :األشخاص مف غير الموظفيف.

الموظػػؼ  :الموظػػؼ الرسػػمي أو المسػػتخدـ أو الممثػػؿ أو الوكيػػؿ لػػدى صػػاحب العمػػؿ أو مػػف
يمثمو صاحب العمؿ ويشمؿ ذلؾ العامميف لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي
تساىـ بيا الحكومة.

الدفعات األخرى  :ىي جميع العموالت أو أتعاب االستشػارات أو أتعػاب الػوكالء أو غيرىػا المباشػرة وغيػر
المباشػػرة وأي شػػيء ذو قيمػػة ماديػػة دفعيػػا االستشػػاري أو تػػـ االتفػػاؽ عمػػى دفعيػػا " اآلخػريف"

ويشمؿ ذلؾ التصريح عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر وصفاً مفصالً ليذه الدفعات وسببيا سػواء
تـ دفعيا أو كانت ستدفع بشكؿ مباشر أو غير مباشر مف قبػؿ االستشػاري أو نيابػ ًة عنػو ل أو

مف قبؿ استشػارييو أو نيابػ ًة عػنيـ أو أي مػف مػوظفييـ أو وكالئيػـ أو ممثمػييـ ل وذلػؾ فيمػا

يتعمػػؽ بالػػدعوة إلػػى تقػػديـ العػػروض الخاصػػة بتنفيػػذ ىػػذا العقػػد أو عمميػػة المناقصػػة  /المػزاودة
نفسيا واإلحالة عمى االستشاري أو المفاوضات التي تجري إلبراـ العقد مف أجؿ تنفيذه فعالً.

الػػدفعات الممنوعػػة  :ىػػي جميػػع المبػػال س ػواء كانػػت عم ػوالت أو أتعػػاب استشػػارات أو أتعػػاب وكػػالء أو
غيرىا دفعت بشكؿ مباشر أو غير مباشر أو أي شيء ذو قيمة ماديػة أو الوعػود أو التعيػدات

لدفع مثؿ ىذه المبال أو تقديـ ىذه األشياء سواء مباشػرةً أو بالواسػطة وبغػض النظػر عمػا إذا
كاف ذلؾ تـ مف قبؿ االستشاري أو نياب ًة عنو أو مف قبؿ استشارييو مف الباطف أو نياب ًة عنيـ

أو أي مف موظفييـ ووكالئيـ أو ممثمييـ والتػي تػدفع إلػى أي "موظػؼ" سػواء تصػرؼ بصػفة
رسػػمية أـ ال ل وذلػػؾ فيمػػا يتعمػػؽ بالػػدعوة إلػػى تقػػديـ العػػروض الخاصػػة بتنفيػػذ ىػػذا العقػػد أو
عممية المناقصة  /المزاودة نفسيا أو اإلحالة عمى االستشاري أو المفاوضات التي تجري إلبػراـ

العقد مف أجؿ تنفيذه فعالً .

لجنة التدقيؽ  :لجنة مكونو مف ميندسيف ممثميف عف المكاتب االستشارية المؤىمة لدى دائػرة العطػاءات
الحكومية وباالشتراؾ مع ميندسيف مختصيف فػي وزارة األشػغاؿ العامػة و اإلسػكاف ومنػدوب أو

اكثر عف الجية صاحبة العالقة يتـ تسػميتيـ وتكمػيفيـ رسػمياً بػذلؾ بموجػب كتػاب رسػمي مػف
قبػػؿ معػػالي وزيػػر األشػػغاؿ العامػػة و اإلسػػكاف ل و تكػػوف مياميػػا تػػدقيؽ الدراسػػات و التصػػاميـ
ووثػػائؽ العطػػاء فػػي جميػػع مراحمػػو ويكػػوف مكػػاف اجتماعيػػا فػػي مبنػػى وزارة األشػػغاؿ العامػػة

واإلسكاف .

و بالنسػػبة لممشػػاريع التػػي يػػتـ تػػدقيقيا فػػي الػػو ازرات و المؤسسػػات األخػرى فيػػتـ اسػػتبداؿ وزارة

األشغاؿ العامة و اإلسكاف بتمؾ الوزارة أو المؤسسة وكذلؾ وزير األشػغاؿ العامػة و اإلسػكاف

بوزير تمؾ الوزارة أو مف يرأس تمؾ المؤسسة .
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المادة (  – ) 9وصؼ العمؿ في نطاؽ العقد :
يشمؿ العمؿ عمى اعداد الدراسات والتصاميـ ووثائؽ عطاءات التنفيذ (إلنشاء مراكز صحية -

توسعة وتحديث مراكز صحية قائمة)في اقميـ الشماؿ وعددىا ( )3مشاريع وحسب المتطمبات المعمارية
األساسية المرفقة غير شاممة لمساحات عناصر الحركة الرأسية واألفقية والجدراف الداخمية والخارجية

وأية خدمات ضرورية أخرى ويكوف العمؿ عمى النحو التالي:
 -4انشاء مراكز صحية اولية او شاممة-:

 -انشاء مركز صحي أـ عياش /محافظة البمقاء

 -9توسعة وتحديث مراكز صحية قائمة وتحويميا الى مركز صحي شامؿ وعمى اف يقوـ االستشاري
بزيارة المبانى القائمة المطموب إعادة تحديثيا وتأىيميا وعمؿ مخططات ) (as builtلممبانى

القائمة باالضافة الى عمؿ الدراسة الالزمة لتوسعة المبنى بما يتالئـ مع المتطمبات المعمارية

المرفقة والخاصة بالمركز الصحي الشامؿ مع عمؿ جميع التعديالت الالزمة لمقواطع الداخمية

والخارجية لممبنى القائـ إف لزـ االمر وتأميف عناصر حركة رأسية وبما يتناسب مع اعماؿ

التوسعة والتحديث.

أ -توسعة وتحديث مركز صحي حػػػػواره /محافظة اربد.

ب -توسعة وتحديث مركز صحي الرازي /محافظة اربد.
كما ويشمؿ العمؿ لممشاريع المطموبة أعماؿ الموقع العاـ مف ساحات خارجيػة وأسػوار وبوابػات المػداخؿ
والمخارج وأرصفة ومواقؼ لمسيارات باألعداد الالزمة وحيثما يمزـ وأيضا أعمػاؿ التأثيػث والتجييػز الغيػر

طبي لممركز وكؿ ما ىو ضروري النجاز العمؿ عمى أكمؿ وجو.

مالحظة -:يحؽ لصاحب العمؿ تغيير موقع المركز الصػحي ضػمف المحافظػة أو تغييػر المحافظػة وضػمف نفػس

المتطمبػػات المعماريػػة والمسػػاحة بتنسػػيب مػػف المالػػؾل دوف أف يطالػػب االستشػػاري أيػػة أوامػػر تغيريػػة أو

أعماؿ اضافية.

مالحظات-:



عمػػػى االستشػػػاري الكشػػػؼ عمػػػى جميػػػع المبػػػاني القائمػػػة فػػػي الموقػػػع واعػػػداد وتقػػػديـ مخططػػػات

) (as builtخاصة بيا لغاية اجراءات التراخيص وذلػؾ ضػمف اعمػاؿ المرحمػة االولػى الػواردة فػي

ممحؽ العقد رقـ ( )9مف ىذه االتفاقية.




تقديـ تقرير كشؼ حسي بخصوص مدى تحمؿ المباني القائمة لمتوسعة العمودية المطموبة .
عمى االستشاري عمؿ الفحص االنشائي لممباني القائمة إف تطمب العمؿ ذلؾ.

المسػػاحة المقترحػػة غيػػر شػػاممة لمسػػاحات عناصػػر الحركػػة الرأسػػية واألفقيػػة والجػػدراف الداخميػػة
والخارجية وأية خدمات ضرورية أخرى.



مدة إنجاز الدراسػات لممشػروع الواحػد ( )19اثنػاف وأربعػوف يومػا تقويميػا شػامال مراجعػات صػاحب



يػتـ إصػدار أمػػر مباشػرة منفصػؿ لكػػؿ موقػع مػف المواقػػع الخاصػة بػالمراكز الصػػحية وتحتسػب مػػدة

العمؿ وذلؾ لكافة المشاريع وحسب ما ورد في ممحؽ (/4أ).

العمؿ لكؿ مشروع مف تاريخ أمر المباشرة المذكور ولغاية اإلنجاز الفعمي لكافػة مراحػؿ العمػؿ لكػؿ

موقع عمى حدى.
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تبقى االتفاقية سارية المفعوؿ لحيف قياـ االستشاري بانجاز وتسميـ كافػة عػدد المشػاريع المطموبػة
وعددىا ( )3مشاريع.



عمػػػػى االستشػػػػاري التنسػػػػيؽ مػػػػع الجيػػػػات المعنيػػػػة لتثبيػػػػت حػػػػدود االراضػػػػي مػػػػف خػػػػالؿ (دائػػػػرة

االراضػػػيلالبمدية المعنيػػػةل وزارة الصػػػحة) وبالتنسػػػيؽ مػػػع مسػػػاحي ىػػػذه الػػػوزارة بخصػػػوص حػػػدود
االراضي المخصصة لممشاريع موضوع البحث.


مف مسؤولية االستشػاري الحصػوؿ عمػى الموافقػات المبدئيػة مػف البمديػة المعنيػة عمػى المخططػات



تكػػوف االعمػػاؿ التاليػػة مػػف التزامػػات المستشػػار التعاقديػػة ومشػػمولة باسػػعار العطػػاء وتشػػمؿ قيػػاـ

األولية لغايات تصديؽ المخططات والسير باجراءات الترخيص الحقا مف قبؿ المالؾ.

المستشار بدفع كافة الرسوـ والمصاريؼ والتكاليؼ والضرائب ..الخ المترتبة عمى ذلؾ لحيث يقػوـ

صاحب العمؿ باصدار المخاطبات الالزمة لمجيات صاحبة العالقة-:

 -4مراجعة الجيات المختصة لمحصوؿ عمى سندات التسجيؿ ومخططات األراضي والمخططػات
التنظيميػػة والبيانػػات التغييريػػة واالحػػداثيات لمقطػػع والتأكػػد مػػف حػػدوث أيػػة اف ػ ارزات حديثػػة أو
تغييرات تنظيمية عمى القطع والسير باجراءات التحويؿ مف اف ارزات مؤقتة الى اف ارزات دائمػة اف

وجدت.

 -9تثبيػػت حػػدود قطع ػة األرض عمػػى الواقػػع ومػػف خػػالؿ مسػػاح مػػرخص وتقػػديـ تقريػػر المسػػاح
المتعمؽ بذلؾ بحيث يكوف مصدؽ مف دائرة األراضي والمساحة .

 -3مراجعة الجيات التنظيمية فيما يخص أي إجراءات تتعمؽ بقطعة األرض مف حيث تعديؿ صفة
اإلسػػتعماؿ واالرتػػدادات و/أو توحيػػد قطػػع األراضػػي و/أو أيػػة اقتطاعػات الزمػػة والحصػػوؿ عمػػى
اخر التعديالت عمى القطع اف وجدت سواء (تخصيص مشػاريع طريػؽ )...أو احػداث شػارع

طريؽ أو تعديؿ مسار( شػارع أو طريػؽ) لشػامال تقػديـ كافػة الخػدمات اليندسػية والمسػاحية

والمخططات الالزمة .

 -1القياـ بأعماؿ الرفع المساحي لكامػؿ مسػاحة قطعػة األرض مػع تثبيػت كافػة المنشػ ت واألبنيػة
والخػػػدمات القائمػػػة مػػػف أعمػػػدة كيربػػػاء وكوابػػػؿ أرضػػػية أو ىوائيػػػة وخطػػػوط تصػػػريؼ الصػػػرؼ

الصحي وحفر التفتيش وعبارات قنوات تصريؼ مياه األمطار ومجػاري السػيوؿ واألشػجار بكافػة
أنواعيا وتحديد نوعيػا وعمرىػا والمخاطبػة بشػأف االشػجار الحرجيػة المعمػرة لمػتمكف مػف اتخػاذ

االجراءات .

-5الحصوؿ عمى بروفايالت الشوارع المحيطة بالقطع العتمادىا في التصاميـ.
 -6التنسيؽ مع الجيات المعنية اليصاؿ الخدمات ( مياه صرؼ صحي كيرباء وغيره لمموقع) .

 -7اذا كػػاف تػػاريخ انشػػاء األبنيػػة القائمػػة وغيػػر المرخصػػة يتطمػػب مصػػادقة مػػف المديريػػة العامػػو
لمػػدفاع المػػدني يجػػب عمػػى االستشػػاري مراجعػػة المديريػػة العامػػة لمػػدفاع المػػدني والكشػػؼ عمػػى

ىػػذه المبػػاني واعػػداد المخططػػات والوثػػائؽ الالزمػػة العػػادة تأىيميػػا لتحقيػػؽ متطمبػػات الػػدفاع
المدني ليا لغايات الترخيص.

-8اعػػػػداد جػػػػدوؿ اكسػػػػيؿ بكافػػػػة المشػػػػاريع مبينػػػػاً اسػػػػـ المركػػػػز الصػػػػحي لالموقعلالمسػػػػاحةلرقـ
القطعةلرقـ الحوضلالمحافظة وأية معمومات أخرى تتعمؽ باالنجاز أو غيرىا.
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-9أعماؿ استطالع الموقع تشمؿ جميع االعماؿ التمييدية لموصوؿ الػى الموقػع مػف تمييػد وشػؽ
ممػػر لوصػػوؿ اليػػات فحػػص التربػػة مػػع مػػا يمػػزـ مػػف عمػػؿ فتحػػات بػػاال سػوار  ....الػػخ لواعػػادة

الوضع الى ما كاف عميو.

-41المشاركة في المجاف المعدة لتسميـ المواقع لممشاريع (االحداثياتل النقاط المرجعيػة ل الحػدود
واية امور اخرى الزمة ) لممقاوؿ عند لممباشرة بأعماؿ التنفيذ.

-44مف مسؤولية االستشاري الكشػؼ عمػى المواقػع أثنػاء مرحمػة التنفيػذ فػي حػاؿ تػـ الطمػب منػو
ذلػػؾ وبالتنسػػيؽ مػػع جيػػاز االش ػراؼ والمينػػدس المفػػوض المتػػابع لحػػؿ المشػػاكؿ التصػػميمية
لممشاريع التي تـ اغفاليا اثناء اعداد الدراسات.

أ-

المادة (  – ) 3المغة والقانوف المعتمداف :

يكوف العقد بالمغة العربية ل بما فػي ذلػؾ جميػع المراسػالت والشػروط المتعمقػة بػو ل إال انػو يجػوز أف

تكػػوف المواصػػفات وجػػداوؿ الكميػػات والمخططػػات والتقػػارير الفنيػػة بالمغػػة اإلنجميزيػػة واذا حػػرر العقػػد
-

بالمغتيف العربية واإلنجميزية ووقع خالؼ عمى التفسير يكوف النص بالعربية ىو المعتمد 1

تسري أحكاـ القوانيف واالنظمة والتعميمات األردنية النافذة المفعوؿ عمى ىذا العقد عنػد التوقيػع عميػو

ويرجع إلييا في تطبيؽ شروطو.
المادة (  – ) 1الضرائب والرسوـ :

-1

يخضع أطراؼ العقد لجميع القوانيف واالنظمة والتعميمات المعموؿ بيا في المممكة فيما يخص

-2

عمى االستشاري دفع رسوـ طوابع الواردات والجامعة قبؿ توقيع العقد حسب القوانيف واالنظمة

الضرائب والرسوـ إال إذا ورد نص خالفاً لذلؾ بالعقد 1

والتعميمات الخاصة بذلؾ والمعموؿ بيا 1

المادة ( - )5كفالة حسف األداء :

عمى االستشاري بعد تبمغو قرار االحالة وقبؿ توقيع العقد أف يقدـ لصاحب العمؿ كفالة حسف
األداء ضمانة لتقديمو الخدمات اليندسية وقيامو بكامؿ التزاماتو بموجب العقد ولمدة تزيد
ثالثة أشير عمى مدة العقد وتكوف الكفالة بنسبة %41مف قيمة العقد المقبولة صادره عف
بنؾ أو مؤسسة مالية معتمدة رسميا"وحسب نموذج الكفالة الوارد في ممحؽ العقد رقـ ()3ل
واذا تطمب األمر تمديد الكفالة فيحؽ لصاحب العمؿ تمديدىا عمى حساب االستشاري لثالثة
أشير قابمة لمتجديد لمدد مماثمة حسب متطمبات سير العمؿل وعمى صاحب العمؿ اإلفراج عف
الكفالة بعد موافقتو عمى المخالصة النيائية المقدمة مف قبؿ االستشاري .

المادة (-)6

مستوى األداء :

أ  -يمتزـ االستشاري ببذؿ كؿ عناية ومواظبة ألداء واجبػاتو المطموبة عمى أعمى مستويات
الممارسة المينية واف يستخدـ األشخاص المؤىميف كالً فػي مجػاؿ اختصػاصو وخبػػػرتول واف
يعػػمـ صاحػػب العمؿ بأسماء وخبرات الميندسيف الذيف سيقوموف بتقديـ الخدمات اليندسية.
واذا ما تحقؽ لصاحب العمؿ بأف مستوى األداء الميني لمكادر الفني لالستشاري ال يتفؽ
والدرجة المطموبة فعمى صاحب العمؿ إبالغ االستشاري بذلؾ خطياً ل ويجب عمى االستشاري
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أف يستخدـ كوادر فنية جديده إذا لزـ األمر لتصحيح الوضع واف يعيد تنظيـ الفريؽ العامؿ بما
يتفؽ وىذا المطمب  .وعمى االستشاري أف يأخذ في االعتبار المالحظات التي يوجيو بشأنيػا

أو يطمبيا صاحب العمػؿ أو مػف يمثمػػو في كؿ ما لو عالقة بتقديـ الخدمات اليندسية موضوع
ىذا العقد.
ب – إذا تخمؼ االستشاري عف تقديـ الخدمات الفنية بالمستوى المطموب فيعتبر ذلؾ تقصيرا"مف
جانبو ل ويحػؽ لصاحػب العمػؿ فػي ىػػذه الحالة اتخاذ اإلجراءات الكفيمة بتالفي التقصير
وتصحيح األخطاء ل وذلؾ بعد إنذار االستشاري ل وتتـ اإلجراءات وفقا لممادة ( )49مف ىذا
العقد .
المادة ( -)7سريػاف العقد ل المباشػرة ل تمديػد مدة العمؿل التأخػر في تقديـ الخدمات المطموبة :
أ  -سرياف مفعوؿ العقد  :يسري مفعوؿ ىذا العقد بعد توقيعو مف قبؿ الفريقيف .

ب-

تاريخ المباشرة  :يحدد تاريخ المباشرة بموجب كتاب خطي يوجيو صاحب العمؿ إلى

االستشاري ل ويتـ ذلؾ بعد تسميـ الموقع أو أجزاء مف الموقع تمكف االستشاري مف مباشرة
العمؿل ويتـ تثبيت ذلؾ في محضر رسمي مبيف فيو جاىزية الموقع وأي عوائؽ أخرى إف

وجدت ل ويوقع المحضر مف قبؿ كؿ مف صاحب العمؿ أو مف يفوضو خطيا" و االستشاري .

ج -تمديد مدة العمؿ :
-4

-9

 التأخيػػػر :–4

-9

إذا قػاـ صاحب العمؿ بطمب خدمات ىندسية إضافية وكانت تمؾ الخدمات مف النوع
والقدر الذي يبرر تمديد مدة عمؿ أي مرحمة مف مراحؿ المشروع أو جدت ظروؼ
طارئة تؤثر عمى سير العمؿل فعمى صاحب العمؿ أف يدرس الحالة مع االستشاري
وتمدد مدة العقد نتيجة لتمديد مدة أي مرحمة مف مراحؿ العمؿ بما يتناسب مع
ىذه األمور .
إذا استغرؽ صاحب العمؿ فترات مراجعو أطوؿ مف المقررة في جداوؿ المراحؿ
المشار إليو في المادة ( )46الحقال فانو يتـ تمديد مدة العمؿ تبعا لذلؾ فيمػػا عػدا
مػا ىو ناجـ عف تخمؼ االستشاري في أداء ميامول وعمى صاحب العمػؿ مراعاة
عدـ تمديد فترات المراجعة بشكؿ يعود بالضرر عمى االستشاري وبخالؼ ذلؾ يقوـ
صاحب العمؿ بناءا" عمى طمب االستشاري بدراسة الضرر الذي لحؽ باالستشاري
جراء تمديد فترة المراجعة وذلؾ لغايات التعويض .

إذا لـ يقـ االستشاري بتنفيذ التزاماتو بإتماـ كامؿ الخدمات اليندسية المطموبة في
ىذا العقد ضمف مدة العمؿ المحددة بالعقد ل وتأخر عف تسميـ المخططات ووثائؽ

دينارً)
ا
العطاء ل فاف عمى االستشاري أف يقوـ بدفع غرامة مقدارىا (خمسة وسبعوف
عف كؿ يوـ تأخير غير مبرر ويعتبر ىذا المبم مستحقا" لصاحب العمؿ سواء
لحؽ بو ضرر مادي مف جراء التأخير أو لـ يمحؽ ويحػؽ لصاحب العمؿ أف
يحسـ ىذا المبم مف استحقاقات االستشاري أو كفالتو أو محتجزاتو  .وألغراض
تحديد قيمة الغرامة يعتبر مجموع مدة العمؿ لكامؿ العقد والتأخير الحاصؿ عميو
وليس لكؿ مرحمو عمى حده .

يحدد لمغرامة سقؼ حده األعمى ( )%45مف قيمة العقد المقبولة .
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المادة (- )8

واجبات االستشاري :
يقوـ االستشاري بأداء الواجبات المنصوص عمييا في األسس المرجعية المحددة في
الممحؽ رقـ ( )9المرفؽ بيذا العقد و المعد مف قبؿ صاحب العمؿ .

المادة ( -)9التنازؿ والعقود الفرعية :

أ – ال يحؽ لالستشاري أف يتنازؿ عف أي جزء مف ىذا العقد لمغير أو أف يعيد إلى أي

استشاري فرعي القياـ بأي جزء منو ما لـ تنص عمى ذلؾ وثائؽ العقد ويحؽ لصاحب العمؿ

ب-

إلغاء العقد حياؿ أي تصرؼ مف ىذا القبيؿ وفقا" ألحكاـ المادة( )49مف ىذا العقد .

وفي جميع الحاالت عمى االستشاري الحصوؿ عمى موافقة مسبقة مف صاحب العمؿ عمى

قياـ أي استشاري فرعي بأي عمؿ وعميو أف يقدـ لصاحب العمؿ المعمومات المطموبة عف

أي استشاري فرعي مقترح مف حيث مؤىالتو وخبراتو وكفاءتو إلنجاز مثؿ ىذا العمؿل واف
يقػػدـ كذلؾ عقد التكميؼ الفرعي الذي يبرـ بينو وبيف االستشاري الفرعي ويكوف االستشاري

مسؤوال" مسؤولية كاممة عف جميع الخدمات اليندسية ل وعف أي خطأ أو تقصير ينجـ عف

عمػؿ االستشاري الفرعي أو مستخدميو

المادة ( -)41تحريات استطالع الموقع و فحوصات العناصر االنشائية -:

أ -ما لـ تنص الشروط الخاصة عمى خالؼ ذلؾ يتـ التعاقد مع استشاري الستطالع الموقع و
الفحص االنشائي لمتاكد مف سالمة العناصر االنشائية لممبنى وقدرتيا عمى تحمؿ طوابؽ
اضافية عمى اف يتـ االتفاؽ مسبقا بيف االستشاري والميندس المتابع لمقياـ بالفحص
االنشائي بعقد مستقؿ بيف صاحب العمؿ واستشاري استطالع الموقع حسب الشروط التالية :

 - 4يكوف استشاري التربة والفحص االنشائي مسؤوال" عف أداء ميامو مسؤولية كاممة
 - 9تكوف ميمة االستشاري (الفريؽ الثاني في ىذا العقد) وضع وصؼ العمؿ المطموب
لمتحريات واالستطالع(مع مراعاة أحكاـ كود استطالع الموقع المعتمد) كما يقوـ

االستشاري أيضا بمراقبة عمميات التحري أثناء إجراءاىا وتقييـ

تقرير استشاري

استطالع الموقع لصاحب العمؿ.

 -3تكوف ميمة االستشاري تقديـ ( )3عروض مف شركات متخصصة عند اصدار امر

المباشرة ليتـ اعتماد احداىا و ذلؾ لكؿ مف الفحص االنشائي لممبنى القائـ و اعماؿ

فحص التربة.

 -1عمى االستشاري التأكدمف تقديـ نطاؽ عمؿ موحد مف الشركات المتخصصة ألعماؿ
الفحص اإلنشائي ولمعرض الفني وتقديـ عرض مالي مفصؿ لتمؾ األعماؿ لغايات

االعتماد مف قبؿ المعنييف.

 -5تقديـ صورة عف العقد المبرـ ما بيف المكتب االستشاري ومكتب الفحص االنشائي
متضمنا بدالت االتعاب المتفؽ عمييا ليتـ الصرؼ عمى ضوئيا المطالبة المالية الواردة

بالبند ( )3مف جدوؿ بدالت االتعاب ممحؽ العقد رقـ()1
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 -6أما إذا نصػت الشروط الخاصة عمى مسؤولية االستشاري عف دراسات وتحريات التربة
عندىا عمػى االستشاري اخذ موافقة الفريؽ األوؿ المسبقة قبؿ التعاقد مع استشاري

استطالع الموقع

المادة ( -)44التغييرات واألعماؿ اإلضافية :

أ  -يحؽ لصاحب العمؿ طمب إجراء أي تعديؿ يراه ضروريا" في برنامج الخدمات اليندسية أو

نوعيا أو مقدارىا أو تقديـ خدمات ىندسية إضافية ل وال تؤثر ىذه التغييرات أو اإلضافات عمى
سرياف ىذا العقدل وتحدد بدالت األتعاب لألعماؿ االضافية الناتجة عف زيادة قيمة العمؿ

وكذلؾ المدة الزمنية الالزمة عما ورد في العقد باالتفاؽ بيف الفريقيف بالنسبة والتناسب مع

طبيعة األعماؿ اإلضافية واألتعاب المحددة في العقد لألعماؿ والمراحؿ المختمفة ميما بمغت

نسبة الزيادة أو النقصافل وفي الحالة التي تكوف طبيعة األعماؿ المشمولة في ىذه التغييرات

واألعماؿ االضافية مف النوع الذي يتطمب تقديـ خدمات تختمؼ عف تمؾ المشمولة في ىذا
العقدل ففي مثؿ ىذه الحالة يتـ االتفاؽ بيف صاحب العمؿ واالستشاري عمى بدؿ األتعاب

المترتب عمى تمؾ التغييرات واألعماؿ االضافية والمدة الزمنية الال زمة.

ب -ويمتزـ االستشاري بإجراء التعديالت المطموبة ل وذلؾ بعد صدور األمر الخطي لو مف قبؿ
صاحب العمؿ و تثبيت بدؿ أتعاب مؤقت لالستشاري عف ىذه التعديالت ولحيف االتفاؽ عمى
بدالت األتعاب بالشكؿ النيائي .

المادة ( - )49التقصير مف جانب االستشاري :
(/49أ) -

يعتبر االستشاري مقصرا" في أداء عممو إذا حصؿ أثناء تنفيذ ىذا العقد أي مف الحاالت
التالية-:

 – 4أي تأخير غير مبرر في إنجاز العمؿ والواجبات وتقديـ الخدمات المطموبة .

 - 9قدـ عمال بمستوى ال يتناسب وأصوؿ وأعراؼ ممارسة المينة اليندسية أو أىمؿ
في أداء ميامو .

 - 3تخمؼ عف تغيير أي مف مستخدميو العامميف مخالفا بذلؾ التعميمات المحددة
بالمادة ( )6مف ىذا العقد .

 - 1قاـ بالتمزيـ مف الباطف ألي جزء مف المياـ الموكولة إليو بدوف موافقة صاحب
العمؿ.

 - 5لـ يمتزـ بتقديـ عمؿ يمبي المتطمبات االساسية لممشروع .

 – 6أعسر أو أصبح غير ذي مالءة ماليةل أو لجأ إلى مخالصة لصالح دائنيو.

ولصاحب العمؿ في أي مف الحاالت المنصوص عمييا في الفقرة ( /49أ) أعاله إنياء العقد
بموجب اإلجراءات التالية -:

أوال" :توجيو إنذار أوؿ لالستشاري مع منحو ميمة لمدة ( )94يوما" لتصويب المخالفة .

ثانيا" :في حالة عدـ تصويب االستشاري لممخالفة ل يتـ توجيػو إنػذار ثػاني لػو مػع منحػو مػدة
( )41يوما" لتصويب المخالفة 1
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ثالثػا"  :في حالة مرور فترة اإلنذار الثانية دوف تصػويب لموضع أو اتخاذ إجراءات جادة
ومقنعة إل زالة األسباب المخالفةل يحػؽ لصػاحػب العمؿ إنياء العقد ومصادرة كفالة

حسف األداء أو جزء منيال ويقوـ بإكماؿ الخدمات المطموبة بواسطة أجيزتو الخاصة أو
أف يعيد إلى استشارييف آخريف القياـ بمثؿ ىذه الخدمات .

وتتـ محاسبة االستشاري عمى ما قػػدمو مف مراحؿ موافؽ عمييا لتاريخػػو محسػػومػػا"

منو أي فروؽ مف بػػدالت األتعاب والكمفة التي يتكبدىا صاحب العمؿ إلنجاز المراحؿ

المتبقية

ويتـ احتساب ىذه الفروقات مف قبؿ المجنة المنصوص عمييا بالفقرة

(/49ب) مف ىذه المادة .

رابعاً  :يحؽ لصاحب العمؿ في الحاالت الطارئة أو الخاصة المنصوص عمييا في الفقرة ( 49

 /ج ) إنياء العقد فو ارً و بدوف توجيو إنذارات وتتـ محاسبة االستشاري حسب ما ورد

في الفقرة ثالثا أعاله .

(/49ب)  :إذا تبػػيف لصاحب العمػػؿ أثنػػاء تنفػيذ األعماؿ المشمولة في ىذا العقد أو بعد انتيائيا أف
ىناؾ نقص أو خطأ في الدراسة قد ينجـ عنو خطورة عمى المنشأ أو زيادة كبيرة في التكاليؼ

عف قيمة عطاء التنفيذ وذلؾ بسبب تقصير االستشاري أو أجيزتو فعندىا يقوـ صاحب العمؿ

بمخاطبة وزير األشغاؿ العامة واإلسكاف مبيناً تقصير االستشاري ويطمب تشكيؿ لجنة فنية

لتحديد مسئوليتو مف ذوي الخبرة واالختصاص عمى النحو التالي-:

 .4مدير عاـ دائرة العطاءات الحكومية أو مف يفوضو خطياً – رئيساً لمجنة .
 .9ميندساً مندوباً عف وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف .
 .3ميندساً مندوباً عف نقابة الميندسيف األردنييف .

 .1ميندساً مندوباً عف ىيئة المكاتب اليندسية في نقابة الميندسيف األردنييف .
 .5ميندساً مف ديواف المحاسبة .

تق ػوـ ىػذه المجنػة بػدراسػة كػافػة أبعػاد المشكمة واالتصاؿ والتنسيؽ مع الجيات المعنية وترفع
توصياتيا إلى وزير األشغاؿ العامة واإلسكاف محددة مسؤولية االستشاري ل فػػإذا كاف قرارىا
باألكثرية أو باإلجماع بالنسبة لتقصير االستشاري ومسئوليتو عف األخطاء والعيوب يصدر

الوزير قراره ممزماً االستشاري بمعالجة التقصير و محمالً إياه جميع التبعات المالية جراء ذلؾ
( /49ج ) – تحدد الحاالت الخاصة و الطارئة المنصوص عمييا في الفقرة (  / 49أ  /رابعاً ) بما
يمي :

-4
-9
-3

تم ترك هذه البنود لتتم تعبئتها من قبل صاحب العمل بحسب خصوصية المشروع في حالة لزم ذلك
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المادة ( -)43إنياء العقد مف قبؿ صاحب العمؿ :

يحؽ لصاحب العمؿ في أي وقت إنياء العقد ألسباب غير األسباب الواردة في المادة (/49أ)

مع دفع أتعاب االستشاري عف األعماؿ المنجزة و الموافؽ عمييا لممراحؿ السابقة كاممة
اعتبار أعماؿ المرحمة التي تـ إنياء العمؿ خالليا أنيا منجزه و تدفع أتعابيا كاممة

و

إضافة

إلى نسبة  %41مف قيمة أعماؿ المراحؿ المتبقية والتي لـ يبدأ االستشاري العمؿ بيا إال انو
ال يحؽ لصاحب العمؿ أف ينيي العقد بموجب ىذه المادة ليقوـ بتنفيذىا بنفسو أو مف قبؿ

استشاري آخر .

المادة ( -)41إنياء العقد مف قبؿ االستشاري :
أ .إرا نم يصذر صاحة انعمم أمر انمثاشرج خالل ( )01يىما من تاريخ تىقيع اتفاقيح انعقذ.
ب .أخؿ صاحب العمؿ بإيفاء االستشاري بالدفعة المستحقة لو بعد ( )61يوما"مف تاريخ

استحقاقيا .

جػ .أعسر صاحب العمؿ أو تعرض لضائقة اقتصادية تمنعو مف االستمرار في تنفيذ العقد.
فعندىا عمى االستشاري أف يطالب صاحب العمؿ إصدار أمر المباشرة أو تسديد الدفعة
المستحقة لو خالؿ عشرة أياـ مف انتياء المدد المحددة بالفقرة (أ) أو الفقرة (ب) أعاله

واذا لـ يقـ صاحب العمؿ بإصدار أمر المباشرة أو تسديد الدفعة المستحقة لالستشاري

خالؿ العشرة أياـ ىذه ل أو إذا اعسر صاحب العمؿ حسب الفقرة (ج) أعاله فيحؽ

لالستشاري إنياء العقد وطمب تعويضو التعويض المناسب الناجـ عف اإلخالؿ بالعقد مف

قبؿ صاحب العمؿ وال يعاد العمؿ بيذا العقد إال بموافقة الفريقيف
المادة ( -)45مسؤوليات صاحب العمؿ :

 -4تقديـ المتطمبات األولية والمعمومات والوثائؽ المتوفرة لديو إلى االستشاري ل إال أنو غير
ممػزـ بتقديػػـ أي مخططػػات أو وثائػػؽ يوكػػؿ إلى االستشاري الحصوؿ عمييا بموجب

العقد

العمؿ.

عمى أف تتضمف دعوة العطاء بياف المعمومات و الوثائؽ المتوفرة لدى صاحب

 -9تسميػـ االستشاري موقع المشروع بػكامؿ حدوده أو بشكؿ يمكف االستشاري مف مباشرة
ميامو إلعداد الدراسات و/أو التصاميـ.

 -3تسمية ميػنػدس بخبػرة منػاسبة يمثػػػمو لمتػنسػيػػؽ بػيػػنو وبيف االستشاري و ليساعد
االستشاري في الحصوؿ عمى المعمومات المذكورة أعاله.

 -1مساعدة االستشاري لتسييؿ ميامو في الحصوؿ عمى تػصاريح الدخوؿ أو تصاريح العمؿ
واإلقامة ألي مف موظفيو الذيف يتطمب عقد استخداميـ ذلؾ .

 -5موافاة االستشاري بالدفعات المستحقة لو في المواعيد المحددة بموجب ىذا العقد .
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المادة ( -)46مراحؿ ومدد العمؿ :

يمتزـ االستشاري وصاحب العمؿ كؿ حسب مسؤولياتو بإتباع الجدوؿ الزمني المبيف في

الممحؽ رقـ (/4أ) ليػذه الشروط ووفػقػػا" لممراحؿ المنصوص عمييا بيذا الجدوؿ لتقديـ

الخدمات اليندسية لألعماؿ المشمولة في ىذا العقد عمماً أنو إذا قدـ االستشاري أعماؿ أي

مرحمة مف المراحؿ بمستوى غير مناسب ووردت عمييا تعديالت ومالحظات جوىرية فتعتبر

الفترة الالزمة لتعديؿ ىذه المالحظات مف المدة المقررة لالستشاري حسب الجدوؿ الزمني

وعميو تعويضيا في المراحؿ الالحقة ويجوز لصاحب العمؿ إذا ارتأى أف تمؾ المالحظات ال
تسمح بالسير إلى المرحمة التالية أف يمنع االستشاري مف السير بالمرحمة التالية

حتى

يتـ إنجاز ىذه المالحظات وتحتسب عمى االستشاري غرامة تأخير إذا لـ يتـ تعويضيا في

المراحؿ الالحقة وحسب ما ورد في المادة (/7د) كما يجب عمى صاحب العمؿ تحديد المدة
التي سيقوـ خالليا بمراجعة أعماؿ المراحؿ المختمفة والتي يعتبر بعد انقضائيا أف أعماؿ

ىذه المراحؿ موافؽ عمييا إذا لـ يبم االستشاري بمالحظات صاحب العمؿ خالليا .
المادة ( -)47بدؿ األتعاب :

أ  -يتقاضى االستشاري بدؿ أتعاب التصاميـ وتحضير وثائؽ العطاء لجميع األعماؿ الواردة في
ىذا العقد وذلؾ بموجب النسب المبينة في الممحؽ رقـ (ا/ب) مف ىذه الشروط .

ب  -يتعيف عمى صاحب العمؿ أف يدفع استحقاقات االستشاري المرحمية خالؿ ( )31يوماً مف
تاريخ تسميـ شيادة الدفع وفي حاؿ الدفعة النيائية خالؿ فترة ( )61يوماً مف تاريخ تسميميا

بموجب شيادة دفع يقدميا االستشاري إلى صاحب العمؿ واذا تأخر صاحب العمؿ عف
صرؼ الدفعات المستحقة خالؿ الفترات المنوه عنيا في ىذه الفقرة ل يترتب عميو أف يدفع

إلى االستشاري الفائدة القانونية عنيا وذلؾ عف جميع المبال غير المدفوعة اعتبا ارً مف
انتياء الميمة المحددة لدفعيا .

المادة ( – )48تدريب موظفي صاحب العمؿ:

يحؽ لصاحب العمؿ انتداب عدد مناسب مف مستخدميو والحاقيـ بجياز االستشاري

لمتدريب عمى أعماؿ الدراسات وفؽ برنامج يتفؽ عميو بيف الطرفيف ويقوـ صاحب العمؿ
بدفع رواتبيـ ومستحقاتيـ.

المادة ( – )49تسوية الخالفات بيف صاحب العمؿ و االستشاري :
أي نزاع أو خالؼ ينشأ عف ىذا العقد يتـ البت بو بأحد الطرؽ التالية-:

( - )4 /49التسوية الودية -:
أ-

إذا صدر إشعار مف أي مف الفريقيف برغبتو في تسوية الخالؼ عف طريؽ التسوية
الودية فعمى الفريؽ اآلخر خالؿ مدة ( )41يوما" مف تاريخ تسممو اإلشعار أف

يرسؿ رده خطيا" إلى موجو اإلشعار بقبوؿ الدعوة إلى التسوية الودية أو رفضيا .

ب  -تبدأ إجراءات التسوية الودية عندما يوافؽ الفريؽ اآلخر عمى قبوؿ الدعوة إلى
التسوية الودية.
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جػ-

إذا رفض الفريؽ اآلخر التسوية الودية ل أو إذا لـ يرسؿ أي رد إلى الفريؽ الذي
وجو اإلشعار خالؿ مدة الػ ( )41يوما" المبينة في البند ( أ ) مف ىذه الفقرة ل يعتبر

طمب التسوية الودية كأف لـ يكف ل وألي مف الفريقيف في ىذه الحالة المباشرة في
إجراءات التحكيـ .

يتولى التسوية الودية موفؽ واحد أو اكثر مف ذوي الخبرة في نفس مجاؿ أعماؿ ىذا

د-

العقد وفقا" لما يتفؽ عميو الفريقاف ل واذا لـ يتفقا عمى اسـ الموفؽ أو الموفقيف

ىػ-

و-

يجوز ليما أف يتفقا عمى أف يقوـ شخص أو مؤسسة بتعييف الموفؽ أو الموفقيف .

لمموفؽ في جميع مراحؿ التسوية الودية أف يطمب مف أي مف الفريقيف تقديـ ما
يمزمو مف معمومات ووقائع وأسباب ومستندات ووثائؽ وأي أدلة أخرى ل وعمى
الموفؽ أف يساعد الفريقيف في التوصؿ إلى تسوية الخالؼ وديا" بأسموب يتسـ
باالستقالؿ والحياد ل واف يسترشد بمبادئ الموضوعية والنزاىة والعدالة .
عمى الفريقيف والموفؽ االحتفاظ بسرية ما يتعمؽ بإجراءات التسوية الودية بما في

ذلؾ اتفاؽ التسوية ل إال حيثما يكوف نشره ضروريا" ألغراض التنفيذ والتطبيؽ .

إذا توصؿ الفريقاف إلى اتفاؽ لتسوية الخالؼ وديا" ل فيقوما بإعداد االتفاؽ وتوقيعو

ز-

ويصبح اتفاؽ التسوية الودية بعد توقيعو مف الفريقيف ممزما" ليما 1

ح  -تنتيي إجراءات التسوية الودية بتوقيع الفريقيف عمى االتفاؽ ل أو بمػرور ( )31يومػاً
عمى قبوؿ الطرفيف لمسير بإجراءات لمتسػوية الوديػة ولػـ يػتـ االتفػاؽ عمػى الموفػؽ
أو بمرور(  )61يوما" مف تاريخ االتفاؽ عمى الموفؽ أو تاريخ تعيينػو دوف التوصػؿ
إلى اتفاؽ تسويو أو بإشعار خطي يصدر عف الموفؽ يبيف فيو انو ال يوجد ما يسػوغ
االستمرار في جيود التسوية الوديػة ل أو بإشػعار خطػي يصػدر عػف الفػريقيف أو عػف

ط-

أحدىما إلى الفريؽ اآلخػر والػى الموفػؽ بإنيػاء إجػراءات التسػوية الوديػة وفػي جميػع
الحػاالت عمػػى الموفػؽ أف يقػػدـ تقريػرا" بجميػع مػػا توصػؿ إليػػو مػػف وقػائع وبينػػات فػػي
موضوع الخالؼ أثناء قيامو بعمؿ الموفؽ وتسميمو إلى الفريقيف مع محاضر جمسات
التوفيؽ .
ال يجوز ألي مف الفريقيف أثناء إجراءات التسوية الودية ل أف يباشر في اتخاذ أي

إجراءات تحكيمية أو قضائية .

( – )9 /49التحكيػػػػػػـ

في حالة عدـ التوصؿ إلى تسوية ودية وفقا" ألحكاـ المادة ( )4-49أعاله فعندئذ يتـ

المجوء إلى تسوية الخالؼ بأسموب التحكيـ بموجب قانوف التحكيـ األردني الساري المفعوؿ.
المادة ( -)91تعديؿ التشريعات -:
أ -يدفع لالستشاري أي مبال

إضافية يترتب عميو دفعيا لخزينة الدولة نتيجة لتعديؿ

التشريعات أو لفرض أي رسوـ أو ضرائب جديدة بعد موعد إيداع عروض المناقصات   .

ب -أما إذا جرى تخفيض رسمي عمى أي مف الرسوـ والضرائب
المذكورة بالفقرة (أ) أعاله بعد موعد إيداع عروض المناقصات ل

فعندىا يحؽ لمفريؽ األوؿ حسـ تمؾ التخفيضات مف استحقاقات
االستشاري.
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المادة ( -)94اإلخطارات العدلية :

ال حاجة لتبادؿ االخطارات العدلية بيف الفريقيف لممارستيما أي حؽ مف حقوقيما العقدية أو

القانونية وتعتبر أي رسالة مسجمة مرسمة مف أي فريؽ لمفريؽ اآلخر عمى عنوانو المثبت بيذا

العقد بمثابة اخطار عدلي في جميع األحواؿ .
المادة ( -)99أحكاـ عامو :
أ  -عمى االستشاري أف يراعي أحكاـ التنظيـ لمنطقة المشروع و االلتزاـ بمتطمبات الكودات
السارية المفعوؿ عند المباشرة بالعمؿ
الالزمة لممشروع.

و الحصوؿ عمى موافقة الجيات المعنية والت ارخيص

ب -عمى االستشاري أف يتقيػد ببرنامػج المتطمبػات والكمفة المقدرة عند إعداد تصاميـ المشروع.
جػ -إف جميػع المخططات ووثائػؽ العطاء والمعمومات المتػعمقة بيذا المشروع ىي ممؾ لصاحب
العمؿ وال يحؽ لالستشاري التصرؼ بيػػا بػػأي شكػػؿ مف األشكاؿ إال بعد موافقة صاحب
العمؿ الخطية عمى ذلؾ

د-

إذا اكتشػؼ أي خطػأ أو نػقص في المخططات أو في وثائؽ العطاء سواء في مرحمة إعداد

المخططات والوثائؽ أو في مرحمة التنفيذ الفعمي لممشروع ل فعمى االستشاري تصحيح

الخطأ أو استكماؿ النقص بصورة عاجمة وبدوف مقابؿ .
ىػ-

و-

يمتػزـ االستشاري أف يػقوـ بعػرض عاـ لمدراسات في المرحمة األولى و /أو الثانية .

يجػب عمػى االستشاري التقػيد بالنػص عمػى استػعماؿ المواد والمنتجات الصناعية المحمية

ما أمكف عنػد إعداد وثائػؽ العطػاء في جمػيع الحاالت الػتي تتوفر فييا تمؾ المواد أو
المنتجات بشكؿ مطابؽ لممواصفات

و في المشاريع التي تحتاج الستعماؿ مواد مستوردة

فعمى صاحب العمؿ اخذ الموافقات المسبقة عمى استخداـ ىذه المواد و النص عمييا في
وثائؽ العقد.

ز -العناويف  -:ال تشكؿ العناويف الواردة في ىذا العقد جزءا" منو وال تؤخذ في االعتبار لدى
تفسير شروط العقد أو مضمونيا .

ح  -المفرد والجمع -:تنصرؼ صيغة المفرد إلى الجمع والعكس بالعكس وفقا" لمقتضى القرينة .

ط -يصدر صاحب العمؿ موافقتو أو عدـ موافقتو عمى مراحؿ العمؿ المختمفة عمى النحو التالي :
 -4الموافقة دوف أية شروط .

 -9موافقة مشروطة مقرونة بمالحظات تسمح لالستشاري باالنتقاؿ لممرحمة التالية شريطة
تنفيذ ىذه المالحظات في المرحمة التالية وفي ىذه الحالة يتـ احتجاز نسبو مف
مستحػقػات الػدفػعة ليذه المرحمة لحيف تنػفيذ المالحظات المطموبة ال تزيد نسػبتيا

عػف %41مػف قيػمػة الدفعة المستحقة ليػذه المرحمة عمى أف يػتػـ دفع ىذه المحتجزات
عند استكماؿ المالحظات ضمف أعماؿ المرحمة التي تمييا .

 -3عدـ الموافقة عمى المرحمة مع بياف األسباب الكافية التي تبرر الرفض .
ي -ضريبة المبيعات  :يجب أف يشمؿ السعر المقدـ عمى الضريبة العامة عمى المبيعات ولف يتـ
إفراد بند خاص بالضريبة.
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ؾ -يطمب مف االستشاري المحمي تعبئة الجداوؿ المرفقة ( 4ل 9ل  3ل  )1المتعمقة بالوضع
المؤسسي ورؤساء االختصاص ومساعديػيـ وحجػـ االلتزاـ وكؿ مف ال يقوـ بتعبئة ىذه

الجداوؿ يكوف العرض المقدـ منو معرضا" لمرفض .

ؿ -تحدد شروط التأىيؿ والتقييـ الفني الخاصة بيذا المشروع بالشروط الخاصة (إف طمبت).
ـ -يحؽ لصاحب العمؿ التأكد بالطريقة التي يراىا مناسبة مف صحة ودقة المعمومات والوثائؽ
المقدمة مف االستشاري.

ف -عمى االستشاري االلتزاـ بالتعميمات الصادرة عف وزارة األشغاؿ العامة و اإلسكاف و نقابة
الميندسيف األردنييف بما يتعمؽ باألعماؿ اإلنشائية والمعمارية والكيربائية والميكانيكية وخالفيا

ص -تكوف المسؤولية المدنية والقانونية لمميندس المصمـ و/أو المشرؼ وفقا" لما ورد في
المواد ()788ل()789ل( )791مف القانوف المدني األردني رقـ ( )13لسنة  4976بغض
النظر عف ما يرد في ىذا العقد بيذا الخصوص .

ع -عمى االستشاري أف يقوـ بتصديؽ جميع المخططات الخاصة بالمشروع موضوع العقد مف قبؿ
نقابة الميندسيف األردنييف واف يقدـ لصاحب العمؿ ما يثبت قيامو بدفع الرسوـ النقابية
المترتبة عمى ىذا المشروع.

ؼ -الدفعات الممنوعة :
 -4لقد صرح االستشاري وتعيد لمفريؽ األوؿ في الممحؽ رقـ ( )6بأنو لـ يقـ بدفع أو يعد
بدفع أي مف " الدفعات الممنوعة " سواء مباشرةً أو بالواسطة ل وبغض النظر عما إذا كاف
ذلؾ قد تـ مف قبؿ االستشاري أو نياب ًة عنو أو مف قبؿ استشارييو مف الباطف أو نياب ًة
عنيـ أو أي مف موظفييـ أو وكالئيـ أو ممثمييـ إلى الفريؽ األوؿ ل ويشمؿ ذلؾ عمى
سبيؿ المثاؿ ال الحصر أي "موظؼ" بغض النظر عما إذا كاف يتصرؼ بصفة رسمية أـ ال
ل وذلؾ فيما يتعمؽ بالدعوة إلى تقديـ العروض الخاصة بتنفيذ ىذا العقد أو عممية
المناقصة  /المزاودة نفسيا أو اإلحالة عمى االستشاري أو المفاوضات التي تجري إلبراـ
العقد أو مف أجؿ تنفيذه فعالً.
كما ويتعيد االستشاري بأف ال يقوـ بتقديـ أي دفعات ممنوعة أو أف يعد بتقديـ مثؿ ىذه
اء أكاف ذلؾ مف قبؿ االستشاري نفسو أو
اء مباشرةً أو بالواسطة وسو ً
الدفعات سو ً
استشارييو مف الباطف أو أي مف موظفييـ أو وكالئيـ أو ممثمييـ إلى أي "موظؼ" فيما
يتعمؽ بتعديؿ ىذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه.
 - 9يحؽ لمفريؽ األوؿ في حاؿ حدوث أي مخالفة أو إخالؿ بأحكاـ الفقرة (ؼ )4/أف يتخذ
أياً مف اإلجراءات التالية أو جميعيا وذلؾ بمحض حريتو واختياره:
أ -أف ينيي ىذا العقد مع مراعاة نصوص المادة (/49أ) مف العقد.

ب -أف يخصـ مف المبال المستحقة لالستشاري بموجب ىذا العقد مبمغاً يساوي
(ضعفي) مبم الدفعات الممنوعة.

ج -أف يطالب االستشاري بأف يدفع إلى الفريؽ األوؿ وعمى الفور مبمغػػاً يساوي

(ضعفي) مبم الدفعات الممنوعة ويقر االستشاري بموجب ىذا البند بموافقتو
غير القابمة لمنقض عمى االستجابة الفورية لمثؿ ىذه المطالبة مع مراعاة الفقرة

(ؼ )1/أدناه ل يصرح الفريقاف بأف مجموع المبال التي يحؽ لمفريؽ األوؿ
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تقاضييا بموجب ىذه الفقرة (ؼ )9/لف يتجاوز (ضعفي) مجموع مبال الدفعات
الممنوعة.

 - 3يوافؽ االستشاري عمى أف يضمف جميع االتفاقيات التي يبرميا مع االستشارييف مف
الباطف أو المجيزيف ل فيما يخص ىذا العقد مواداً مماثمة لتمؾ الواردة في الفقرات

(ؼ )4/و(ؼ )9/أعاله ( عمى أف ال تقؿ ىذه المواد في شدتيا عف نصوص الفقرتيف
المشار إلييما ) ل شريطة أف تنص ىذه المواد صراحة عمى حؽ الفريؽ األوؿ بتنفيذ

أحكاـ ىذه المواد مباشرة بحؽ أي مف ىؤالء االستشارييف مف الباطف أو المجيزيف.
كما يتعيد االستشاري أف يزود الفريؽ األوؿ عمى الفور بنسخ كاممة ومطابقة ألصؿ
ىذه االتفاقيات بمجرد التوقيع عمييا وبما يثبت أنيا مشتممة عمى ىذه المواد.

 -1ال يجوز ألي شخص أف يتذرع بأف نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية عمى

أي مف الدفعات الممنوعة إذا كانت القوانيف واألنظمة النافذة تمنعيا ل وأف حقوؽ
الفريؽ األوؿ المنصوص عمييا في المادة أعاله ىي باإلضافة إلى أي حقوؽ أخرى

قد تترتب لمفريؽ األوؿ تجاه االستشاري أو أي طرؼ آخر بموجب القوانيف واألنظمة
النافذة في المممكة.

 -5يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتيا سارياً ويتـ العمؿ بو حتى بعد إنياء ىذا العقد.
س  -الدفعات األخرى -:
 -4لقػػد صػػرح االستشػػاري فػػي الممحػػؽ رقػػـ( )5المرفػػؽ بيػػذا العقػػد بجميػػع " الػػدفعات األخػػرى"

والتػػي دفعيػػا أو تػػـ االتفػػاؽ عمػػى دفعيػػا إلػػى " اآلخػػريف "ل وعمػػى االستشػػاري تقػػديـ وصػػفاً

مفصالً ليذه الدفعات األخرى وسببيا سواء تـ دفعيا أو كانت ستدفع بشكؿ مباشر أو غير
مباشر مف قبمو أو نيابة عنو ل أو مػف قبػؿ استشػارييو مػف البػاطف أو نيابػة عػنيـ أو أي

مػػف مػػوظفييـ أو وكالئيػػـ أو ممثمػػييـ ل وذلػػؾ فيمػػا يتعمػػؽ بالػػدعوة إلػػى تقػػديـ العػػروض

الخاصة بتنفيذ ىذا العقد أو عممية المناقصة  /المزاودة نفسيا أو اإلحالة عمى االستشاري

أو المفاوضات التي تجري إلبراـ العقد أو مف أجؿ تنفيذه فعالً.

كما يتعيد االستشاري بأف يقدـ تصريحاً خطياً إلى الفريؽ األوؿ عمى الفػور عػف وجػود أي

دفعات أخرى بما في ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ وصفاً مفصالً لسبب ىذه الدفعات األخرى وذلؾ
بتاريخ قيامو بالدفع أو تاريخ إلزامو بالدفع أييما يحدث 1

 -9يحؽ لمفريػؽ األوؿ فػي حػاؿ حػدوث أي مخالفػة أو إخػالؿ بأحكػاـ الفقػرة (س )4/مػف ىػذه
المادة أف يتخذ أياً مف اإلجراءات التالية أو جميعيا وذلؾ بمحض حريتو واختياره:

أ  -أف ينيي ىذا العقد مع مراعاة نصوص المادة (/49أ) مف العقد.

ب -أف يخصـ مف المبال المستحقة لالستشاري بموجب ىذا العقد مبمغاً يسػاوي (ضػعفي)
مبم الدفعات الممنوعة.
ج -أف يطالب االستشاري بأف يدفع إلى الفريؽ األوؿ وعمى الفور مبمغاً يسػاوي ( ضػعفي)
مبم الدفعات األخرى ويقر االستشاري بموجب ىذا البند بموافقتو غيػر القابمػة لمػنقض
عمى االستجابة الفورية لمثؿ ىػذه المطالبػة.مع مراعػاة الفقػرة (س )1/أدنػاه ل يصػرح
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الفريقػػاف بػػأف مجمػػوع المبػػال التػػي يحػػؽ لمفريػػؽ األوؿ تقاضػػييا بموجػػب ىػػذه الفقػػرة
(س )9/لف يتجاوز ( ضعفي) مجموع مبال الدفعات األخرى.

 -3يوافػػؽ االستشػػاري عم ػى أف يضػػمف جميػػع االتفاقيػػات التػػي يبرميػػا مػػع االستشػػارييف مػػف
الباطف أو المجيزيف ل فيما يخص ىذا العقد مواداً مماثمة لتمؾ الواردة في الفقرات (س)4/

و(س )9/أعػػاله (عمػػى أف ال تقػػؿ ىػػذه المػواد فػػي شػػدتيا عػػف نصػػوص الفقػػرتيف المشػػار
إلييما ) ل شريطة أف تنص ىذه المواد صراحة عمػى حػؽ الفريػؽ األوؿ بتنفيػذ أحكػاـ ىػذه
الم ػواد مباشػػرة بحػػؽ أي مػػف ى ػؤالء االستشػػارييف مػػف البػػاطف أو المجيػػزيف  .كمػػا يتعيػػد

االستشاري أف يزود الفريؽ األوؿ عمى الفور بنسخ كاممػة ومطابقػة ألصػؿ ىػذه االتفاقيػات
بمجػرد التوقيع عمييا وبما يثبت أنيا مشتممة عمى ىذه المواد.

 -1ال يجوز ألي شخص أف يتذرع بػأف نػص المػادة أعػاله يضػفي صػفة المشػروعية عمػى أي
مف الدفعات األخرى إذا كانت القوانيف واألنظمة النافػذة تمنعيػا ل وأف حقػوؽ الفريػؽ األوؿ

المنصوص عمييا في المػادة أعػاله ىػي باإلضػافة إلػى أي حقػوؽ أخػرى قػد تترتػب لمفريػؽ

األوؿ تجاه االستشاري أو أي طرؼ آخر بموجب القوانيف واألنظمة النافذة في المممكة.

 -5يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتيا سارياً ويتـ العمؿ بو حتى بعد إنياء ىذا العقد.
المادة ( – )93إقرار المخالصة :

عمى االستشاري حاؿ تقديمو لكشؼ الدفعة النيائية أف يعطي صاحب العمؿ إقرار مخالصة يثبت

فيو أف كشؼ الدفعة النيائية يشكؿ التسوية الكاممة والنيائية لجميع المبال المستحقة لو
بموجب العقد ل ويشترط أف ال يسري مفعوؿ إقرار المخالصة إال بعد قبض االستشاري لممبال
المستحقة لو بموجب ىذه الدفعة .

المادة ( – )91اإلشعارات :

تبم اإلشعارات والمػراسالت التي يصدرىا صاحب العمؿ إلى االستشاري وتمؾ التي يقوـ االستشاري
بإبالغيا إلى صاحب العمؿ وفقا ألحكاـ العقد إما بالبريد المسجؿ أو بإيداعيا لدى المكتب الرئيسي
لكؿ فريؽ منيما ل أو بإرساليا إلى أي عنواف آخر يعينو كؿ فريؽ ليػذه الغاية ويتـ تحديده تاليا

عنواف صاحب العمػػؿ ...................................................................... :
عنواف االستشاري ..................................................................... :
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/لحق قم ( /1أ )

الجدوؿ الزمني لم ارحؿ الدراسات والمدد المحدده النجاز دراسة المشروع الواحد
المرحمو
االولى

البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف

يوـ تقويمي

 -تبدأ مف تاريخ أمر المباشره بالعمؿ ولغاية انجاز المطموب في المرحمو االولى.

( )41اياـ

 -مراجعة وتقييـ اعماؿ المرحمو األولى مف قبؿ صاحب العمؿ.

( )3اياـ

تبدأ مف تاريخ موافقة صاحب العمؿ الخطية عمى أعماؿ المرحمة االولى وتشمؿ إجراء ( )94يوماً

الثانية

التعديالت التي يطمبيا صاحب العمؿ عمى المرحمو االولى وانجاز أعماؿ المرحمة

الثانية وتقديـ نسخة مف مسودة الوثائؽ النيائية ()Draft-Final
الثالثة
الخالصو



 -مراجعة وتقييـ اعماؿ المرحمو الثانية مف قبؿ صاحب العمؿ.

( )5اياـ

 -تقديـ كافة وثائؽ العطاء وبالنسخ المطموبة .

( )3اياـ

 -مدة العمؿ لالستشاري.

( )31يوماً

 -مدة المراجعة لصاحب العمؿ.

( )8يوما

 -مدة االتفاقية شاممو مراجعات صاحب العمؿ لممشروع الواحد

( )19يوماً

يػتـ إصػدار أمػػر مباشػرة منفصػؿ لكػػؿ موقػع مػف المواقػػع الخاصػة بػالمراكز الصػػحية وتحتسػب مػػدة
العمؿ لكؿ مشروع مف تاريخ أمر المباشرة المذكور ولغاية اإلنجاز الفعمي لكافػة مراحػؿ العمػؿ لكػؿ

موقع عمى حدى.


تبقى االتفاقية سارية المفعوؿ لحيف قياـ االستشاري بانجاز وتسميـ كافػة عػدد المشػاريع المطموبػة

وعددىا ( )3ثالثة مشاريع.
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/لحق قم ( / 1

)

أ -بدالت األتعاب :

تدفع بدالت أتعاب التصاميـ و تحضير وثائؽ العطاء لكؿ مشروع عمى حدا لمبنود مف ( )3-4وفقاً لما

يمي :

 ) %31 ( .4مف قيمة العطاء بعد قبوؿ أعماؿ المرحمة األولى مف قبؿ صاحب العمؿ.

 ) %15 ( .9مف قيمة العطاء تدفع بعد قبوؿ أعماؿ المرحمة الثانية مف قبؿ صاحب العمؿ .

 ) %93 ( .3مف قيمة العطاء تدفع بعد تقديـ الوثائؽ والمخططات والتقرير النيائي لمعطاء باألعداد
المطموبة وقبوليا مف صاحب العمؿ شريطة أف يقدـ االستشاري شيادة مف نقابة الميندسيف تثبت

تسديده لمرسوـ النقابية المترتبة عمى ىذا العطاء .

 ) %9 ( .1بعػد طػرح عطػػاء التنفيذ أو بعد مرور ثالثة اشير عمى تقديـ جميع وثائؽ العطاء أييما
اسبػػػؽ ولكافة المشاريع ضمف العطاء.

ب – يقوـ صاحب العمؿ بدفع سمفة لالستشاري تعادؿ ( )%41مف قيمة العطاء وذلؾ لمعطاءات التي
تزيد قيمتيا عف خمسيف ألؼ دينار ل شريطة قياـ االستشاري باإلجراءات التالية -:
 -1دفع رسوـ الطوابع والجامعة .
 -2تقديـ كفالة حسف األداء .

 -3توقيع العقد الخاص بالمشروع بعد استكماؿ اإلجراءات المنصوص عمييا في البنود
( 4ل )9أعاله .

 -4تقديـ طمب السمفة .

 -5تقديـ كفالة السمفة حسب نموذج الكفالة المرفؽ .
ج -يتـ استرداد السمفة مف االستشاري عمى النحو التالي -:

تسدد السمفة عمى أقسػاط متسػاوية مػف دفعػات المراحػؿ التػي يقػدميا االستشػاري

وفػي حػاؿ عػدـ

التمكف مف استرداد قيمة السمفة ألي سبب كاف قبؿ انتياء مدة العطاء ل فيػتـ اسػتردادىا مػف كفالػة
السمفة.
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نموذج كفالة السمفة
إلى السادة ……………………………………………………………………………………… :
يسرنا أعالمكـ بأف مصرفنا يكفؿ االستشاري.……………………………………………………… :
………………………………………………………………………………………………….

…

بمبػػم ( :

) دينا ارً أردنيا فقط …………………………………………

 .……………………………………………………………………………………….....أردنيا .
وذلؾ مقابؿ كفالة سمفة بخصوص العطاء رقـ ……………………………………………………… :
الخاص بمشروع ………………………………………………………………………………… :

لتأميف قياـ االستشاري بسداد السمفة حسب شروط العطاء .

وأننا نتعيد بأف ندفع لكـ المبم المذكور أعاله أو الرصيد المستحؽ منو عند أوؿ طمب خطي منكـ ل وذلؾ
بصرؼ النظر عف أي اعتراض أو تحفظ يبديو االستشاري.

وتبقى ىذه الكفالة سارية المفعوؿ مف تاريخ صدورىا ولحيف سداد االستشاري ألقساط دفعات السمفة ل ويتـ

تمديدىا تمقائياً لحيف سداد السمفة بالكامؿ .

توقيػع الكفيؿ /مصرؼ…............………..………… :

المفوض ……………………………… :

التاريخ ..................……………… :
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ممحؽ العقد رقـ ()9
واجبات االستشاري أثناء مراحؿ الدراسات والتصميـ

أوال  :يتعيف عمى االستشاري أف يقوـ بإعداد الدراسات والتصاميـ وتقديـ الخدمات
اليندسية المتعمقة بيا في جميع المراحؿ ولكؿ مشروع عمى النحو التالي :

(المرحمو االولى )–:

تحدد أعماؿ ىذه المرحمة في الشروط الخاصة لألتفاقيو عمى اف تشمؿ ما يمى-:

أ -دراسػػػػػػة متطمبػػػػػػات المشػػػػػػروع المعػػػػػػده مػػػػػػف قبػػػػػػؿ صػػػػػػاحب العمػػػػػػؿ ودراسػػػػػػة شػػػػػػمولية البرنػػػػػػامج
والتعميػػػػػػػؽ عميػػػػػػػو وتحديػػػػػػػد النمػػػػػػػوذج الػػػػػػػذي سػػػػػػػيتـ اعتمػػػػػػػاده مػػػػػػػف ىػػػػػػػذه المتطمبػػػػػػػات مػػػػػػػع
المالؾ وصاحب العمؿ قبؿ البدء بتصميـ المشروع (.)concept

ب -مػػػػػػػػف مسػػػػػػػػؤولية االستشػػػػػػػػاري الحصػػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػػى المعمومػػػػػػػػات الالزمػػػػػػػػو العػػػػػػػػداد الدراسػػػػػػػػات
والتصػػػػػػػاميـ مػػػػػػػف جميػػػػػػػع الجيػػػػػػػات المعنيػػػػػػػو مػػػػػػػف حيػػػػػػػث تثبيػػػػػػػت حػػػػػػػدود االرض والحصػػػػػػػوؿ
عمػػػػػػػػى الوثػػػػػػػػائؽ الرسػػػػػػػػمية الخاصػػػػػػػػة بقطػػػػػػػػع االراضػػػػػػػػي والحصػػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػػى أحكػػػػػػػػاـ التنظػػػػػػػػيـ
الخاصػػػػػػػػػػة بمنطقػػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػػروع والمعمومػػػػػػػػػػات األساسػػػػػػػػػػية المتعمقػػػػػػػػػػة بالخػػػػػػػػػػدمات والبنيػػػػػػػػػػة

التحتيػػػػػػػػة وكػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػا يمػػػػػػػػزـ التمػػػػػػػػاـ العمػػػػػػػػؿ حسػػػػػػػػب األصػػػػػػػػوؿ( تصػػػػػػػػميـ معمػػػػػػػػاري أولػػػػػػػػي
لممشروع).

ت -تقػػػػػػػػديـ مخططػػػػػػػػات لممبػػػػػػػػاني القائمػػػػػػػػو (  )asbuiltوتحديػػػػػػػػد طبيعػػػػػػػػة التوسػػػػػػػػعة المقترحػػػػػػػػة
أفقيػػػػػػػة أو راسػػػػػػػية عمػػػػػػػى ضػػػػػػػوء الفحػػػػػػػص االنشػػػػػػػائي لممبنػػػػػػػى القػػػػػػػائـ مػػػػػػػع تقػػػػػػػديـ الدراسػػػػػػػة

لجميع ما يمزـ مف تعديالت عمى المباني القائمة أو الساحات .

ث-اعػػػػػػػػػداد (تقريػػػػػػػػػر تصػػػػػػػػػورى) ( 3نسػػػػػػػػػخ) يشػػػػػػػػػمؿ برنامجػػػػػػػػػا متكػػػػػػػػػامال يتضػػػػػػػػػمف الخػػػػػػػػػدمات
الالزمو لمعناصر المكونو لممشروع ويحتوى عمى ما يمى-:

-4وصؼ موجز لطبيعة المشروع وعناصره وعالقاتو الوظيفيو
-9تقرير المساحات الالزمو لكؿ عنصر والمساحو الكميو.

-3فكػػػػػػػػػػرة معماريػػػػػػػػػػة  conceptموضػػػػػػػػػػحة الكتػػػػػػػػػػؿ الرئيسػػػػػػػػػػية لممشػػػػػػػػػػروع والتوزيعػػػػػػػػػػات
الوظيفية الرئيسية  zoningعدد (.)9

-1اعداد وتقديـ مخطط ىيكمى يبيف عناصر المشروع المختمفة .

-5اعػػػػػػػػػداد وتقػػػػػػػػػديـ المخطػػػػػػػػػط الطبػػػػػػػػػوغرافي لموقػػػػػػػػػع المشػػػػػػػػػروع بفتػػػػػػػػػرة كونتوريػػػػػػػػػة ال
تتجػػػػػػػػاوز ( 51سػػػػػػػػـ) مػػػػػػػػع تثبيػػػػػػػػت لزوايػػػػػػػػا حػػػػػػػػدود قطعػػػػػػػػة االرض ونقػػػػػػػػاط المرجػػػػػػػػع
بكتؿ خرسانية ثابتة وبياف مناسيب الطرؽ المحيطة بالموقع 1

-6إعداد وتقديـ مخطط يوضح الشبكية ( )grid-5mلمموقع العاـ.

-7دراسػػػػػػػة المبػػػػػػػاني القائمػػػػػػػة وتقػػػػػػػديـ مخططػػػػػػػات ( )asbuiltليػػػػػػػا (لغايػػػػػػػات التأىيػػػػػػػؿ أو
التراخيص أو التوسعة أو ما يمزـ .)...

-8تقػػػػػػػػػػديـ المخططػػػػػػػػػػػات المعماريػػػػػػػػػػو لمبػػػػػػػػػػػانى المشػػػػػػػػػػروع وبمقيػػػػػػػػػػػاس رسػػػػػػػػػػػـ 911/4
( 3نسخ) .

-9دراسػػػػػػػػػة االنظمػػػػػػػػػة الكيروميكانيكيػػػػػػػػػة الخاصػػػػػػػػػة بالمبػػػػػػػػػاني القائمػػػػػػػػػة وربطيػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػع
االنظمة في االضافات.
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-41تقػػػػػػػػػديـ وصػػػػػػػػػؼ لألنظمػػػػػػػػػو االنشػػػػػػػػػائيو والكيروميكانيكيػػػػػػػػػو المنػػػػػػػػػوى تفصػػػػػػػػػيميا فػػػػػػػػػى
المراحؿ الالحقو والمواد المقترح استعماليا فى البناء

 -44تقديـ وصؼ لألنظمو الخاصة بالبنية التحتية مثؿ توزيع المياة الصرؼ الصحي تصريؼ
مياه األمطار شبكات تزويد بالكيرباء واالتصاالتل وأي أنظمو أخرى بحاجة إلييا.

 -49تقديـ ثالثة عروض لمشركات او المكاتب التي ستقوـ بعمؿ كؿ مف فحوصات استطالع
الموقع والفحوصات االنشائية لممباني القائمة ليتـ اعتمادىا اصوليا خالؿ ىذه المرحمة

 -43عمؿ برنامج الجراء فحوصات التربو والفحص االنشائي واجراء الفحوصات وتقديـ
التقارير الخاصة بذلؾ.

 – 41تقديـ تقرير المرحمو شامالً الكمفة التقديرية( 3نسخ)1

 -45تقديـ صور فوتوغرافية لكافة العناصر في الموقع (أشجار أعمدة كيرباء حفر تجميعية
أسوار مباني قائمة عبارة مياة قناة تصريؼ .) ...

 -46دراسة بيئية لموقع المشاريع.
مالحظة –اذا تطمبت ظروؼ العمؿ متطمبات خاصو ولـ ترد ضمف الواجبات فعمى صاحب العمؿ وبالتنسيؽ
مع المالؾ تحديد ىذه المتطمبات بما فى ذلؾ نوع المخططات والدراسات المطموبو ويتـ اضافتيا الى
واجبات االستشارى دوف اف يترتب عمى ذلؾ اية مطالبات مالية.

(المرحمو الثانية )-:
 اجراء التعديالت التى يطمبيا صاحب العمؿ عمى اعماؿ المرحمو االولى اعداد وتقديـ المخططات المعمارية لممبانى ( موقع عاـ بمقياس رسـ مناسب مساقطأفقية مقاطع واجيات تفاصيؿ معمارية لممقاطع الرئيسيةل كافة التفاصيؿ المعمارية الالزمة

لممشروع ولكافة اعماؿ المشروع) ولكافة أعماؿ التصميـ الداخمي والتأثيث بمقياس رسػػػـ
( 411/4نسختيف)

 تقديـ المخططات التفصيمية االنشائية والكيربائية والميكانيكية مع االلتزاـ بتقديـ كافةالتفاصيؿ الالزمة ولكافة االختصاصات بمقياس رسػػػػـ ( 411/4نسخة)

 تقديـ المخططات التفصيمية الخاصة بالبنية التحتية مثؿ توزيع المياة ل الصرؼ الصحيتصريؼ مياه األمطار وأي أنظمو أخرى بحاجة إلييا .

 يقوـ المستشار بتقديـ نسختيف مف المخططات اإلنشائية والكيروميكانيكية والمخططاتالمعمارية (موقع عاـل مساقط أفقيةل مقاطعل واجياتل تفاصيؿ معمارية لممقاطع الرئيسية

وكافة التفاصيؿ الالزمة) الى مديرية الدفاع المدنى العاـ مف أجؿ الحصوؿ عمى الموافقة

المبدئية ليتـ اعتمادىا والتأكد مف مطابقتيا لمتطمباتيـ أصوليا.

 يقوـ المستشار بمراجعة الجيات التنظيمية والحصوؿ عمى الموافقات المبدئية عمى الترخيصمف الجيات المعنية ( أمانة عماف ل البمدية ).

 تقديـ مخططات وتفاصيؿ معمارية وجداوؿ كميات لألثاث والتجييزات الغير طبية (مكتبية)وذلؾ لحصرىا وحساب كمفتيا لشموليا بمبم احتياطي ضمف المبال االحتياطية.

35
مشاريع انمراكز انصحيح

 انجاز الدراسات والتصاميـ النيائيو لجميع االعماؿ وجداوؿ الكميات ووثائؽ العطاء االخرىالمطموبو وحسب التفاصيؿ المبينو الحقا فى ىذا الممحؽ وتقديـ أعماؿ ىذه المرحمو

لممراجعو مف قبؿ صاحب العمؿ واقرارىا (نسخة)1

 تقديـ (نسخة) مف مسودة الوثائؽ النيائيو ()Draft Finalيقوـ صاحب العمؿ بتدقيؽ مسودة وثائؽ العطاء النيائيو خالؿ مدة أقصاىا ( )5أياـ مف

-

تاريخ تقديميا وابالغ االستشاري خطيا بمالحظاتو حوليا.

(المرحمو الثالثة)-:
مرحمة تسميـ كافة وثائؽ العطاء النيائية مع التقرير النيائى ولكؿ مشروع باالعداد التالية-:
( )91نسخو مف دفاتر الشروط والمواصفات وجداوؿ الكميات.

-4

 )91(-9نسخو مف كافة المخططات بما فييا التفاصيؿ المعمارية وتفاصيؿ األثاث بالحجـ
العادى

 -3نسخة مصغره مف المخططات

 - 1نسخو مسعره مف جداوؿ الكميات

-5التقرير النيائى ليذه المرحمو متضمنا المساحات النيائية لممشروع والكمفة التقديرية لمتنفيذ.
 6 ( -6نسخ )مصدقة ومختومة مف نقابة الميندسيف االردنييف والدفاع المدني والجيات المعنية.
 )5( -7نسخ مف تقرير فحص التربة مصدقة مف نقابة الميندسيف

 -8تقديـ ( )5نسخ مف االقراص االلكترونيو ( )CDلكافة االعماؿ المطموبو بحيث تتناسب مع

االجيزة والبرامج المعتمده لدى صاحب العمؿ وتقديميا عمى ()U.S.P- Flashل بحيث تتضمف ما

يمي-:

أ 1المخططات لكافة األعماؿ (.(autocad + p.d.f

ب .وثائؽ العطاء والشروط والمواصفات الخاصة (.)word + p.d.f
ت .جداوؿ الكميات (.)excel + p.d.f

ث .صورة الكترونية ( )scannedلممخططات المصدقة مف نقابة الميندسيف والدفاع
المدني والجيات المعنية.

ج .صورة الكترونية ( )scannedمف تقرير فحص التربة المصدؽ مف نقابة الميندسيف

 -9مناظير بمقياس رسـ مناسب لموقعيف عمى األكثر وبالتنسيؽ مع الميندس المتابع1

 - 41يكوف مف مسؤولية االستشارى الحصوؿ عمى الموافقة المبدئية لمتراخيص وفؽ
االنظمة المتبعة ألحكاـ التنظيـ ويكوف مف مسؤولية االستشاري تعديؿ اي مخالفة

عمى المخططات وعمى نفقتو الخاصو عند استكماؿ معاممة الترخيص مف قبؿ المالؾ
او عند اجراءات الترخيص عمى اف يتـ تقديـ نسخة مف الموافقة (كتاب أو مخططات

معتمدة اصوليا مف امانة عماف أو البمدية المعنية) .
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ثانياً  :االعتبارات العامو عند اعداد الدراسات والتصميـ :

 - 4عمى االستشاري بياف إمكانات التوسع األفقية والرأسية منسوبة لجميع عناصر المشروع .
 - 9عمى االستشاري اعداد التصاميـ بحيث تعكس التقاليد والبيئة المحمية مع االخذ بعيف
-3
-1

االعتبار سيولة صيانة العناصر وتشغيميا بأقؿ كمفة ممكنة .

عمى االستشاري مراعاة الناحية الجمالية واالقتصادية لممباني وأخذ موافقة السمطات
التنظيمية عمى مواد البناء المراد استعماليا .

عمى االستشاري مراعاة مالءمة المساحات لطبيعة استخداـ الفراغات الداخمية مع م ارعاة

توحيد المساحات المقترحة باالستناد الى اسس تصميـ واضحة.

 - 5عمى االستشاري مراعاة مالءمة المساحات لالثاث والفرش الداخمي .
-6

تكوف المواصفات ودساتير البناء المعتمده في التصاميـ ما ىو مقػرر في المممكة اال في

-7

عمػى األستشاري تبويػب جداوؿ الكميات لممػشروع بحيث تكوف مفصمة باالبواب التالية

الحاالت الخاصة حيث يتطمب ذلؾ الحصوؿ عمى موافقة مسبقة مف قبؿ صاحب العمؿ

عمى االقؿ (مع االسترشاد بجدوؿ الكميات النموذجي الصادر عف وزارة االشغاؿ العامة
واالسكاف) نكم انمشروع تشكم منفصم -:

أ .مجموع االعماؿ تحت منسوب البالط .

ب .مجموع االعماؿ فوؽ منسوب البالط .

ج .اعماؿ القصارة

د .اعماؿ البالط واالرضيات

ىػ .اعماؿ عزؿ السطح وفواصؿ التمدد وتصريؼ مياه المطر

و .اعماؿ المنجور

ز .االعماؿ المعدنيو

ح.أعماؿ التأثيث والتجييز الغير طبي (المكتبي)

ط.اعماؿ الدىاف

ي .االعماؿ الصحية

ؾ .االعماؿ الكيربائيو
ؿ .أعماؿ التكييؼ و التدفئة واالعماؿ الميكانيكية.

 االعمال انخارجيه نهمشروع -:أ .االعماؿ التمييدية لمموقع .

ب .اعماؿ االسوار والجدراف االستناديو اف لزمت

ج .اعماؿ الساحات والمالعب

د .أعماؿ الزراعة وتنسيؽ الموقع.

ىػ .اعماؿ الميكانيؾ والصرؼ الصحي
و .اعماؿ الحفرة االمتصاصيو اف لزمت

ز .اعماؿ الكيرباء واالنارة الخارجيو

ح .أعماؿ المداخؿ والمخارج.
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-8

عمى االستشاري تقديـ الدراسات والمذكرات الحسابية المتعمقة بتصميـ المشروع لالعماؿ

-9

عمػى االستشاري اعػداد مػواصفات وتصػػاميـ اعمػاؿ الساحػػات واالضاءة والزراعة

المعمارية والمدنية والكيربائية والميكانيكية والتصريؼ وأية اعماؿ اخرى.

لالعماؿ الخارجيةل ومف ضمنيا دراسة الحركة لمساحات ومداخميا ومخارجيا والمناطؽ
-41

الخضراء واجراء أي تنسيؽ الزـ مع الدوائر المعنية .

يقوـ االستشاري (اذا كمػفو صاحػب العػمؿ) باالشػتراؾ فػي دراسػة وتقػييـ عروض

المناقصيف مف المقاوليف .

 - 44تكوف جميع االقيسة عمى المخططات بالنظاـ المتري .

 – 49يتـ تخصيص مبم احتياطي ضمف وثائؽ عطاءات التنفيذ بنسبة ( )%5مف الكمفة
التقديرية لغايات ايصاؿ الخدمات الالزمة لمموقع او اية متطمبات اضافية تط أر خالؿ

التنفيذ وتكوف مسؤولية االستشاري المصمـ تحديد كمفة ايصاؿ الخدمات وعكس الكمفة

عمى المبم االحتياطي

 –43بعد استكماؿ الرفع المساحي والشبكية يتـ عرض النتائج االولية مف قبؿ المستشار
وبحضور مساحي الوزارة لمتدقيؽ وذلؾ باجتماع يعقد في حينو وبحضور مندوبي

الو ازرات المعنية.

 –41يتـ تقديـ عرض مف قبؿ المستشار المصمـ لممرحمة االولية والنيائية لممشاريع عمى
لجنة فنية معنية

 -45تكوف مسؤولية االستشاري رئيسية في إعداد الكميات والمواصفات ومراجعتيا وتأكيدىا
في المراحؿ النيائية بحيث تكوف متطابقة مع المخططات التصميمية وتوصيات تقارير

فحص التربة.

 -46بحاؿ تحققت كميات إضافية ناتجة عف تنفيذ المخططات ومخالفة لجداوؿ الكميات
وزادت نسبة ىذه الكميات عف ( )%41مف القيمة الواردة في الوثائؽ ودوف وجود
مبررات لالعماؿ غير المنظورة وخاصة لكميات اعماؿ اسفؿ منسوب البالط سوؼ

ينعكس سمبا عمى االستشاري مف حيث تأىيؿ االستشاري لدى دائرة العطاءات الحكومية

وسيتـ تغريـ االستشاري المبال المترتبة نتيجة االوامر التغييرية.

 -47يكوف مف مسؤولية االستشاري عمؿ فحص انشائي لجميع العناصر االنشائية لممبنى
القائـ إذا تطمب العمؿ التوسعة العمودية لممشروع القائـ لمتأكد مف سالمتيا وقدرتيا عمى

تحمؿ الطوابؽ االضافية وتقديـ تقرير فني ومخططات انشائية توضح ما يمي -:

 مدى تحمؿ المبنى لمتوسعة الرأسية المطموبة (عدد الطوبؽ الممكف اضافتيا لممبنىالقائـ) مع توضيح طرؽ التدعيـ لمعناصر االنشائية إف لزـ االمر مع ضرورة تقديـ
المخططات والتفاصيؿ االنشائية الخاصة بذلؾ.

 -النظاـ االنشائي واتجاىات التحميؿ في المبنى القائـ.

 تقديـ ( )3عروض مف شركات متخصصة بالفحص اإلنشائي لدراسة خطوات الدراسةاالنشائية وتوحيد ىذه الخطوات حسب ما ورد في المادة رقـ( )41بند ()1

واعتمادىا أصوليا مف قبؿ صاحب العمؿ.
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 -48عمى االستشاري تحديد اولويات المشاريع وبالتنسيؽ مع كؿ مف صاحب العمؿ والمالؾ
وعمؿ جدوؿ زمني النجاز ىذه المشاريع بحيث يتـ االلتزاـ بيا وبفارؽ زمني مدتو

أسبوع بيف كؿ مشروع والذي يميو أو حسب ما يراه صاحب العمؿ مناسبا وحاجة وطبيعة
العمؿ.

 -49عمى االستشاري تأميف ما يمي ضمف اعماؿ العطاء :

 .4غرفة بويمرات بمساحات كافية لتخصيص بويمرات لمتدفئة والمياه الساخنة والبخار.
 .9مناور خدمات بمساحات وأعداد كافية لألنابيب ودكت اليواء والصرؼ الصحي.

 .3مسافة كافية بيف السقؼ المستعار والعقدة بحيث ال تقؿ عف ( )51سـ لتتناسب مع
التمديدات الكيروميكانيكية .

 .1اف يشتمؿ العطاء تركيب أجيزة المطبخ والغسيؿ.
 .5مناور خدمات بمساحات وأعداد كافية لمتمديدات الكيربائية واالتصاالت
 .6غرؼ لمكيرباء واالتصاالت واجيزة  UPSوالمولدات
 .7ابار لممصاعد وغرؼ االالت
 .8غرؼ االنظمة لممراقبة

 .9تحديد مواقع تركيب المحوالت (اذا لزـ االمر )عمى الموقع العاـ
 -91الرجوع الى الكودات والمواصفات واالدلة االرشادية الصادرة عف وزارة االشغاؿ العامة
واالسكاف ومجمس البناء الوطني ومؤسسة المواصفات والمقاييس االردنية كافة في

اعداد الدراسات والتصاميـ ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر الكودات المستحدثة

(كودة الطاقة الشمسية) و( كودة االبنية الموفرة لمطاقة) وغيرىا مف الكودات
والمواصفات الخاصة باالنظمة المستخدمة في المشاريع.

 -94عمى االستشاري التنسيؽ مع ميندسي مديرية اليندسة الطبية في وزارة الصحة لبياف
أعداد ونوعية األجيزة الطبية المراد تركيبيا في المركز الصحي وبياف متطمباتيا

الكيربائية والميكانيكية وتوضيحيا عمى المخططات وجداوؿ الكميات.

 -99عمى ضوء نتائج الفحص االنشائي لألبنية القائمة والتي عمى أساسيا يتبيف امكانية
التوسعة العمودية أو ا ألفقية او ازالة البناء القائـ (اف لزـ األمر) فاف االستشاري ال

يستحؽ المطالبة بأعماؿ اضافية أو تمديد مدة في أي حاؿ.

 -93عمى االستشاري ادراج مبم احتياطي ضمف جداوؿ الكميات خاص بتأثيث وتجييز
المركز الصحي باألثاث المكتبي بعد أف يقوـ المصمـ بتحديد قيمتو بناء عمى التفاصيؿ

والمخططات الخاصة بأعماؿ الفرشل عمى أف يعطى المقاوؿ عالوة مقدارىا (%)41

مف قيمة ىذا المبم بدؿ أتعاب ونقؿ وصيانو.

 -91عمى االستشاري تضميف وثيقة العقد /الشروط الخاصة االضافية لمتنفيذ لمشاريع
التوسعة والتحديث مالحظة أف عمى المقاوؿ تنفيذ أعماؿ العطاء عمى مراحؿ لضماف
استمرارية سير العمؿ في المركز الصحي وذلؾ بالتنسيؽ مع المالؾ والميندس المشرؼ.
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ثالثاً :

تفاصيؿ المخططات المطموبة :
عمى االستشاري مراعاة توفير كافة المتطمبات الواردة في التعميمات الصادرة عف نقابة الميندسيف
فيما يتعمؽ باألعماؿ اإلنشائية والمعمارية والكيربائية والصحية واعماؿ التدفئة والتكييؼ عمى اف

أ-

تشتمؿ االمور الواردة ادناه :

االعماؿ المعمارية :

 .4مخطػط الموقػػع العػاـ بمقػياس رسـ  911/4 :وفي حالة كبر مساحة الموقع يقدـ
موقع عاـ اضافي شامؿ بمقياس  511/4او ما يناسب مساحة الموقع.

 .9مسطحات معمارية بمقياس رسـ 411 : 4
 .3واجيات معمارية بمقياس رسـ 411 : 4

 .1مقاطع معمارية بمقياس رسـ . 411 : 4

 .5التفاصيؿ المعمارية الالزمة بمقياس رسـ  5 : 4ل  41 : 4ل  91 : 4ل 51: 4
 .6مخططات وضع األثاث الثابت والمتحرؾ وبياف تفاصيؿ األثاث الثابت1
 .7جداوؿ التشطيبات .

 .8المخططات التفصيمية العماؿ تنسيؽ الموقع والساحات وأعماؿ الزراعة.
 .9إعداد دليؿ لممخططات موضحاً عميو داللة كؿ رمز.

 .41أي مخططات أو تفاصيؿ أخرى الزمة.

 .44تقديـ التفاصيؿ الالزمة ألعماؿ العزؿ الصوتي إذا لزـ .
 .49مخطط طبوغرافي لمموقع العاـ بمقياس رسـ 911/4
 .43شبكية لمموقع العاـ بمقياس رسـ 411/4

 . 41مخطط فرش طبي لبعض الفراغات المعمارية وحسب توجييات الميندس المعماري
المتابع لممشروع.

ب-

االعماؿ اإلنشائية :
-4

اإلشراؼ عمى فحػوص تحريػات التربػة واستطػالع الموقػع والفحص اإلنشائي إف لزـ االمر

-9

مخططات األساسات واألعمده وتفاصيميا االنشائية وبنسخة اؿ ( )CDالذي تـ اعتماده

-3
-1

التػي يكمؼ بيا استشاري التربة ود ارسة التقرير وتقييمو .

في التصميـ والمذكرة اإلنشائية مع االلتزاـ بالكودات المعتمدة لدى وزارة االشغاؿ العامة
وتعميمات نقابة الميندسيف حوؿ كودة الزالزؿ.

مخططات عقدات الطوابؽ واالدراج والجسور وفواصؿ التمدد وتفاصيميا االنشائية.

مخططات التفاصيؿ االنشائية لالعماؿ الخارجية (جدراف استنادية واسوار وخزانات

وغيرىا).

-5

اعداد دليؿ لممخططات موضحاً عميو داللة كؿ رمز .

-7

أي مخططات وتفاصيؿ اخرى الزمو.

-6

تقديـ التقرير والمخططات والتفاصيؿ االنشائية الخاصة بالفحص االنشائي لممبنى القائـ.
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جػ – االعماؿ الكيربائية :
-4

 -شروط عامة-:

عمى االستشاري إستخداـ البرامج اليندسية المرخصة فػي تصػميـ االعمػاؿ الكيربائيػة وعميػو
تقػػديـ نسػػخة مػػف جميػػع تمػػؾ الحسػػابات عمػػى نسػػخة الكترونيػػة والبػرامج (وفػػي حػػاؿ وجػػود
برنامج يحتاج الى ترخيص عمى االستشاري تقديـ الرخصة ليتـ تدقيؽ نتائج الحسابات

-9

فػػػي المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتشفيات عمػػػى االستشػػػاري تقػػػديـ الفػػػرش الطبػػػي لجميػػػع الفراغػػػات
المعماريػة ) ) ROOM DATA SHEETوالحصػوؿ عمػى موافقػة المختصػيف بػوزارة الصػحة
عمية وبياف جميع المتطمبات الكيربائية والميكانيكية

-3

فػػي المراكػػز الصػػحية عمػػى االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتشاري تقػػديـ مقتػػرح لمفػػرش الطبػػي لجميػػع الفراغػػات
المعماريػة ) ) ROOM DATA SHEETوالحصػوؿ عمػى موافقػة المختصػيف بػوزارة الصػحة
عميو وبياف جميع المتطمبات الكيربائية والميكانيكية.

-1

فػػػي مشػػػاريع التوسػػػعة والتحػػػديث لممستشػػػفيات القائمػػػة عمػػػى االستشػػػاري تقػػػديـ مخططػػػات
لموحات الرئيسية والشبو رئيسػية ودراسػة واقػع الحػاؿ لجميػع االحمػاؿ الكيربائيػة لممبػاني
القائمة وتقديـ الحموؿ الفنية لمربط الكيربائي و/او التعديؿ لتمؾ الموحات دوف اف اي تػاثير
عمى عمؿ المستشفى وتقديـ الخدمة الطبية لممواطنيف.

-5

فػػي مشػػاريع التوسػػعة والتحػػديث لممستشػػفيات القائمػػة عمػػى االستشػػاري دراسػػة واقػػع الحػػاؿ
لجميػع انظمػة التيػار الخفيػؼ عمػى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيؿ المثػاؿ(Fire Alarm, Public -:
Address, CCTV ,Telephone , EPABEX, Data Network, TV System , Nurse
) Call…. Etc.واية انظمة اخرى موجودة في المباني القائمة وعميو تقػديـ الحمػوؿ الفنيػة
لمػػربط الفنػػي الكيربػػائي و/او التعػػديؿ لتمػػؾ االنظمػػة لتشػػغيؿ النظمػػة القائمػػة مػػع الجديػػدة
كوحدة واحدة دوف اي تاثير عمى عمؿ تمؾ االنظمة وتقديـ الخدمة الطبية لممواطنيف.

-6

عمى االستشاري تقديـ دراسة فنية لنظاـ الطاقة المتجددة )(PHOTO – VOLTIAC
واماكانية االستفادة مف المساحات في المباني والساحات الموجودة في الموقع لتحقيؽ
القدرة الالزمة قدر االمكاف.

-7

عمى االستشاري تقديـ دراسة لتقييـ المخاطر) ( Risk Assessmentلنظاـ الحماية مف
الصواعؽ

) ( Lightening Protection Systemلجميع المباني الموجودة في الموقع

وعميو تقديـ التصميـ المناسب حسب نتيجة تقييـ المخاطر بما فييا المباني القائمة.
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 المطموب مف االستشاري تقديمو-:-4
-9

مخططات لالنارة ومراوح الشفط (اف وجدت) مع ترقيـ الدوائر الكيربائية

مخططات االباريػػز ومػػراوح التػيوية مػع ترقػػيـ الػػدوائر الكيربائية وذلؾ في مجموعة

مخططات منفصمة عف االنارة .

-3

مخططات أباريػػز التمفونػػات وكبسػػات االجػػراس واباريػػز التمفزيونات

-1

مخطط الموحة الرئيسية مبيناً عمييا جميع القواطع وطاقتيا المغذية لمطوابػػػؽ وكذلؾ

-5

مخطط نظاـ التأريض وتوزيعو عمى الطوابؽ .

-7

مخطػط نظػاـ خطػوط التغذيػة الرئيسيػو مبيػناً عميػو مقػاس الكوابؿ واالسالؾ والمواسير

-8

مخطط نظاـ الحماية مف الصواعؽ ونظاـ اال نذار مف الحريؽ االخالء الصوتي واالعالف

-6

-9

والسماعات والكمبيوتر و اؿ (  )Data Showاف وجدت .

والميكرفونات

القاطع الرئيسي والتفاصيؿ الالزمة .

مخطط مجمعات اليواتؼ مبيناً عمييا المجمعات وكوابؿ اليواتؼ.
المستخدمة ومساراتيا ونقاط بداياتيا ونياياتيا .

الصوتي.

مخطط توزيػع االحمػاؿ الكيربائػية عمػى الموحػات الفرعية مع مختمؼ الدوائر الكيربائية

ومساحة مقاطع االسالؾ لكؿ دائرة عمى حدة وقوة القاطع مقدرة باالمبير .

 -41مخطط موقع عاـ مبيناً عميو نقاط االنارة الخارجيو ومساراتيا .

 -44مخططات شبكة الكمبيوتر مف اباريز وكبائف وغيرىا.

 -49اعداد دليؿ لممخططات موضحاً عميو داللة كؿ رمز .
-43

مخططات توضح تغذية االجيزة الطبية وغير الطبية المستخدمة في المشروع وذلؾ ضمف

اقساـ العناية المركزة والحثيثةل العالج الطبيعيلوحدة التعقيـل قسـ العممياتل اجنحة

المرضىلالمطبخل المصبغة وغيرىا

 -41مخططات توضح تغذية احماؿ االعماؿ الميكانيكية
 -45مخططات النظمة المراقبة والمصاعد بانواعيا.

 -46مخططات النظمة الطاقة غير المتقطعة  UPSوالمولدات االحتياطية والتغذية بالطاقة
الشمسية(الطاقة المتجددة) لممشروع.

 -47مخططات الصواعد لكؿ مف انظمة االتصاالت (شبكة الحاسوب واليواتؼ)وانظمة االنذار مف
الحريؽ واالخالء الصوتي والمراقبة وانظمة الصوتيات والمرئيات وغيرىا

 -48أي مخططات اخرى الزمو .
 -49المذكرة الحسابية

د – اعماؿ االنظمة الميكانيكية :
 -4مخططػػات الموقػػع العػػاـ مبينػػا عمييػػا أعمػػاؿ شػػبكات الميػػاه البػػارده والسػػاخنو ل أعمػػاؿ شػػبكات
الصرؼ الصحي ل أعماؿ شبكات تصريؼ مياه االمطار و الحصاد المائي ل أعماؿ تمديدات الوقود
(الديزؿ او الغاز المساؿ) ل أعماؿ تمديدات شبكات الري ل أعماؿ وشبكات الغازات الطبيػو والبخػار
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(اف وجدت) ل أعمػاؿ وشػبكات التدفئػو المركزيػو والتكييػؼ المركػزي ل أعمػاؿ نظػاـ وشػبكات اطفػاء
الحريؽل وأعماؿ أنظمة معالجة المياه العادمة و الرمادية (إف وجدت)  .....الخ.

 -9مخططات اعماؿ وشبكات الصرؼ الصحي في جميع الطوابؽ واالسطح.

 -3مخططات اعماؿ وشبكات الميػاه المنزليػة البػارده والسػاخنو والميػاه المعالجػة و المفمتػرة و اليسػرة
لجميع الطوابؽ واألسطح .

 -1مخططات أعماؿ شبكات التدفئػو المركزيػو باسػتخداـ البػويمرات واعمػاؿ وشػبكات التدفئػو والتكييػؼ
المركزي باستخداـ أنظمو التكييؼ المركػزي وانظمػو و شػبكات التيويػو الميكانيكيػو لجميػع الطوابػؽ

واالسطح.

 -5مخططات اعماؿ وشبكات نظاـ اطفاء الحريؽ لجميع الطوابؽ واالسطح .
 -6مخططات أعماؿ و شبكات الغازات الطبية (إف وجدت) لجميع الطوابؽ
 -7مخططات أعماؿ و شبكات الغاز المساؿ (إف وجدت) لجميع الطوابؽ
 -8مخططات أعماؿ و شبكات البخار (إف وجدت) لجميع الطوابؽ

 -9مخططات التمديدات الراسيو واالفقيو ( )SCHEMATIC & RISER DIAGRAMSلجميع االنظمػو
الميكانيكيو الوارده اعاله.

 -41مخططػػػػػػػػػػات تفاصػػػػػػػػػػيؿ االجيػػػػػػػػػػزه واالنظمػػػػػػػػػػو الميكانيكيػػػػػػػػػػو المختمفػػػػػػػػػػو (MECHANICAL
 )EQUIPEMENTS DETAILSمبينا عمييا القياسات والمواقع وطريقو التركيب .

 -44يجب عمى المصمـ تقديـ مخططات تنسيقيو لجميع االنظمػو الميكانيكيػو والكيربائيػو والمعماريػو
( )REFLECTED DRWINGSوذلػػػؾ لتجنػػػب التػػداخالت والتضػػػاربات بػػػيف االنظمػػػو المختمفػػػو
وحسب الفراغات المعماريو المتاحو.

 -49يجب عمى المصمـ االلتزاـ بمراعاه المواصفات العالميو والمحميو لمستويات الضػجيج المطموبػة
في الفراغات اإلشغاالت و الغرؼ (. )NOISE CRITREIA

 -43يجػػب عمػػى المصػػمـ تحديػػد طريقػػة تدفئػػة المبنػػى س ػواء أكانػػت عػػف طريػػؽ بػػويمرات التدفئػػة
( )HYDRONIC SYSTEMSأو بإسػػػتخداـ األنظمػػػة التػػػي تعمػػػؿ غػػػازات التبريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

( )HEAT PUMP SYSTEMSو حسب متطمبات ورؤية صػاحب العمػؿ وبمػا يضػمف مسػتويات
الراحة لشاغمي المبنى ( )HUMAN COMFORTوبما يحقؽ مصمحة المالؾ وصاحب العمؿ في
المحافظػػو عمػػى البيئػػو وتػػوفير إسػػتيالؾ الطاقػػة وربػػط أنظمػػة التكييػػؼ والتدفئػػة بمفيػػوـ الطاقػػو

المستدامة.

 -41تقديـ واعداد دليؿ لممخططػات الميكانيكيػو موضػح عمييػا رمػوز وارقػاـ جميػع المخططػات مػع
داللة ىذه الرموز.

 -45يجػػب عمػػى المصػػمـ عمػػؿ كافػػة الخػػدمات والتأسيسػػات الميكانيكيػػة و الصػػحية الالزمػػة لجميػػع
األجيزة والمعدات الطبية وحسب متطمبات المالؾ و تعميمات الشركة الصانعة.

 -46تقديـ واعداد جدوؿ الكميات والمواصفات لجميع االنظمو الميكانيكيو ومراعاة ىػذه المواصػفات
والمقاييس والكودات المحمية والعالمية.
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مسؤوليات لجنة التدقيؽ:
في حاؿ تعييف لجنة لتدقيؽ كافة مراحؿ الدراسات والتصاميـ باالشتراؾ مع مندوب المالػؾ تنحصػر

مياـ المجنة بما يمي:

 -4مناقشػػة المتطمبػػات األساسػػية لممشػػروع (أنظمػػة كيربائيػػو ميكانيكيػػة تشػػطيبات تفاصػػيؿ فػػرش )..مػػع
الجية المعنية صاحبة العالقة وتحديد المعطيات الرئيسية .

 -9االتفاؽ مع المستشار المصمـ عمى التوجيات العامة المحددة ألسس التصميـ وحسب طبيعة المشروع.
 -3متابعة المستشار المصمـ خالؿ مراحؿ التصميـ و الدراسات المختمفة .
 -1التنسيب باعتماد المراحؿ المختمفة لالنتقاؿ إلى المرحمة التي تمييا .

 -5مناقشة تقرير الكمفة التقديرية األولية.
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ممحؽ العقد رقـ ()3
إلى ال

ا:

نموذج كفالة حسف األداء

يسرنا إعالمكـ بأف مصرفنا......……………………...................................................
قد كفؿ بكفالة مالية ل االستشاري .......…………………...............................................
بخصوص العطاء رقـ .…………………….........................................................
المتعمؽ

........…………………........................................................................

بمبم ..………………………………………………… )..……………..... ( :دينار أردني .
وذلؾ مقابؿ كفالة حسف األداء لضماف التزاـ االستشاري بتقديـ الخدمات اليندسية لمتصميـ ووفقا لشروط

العقد الخاصة بالعطاء أعاله .

واننا نتعيد أف ندفع لكـ المبم المذكور لدى أوؿ طمب مف قبمكـ بال إنذار أو تحفظ أو أي شرط آخرل وبغض
النظر عف أي معارضة مف جانب االستشاري .

وتبقى ىذه الكفالة سارية المفعوؿ مف تاريخ إصدارىا ولمدة (

) وتحدد مبدئيا" -:

بتاريخ  ..……...............شير  ........………...مف عاـ ……………………...............
ما لـ يتـ تمديدىا أو تجديدىا بناء عمى طمب صاحب العمؿ .
توقيع الكفيؿ/مصرؼ ........................... :
المفوض بالتوقيػػع ........................... :

بحضػػور وشيادة ........................... :
التػػػػػػػاريخ ........................... :
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المتطلبات المعمارية لمركز صحي شامل
الرقم
1

الفراغ المعماري

العدد

المساحة\فراغ

المساحة الكلية

االدارة

1,1

مكتب رئيس المركز

1

26

26

1,2

قاعة محاضرات

1

30

30

1,3

الديوان  +شؤون موظفين

2

16

32

1,4

غرفة حاسوب

1

20

20

1,5

مطبخ

1

6

6

1,6

غرفة غيار تمريض  +حمام

1

12

12

1,7

حمام

2

6

12

المجموع
2

138

العٌادات والخدمات المرافقة لها

2,1

صالة انتظار رئيسية

1

60

60

2,2

سجل طبي

1

30

30

2,3

صيدلية  +مستودع

1

40

40

2,4

محاسبة

1

16

16

2,5

المختبر

1

25

25

2,6

سحب دم

1

5

5

المجموع
3

176

قسم االشعة

3,1

غرفة اشعة x-ray

1

30

30

3,2

غرفة غيار

1

2

2

3,3

غرفة تحكم

1

10

10

3,4

غرفة تحميض

1

8

8

3,5

تصوير بانوراما

1

8

8

المجموع
4

58

العٌادات

4,1

عيادة اختصاص

4

16

64

4,2

عيادة امراض مزمنة

1

16

16

4,3

عيادة نسائية +حمام

1

20

20

4,4

عيادة طب اسرة

2

16

32

4,5

حمام

4

6

24

4,6

حمام معاقين

1

6

6

4,7

انتظار فرعي

2

40

80

المجموع

242
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الفراغ المعماري

الرقم
5

قسم االسنان وٌتكون من -:

العدد

المساحة /فراغ

المساحة الكلية

5,1

عيادة اسنان (سنية ،تقويم)

2

24

48

5,2

مختبر اسنان

1

16

16

5,3

غرفة ضاغطة هواء

1

4

4

5,4

انتظار فرعي

1

16

16

المجموع
6

قسم االسعاف

84

6,1

صالة انتظار

1

25

25

6,2

صالة اسعاف

1

40

40

6,3

محطة تمريض

1

9

9

6,4

حمام

2

6

12

المجموع

7

قسم األمومة

86

7,1

صالة انتظار

1

30

30

7,2

عيادة نسائية  +حمام

1

20

20

7,3

عيادة فحص اطفال

7,4

عيادة مشورة

1
1

16

16

16

16

7,5

غرفة تطعيم

1

12

12

7,6

سجل طبي

1

12

12

7,7

حمام

2

6

12

7,8

مستودع

1

8

8

المجموع
8

126

الخدمات المشتركة

8,1

غرفة مولد*

1

10

10

8,2

غرفة بويلر  +ديزل*

1

20

20

8,3

غرفة كهرباء

1

6

6

8,4

غرفة مقسم

1

9

9

8,5

مستودع خدمات

1

14

14

8,6

غرفة حكيم

1

8

8

8,7

مراقبة كاميرات /أمن عام

1

6

6

8,8

غرفة عامل نظافة

1

3

3

المجموع

62

المجموع الكلً

986
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متطلبات عامة للمراكز الصحية الشاملة

9

م2

9,1

غرفة حارس  +حمام

9,2

تامين درج والتأسيس لمصعد

9,3

تأمين مواقف سيارات

9,4

امكانية التوسعه المستقبلية

9,5

تأمين مرافق عامة من مستودعات و حمامات لكل من المراجعين و الموظفين وذوي االحتياجات الخاصة

9,6

ان ال يقل عرض الممرات عن  2م

9,7

تامين انتظار فرعي لكل مجموعة عيادات

-

1

20

تامٌن جمٌع ما ٌلزم من خددمات او فراادات معمارٌدة ردرورٌة للمركدز اللد ً ولدم
تذكر رمن المتطلبات المعمارٌة المبٌنة اعاله
المسددا ة الكلٌددة اٌددر شدداملة لعنالددر ال ركددة الر سددٌة واالفقٌددة والجدددران الداخلٌددة

خرى ررورٌة.

والخارجٌة و ٌة خدمات
 ٌعتمد عدد عٌادات االختلاص على الكثافدة السدكانٌة فدً المنطقدة التدابع لهدا المركدزالل ً ومتطلبات المالك ,ب ٌث ال تتعدي الععد سب المتطلبات الدواردة فدً الجددو
عاله.
 المسػػػاحات والمتطمبػػػات المبينػػػة أعػػػاله استرشػػػػادية ويطمػػػب مػػػف المستشػػػار إنجػػػػازالتصاميـ بما يحقؽ متطمبات المالؾ وأية تعديالت أو متطمبات إضافية تكػوف مشػمولة

بسػػػعر أعمػػػاؿ العطػػػاء وال يحػػػؽ لاستشػػػاري المطالبػػػة بأيػػػة أتعػػػاب إضػػػافية لتحقيػػػؽ
متطمبات المالؾ وىي محممة عمى أعماؿ العطاء.
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المتطلبات المعمارية لمركز صحي أولي
الرقم

الفراغ المعماري

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

الخدمات المرافقة للعٌادات
صالة انتظار رئيسية
سجل طبي
صيدلية  +مستودع
محاسبة
المختبر
سحب دم
المجموع
العٌادات
عيادة
مطبخ
حمامات
حمام معاقين
انتظار فرعي
المجموع
قسم االسنان
عيادة اسنان
غرفة ضاغطة هواء
انتظار فرعي (مشترك مع
العيادات)
المجموع
قسم االسعاف
صالة انتظار
صالة اسعاف

2
2.1
2.2
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2

العدد

1
1
1
1
1
1

2
1
2
1
1

المساحة\فراغ
60
16
25
16
20
5

16
6
6
6
18

المساحة الكلية
60
16
25
16
20
5
142
32
6
12
6
18
74

1
1

24
4

24
4

----

----

---28

1
1

12
30

12
30

قسم األشعة

4.3
4.4

غرفة أشعة
غرفة تحكم

1
1

20
6

20
6

4.5

غرفة تحميض

1

6

6

المجموع
قسم األمومة
صالة انتظار
عيادة نسائية  +حمام
عيادة فحص اطفال
عيادة مشورة

1
1
1
1

5

5.1
5.2
5.3
5.4

74
20
20
16
16

20
20
16
16
49

مشاريع انمراكز انصحيح

5.5
5.6
5.7
5.8
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

7

غرفة تطعيم
سجل طبي
حمام
مستودع
المجموع
الخدمات المشتركة
غرفة مولد
غرفة بويلر
غرفة كهرباء
غرفة مقسم
مستودع خدمات
غرفة عامل نظافة
غرفة مراقبة كاميرات /أمن عام
غرفة حكيم
المجموع
المجموع الكلً

1
1
2
1

1
1
1
1
1
1
1
1

12
12
12
8
116

12
12
6
8

10
20
9
12
12
3
6
9
81
515

10
20
9
12
12
3
6
9

متطلبات عامة للمراكزالصحية االولية
م2

7.1

غرفة حارس  +حمام

7.2

تامين درج والتأسيس لمصعد

7.3

تأمين مواقف سيارات

7.4

امكانية التوسعه المستقبلية

7.5

تأمين مرافق عامة من مستودعات و حمامات لكل من المراجعين و الموظفين وذوي االحتياجات الخاصة

7.6

ان ال يقل عرض الممرات عن  2م

7.7

تامين انتظار فرعي لكل مجموعة عيادات

-

1

20

تامٌن جمٌع ما ٌلزم من خددمات و فراادات معمارٌدة ردرورٌة للمركدز اللد ً ولدم
تذكر رمن المتطلبات المعمارٌة المبٌنة اعاله

 المسددا ة الكلٌددة اٌددر شدداملة لعنالددر ال ركددة الر سددٌة واالفقٌددة والجدددران الداخلٌددةوالخارجٌة و ٌة خدمات خرى ررورٌة
 المسػػػاحات والمتطمبػػػات المبينػػػة أعػػػاله استرشػػػػادية ويطمػػػب مػػػف المستشػػػار إنجػػػػازالتصاميـ بما يحقؽ متطمبات المالؾ وأية تعديالت أو متطمبات إضافية تكػوف مشػمولة

بسػػػعر أعمػػػاؿ العطػػػاء وال يحػػػؽ لاستشػػػاري المطالبػػػة بأيػػػة أتعػػػاب إضػػػافية لتحقيػػػؽ

متطمبات المالؾ وىي محممة عمى أعماؿ العطاء .

* المسا ة الكلٌ ة اٌر شاملة لعنالر ال ركة الر سٌة واالفقٌة والجدران الداخلٌة والخارجٌة و ٌة خدمات خرى ررورٌة.
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ممحؽ العقد رقـ ( ) 1

لمعطاء رقـ () 9149/14

الخاص بإعداد الدراسات والتصاميـ ووثائؽ عطاء التنفيذ

لمشاريع(انشاء مراكز صحية -توسعة وتحديث مراكز صحية قائمة)
(المجموعة األولى)

خالصة بدالت أتعاب إعداد التصاميـ والمخططات وجميع وثائؽ العطاء األخرى
الوحدة

الرقـ

الوصؼ

-4

بالمقطوع :

الكمية
9

(ـ )

سعر الوحدة
فمس

دينار

المبم اإلجمالي
دينار

فمس

بػػدالت أتعػػاب إعػػداد التصػػاميـ والمخططػػات واعػػداد وثػػائؽ العطػػاء
لألعماؿ المطموبة باإلضافة إلى أعمػاؿ اسػتطالع وفحوصػات المػواد
لمموقع حسب الفحوصات واألعماؽ التي يحددىا الكػود األردنػي كمػا

ال لمضػػػػريبة العامػػػػة عمػػػػى
ورد فػػػػي كػػػػود اسػػػػتطالع الموقػػػػع (شػػػػام ً

المبيعات) لممشاريع التالية:

(عمما بأف المساحات الواردة شاممة مساحة عناصر الحركة الرأسػية
واألفقية والجدراف الداخمية والخارجية)

-

9

ـ

أوال  :انشاء مراكز صحية:

 -انشاء مركز صحي أـ عياش /البمقاء

9

ـ

أولية أو شاممة:

 -توسعة وتحديث مركز صحي حواره /اربد

لػػزـ االمػػر عمػػى اف يػػتـ دفػػع الرسػػوـ بعػػد ارفػػاؽ المطالبػػة الماليػػة

9311
ألفاف

وثالثمائة

 توسعة وتحديث مركز صحي الرازي /اربد-9

ثمانمائة
وخمسوف

ثانيػػا :توسػػعة وتحػػديث مراكػػز صػػحية وتحويميػػا الػػى مراكػػز صػػحية

مبم ػ احتيػػاطي لتغطيػػة أعمػػاؿ الفحػػص االنشػػائي لممبنػػى القػػائـ اف

851

مبم

احتياطي

مبم

احتياطي

والفنيػػة المقدمػػة مػػف مكتػػب اسػػتطالع الموقػػع والفحػػص االنشػػائي

()10111
خ/

ألف ين

المعتمد الذي قاـ باجراء الفحوصات اصوليا
-3

قيمة العطاء اإلجمالية شامالً ضريبة المبيعات والمبال االحتياطية.
المجموع رقماً (

) دينار

المجموع كتابة  ...........................................................................................دينار
اسـ االستشاري .............................................................................................. :
المفوض بالتوقيع ............................................................................................. :
الوظيفة ...................................................................................................... :

تمفوف  ................................................ :فاكس .......................................... :
ص  .ب ................................. :

البريد االلكتروني ..................................... :

ختـ وتوقيع المكتب اليندسي
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ً




تعتبر زيادة أو نقصاف األمتار المربعة زيادة أو نقصاف عمى كميات العطاء وليس أم ار تغييريا.

يحػػؽ لصػػاحب العمػػؿ تغييػػر موقػػع المركػػز الصػػحي ضػػمف المحافظػػة أو تغييػػر المحافظػػة وضػػمف نفػػس

المتطمبػات المعماريػػة والمسػػاحةل دوف أف يطالػػب االستشػػاري بأيػػة أوامػػر تغيريػػة أو أعمػػاؿ اضػػافية عمػػى
أعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ العطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء.
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ممحؽ العقد رقـ ()5
إقرار متعمؽ بالدفعات األخرى
أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في

أدناه………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
نقر نحف الموقعيف إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………

أننا قد اطمعنا عمى ما ورد تحت المادة رقـ (-99س) مف الشروط العامة لعقد الخدمات اليندسيػػة (ع)4
وعمالً بأحكاـ ىذه المادة نرفؽ إق ار ارً موقعاً مف قبمنا موقع حسب األصوؿ نقر فيو بجميع العموالت أو أتعاب

االستشا ارت أو أتعاب الوكالء أو غيرىا المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تـ دفعيا أو
اال تفاؽ عمى دفعيا إلى " اآلخريف" ونرفؽ طياً وصفاً مفصالً ليذه الدفعات األخرى ولمف دفعت وسببيا سوا ًء
تـ دفعيا أو كانت ستدفع بشكؿ مباشر أو غير مباشر مف قبمنا أو نياب ًة عنا أو مف قبؿ استشارييف مف
الباطف أو نياب ًة عنيـ أو أي مف موظفييـ أو وكالئيـ أو ممثمييـل وذلؾ فيما يتعمؽ بالدعوة إلى تقديـ
العروض الخاصة بتنفيذ ىذا العقد أو عممية المناقصة  /المزاودة نفسيا أو اإلحالة عمى االستشاري أو
برـ العقد أو مف أجؿ تنفيذه فعالً.
المفاوضات التي تجري إل ا
كما ونتعيد بأف نقدـ تصريحاً خطياً إلى الفريؽ األوؿ عمى الفور عف وجود أي دفعات بما في ذلؾ عمى
سبيؿ المثاؿ وصفاً مفصالً لسبب ىذه الدفعات وذلؾ بتاريخ قيامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أييما يحدث
أوالً كما ونوافؽ عمى قياـ الفريؽ األوؿ باتخاذ اإلجراءات المبينة تحت المادة المشار إلييا أعاله حاؿ حدوث
أي مخالفة أو إخال ؿ مف قبمنا بأحكاـ المادة ( /99س ) 4/منيا ونمتزـ بتنفيذ كؿ ما ورد في ىذه المادة.

يرً فػػػػي
وعميو نوقع تحر ا

/

/

اسػػػػػـ االستشػػػاري............................……………………………………………:
اسـ المفوض بالتوقيػػػػع.................……………………………………………………… :
توقيع المفوض بالتوقيػػػع......………………………………………………………………… :
الخاتػػػػػػػػػػػػػـ...................................................................……… :


عم ػى االستش ػاري تقػػديـ اإلقػػرار المتعمػػؽ بالػػدفعات األخػػرى وفػػي حػػاؿ عػػدـ قيام ػو بػػدفع أي
عمػوالت أو أتعػػاب أو أي مػػف األمػور المحػددة بالمػادة (-99س) عميػو أف يػػذكر ذلػؾ فػي

اإلقرار المقدـ منو ل وكؿ مف ال يقدـ ىذا اإلق ارر سيرفض عرضو ل وعمى االستشاري وضع
اإلقرار في ظرؼ مغمؽ منفصؿ عف العرض.
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ممحؽ العقد رقـ ()6
إقرار متعمؽ بالدفعات الممنوعة

أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في

أدناه………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

نقر نحف الموقعيف إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه ………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
أننا قد اطمعنا عمى ما ورد تحت المادة (/99ؼ) مف الشروط العامة لعقد الخدمات اليندسية (ع)4ل وعمالً

بأحكاـ ىذه المادة نرفؽ إقرار موقعاً مف قبمنا حسب األصوؿ ل نقر فيو بأننا لـ نقـ بدفع أي مبال سوا ًء
كانت عموالت أو أتعاب استشا ارت أو أتعاب وكالء أو غيرىا سوا ًء بشكؿ مباشر أو غير مباشر ولـ نقـ
بتقديـ أي شيء ذو قيمة مادية ولـ نقـ بإعطاء وعود أو تعيدات لدفع مثؿ ىذه المبال أو تقديـ مثؿ ىذه

اء مباشرةً أو بالواسطة ل أو بغض النظر عما إذا كاف ذلؾ قد تـ مف قبمنا أو نياب ًة عنا أو مف
األشياء سو ً
قبؿ استشاريينا مف الباطف أو نياب ًة عنيـ أو أي مف موظفييـ أو وكالئيـ أو ممثمييـ إلى الفريؽ األوؿل
ويشمؿ ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر أي "موظؼ" بغض النظر عما إذا كاف يتصرؼ بصفة رسمية أـ ال ل

وذلؾ فيما يتعمؽ بالدعوة إلى تقديـ العروض الخاصة بتنفيذ ىذا العقد أو عممية المناقصة/المزاودة نفسيا أو
اإلحالة عمى االستشاري أو المفاوضات التي تجري إلبراـ العقد أو مف أجؿ تنفيذه فعالً.
اء مباشرةً أو بالواسطة
كما ونتعيد بأف ال نقوـ بتقديـ أي دفعات ممنوعة أو نعد بتقديـ مثؿ ىذه الدفعات سو ً
اء أكاف ذلؾ مف قبمنا أو مف قبؿ استشاريينا مف الباطف أو أياً مف موظفييـ أو وكال ئيـ أو ممثمييـ إلى
وسو ً
أي "موظؼ" فيما يتعمؽ بتعديؿ ىذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه.

وعميو نوقع تحري ارً فػػػػي

/

/

اسػػػػػـ االستشػػػاري............................……………………………………………:
اسـ المفوض بالتوقيػػػػع...................…………………………………………………… :

توقيع المفوض بالتوقيػػػع......………………………………………………………………… :
الخاتػػػػػػػػػػػػػـ..................................................................……… :
*

عمى االستشاري تقديـ اإلقرار المتعمؽ بالدفعات الممنوعة وفي حاؿ عدـ قيامو بدفع أي عموالت أو
أتعاب أو أي مف األمور المحددة بالمادة (/99ؼ) عميو أف يذكر ذلؾ في اإلقارر المقدـ منو ل وكؿ
إلقرر سيرفض عرضو ل وعمى االستشاري وضع اإلق ارر في ظرؼ مغمؽ منفصؿ عف
مف ال يقدـ ىذا ا ا

العرض.
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جدوؿ رقـ (  - ) 4العطاءات الحكومية المحالة

يطمب مف جميع االستشارييف المشاركيف بيذا العطاء تعبئة حجـ التزاـ المكتب عف العطاءات الحكومية المحالة عميو كما ىو مبيف أدناه :

رقـ وأسـ العطاء

الرقـ

نسبة حجـ االلتزاـ الحالي بالدينار
تصميـ

مالحظات:

إشراؼ

 كؿ مف ال يعبئ ىذا النموذج سيكوف العرض المقدـ منو معرضاً لمرفض -إذا كاف النموذج ال يكفي ل يمكف إرفاؽ صفحات أخرى.

كمييما

أسـ صاحب العمؿ

نسبة اإلنجاز
لتاريخو

تاريخ
المباشرة

مدة العطاء
األصمية

أشيد أف المعمومات المبينة أعاله صحيحة ودقيقة وأتحمؿ مسئوليتيا بالكامؿ

اسـ المفوض بالتوقيع :
التوقيػػػػع والخاتـ :

مشاريع انمراكز انصحيح /اقميـ الشماؿ

تاريخ إنجاز
العمؿ
المتوقع

جدوؿ رقـ (  - ) 9الوضع المؤسسي

يطمب مف جميع االستشارييف المشاركيف بيذا العطاء تعبئة النموذج المبيف أدناه والمتعمؽ بالوضع المؤسسي مع بياف أسماء الشركاء الذيف التحقوا أو تركوا المكتب
الرقـ

أسماء الشركاء بتاريخ آخر تعديؿ

أسماء الشركاء الذيف تركوا الشركة أو المكتب

مالحظات -:
-1
-2
-3

ترفؽ شيادات السيرة الذاتية وشيادات الخبرة لمشركاء الجدد .

تاريخ الترؾ

أسباب الترؾ

أو بالمكتب

اشيد أف المعمومات المبينة أعاله صحيحة ودقيقة وأتحمؿ مسئوليتيا بالكامؿ .

ترفؽ شيادة مف نقابة الميندسيف ووزارة الصناعة والتجارة بأسماء الشركاء عند التأىيؿ

اسـ المفوض بالتوقيع :

وبأسماء الشركاء حالياً .

التوقيػػػع والخاتـ :

كؿ مف ال يعبئ ىذا النموذج سيكوف العرض المقدـ منو معرضاً لمرفض .

أسماء الشركاء الذيف التحقوا بالشركة

مشاريع انمراكز انصحيح /اقميـ الشماؿ

تاريخ االلتحاؽ

جدوؿ رقـ (  - ) 3رؤساء االختصاص ومساعدييـ

يطمب مف جميع االستشارييف المشاركيف بيذا العطاء تعبئة النموذج المبيف أدناه والمتعمؽ برؤساء االختصاص ومساعدييـ الحاليػيف والذيف تركوا العمؿ وبياف التعديالت التي جرت
عمييـ منذ آخر تأىيؿ خاص بكؿ منيـ
الرقـ

االختصاص

تاريخ االلتحاؽ

اسـ رئيس االختصاص والمساعد الحالي

اسـ رئيس االختصاص والمساعد

تاريخ الترؾ إذا تغير

بتاريخ آخر تعديؿ

أي منيما

مالحظات -:

 -4ترفؽ شيادة السيرة الذاتية وشيادات الخبرة لمكوادر الجديدة بعد آخر تأىيؿ.
 -2ترفؽ شيادة مف نقابة الميندسيف باالختصاصات وأسماء الميندسيف .

أشيد أف المعمومات المبينة أعاله صحيحة ودقيقة وأتحمؿ مسئوليتيا بالكامؿ
المفوض بالتوقيع :

 -3كؿ مف ال يعبئ ىذا النموذج سيكوف العرض المقدـ منو معرضاً لمرفض .

التوقيػع والخاتػػـ :

مشاريع انمراكز انصحيح /اقميـ الشماؿ

أسباب الترؾ

جدوؿ رقـ (  - ) 1الكوادر الفنية المسماة عمى المشروع

يطمب مف جميع االستشارييف المشاركيف بيذا العطاء تعبئة النموذج المبيف أدناه الكوادر الفنية المسماة عمى العطاء وااللتزاـ بتوثيؽ خبراتيـ ليتـ اعتمادىا مف قبؿ وزارة االشغاؿ
العامة واالسكاف لاللتزاـ بيا خالؿ اعماؿ العطاء
الرقـ

االختصاص

اسـ الكادر الفني

سنوات الخبرة الكمية

مالحظات -:

 -4ترفؽ شيادة السيرة الذاتية وشيادات الخبرة لمكوادر الجديدة بعد آخر تأىيؿ.
 -9ترفؽ شيادة مف نقابة الميندسيف باالختصاصات وأسماء الميندسيف .

سنوات الخبرة العممية

أشيد أف المعمومات المبينة أعاله صحيحة ودقيقة وأتحمؿ مسئوليتيا بالكامؿ
المفوض بالتوقيع :

 -3كؿ مف ال يعبئ ىذا النموذج سيكوف العرض المقدـ منو معرضاً لمرفض .

التوقيػع والخاتػػـ :

مشاريع انمراكز انصحيح /اقميـ الشماؿ

مالحظات

