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انشاء مدارس جديدة و/أو إضافات غرف صفية وتقنيات تربوية لمدارس قائمة

وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف
شروط دعوة العطاء المركزي رقـ ( ) 2019/ 59

الخاص بإعداد الدراسات والتصاميـ ووثائؽ عطاء التنفيذ الخاص بإنشاء

أوال:

مدارس جديدة و/أو إضافات غرؼ صفية وتقنيات تربوية لمدارس قائمة (الحزمة الثالثة)
تدعى المكاتب الهندسية والشركات االستشارية المؤهمة لدى دائرة العطاءات الحكومية بالفئة
في مجاؿ األبنية و المؤهمة لدى نقابة المهندسيف األردنييف لممشاركة بهذا العطاء 0

ثانياً :وصؼ العمػؿ

يشػػمؿ العمػػؿ عمػػى اعػػداد الدراسػػات والتصػػاميـ ووثػػائؽ عطػػاءات التنفيػػذ إلنشػػاء مػػدارس جديػػدة و/أو
إلضػػافات غػػرؼ صػػفية وتقنيػػات تربويػػة لمػػدارس قائمػػة وكمػػا هػػو مبػػيف أدنػػاخذ بحيػػث يػػتـ األخػػذ بعػػيف
اإلعتبػػػػػار المتطمبػػػػػات التربويػػػػػة اإلضػػػػػافية لصػػػػػاحب العمػػػػػؿ والمالػػػػػؾ (و ازرة التربيػػػػػة والتعمػػػػػيـ) مثػػػػػؿ

(مختبرذمكتبةذمشػػغؿ مهنيذغرفػػة ففذحاسػػوبذرياض أطفػػاؿذغرؼ إداريةذوحػػدات صػػحية )...أو أيػػة

تعػديتت بهػػذا الخصػػوص لممػػدارس القائمػػةذ عممػاً أف المسػػاحات أدنػػاخ شػػاممة لعناصػػر الحركػػة الرأسػػية
واألفقية والجدراف الداخمية والخارجية وأية خدمات ضرورية الزمةذ كما يشمؿ العمؿ لممشاريع المطموبػة

أعماؿ الموقع العػاـ مػف سػاحات خارجيػة وأسػوار وبوابػات المػداخؿ والمخػارج وأرصػفة ومواقػؼ سػيارات

باألعداد التزمة وحيثما يمزـ وربط المبػاني القديمػة مػع اإلضػافات المطموبػة دراسػتها ومػا هػو ضػروري
إلنجاز العمؿ عمى أكمؿ وجه.

 .1إنشػػػاء مػػػدارس جديػػػدة و /أو إضػػػافات غػػػرؼ صػػػفية لمػػػدارس قائمػػػة بمسػػػاحة إجماليػػػة تقريبيػػػة
( )20000ـ 2عشروف ألؼ متر مربع شػاممة عناصػر الحركػة الرأسػية واألفقيػة والجػدراف الداخميػة
والخارجية والخدمات عمماً أف المساحات تقديرية وقابمة لمزيادة او النقصاف وتتضمف ما يمي -:

 إضػػافات صػػفية لمدرسػػة أـ االسػػود الثانويػػة بنات:المقػػاـ عمػػى قطعػػة رقػػـ  108حػػوض 11
الميسر .

 إنشاء مدرسة الرجاحة االساسية :يراد اقامته عمى قطعة رقـ  4حوض  6الدبه.

 إنشاء مدرسة الحامدية بنيف :يراد اقامته عمى قطعة رقـ  304حوض  8اـ المدارس.

 إنشاء مدرسة زبدة االساسية لمبنيف  :يراد اقامته عمى قطعة رقـ  36حوض  15زبدا.

 إضػػافات صػػفية لمدرسػػة العػػريف االساسػػية لمبنػػيف المقػػاـ عمػػى قطعػػة رقػػـ  10حػػوض 3
المدرسة .

 إنشاء مدرسة يرقا الثانوية لمبنيف :يراد اقامته عمى قطعة رقـ  104حوض  9اـ زيتونة.

متحظات-:


عمى االستشاري الكشؼ عمى جميع المباني القائمة في الموقع واعداد وتقديـ مخططات ( )as builtبهػا لغايػة إجػراءات



تقديـ تقرير كشؼ حسي بخصوص مدى تحمؿ المباني القائمة لإلضافات والتوسعة العمودية المطموبة.

التراخيص وذلؾ ضمف أعماؿ المرحمة األولى الواردة في ممحؽ العقد رقـ ( )2مف هذخ اإلتفاقية.
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عمى اإلستشاري عمؿ الفحص اإلنشائي لممباني القائمة أف تطمب العمؿ ذلؾ.



المساحة المقترحة شاممة لمساحات عناصر الحركة الرأسية واألفقية والجػدراف الداخميػة والخارجيػة وأيػة خػدمات ضػرورية



مدة إنجاز الدراسات لممشروع الواحد ( )50يوماً تقويمياً شامتً مراجعات صاحب العمؿ.

أخرى.


يتـ إصدار أمر مباشرة منفصؿ لكؿ موقع مف مواقػع األبنيػة المدرسػية وتحتسػب مػدة العمػؿ لكػؿ مشػروع مػف تػاري أمػر

المباشرة المذكور ولغاية اإلنجاز الفعمي لكافة مراحؿ العمؿ لكؿ موقع عمى حدا وفػي حػاؿ تػزامف أمػر مباشػرة لمشػروعيف

في نفس الوقت تكوف هناؾ فترة زمنية مدتها أسبوع واحد بيف كؿ مشروع وآخر.


تبقى اإلتفاقية سارية المفعوؿ لحيف قياـ اإلستشػاري بإنجػاز وتسػميـ كافػة المشػاريع بالمسػاحات المطموبػة و الػواردة فػي



عمى اإلستشاري التنسيؽ مع الجهات المعنيػة لتثبيػت حػدود األراضػي مػف خػتؿ (دائػرة األراضػي ذ البمديػة المعنيػةذ وزارة

ممحؽ العقد رقـ (.)4

التربية) وبالتنسيؽ مع مساحي هذخ الوزارة بخصوص حدود األراضي المخصصة لممشاريع موضوع البحث.
 مف مسؤولية اإلستشاري الحصػوؿ عمػى الموافقػات المبدئيػة مػف البمديػة المعنيػة عمػى المخططػات األوليػة لغايػات تصػديؽ
المخططات والسير بإجراءات الترخيص الحقاً مف قبؿ المالؾ.
 تكػػوف األعمػػاؿ التاليػػة مػػف التزامػػات المستشػػار التعاقديػػة ومشػػمولة بمسػػعار العطػػاء وتشػػمؿ قيػػاـ المستشػػار بػػدفع كافػػة
الرسوـ والمصاريؼ والتكاليؼ والضرائب ...ال المترتبة عمى ذلؾذ حيث يقوـ صاحب العمؿ بإصػدار المخاطبػات التزمػة
لمجهات صاحبة العتقة-:
 -1مراجعػػة الجهػػات المختصػػة لمحصػػوؿ عمػػى سػػندات التسػػجيؿ ومخططػػات األراضػػي والمخططػػات التنظيميػػة والبيانػػات
التغييرية واالحداثيات لمقطع والتمكد مف حدوث أيػة افػ ارزات حديثػة أو تغييػرات تنظيميػة عمػى القطػع والسػير بػاجراءات
التحويؿ مف اف ارزات مؤقتة الى اف ارزات دائمة اف وجدت مع التمكد اف سند التسجيؿ باسـ المالؾ وزارة التربية والتعميـ.

 -2تثبيت حدود قطعة األرض عمػى الواقػع ومػف خػتؿ مسػاح مػرخص وتقػديـ تقريػر المسػاح المتعمػؽ بػذلؾ بحيػث يكػوف
مصدؽ مف دائرة األراضي والمساحة .

 -3مراجعة الجهات التنظيمية فيما يخص أي إجراءات تتعمؽ بقطعة األرض مف حيث تعديؿ صػفة اإلسػتعماؿ واالرتػدادات
األرضػي و/أو أيػػة اقتطاعػات الزمػػة والحصػػوؿ عمػػى اخػػر التعػػديتت عمػػى القطػػع اف وجػػدت سػواء
و/أو توحيػػد قطػػع ا
(تخصػػيص مشػػاريعذ طريػػؽ )...أو احػػداث شػػارع ذ طريػػؽ أو تعػػديؿ مسػػار( شػػارع ذ أو طريػػؽ) ذشػػامت تقػػديـ كافػػة

الخدمات الهندسية والمساحية والمخططات التزمة

 -4القياـ بمعماؿ الرفع المساحي لكامػؿ مسػاحة قطعػة األرض مػع تثبيػت كافػة المنشػ ت واألبنيػة والخػدمات القائمػة مػف
أعمدة كهرباء وكوابؿ أرضية أو هوائية وخطوط تصريؼ الصرؼ الصحي وحفر التفتيش وعبارات قنوات تصريؼ مياخ

األمطار ومجاري السيوؿ واألشجار بكافة أنواعها وتحديػد نوعهػا وعمرهػا والمخاطبػة بشػمف االشػجار الحرجيػة المعمػرة

لمتمكف مف اتخاذ االجراءات (وأخذ هذخ األمور بعيف االعتبار عند إعداد الدراسات والتصاميـ لكافة المشاريع).

 -5الحصوؿ عمى بروفايتت الشوارع المحيطة بالقطع العتمادها في التصاميـ.وفي حاؿ عدـ وجود بروفػايتت يػتـ تقػديـ
مقترح لبروفايتت الشوارع المحيطة لغايات االعتماد في التصاميـ .

 -6التنسيؽ مع الجهات المعنية اليصاؿ الخدمات (مياخذ صرؼ صحيذ كهرباء وغيرخ لمموقع) .

 -7إذا كاف تاري انشاء األبنية القائمػة والغيػر مرخصػة يتطمػب مصػادقة مػف المديريػة العامػه لمػدفاع المػدني يجػب عمػى
االستشاري مراجعة المديرية العامػة لمػدفاع المػدني والكشػؼ عمػى هػذخ المبػاني واعػداد المخططػات والوثػائؽ التزمػة

العادة تمهيمها لتحقيؽ متطمبات الدفاع المدني لها لغايات الترخيص.

 -8إعػػػداد جػػػدوؿ اكسػػػيؿ بكافػػػة المشػػػاريع مبينػػػاً اسػػػـ المدرسػػػة ذالموقعذالمسػػػاحةذرقـ القطعػػػةذرقـ الحوضذالمحافظػػػة
والمتطمبات التربوية وأية معمومات أخرى تتعمؽ باالنجاز أو غيرها.
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 -9أعماؿ استطتع الموقػع تشػمؿ جميػع االعمػاؿ التمهيديػة لموصػوؿ الػى الموقػع مػف تمهيػد وشػؽ ممػر لوصػوؿ اليػات
فحص التربة مع ما يمزـ مف عمؿ فتحات باال سوار  ....ال ذواعادة الوضع الى ما كاف عميه.

 -11المشاركة في المجاف المعدة لتسميـ المواقع لممشاريع (االحداثياتذ النقاط المرجعية ذ الحدود واية امور اخرى الزمة )
لممقاوؿ عند لممباشرة بمعماؿ التنفيذ وكذلؾ التواجد عند زيارة الموقػع حسػب تػاري الزيػارة الػذي يحػددخ االعػتف عػف

عطاء التنفيذ لممشاريع.

 -11مف مسؤولية االستشاري الكشؼ عمى المواقع أثناء مرحمة التنفيذ في حاؿ تػـ الطمػب منػه ذلػؾ وبالتنسػيؽ مػع جهػاز
االشراؼ والمهندس المفوض المتابع.

 -12عمى االستشػاري تقػديـ دراسػة مروريػة ضػمف اعمػاؿ المرحمػة االولػى بخصػوص موقػع المشػروع ودراسػة تػمثير اعػداد
السيارات الخاصة بالمشروع الجديد عمى الحركة المرورية وذلؾ حسب حاجة المشروع لهذخ الدراسة .

 -13عمى االستشاري تقديـ دراسة بيئية لممشروع وذلؾ حسب حاجة المشروع لهذخ الدراسة .

 -14أف يقوـ االستشاري بتعديؿ كافة المخططات الهندسية وجداوؿ الكميات بحيث تتضمف اية مستجدات عمى الموقع قػاـ
بها المالؾ في الفترة الزمنية مف اعداد الدراسات والتصاميـ الى طرح عطػاء التنفيػذ الي مشػروع مػف مشػاريع العطػاء

موضوع البحث .دوف اف يترتب عمى ذلؾ اي مطالبات مالية او زمنية لممستشار المصمـ.

 -15يحؽ لصاحب العمؿ الغاء اي عمؿ مف االعماؿ الواردة و /أو موقع ختؿ مرحمة اعداد الدراسات والتصاميـ.

 -16يحؽ لصاحب العمػؿ اسػتبداؿ المسػاحات المخصصػة لإلضػافات الػى مػدارس جديػدة او العكػس عمػى أف يػتـ احتسػاب
االتعػػػػػػاب عمػػػػػػى اسػػػػػػاس المتػػػػػػر المربػػػػػػع ألي منهػػػػػػا شػػػػػػاممة كامػػػػػػؿ األعمػػػػػػاؿ المطموبػػػػػػة وحسػػػػػػب مػػػػػػا هػػػػػػو وارد

في ممحؽ العػقد رقـ ( )4وذلؾ عند االستبداؿ.

وصؼ الخدمات الهندسية

ثالثا":

حسب ممحؽ االتفاقية رقـ ( )2واجبات االستشاري أثناء مراحؿ الدراسات والتصميـ لمشاريع األبنية والمتطمبات المرفقػة

معها لمعطاء .

رابعاً":

طريقة تقديـ العروض

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

المركزي رقـ (  )2019/ 59الخاص بإعداد الدراسات والتصاميـ ووثائؽ عطاء التنفيذ إلنشاء مدارس جديدة و/أو

إضافات غرؼ صفية وتقنيات تربوية لمدارس قائمة في محافظة العاصمة .
()1-4

العػرض المالػي -:
يجب أف يشتمؿ العرض المالي عمى -:

 -تقديـ العرض المالي عمى النموذج المخصص في اتفاقية الخدمات الهندسية (ع. )1

 أف تكػوف األسػعار الػواردة فػي العػػرض المػالي شػػاممة أليػة رسػوـ أو ضػرائب نتيجػة العمػػؿ فػي االتفاقيػػة بمػا فيهػػاالضريبة العامة عمى المبيعات

()2-4

عمى المناقص تقديـ نسخة الوثائؽ األصمية كاممة وبحيث تكوف موقعة منه ومختومة بخاتـ المكتب.

()3-4

يطمب مف االستشاري تعبئة نموذج شهادة مطابقة رؤوساء االختصاص المرفؽ مع الوثػائؽ والتوقيػع عميػه وختمػه
بخاتـ المكتب وارفاقه مع العرض المالي.

()4-4

يطمب مف المكاتب الهندسية والشركات االستشارية تبميغ دائرة العطاءات الحكومية عف أي تغيير يط أر عمػى كوادرهػا
الفنيػػة الرئيسػػية بعػػد شػراء وثػػائؽ أي عطػػاء مػػف عطػػاءات الخػػدمات الهندسػػية وبخػػتؼ ذلػػؾ سػػيتـ حرمػػاف المكتػػب
الهندسي أو الشركة االستشارية مف المشاركة بالعطاء .
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()5-4

يطمب مف االستشاري تضميف وثائؽ العطاء البنود التزمة العماؿ الستمة العامػة واألمػف وحمايػة البيئػة وتحديػدها
والتمكيد مف ختؿ وثائؽ العطاء عمى أف يقوـ المقاوؿ بجميع أعماؿ الستمة العامػة واألمػف وحمايػة البيئػة ووضػع

()6-4

االسيجة واإلشارات التحذيرية لممشاريع عمتً بمحكاـ المواد  1-19و  1-64مف عقد المقاولة لممشاريع اإلنشائية
الشػػروط الخاصػػة التفاقيػػة الخػػدمات الهندسػػية العػػداد الدراسػػات والتصػػاميـ ووثػػائؽ العطػػاء (ع )1تعتمػػد الشػػروط
التاليػػة كشػػروط خاصػػة باالتفاقيػػة وأف مػػا يػػرد فػػي هػػذخ الشػػروط مػػف إضػػافات أو تعػػديؿ عمػػى مػواد الشػػروط العامػػة
التفاقيػػة الخػػدمات الهندسػػية يعتبػػر سػػائداً ويؤخػػذ بػػه بالقػػدر الػػذي يفسػػر أو يضػػيؼ أو يعػػدؿ عمػػى تمػػؾ المػواد وقػػد
اعتمدت نفس أرقاـ مواد الشروط العامة التفاقية الخدمات الهندسية .

()7-4

مرفػػؽ الشػػروط الخاصػػة التفاقيػػة الخػػدمات الهندسػػية إلعػػداد الدراسػػات والتصػػاميـ ووثػػائؽ العطػػاء (ع )1والمتعمقػػة
بتعديؿ المواد رقـ ( )1ورقـ ( )22وعمى االستشاري التقيد بما جاء فيها وبخاصة ممحؽ رقـ ( )5وممحؽ رقـ ()6

()8-4

يطمػػب مػػف االستشػػاري التقيػػد بالشػػروط الخاصػػة التفاقيػػة الخػػدمات الهندسػػية إلعػػداد الدراسػػات والتصػػاميـ ووثػػائؽ
العطاء (ع )1والمتضمنة (المرفقة مع وثائؽ العطاء) -:
أ -تعديؿ المادة ( - )1التعاريؼ
ب -تعديؿ المادة ( - )22أحكاـ عامة
ج -ممحؽ رقػػػـ (  ) 5إقرار متعمؽ بالدفعات األخرى
د -ممحؽ رقػػػـ (  ) 6إقرار متعمؽ بالدفعات الممنوعة

()9-4

عمى المناقص أف يكوف سعرخ شامتً لكافة الرسوـ والضرائب والضماف االجتماعي وأية رسوـ و/أو ضرائب أخرى .

( )10-4عمػػى المنػػاقص القيػػاـ بتكميػػؼ األجهػػزة الفنيػػة بالواجبػػات والمسػػؤوليات المناطػػة بهػػا خطيػاً وارسػػاؿ نسػػخة مػػف هػػذا
التكميؼ إلى صاحب العمؿ .

( )11-4لف يتـ إحالة العطاء عمى االستشاري الذي يفقد تمهيمه الصادر بموجب تعميمات تمهيؿ المكاتب الهندسية والشركات
االستشارية لسنة  1996أو يصدر بحقه قرار بالحرمػاف مػف المشػاركة بالعطػاء خػتؿ الفتػرة مػا بػيف تاريػػ إعػتف
وبناء عميه سوؼ يستبعد العرض المقدـ مف االستشاري مف المشػاركة بالعطػاء
طرح العطاء وتاري قرار اإلحالة ذ
ً
ذ دوف أف يكوف لتستشػاري الحػؽ بػاالعتراض أو بػالرجوع عمػى صػاحب العمػؿ أو دائػرة العطػاءات المختصػة بػمي
مطالبة مالية أو قانونية.
( )12-4يحػػؽ لصػػاحب العمػػؿ إلغػػاء العطػػاء دوف إبػػداء األسػػباب وبػػدوف أف يترتػػب عػػف هػػذا اإللغػػاء أيػػة مطالبػػات ماليػػة أو
قانونية ألي مف المشاركيف بالعطاء .
( )13-4يجب عمى االستشاري تعبئة الجداوؿ التالية -:
ا .مرفؽ جدوؿ رقـ ( )1العطاءات المحالة0
ب .مرفؽ جدوؿ رقـ ( )2الوضع المؤسسي0

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

( )14-4يحؽ لصاحب العمؿ اذا تبيف له عدـ كفاءة المستشار أو مدير المشروع إلنجاز العمػؿ وعمػى ضػوء مػا تػـ تقديمػه
لممرحمة األولى أف يطمب تغير مدير المشروع المسمى قبؿ االنتقاؿ لممرحمة الثانية أو إنهاء االتفاقية مع المستشار
اذا استمر في تقديـ عمؿ بمستوى غير مناسب وحسب شروط االتفاقية ختؿ المرحمة الثانية
( )15-4يتوجب أف يتـ التوقيع عمى كافػة الوثػائؽ المقدمػة مػف قبػؿ الشػخص المفػوض بػالتوقيع نيابػة عػف االستشػاري واف
تكوف هذخ الوثائؽ مختومة بالخاتـ الرسمي لتستشاري .
كما يطمب مف االستشاري أف يوضح في عرضه ما يمي -:
 اسـ المشروع .5
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-

اسـ صاحب العمؿ
وصؼ مفصؿ لممشروع ومكوناته (نوع الخدمات التي قدمها االستشاري ونسبة مشاركته بذلؾ)
مدة الدراسة حسب العقد وأي تمديدات رسمية لممدة وأسباب هذخ التمديدات .
تاري البدء بالدراسة وتاري إنجازها .
بدالت األتعاب التي تقاضاها االستشاري .
الكمفة التقديرية لتنفيذ المشروع .
القيمة النهائية لتنفيذ المشروع ( إف أمكف ) .
اسـ الجهة التي قامت باإلشراؼ عمى تنفيذ المشروع .
اسـ المقاوؿ المنفذ لممشروع .
أي معمومات أخرى يرى االستشاري أنها ضرورية .

خامسا  :العرض المالي:

 1-5سيتـ فتح العروض المالية لجميع العروض المقدمة.

 2-5اسموب تدقيؽ العروض المالية-:

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

 1-2-5اذا اورد المناقص خصما جزئيا عمى اسعار بعض بنود االعماؿ او كميا عمى اجمالي السعر المقػدـ منػه او كميهمػا سػيتـ
التعامؿ مع هذا الخصـ عمى النحو االتي -:

أ -اف تكوف المبالغ االحتياطية الواردة في وثائؽ العطاء غير خاضعة لمخصـ الذي يقدمه المنػاقص عمػى عرضػه وفػي حػاؿ قيػاـ
المناقص باجراء الخصـ عمى المبالغ االحتياطية يتـ تصحيح ذلؾ اصولياً.

ب -اذا اورد المنػػاقص خصػػما عمػػى عرضػػه المػػالي كمبمػػغ مقطػػوع دوف تػػدويف نسػػبة هػػذا الخصػػـ مػػف اجمػػالي قيمػػة العػػرض يػػتـ
حساب نسبة هذا الخصـ كنسبة مئوية مف اجمالي قيمة العرض المالي.

ت -اذا اورد المناقص الخصـ المقدـ منه عمى عرضه المػالي كنسػبة مئويػة مػف قيمػة العػرض دوف تػدويف قيمػة هػذا الخصػـ يػتـ
حساب قيمة هذا الخصـ مف اجمالي عرضة المالي.
ث -يجب اف تتطابؽ النسبة المئوية لمخصـ المقدـ مف المناقص مع قيمة هذا الخصـ الواردة في عرضه .
ج -اذا ورد تنػػاقض بػػيف النسػػبة المئويػػة لمخصػػـ المقػػدـ مػػف المنػػاقص وبػػيف قيمػػة هػػذا الخصػػـ يػػتـ االخػػذ بالقيمػػة االعمػػى لهػػذا
الخصـ.
 2-2-5اذا اورد المناقص زيادة جزئية عمى اسعار بعض بنود االعماؿ او كميا عمى اجمالي السعر المقػدـ مػف او كميهمػا فسػيتـ
التعامؿ مع هذخ الزيادة عمى النحو االتي -:
أ -اف تكوف المبالغ االحتياطية الواردة في وثائؽ العطاء غير خاضعة لمزيادة التي يػدونها المنػاقص عمػى عرضػه وفػي حػاؿ
قياـ المناقص باجراء الزيادة عمى المبالغ االحتياطية يتـ تصحيح ذلؾ أصوليا.
ب -إذا أورد المناقص زيادة عمى عرضه المالي كمبمغ مقطوع دوف تدويف نسبة هػذخ الزيػادة مػف إجمػالي قيمػة العػرض يػتـ
حساب نسبة هذخ الزيادة كنسبة مئوية مف إجمالي قيمة العرض المالي.
ت -اذا اورد المناقص الزيادة المدونة منه عمى عرضه المالي كنسبة مئوية مف قيمة العرض دوف تدويف قيمػة هػذخ الزيػادة
يتـ حساب قيمة هذخ الزيادة مف اجمالي عرضه المالي.
ث -يجب اف تتطابؽ النسبة المئوية لمزيادة المدونة مف المناقص مع قيمة هذخ الزيادة الواردة في عرضه.
ج -اذا ورد تناقض بيف النسبة المئوية لمزيادة المدونة مف المناقص وبيف قيمة هػذخ الزيػادة يػتـ االخػذ بالقيمػة األدنػى لهػذخ
الزيادة.
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 3- 5سيتـ التعامؿ مع العروض المالية لممكاتب المؤهمة بتطبيؽ االسس والشروط التالية-:
)1

سترتب األسعار االمقدمة مف اإلستشارييف ترتيباً تنازلياً مف األكثر الى األقؿ.

)2

سيؤخذ السعر الوسطي لألسعار المقدمة فإف كػاف عػدد اإلستشػارييف المتقػدميف فرديػاً فسػيؤخذ صػاحب التقػديـ الوسػط

هو السعر الوسطي أما اذا كاف عدد المتقدميف زوجياً فيؤخذ المتقدماف الوسط حسب الترتيب ويكوف صاحب التقديـ الوسػط الثػاني
(األقؿ) هو سعر الوسطي 0
)3

سيخرج مف التنافس كؿ مف يزيد أو يقؿ سعرخ عف  %30مف السعر الوسطي .

)4

يستخرج السعر المعدؿ مف األسعار الباقية وذلؾ بجمع هذخ األسعار وتقسيمها عمى العدد الباقي .

)5

سيحاؿ العطاء عمى أقؿ األسعار الذي يقع ضمف حدود الػ ( )%10األقؿ مف معدؿ السعر المبيف في البند ( )4أعػتخ ذ

وفي حالة عدـ وجود مثؿ هذا السعر تتـ االحالػة عمػى السػعر األدنػى مباشػرة بعػد حػدود ( )%10األقػؿ حتػى لػو كػاف صػاحب هػذا
السعر مف الذيف تـ استبعادهـ بموجب البند ( )3أعتخ .
)6

إف عبارة (ضمف حدود  %10األقؿ مف معدؿ السعر ) الوارد في ( )5أعتخ تعني أف السعر المساوي لمعدؿ السعر غير

مشمولة ضمف هذخ الحدود .
 )7إذا تعذر تطبيؽ المعادلة وفقاً لهذخ األسس تتـ اإلحالة عمى أقؿ األسعار المتقدمة

سادسػػا :
تقدـ كفالة حسف اإلداء بنسبة  %10مف إجمالي بدالت األتعاب شامتً ضريبة المبيعات.

انمادج ( - )11تحرياخ اسـتطالع انمىقـع وانفحص االنشائي.

يضاف إنى انمادج (- )11ب-
ويجػػب أف يكػػوف االستشػػاري المتعاقػػد معػػه ألعمػػاؿ اسػػتطتع الموقػػع والفحػػص االنشػػائي مػػؤهتً لػػدى دائػػرة

العطاءات الحكومية بالفئة األولىذ ويتحمؿ االستشاري المصػمـ مسػؤولية أيػة أخطػاء بالمعمومػات المسػاحية أو

فحوصات التربة حسب تعميـ معالي وزير األشغاؿ العامة واإلسكاف رقػـ  54256/1/63تػاري 2014/12/2

(ممحؽ العقد رقـ (أ) ).
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عطوفة مدير عاـ دائرة العطاءات الحكومية
الموضوع :العطػاء المركزي رقـ ( )2019/ 59

الخاص بإعداد الدراسات والتصاميـ ووثائؽ عطاء التنفيذ

النشاء مدارس جديدة و/أو إضافات غرؼ صفية وتقنيات تربوية لمدارس قائمة (الحزمة الثالثة)

نحـ ـ ــن شرـ ـ ـ
………… ..نرغ

 /ـ ــرش ………………………… .ال ؤهلـ ـ ـ ل ـ ــة اـ ـ ـ ل ا ن ـ ـ ـ
ل

رش

لعط ء وضـو ال حـث

ر ه لن لدى دا رة العط ءات الحشو

وقـن وم قـح

ل ـــ

و ـ ق العطـ ء بل ـ ـ ن

زال ق ر ونرح ل ش ل ال قؤول را ه ذلك .

العنـ ـوان :
رقم اله رف :
رقم ال شس :
ال ر د ا لشررونة:

مذيـــر انشـركــح

متحظػة :يتـ تعبئة هذخ الصفحة واعادتها الى الدائرة بواسطة البريد االلكتروني .
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عقد خدمات هندسية ( ع) 1
الموضوع :العطػاء المركزي رقـ ( )2019/ 59

الخاص بإعداد الدراسات والتصاميـ ووثائؽ عطاء التنفيذ

النشاء مدارس جديدة و/أو إضافات غرؼ صفية وتقنيات تربوية لمدارس قائمة (الحزمة الثالثة)

الدائرة  :وزارة االشغاؿ العامة واالسكاف

/

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

الفريؽ األوؿ  :صاحب العمؿ :

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

الفريؽ الثاني  :االستشػاري :

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

رقػػػػػػـ العػػػطاء :

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

تاري توقيع العقػػػػػد :

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

مػػدة العقػػػػػػد :

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

قيمة العقد المقبولػػػػة :

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

قيمة غرامة التمخيػػػػر/مشروع

ضمف العطاء:

(  ) 75خ س وق عون د ن ار لشل وم ر خ ر
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عقد خدمات هندسية (ع)1
الفهرس
الموضػػوع

الفهػػػرس

رقـ الصفحة
10

اتفاقية العقد

11

الشروط العامة لعقد الخدمات الهندسية

13

المادة ( - )1التعاريؼ

14

المادة ( - )2وصؼ العمؿ في نطاؽ العقد

15

المادة ( - )3المغة والقانوف المعتمداف

15

المادة ( - )4الضرائب والرسوـ

15

المادة ( - )5كفالة حسف األداء

16

المادة ( - )6مستوى األداء

16

المادة ( - )7سرياف العقدذ المباشرة ذ مدة العمؿ

16

المادة ( - )8واجبات االستشاري

17

المادة ( - )9التنازؿ والعقود الفرعية

17

المادة ( - )10تحريات استطتع الموقع

17

المادة ( - )11التغييرات واألعماؿ اإلضافية

18

المادة ( - )12التقصير مف جانب االستشاري

18

المادة ( - )13إنهاء العقد مف قبؿ صاحب العمؿ

20

المادة ( - )14إنهاء العقد مف قبؿ االستشاري

20

المادة ( - )15مسؤوليات صاحب العمؿ

20

المادة ( - )16مراحؿ ومدد العمؿ

21

المادة ( - )17بدؿ األتعاب

21

المادة ( - )18تدريب موظفي صاحب العمؿ

21

المادة ( - )19تسوية الختفات بيف صاحب العمؿ واالستشاري

22

المادة ( - )20تعديؿ التشريعات

23

المادة ( - )21االخطارات العدلية

23

المادة ( - )22أحكاـ عامة

23

المادة ( - )23إقرار المخالصة

26

المادة ( - )24اإلشعارات

27

ممحؽ العقد رقـ ( - 1أ )  -الجدوؿ الزمني لمراحؿ الدراسات

28

ممحؽ العقد رقـ ( - 1ب)  -بدالت األتعاب
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نموذج اتفاقية عقد خدمات هندسية ( ع) 1

الموضوع :العطػاء المركزي رقـ ( )2019/59

الخاص بإعداد الدراسات والتصاميـ ووثائؽ عطاء التنفيذ

النشاء مدارس جديدة و/أو إضافات غرؼ صفية وتقنيات تربوية لمدارس قائمة (الحزمة الثالثة)

عطاء رقـ ............................................................................................... :

حررت هذخ االتفاقية في هذا اليوـ 00000الموافؽ 0000مف شهر  0000000سنة  000000بيف

-

عمى اعتبارخ الفريؽ األوؿ

صاحب العمؿ :

ويمثمه 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -:
عمى اعتبارخ الفريؽ الثاني

واالستشػػػاري :

ويمثمه 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -:
لما كاف الفريؽ األوؿ راغباً في الحصوؿ عمى خدمات فنية مف دراسات وتصاميـ واعداد وثائؽ عطاء التنفيذ لممشروع أعتخ ذ

ولما كاف قد قبؿ بعرض الفريؽ الثاني المقدـ إليه ذ فقد تـ االتفاؽ بيف الفريقيف عمى ما يمي -:
-1

يكوف لمكممات و التعابير الواردة في هذا العقد نفس المعاني الواردة فػي دفتػر عقػد المقاولػة الموحػد لممشػاريع
اإلنشػػائية فيػػدؾ ( )1999الصػػادر عػػف وزارة األشػػغاؿ العامػػة واإلسػػكاف باإلضػػافة إلػػى التعػػاريؼ ال ػواردة فػػي

المادة (  ) 1مف الشروط العامة لهذا العقد ذ و في حاؿ وجود اختتؼ تعتمد التعاريؼ الواردة في هذا العقد
-2

اعتبار الوثائؽ المدرجة أدناخ جزءاً ال يتج أز مف هذا العقد وتعتبر في مجموعها وحدة متكاممػة ذ ويكػوف ترتيػب
أولوية الوثائؽ حسب التسمسؿ التالي -:

أ-

كتاب القبوؿ متضمناً قرار اإلحالة

ب-

عرض المناقصة

د-

الشروط الخاصة لمعقد

ج-

التعميمات لممشتركيف في المناقصة ودعوة العطاء والمتحؽ التي تصدر قبؿ التوقيع عمى العقد 0

هػ-

األسس المرجعية

و-

الشروط العامة

) دينار

-3أ -قيمة العقد المقبولة رقماً ( :

وكتابة  ) ……………………………………………………………………………………( :دينار
ب -مدة العقد ( :

) يوما

(…………………………………………… )..يوماً
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وتشمؿ المدة التزمة لممراجعة والتقييـ مف قبؿ الفريؽ األوؿ
يتعهد الفريؽ الثاني بإعداد وتقديـ الخدمات الهندسية المطموبة منه في هذا العقد وانجازها وتسميمها وفقا لمشروط والمتطمبات الواردة فيه 0

-4

يتعهد الفريؽ األوؿ بمف يدفع لمفريؽ الثاني قيمة العقد ( بدؿ أتعابه ) في المواعيد وباألسموب المحدد لذلؾ في الممحؽ رقـ ( /1ب ) مف هذا

-5

العقد لقػاء قيػاـ الفريؽ الثاني بتقديـ الخدمات الهندسية المطموبة منه بموجب هذا العقد 0

وبناء عمى ما ذكر أعتخ ذ جرى توقيع هذا العقد وابرامه في التاري المذكور أعتخ 0

الفريؽ األوؿ

صاحب العمؿ
التوقيع:

الفريؽ الثاني
االستشاري

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

التوقيع:

االسػـ ................................................................ :االسػـ :

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

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

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

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

قد شهد عمى ذلؾ :
التوقيع.............................................................. :
االسػـ. .............................................................. :

التوقيع:

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

االسـ........................................................... :
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انشروط انعامح نعقذ انخذماخ انهنذسيح
ال ـ دة  -1الرع ر ف :
يكوف لمكممات و المصطمحات التالية حيثما وردت في هذا العقد المعاني المخصصة لها أدناخ ذ كما أف الكممات التي تشير
إلى األشخاص أو الفرقاء تشمؿ الشركات و الكيانات القانونية األخرى ذ ما لـ يقتضي السياؽ غير ذلؾ -:

الحكومػػة  :حكومة المممكة االردنية الهاشمية .

صاحب العمؿ  :الفريؽ المشار إليه في هذا العقد كفريؽ أوؿ وكذلؾ خمفػاءخ القػانونيوف والػذي يتعاقػد مػع االستشػاري إلنجػاز

الخػدمات الهندسػػية التػي يشػػممها العقػد ذ أو أي جهػػة أخػرى يفوضػػها صػاحب العمػػؿ لممارسػة صػػتحيات ومسػػؤوليات

الفريؽ األوؿ ذ عمى أف يتـ إعتـ االستشاري بذلؾ خطيا"

ممثؿ صاحب العمؿ  :الشخص الذي يعينه صاحب العمؿ لمتابعة أعماؿ االستشاري بموجب هذا العقد ويتمتػػع بالصتحيػػػػات
التي يتـ تحديدها له مف قبؿ صاحب العمؿ كما يجري إبتغ االستشاري خطياً بها .

االستشاري  :المكتب (مكتب مهندس ذ مكتب أو شركه هندسية ذ مكتب أو شركة استشارية) أو الت لؼ المشار إليه في العقد
كفريؽ ثاني والذي تعاقد معه صاحب العمؿ ألداء الخدمات الهندسية وفقا" لهذا العقد .

الخػػدمات الهندسػػية  :إعػػداد الدراسػػات ذالتصػػاميـ ذ وثػػائؽ عطػػاء التنفيػػذذ المخططػػات بكافػػة أنواعهػػاذ المواصفػػػػػػات الفنيػػة ذ
جداوؿ الكمياتذ الشروط العامة والخاصة وفقا" لما هو محدد في هذا العقد ومتحقه والشروط الخاصة بهذا العقد.

األسس المرجعية  :األهداؼ و الغايات و نطاؽ المهػاـ المطموبػة و الدراسػات و البيانػات األساسػية و المعمومػات التػي تعطػي
فكرة واضحة عف طبيعة الخدمات الهندسية المطموبة .

عرض المناقصة  :العرض المقدـ مف االستشاري إلى صاحب العمؿ إلنجاز الخدمات الهندسية بموجب هذا العقد
كتاب القبوؿ  :القبوؿ الرسػمي مػف صػاحب العمػؿ لعػرض المناقصػة مػع أي شػروط إضػافية اتفػؽ الفريقػاف عميهػا قبػؿ توقيػع
العقد وذلؾ وفقاً لقرار اإلحالة .

قيمة العقد المقبولة  :المبمغ اإلجمالي المذكور في كتاب القبوؿ مقابؿ أداء الخدمات الهندسية المطموبة وفقاً لمعقد .
قيمة العقد  :قيمة العقد المقبولة باإلضافة إلى أي زيادة أو نقصاف بسبب التعديتت التي قد تط أر عمى العقد .

الموافقػػة  :الموافقة الخطية أو الموافقة الشفوية التي يتموها تمكيد خطي .
مدة العقد  :هي المدة المحددة في ممحؽ رقـ (  / 1أ ) مف هذا العقد .

مػدة العمػؿ  :هي المدة المحددة بالعقد إلنجاز األعماؿ موضوع هذا العقد وتشمؿ المػدة التزمػة لممراجعػة و التػدقيؽ مػف قبػؿ
الفريػػؽ األوؿ باإلضػػافة إلػػى أي تمديػػدات مبػػررة عمػػى مػػدة العقػػد ذ وتقػػاس بالتوقيػػت الشمسػػي وبعػػدد األيػػاـ التقويميػػة

وليس بمياـ العمؿ.

جزً منه 0
الوثائؽ  :هي الوثائؽ المدرجة في هذا العقد والتي تعتبر ا

الموقع  :األراضي واألماكف و المناطؽ التي يحددها صاحب العمؿ أو يعينها إلنجػاز األعمػاؿ موضػوع هػذا العقػد ذ وكػذلؾ أي
أماكف أخرى ينص عميها العقد تحديدا عمى اعتبارها جزءاً مف الموقع 0

المبالغ االحتياطية  :هي المبمغ أو المبالغ المدرجة في ختصة بدؿ األتعاب والمخصصة لمصػرؼ عمػى أي أعمػاؿ أو خػدمات
أخرى تحدد بالعقد ذ ويحدد بند منفصؿ ألي منها في ختصه بدؿ األتعاب .

اآلخريف  :األشخاص مف غير الموظفيف.

الموظػػؼ  :الموظػػؼ الرسػػمي أو المسػػتخدـ أو الممثػػؿ أو الوكيػػؿ لػػدى صػػاحب العمػػؿ أو مػػف يمثمػػه صػػاحب العمػػؿ
ويشمؿ ذلؾ العامميف لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهـ بها الحكومة.

الدفعات األخرى  :هي جميع العموالت أو أتعاب االستشػارات أو أتعػاب الػوكتء أو غيرهػا المباشػرة وغيػر المباشػرة وأي شػيء
ذو قيمة مادية دفعها االستشاري أو تـ االتفاؽ عمى دفعهػا " اآلخػريف" ويشػمؿ ذلػؾ التصػريح عمػى سػبيؿ المثػاؿ ال
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الحصر وصفاً مفصتً لهذخ الدفعات وسببها سواء تـ دفعها أو كانت ستدفع بشكؿ مباشر أو غير مباشر مػف قبػؿ
االستشػاري أو نيابػ ًة عنػه ذ أو مػػف قبػؿ استشػػارييه أو نيابػ ًة عػػنهـ أو أي مػف مػػوظفيهـ أو وكتئهػـ أو ممثمػػيهـ ذ

وذلػػؾ فيمػػا يتعمػػؽ بالػػدعوة إلػػى تقػػديـ العػػروض الخاصػػة بتنفيػػذ هػػذا العقػػد أو عمميػػة المناقصػػة  /الم ػزاودة نفسػػها

واإلحالة عمى االستشاري أو المفاوضات التي تجري إلبراـ العقد مف أجؿ تنفيذخ فعتً.

الدفعات الممنوعة  :هي جميع المبالغ سواء كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب وكتء أو غيرها دفعت بشكؿ مباشر
أو غير مباشر أو أي شيء ذو قيمػة ماديػة أو الوعػود أو التعهػدات لػدفع مثػؿ هػذخ المبػالغ أو تقػديـ هػذخ األشػياء

س ػواء مباشػػرةً أو بالواسػػطة وبغػػض النظػػر عمػػا إذا كػػاف ذلػػؾ تػػـ مػػف قبػػؿ االستشػػاري أو نياب ػ ًة عنػػه أو مػػف قبػػؿ

استشػػارييه مػػف البػػاطف أو نياب ػ ًة عػػنهـ أو أي مػػف مػػوظفيهـ ووكتئهػػـ أو ممثمػػيهـ والتػػي تػػدفع إلػػى أي "موظػػؼ"

سواء تصرؼ بصفة رسمية أـ ال ذ وذلؾ فيما يتعمؽ بالدعوة إلى تقديـ العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عممية

المناقصة  /المزاودة نفسها أو اإلحالة عمى االستشاري أو المفاوضات التي تجري إلبراـ العقد مف أجؿ تنفيذخ فعتً

لجنة التدقيؽ  :لجنة مكونه مف مهندسيف ممثميف عف المكاتب االستشارية المؤهمة لدى دائرة العطاءات الحكومية وباالشتراؾ
مػػع مهندسػػيف مختصػػيف فػػي وزارة األشػػغاؿ العامػػة و اإلسػػكاف ومنػػدوب أو اكثػػر ع ػف الجهػػة صػػاحبة العتقػػة يػػتـ

تسػميتهـ وتكمػيفهـ رسػػمياً بػذلؾ بموجػػب كتػاب رسػمي مػػف قبػؿ معػػالي وزيػر األشػغاؿ العامػػة و اإلسػكاف ذ و تكػػوف
مهامهػػا تػػدقيؽ الدراسػػات و التصػػاميـ ووثػػائؽ العطػػاء فػػي جميػػع مراحمػػه ذ ويكػػوف مكػػاف اجتماعهػػا فػػي مبنػػى وزارة

األشغاؿ العامة واإلسكاف .

و بالنسػػبة لممشػػاريع التػػي يػػتـ تػػدقيقها فػػي الػػو ازرات و المؤسسػػات األخػػرى فيػػتـ اسػػتبداؿ وزارة األشػػغاؿ العامػػة و

اإلسكاف بتمؾ الػوزارة أو المؤسسػة ذ وكػذلؾ وزيػر األشػغاؿ العامػة و اإلسػكاف بػوزير تمػؾ الػوزارة أو مػف يػرأس تمػؾ
المؤسسة .
المادة (  – ) 2وصؼ العمؿ في نطاؽ العقد :

يشمؿ العمؿ عمى اعداد الدراسات والتصاميـ ووثائؽ عطاءات التنفيذ إلنشاء مدارس جديدة و/أو إلضافات غرؼ صػفية

وتقنيات تربوية وتمهيؿ المباني لمدارس قائمة وكما هو مبيف أدنػاخذ بحيػث يػتـ األخػذ بعػيف اإلعتبػار المتطمبػات التربويػة
اإلضػػافية لصػػاحب العمػػؿ والمالػػؾ (وزارة التربيػػة والتعمػػيـ) مثػػؿ (مختبػػر ذمكتبةذمشػػغؿ مهنيذغرفػػة ففذحاسػػوبذرياض

أطفػػاؿذغرؼ إداريةذوحػػدات صػػحية )...أو أيػػة تعػػديتت بهػػذا الخصػػوص وتمهيػػؿ المػػدارس القائمػػةذ عممػاً أف المسػػاحات

أدناخ شاممة لعناصر الحركة الرأسية واألفقية والجدراف الداخمية والخارجية وأية خدمات ضرورية الزمةذ كمػا يشػمؿ العمػؿ
لممشاريع المطموبة أعماؿ الموقع العاـ مف ساحات خارجية وأسوار وبوابات المػداخؿ والمخػارج وأرصػفة ومواقػؼ سػيارات
باألعداد التزمة وحيثما يمزـ وربط المباني القديمة مع اإلضافات المطموبة دراستها وما هػو ضػروري إلنجػاز العمػؿ عمػى

أكمؿ وجه.

 .1إضػػافات غػػرؼ صػػفية لمػػدارس قائمػػة بمسػػاحة إجماليػػة تقريبيػػة ( )20000ـ 2عشػػروف ألػػؼ متػػر مربػػع شػػاممة
عناصر الحركة الرأسية واألفقية والجدراف الداخمية والخارجية والخدمات عمماً أف المساحات تقديرية وقابمة لمزيػادة او

النقصاف وتتضمف ما يمي -:



إضافات صفية لمدرسة أـ االسود الثانوية بنات:المقاـ عمى قطعة رقـ  108حوض  11الميسر .
إنشاء مدرسة الرجاحة االساسية :يراد اقامته عمى قطعة رقـ  4حوض  6الدبه.



إنشاء مدرسة الحامدية بنيف :يراد اقامته عمى قطعة رقـ  304حوض  8اـ المدارس.



إنشاء مدرسة زبدة االساسية لمبنيف  :يراد اقامته عمى قطعة رقـ  36حوض  15زبدا.




إضافات صفية لمدرسة العريف االساسية لمبنيف المقاـ عمى قطعة رقـ  10حوض  3المدرسة .

إنشاء مدرسة يرقا الثانوية لمبنيف :يراد اقامته عمى قطعة رقـ  104حوض  9اـ زيتونة.
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المادة (  – ) 3المغة والقانوف المعتمداف :
أ-

يكوف العقد بالمغة العربية ذ بما فػي ذلػؾ جميػع المراسػتت والشػروط المتعمقػة بػه ذ إال انػه يجػوز أف

تكػػوف المواصػػفات وجػػداوؿ الكميػػات والمخططػػات والتقػػارير الفنيػػة بالمغػػة اإلنجميزي ػة واذا حػػرر العقػػد

-

بالمغتيف العربية واإلنجميزية ووقع ختؼ عمى التفسير يكوف النص بالعربية هو المعتمد 0

تسري أحكاـ القوانيف واالنظمة والتعميمات األردنية النافذة المفعوؿ عمى هذا العقد عنػد التوقيػع عميػه

ويرجع إليها في تطبيؽ شروطه.
المادة (  – ) 4الضرائب والرسوـ :
-1

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

-2

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

الضرائب والرسوـ إال إذا ورد نص ختفاً لذلؾ بالعقد 0

والتعميمات الخاصة بذلؾ والمعموؿ بها 0
المادة ( - )5كفالة حسف األداء :

عمى االستشاري بعد تبمغه قرار االحالة وقبؿ توقيع العقد أف يقدـ لصاحب العمؿ كفالة حسف األداء ضمانة لتقديمه
الخدمات الهندسية وقيامه بكامؿ التزاماته بموجب العقد ولمدة تزيد ثتثة أشهر عمى مدة العقد وتكوف الكفالة
بنسبة %10مف قيمة العقد المقبولة صادرخ عف بنؾ أو مؤسسة مالية معتمدة رسميا"وحسب نموذج الكفالة الوارد
في ممحؽ العقد رقـ ()3ذ واذا تطمب األمر تمديد الكفالة فيحؽ لصاحب العمؿ تمديدها عمى حساب االستشاري
لثتثة أشهر قابمة لمتجديد لمدد مماثمة حسب متطمبات سير العمؿذ وعمى صاحب العمؿ اإلفراج عف الكفالة بعد
موافقته عمى المخالصة النهائية المقدمة مف قبؿ االستشاري .
مستوى األداء :

المادة (-)6

أ  -يمتزـ االستشاري ببذؿ كؿ عناية ومواظبة ألداء واجبػاته المطموبة عمى أعمى مستويات الممارسة المهنية واف
يستخدـ األشخاص المؤهميف كتً فػي مجػاؿ اختصػاصه وخبػػػرتهذ واف يعػػمـ صاحػػب العمؿ بمسماء وخبرات
المهندسيف الذيف سيقوموف بتقديـ الخدمات الهندسية .
واذا ما تحقؽ لصاحب العمؿ بمف مستوى األداء المهني لمكادر الفني لتستشاري ال يتفؽ والدرجة المطموبة فعمى
صاحب العمؿ إبتغ االستشاري بذلؾ خطياً ذ ويجب عمى االستشاري أف يستخدـ كوادر فنية جديدخ إذا لزـ األمر
لتصحيح الوضع واف يعيد تنظيـ الفريؽ العامؿ بما يتفؽ وهذا المطمب  .وعمى االستشاري أف يمخذ في االعتبار
المتحظات التي يوجهه بشمنهػا أو يطمبها صاحب العمػؿ أو مػف يمثمػػه في كؿ ما له عتقة بتقديـ الخدمات
الهندسية موضوع هذا العقد.
ب – إذا تخمؼ االستشاري عف تقديـ الخدمات الفنية بالمستوى المطموب فيعتبر ذلؾ تقصيرا"مف جانبه ذ ويحػؽ
لصاحػب العمػؿ فػي هػػذخ الحالة اتخاذ اإلجراءات الكفيمة بتتفي التقصير وتصحيح األخطاء ذ وذلؾ بعد إنذار
االستشاري ذ وتتـ اإلجراءات وفقا لممادة ( )12مف هذا العقد .

المادة ( -)7سريػاف العقد ذ المباشػرة ذ تمديػد مدة العمؿذ التمخػر في تقديـ الخدمات المطموبة :
أ  -سرياف مفعوؿ العقد  :يسري مفعوؿ هذا العقد بعد توقيعه مف قبؿ الفريقيف .

ب-

تاري المباشرة  :يحدد تاري المباشرة بموجب كتاب خطي يوجهه صاحب العمؿ إلى االستشاري ذ ويتـ ذلؾ بعد

تسميـ الموقع أو أجزاء مف الموقع تمكف االستشاري مف مباشرة العمؿذ ويتـ تثبيت ذلؾ في محضر رسمي مبيف
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فيه جاهزية الموقع وأي عوائؽ أخرى إف وجدت ذ ويوقع المحضر مف قبؿ كؿ مف صاحب العمؿ أو مف يفوضه
خطيا" و االستشاري .

ج -تمديد مدة العمؿ :
-1

-2

د -التمخيػػػر :
–1

-2
المادة (- )8

إذا قػاـ صاحب العمؿ بطمب خدمات هندسية إضافية وكانت تمؾ الخدمات مف النوع والقدر الذي يبرر
تمديد مدة عمؿ أي مرحمة مف مراحؿ المشروع أو جدت ظروؼ طارئة تؤثر عمى سير العمؿذ فعمى
صاحب العمؿ أف يدرس الحالة مع االستشاري وتمدد مدة العقد نتيجة لتمديد مدة أي مرحمة مف مراحؿ
العمؿ بما يتناسب مع هذخ األمور .
إذا استغرؽ صاحب العمؿ فترات مراجعه أطوؿ مف المقررة في جداوؿ المراحؿ المشار إليه في المادة
( )16الحقاذ فانه يتـ تمديد مدة العمؿ تبعا لذلؾ فيمػػا عػدا مػا هو ناجـ عف تخمؼ االستشاري في
أداء مهامهذ وعمى صاحب العمػؿ مراعاة عدـ تمديد فترات المراجعة بشكؿ يعود بالضرر عمى
االستشاري وبختؼ 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 التزاماته بإتماـ كامؿ الخدمات الهندسية المطموبة في هذا العقد ضمف
مدة العمؿ المحددة بالعقد ذ وتمخر عف تسميـ المخططات ووثائؽ العطاء ذ فاف عمى االستشاري أف يقوـ

دينارً ) عف كؿ يوـ تمخير غير مبرر ويعتبر هذا المبمغ مستحقا"
ا
بدفع غرامة مقدارها ( خمسة وسبعوف
لصاحب العمؿ سواء لحؽ به ضرر مادي مف جراء التمخير أو لـ يمحؽ ذ ويحػؽ لصاحب العمؿ أف
يحسـ هذا المبمغ مف استحقاقات االستشاري أو كفالته أو محتجزاته  .وألغراض تحديد قيمة الغرامة
يعتبر مجموع مدة العمؿ لكامؿ العقد والتمخير الحاصؿ عميه وليس لكؿ مرحمه عمى حدخ .

يحدد لمغرامة سقؼ حدخ األعمى ( )%15مف قيمة العقد المقبولة .

واجبات االستشاري :
يقوـ االستشاري بمداء الواجبات المنصوص عميها في األسس المرجعية المحددة في الممحؽ رقـ ( )2المرفؽ

بهذا العقد و المعد مف قبؿ صاحب العمؿ .
المادة ( -)9التنازؿ والعقود الفرعية :

أ – ال يحؽ لتستشاري أف يتنازؿ عف أي جزء مف هذا العقد لمغير أو أف يعهد إلى أي

استشاري فرعي القياـ بمي

جزء منه ما لـ تنص عمى ذلؾ وثائؽ العقد ويحؽ لصاحب العمؿ إلغاء العقد حياؿ أي تصرؼ مف هذا القبيؿ

وفقا" ألحكاـ المادة( )12مف هذا العقد .
ب-

وفي جميع الحاالت عمى االستشاري الحصوؿ عمى موافقة مسبقة مف صاحب العمؿ عمى قياـ أي استشاري

فرعي بمي عمؿ وعميه أف يقدـ لصاحب العمؿ المعمومات المطموبة عف أي استشاري فرعي مقترح مف حيث
مؤهتته وخبراته وكفاءته إلنجاز مثؿ هذا العمؿذ واف يقػػدـ كذلؾ عقد التكميؼ الفرعي الذي يبرـ بينه وبيف

االستشاري الفرعي ويكوف االستشاري مسؤوال" مسؤولية كاممة عف جميع الخدمات الهندسية ذ وعف أي خطم أو

تقصير ينجـ عف عمػؿ االستشاري الفرعي أو مستخدميه

المادة ( -)10تحريات استطتع الموقع و فحوصات العناصر االنشائية -:

 -2ما لـ تنص الشروط الخاصة عمى ختؼ ذلؾ يتـ التعاقد مع استشاري الستطتع الموقع و الفحص االنشائي لمتاكد

مف ستمة العناصر االنشائية لممبنى وقدرتها عمى تحمؿ طوابؽ اضافية عمى اف يتـ االتفاؽ مسبقا بيف
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االستشاري والمهندس المتابع لمقياـ بالفحص االنشائي بعقد مستقؿ بيف صاحب العمؿ واستشاري استطتع الموقع
حسب الشروط التالية :

 - 1يكوف استشاري التربة والفحص االنشائي مسؤوال" عف أداء مهامه مسؤولية كاممة
- 2

تكوف مهمة االستشاري (الفريؽ الثاني في هذا العقد) وضع وصؼ

العمؿ المطموب لمتحريات

واالستطتع(مع مراعاة أحكاـ كود استطتع الموقع المعتمد) كما يقوـ االستشاري أيضا بمراقبة عمميات

التحري أثناء إجراءاها وتقييـ تقرير استشاري استطتع الموقع لصاحب العمؿ.

 -3تكوف مهمة االستشاري تقديـ ( )3عروض فنية ومالية مف شركات متخصصة عند اصدار امر المباشرة
ليتـ اعتماد احداها و ذلؾ لمفحص االنشائي لممبنى القائـ فقط.

 -4عمى االستشاري التمكد مف تقديـ نطاؽ عمؿ موحد مف الشركات المتخصصة العماؿ الفحص االنشائي
ولمعرض الفني و تقديـ عرض مالي مفصؿ لتمؾ االعماؿ وبقيمة اجمالية لغايات االعتماد مف قبؿ المعنييف
تكوف قيمة االعماؿ شاممة الضريبة العامة لممبيعات

 -5تقديـ صورة عف العقد المبرـ ما بيف المكتب االستشاري و مكتب الفحص االنشائي متضمنا بدالت االتعاب
المتفؽ عميها ليتـ الصرؼ عمى ضوئها المطالبة المالية الواردة بالبند ( )3جدوؿ بدالت االتعاب /ممحؽ

العقد رقـ (.)4

 -6أما إذا نصػت الشروط الخاصة عمى مسؤولية االستشاري عف دراسات وتحريات التربة عندها عمػى
االستشاري اخذ موافقة الفريؽ األوؿ المسبقة قبؿ التعاقد مع استشاري استطتع الموقع

المادة ( -)11التغييرات واألعماؿ اإلضافية :

أ  -يحؽ لصاحب العمؿ طمب إجراء أي تعديؿ يراخ ضروريا" في برنامج الخدمات الهندسية أو نوعها أو مقدارها أو

تقديـ خدمات هندسية إضافية ذ وال تؤثر هذخ التغييرات أو اإلضافات عمى سرياف هذا العقد ذ وتحدد بدالت
األتعاب لألعماؿ االضافية الناتجة عف زيادة قيمة العمؿ وكذلؾ المدة الزمنية التزمة عما ورد في العقد باالتفاؽ

بيف الفريقيف بالنسبة والتناسب مع طبيعة األعماؿ اإلضافية واألتعاب المحددة في العقد لألعماؿ والمراحؿ المختمفة
مهما بمغت نسبة الزيادة أو النقصاف ذ وفي الحالة التي تكوف طبيعة األعماؿ المشمولة في هذخ التغييرات واألعماؿ

االضافية مف النوع الذي يتطمب تقديـ خدمات تختمؼ عف تمؾ المشمولة في هذا العقدذ ففي مثؿ هذخ الحالة يتـ
االتفاؽ بيف صاحب العمؿ واالستشاري عمى بدؿ األتعاب المترتب عمى تمؾ التغييرات واألعماؿ االضافية والمدة

الزمنية التزمة.

ب -ويمتزـ االستشاري بإجراء التعديتت المطموبة ذ وذلؾ بعد صدور األمر الخطي له مف قبؿ صاحب العمؿ و تثبيت
بدؿ أتعاب مؤقت لتستشاري عف هذخ التعديتت ولحيف االتفاؽ عمى بدالت األتعاب بالشكؿ النهائي .

المادة ( - )12التقصير مف جانب االستشاري :

(/12أ)  -يعتبر االستشاري مقصرا" في أداء عممه إذا حصؿ أثناء تنفيذ هذا العقد أي مف الحاالت التالية-:
 – 1أي تمخير غير مبرر في إنجاز العمؿ والواجبات وتقديـ الخدمات المطموبة .

 - 2قدـ عمت بمستوى ال يتناسب وأصوؿ وأعراؼ ممارسة المهنة الهندسية أو أهمؿ في أداء مهامه .

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

 - 4قاـ بالتمزيـ مف الباطف ألي جزء مف المهاـ الموكولة إليه بدوف موافقة صاحب العمؿ.
 - 5لـ يمتزـ بتقديـ عمؿ يمبي المتطمبات االساسية لممشروع .

 – 6أعسر أو أصبح غير ذي متءة ماليةذ أو لجم إلى مخالصة لصالح دائنيه.
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ولصاحب العمؿ في أي مف الحاالت المنصوص عميها في الفقرة ( /12أ) أعتخ إنهاء العقد بموجب اإلجراءات
التالية-:

أوال" :توجيه إنذار أوؿ لتستشاري مع منحه مهمة لمدة ( )21يوما" لتصويب المخالفة .

ثانيا" :في حالة عدـ تصويب االستشاري لممخالفة ذ يتـ توجيه إنذار ثاني له مع منحػه مػدة ( )14يومػا" لتصػويب
المخالفة 0

ثالثػا"  :في حالة مرور فترة اإلنذار الثانية دوف تصػويب لموضع أو اتخاذ إجراءات جادة ومقنعة إل زالة األسباب
المخالفةذ يحػؽ لصػاحػب العمؿ إنهاء العقد ومصادرة كفالة حسف األداء أو جزء منهاذ ويقوـ بإكماؿ
الخدمات المطموبة بواسطة أجهزته الخاصة أو أف يعهد إلى استشارييف آخريف القياـ بمثؿ هذخ الخدمات .

وتتـ محاسبة االستشاري عمى ما قػػدمه مف مراحؿ موافؽ عميها لتاريخػػه محسػػومػػا" منه أي فروؽ مف

بػػدالت األتعاب والكمفة التي يتكبدها صاحب العمؿ إلنجاز المراحؿ المتبقية ذ ويتـ احتساب هذخ الفروقات
مف قبؿ المجنة المنصوص عميها بالفقرة (/12ب) مف هذخ المادة .

رابعاً  :يحؽ لصاحب العمؿ في الحاالت الطارئة أو الخاصة المنصوص عميها في الفقرة (  / 12ج ) إنهاء العقد
فو ارً و بدوف توجيه إنذاراتذ وتتـ محاسبة االستشاري حسب ما ورد في الفقرة ثالثا أعتخ .

(/12ب)  :إذا تبػػيف لصاحب العمػػؿ أثنػػاء تنفػيذ األعماؿ المشمولة في هذا العقد أو بعد انتهائها أف هناؾ نقص أو خطم
في الدراسة قد ينجـ عنه خطورة عمى المنشم أو زيادة كبيرة في التكاليؼ عف قيمة عطاء التنفيذ وذلؾ بسبب
تقصير االستشاري أو أجهزته فعندها يقوـ صاحب العمؿ بمخاطبة وزير األشغاؿ العامة واإلسكاف مبيناً تقصير
االستشاري ويطمب تشكيؿ لجنة فنية لتحديد مسئوليته مف ذوي الخبرة واالختصاص عمى النحو التالي-:
 .1مدير عاـ دائرة العطاءات الحكومية أو مف يفوضه خطياً – رئيساً لمجنة .
 .2مهندساً مندوباً عف وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف .
 .3مهندساً مندوباً عف نقابة المهندسيف األردنييف .

 .4مهندساً مندوباً عف هيئة المكاتب الهندسية في نقابة المهندسيف األردنييف .
 .5مهندساً مف ديواف المحاسبة .

تقػوـ هػذخ المجنػة بػدراسػة كػافػة أبعػاد المشكمة واالتصاؿ والتنسيؽ مع الجهات المعنية وترفع توصياتها إلى وزير
األشغاؿ العامة واإلسكاف محددة مسؤولية االستشاري ذ فػػإذا كاف قرارها باألكثرية أو باإلجماع بالنسبة لتقصير
االستشاري ومسئوليته عف األخطاء والعيوب يصدر الوزير قرارخ ممزماً االستشاري بمعالجة التقصير و محمتً إياخ

جميع التبعات المالية جراء ذلؾ

( /12ج ) – تحدد الحاالت الخاصة و الطارئة المنصوص عميها في الفقرة (  / 12أ  /رابعاً ) بما يمي :
-1
-2
-3

مت ترك هذه البنود لتتم تعبئتها من قبل صاحب العمل حبسب خصوصوة املشروع يف حالة لزم ذلك
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المادة ( -)13إنهاء العقد مف قبؿ صاحب العمؿ :
يحؽ لصاحب العمؿ في أي وقت إنهاء العقد ألسباب غير األسباب الواردة في المادة (/12أ) مع دفع أتعاب

االستشاري عف األعم اؿ المنجزة و الموافؽ عميها لممراحؿ السابقة كاممة ذ و اعتبار أعماؿ المرحمة التي تـ إنهاء
العمؿ ختلها أنها منجزخ و تدفع أتعابها كاممة ذ إضافة إلى نسبة  %10مف قيمة أعماؿ المراحؿ المتبقية والتي لـ
يبدأ االستشاري العمؿ بها ذ إال انه ال يحؽ لصاحب العمؿ أف ينهي العقد بموجب هذخ المادة ليقوـ بتنفيذها بنفسه

أو مف قبؿ استشاري آخر .
المادة ( -)14إنهاء العقد مف قبؿ االستشاري :
أ .إرا نم يصذر صاحة انعمم أمر انمثاشرج خالل ( )91يىما من تاريخ تىقيع اتفاقيح انعقذ.
ب .أخؿ صاحب العمؿ بإيفاء االستشاري بالدفعة المستحقة له بعد ( )60يوما"مف تاري استحقاقها .

جػ .أعسر صاحب العمؿ أو تعرض لضائقة اقتصادية تمنعه مف االستمرار في تنفيذ العقد.

فعندها عمى االستشاري أف يطالب صاحب العمؿ إصدار أمر المباشرة أو تسديد الدفعة المستحقة له ختؿ
عشرة أياـ مف انتهاء المدد المحددة بالفقرة (أ) أو الفقرة (ب) أعتخ واذا لـ يقـ صاحب العمؿ بإصدار أمر

المباشرة أو تسديد الدفعة المستحقة لتستشاري ختؿ العشرة أياـ هذخ ذ أو إذا اعسر صاحب العمؿ حسب
الفقرة (ج) أعتخ فيحؽ لتستشاري إنهاء العقد وطمب تعويضه التعويض المناسب الناجـ عف اإلختؿ بالعقد
مف قبؿ صاحب العمؿ وال يعاد العمؿ بهذا العقد إال بموافقة الفريقيف

المادة ( -)15مسؤوليات صاحب العمؿ :
 -1تقديـ المتطمبات األولية والمعمومات والوثائؽ المتوفرة لديه إلى االستشاري ذ إال أنه غير ممػزـ بتقديػػـ أي

مخططػػات أو وثائػػؽ يوكػػؿ إلى االستشاري الحصوؿ عميها بموجب العقد ذ عمى أف تتضمف دعوة العطاء
بياف المعمومات و الوثائؽ المتوفرة لدى صاحب العمؿ .

 -2تسميػـ االستشاري موقع المشروع بػكامؿ حدودخ أو بشكؿ يمكف االستشاري مف مباشرة مهامه إلعداد
الدراسات و/أو التصاميـ .

 -3تسمية مهػنػدس بخبػرة منػاسبة يمثػػػمه لمتػنسػيػػؽ بػيػػنه وبيف االستشاري و ليساعد االستشاري في الحصوؿ
عمى المعمومات المذكورة أعتخ .

 -4مساعدة االستشاري لتسهيؿ مهامه في الحصوؿ عمى تػصاريح الدخوؿ أو تصاريح العمؿ واإلقامة ألي مف
موظفيه الذيف يتطمب عقد استخدامهـ ذلؾ .

 -5موافاة االستشاري بالدفعات المستحقة له في المواعيد المحددة بموجب هذا العقد .
المادة ( -)16مراحؿ ومدد العمؿ :

يمتزـ االستشاري وصاحب العمؿ كؿ حسب مسؤولياته بإتباع الجدوؿ الزمني المبيف في الممحؽ رقـ (/1أ)

لهػذخ الشروط ووفػقػػا" لممراحؿ المنصوص عميها بهذا الجدوؿ لتقديـ الخدمات الهندسية لألعماؿ المشمولة في

هذا العقد عمماً أنه إذا قدـ االستشاري أعماؿ أي مرحمة مف المراحؿ بمستوى غير مناسب ووردت عميها

تعديتت ومتحظات جوهرية فتعتبر الفترة التزمة لتعديؿ هذخ المتحظات مف المدة المقررة لتستشاري حسب

الجدوؿ الزمني وعميه تعويضها في المراحؿ التحقة ويجوز لصاحب العمؿ إذا ارتمى أف تمؾ المتحظات ال تسمح
بالسير إلى المرحمة التالية أف يمنع االستشاري مف السير بالمرحمة التالية

حتى يتـ إنجاز هذخ المتحظات
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وتحتسب عمى االستشاري غرامة تمخير إذا لـ يتـ تعويضها في المراحؿ التحقة وحسب ما ورد في المادة (/7د)
ذ كما يجب عمى صاحب العمؿ تحديد المدة التي سيقوـ ختلها بمراجعة أعماؿ المراحؿ المختمفة والتي يعتبر بعد
انقضائها أف أعماؿ هذخ المراحؿ موافؽ عميها إذا لـ يبمغ االستشاري بمتحظات صاحب العمؿ ختلها

المادة ( -)17بدؿ األتعاب :

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

ب  -يتعيف عمى صاحب العمؿ أف يدفع استحقاقات االستشاري المرحمية ختؿ ( )30يوماً مف تاري تسميـ شهادة الدفع

وفي حاؿ الدفعة النهائية ختؿ فترة ( )60يوماً مف تاري تسميمها بموجب شهادة دفع يقدمها االستشاري إلى

صاحب العمؿ واذا تمخر صاحب العمؿ عف صرؼ الدفعات المستحقة ختؿ الفترات المنوخ عنها في هذخ الفقرة ذ
يترتب عميه أف يدفع إلى االستشاري الفائدة القانونية عنها وذلؾ عف جميع المبالغ غير المدفوعة اعتبا ارً مف

انتهاء المهمة المحددة لدفعها .
المادة ( – )18تدريب موظفي صاحب العمؿ:

يحؽ لصاحب العمؿ انتداب عدد مناسب مف مستخدميه والحاقهـ بجهاز االستشاري لمتدريب عمى أعماؿ

الدراسات وفؽ برنامج يتفؽ عميه بيف الطرفيف ويقوـ صاحب العمؿ بدفع رواتبهـ ومستحقاتهـ.
المادة ( – )19تسوية الختفات بيف صاحب العمؿ و االستشاري :

أي نزاع أو ختؼ ينشم عف هذا العقد يتـ البت به بمحد الطرؽ التالية-:

( - )1 /19التسوية الودية -:
أ-

إذا صدر إشعار مف أي مف الفريقيف برغبته في تسوية الختؼ عف طريؽ التسوية الودية فعمى الفريؽ
اآلخر ختؿ مدة ( )14يوما" مف تاري تسممه اإلشعار أف يرسؿ ردخ خطيا" إلى موجه اإلشعار بقبوؿ

الدعوة إلى التسوية الودية أو رفضها .

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

جػ-

د-

هػ-

و-

إذا رفض الفريؽ اآلخر التسوية الودية ذ أو إذا لـ يرسؿ أي رد إلى الفريؽ الذي وجه اإلشعار ختؿ
مدة الػ ( )14يوما" المبينة في البند ( أ ) مف هذخ الفقرة ذ يعتبر طمب التسوية الودية كمف لـ يكف ذ
وألي مف الفريقيف في هذخ الحالة المباشرة في إجراءات التحكيـ .

يتولى التسوية الودية موفؽ واحد أو اكثر مف ذوي الخبرة في نفس مجاؿ أعماؿ هذا العقد وفقا" لما يتفؽ
عميه الفريقاف ذ واذا لـ يتفقا عمى اسـ الموفؽ أو الموفقيف يجوز لهما 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 يمزمه مف معمومات
ووقائع وأسباب ومستندات ووثائؽ وأي أدلة أخرى ذ وعمى الموفؽ أف يساعد الفريقيف في التوصؿ إلى
تسوية الختؼ وديا" بمسموب يتسـ باالستقتؿ والحياد ذ واف يسترشد بمبادئ الموضوعية والنزاهة
والعدالة .
عمى الفريقيف والموفؽ االحتفاظ بسرية ما يتعمؽ بإجراءات التسوية الودية بما في ذلؾ اتفاؽ التسوية ذ

إال حيثما يكوف نشرخ ضروريا" ألغراض التنفيذ والتطبيؽ .
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إذا توصؿ الفريقاف إلى اتفاؽ لتسوية الختؼ وديا" ذ فيقوما بإعداد االتفاؽ وتوقيعه ويصبح اتفاؽ

ز-

التسوية الودية بعد توقيعه مف الفريقيف ممزما" لهما 0

ح  -تنتهي إجراءات التسوية الودية بتوقيع الفريقيف عمى االتفاؽ ذ أو بمػرور ( )30يومػاً عمػى قبػوؿ الطػرفيف
لمسير بإجراءات لمتسوية الودية ولـ يتـ االتفاؽ عمى الموفؽ ذ أو بمرور(  )60يومػا" مػف تػاري االتفػاؽ
عمى الموفؽ أو تاري تعيينه دوف التوصػؿ إلػى اتفػاؽ تسػويه أو بإشػعار خطػي يصػدر عػف الموفػؽ يبػيف
فيه انه ال يوجد ما يسوغ االستمرار في جهود التسوية الودية ذ أو بإشػعار خطػي يصػدر عػف الفػريقيف أو
عػػف أحػػدهما إلػػى الفريػػؽ اآلخػػر والػػى الموفػػؽ بإنهػػاء إجػراءات التسػػوية الوديػػة وفػػي جميػػع الحػػاالت عمػػى
الموفؽ أف يقدـ تقريرا" بجميػع مػا توصػؿ إليػه مػف وقػائع وبينػات فػي موضػوع الخػتؼ أثنػاء قيامػه بعمػؿ
الموفؽ وتسميمه إلى الفريقيف مع محاضر جمسات التوفيؽ .

ط-

ال يجوز ألي مف الفريقيف أثناء إجراءات التسوية الودية ذ أف يباشر في اتخاذ أي إجراءات تحكيمية أو

قضائية .

( – )2 /19التحكيػػػػػػـ

في حالة عدـ التوصؿ إلى تسوية ودية وفقا" ألحكاـ المادة ( )1-19أعتخ فعندئذ يتـ المجوء إلى تسوية
الختؼ بمسموب التحكيـ بموجب قانوف التحكيـ األردني الساري المفعوؿ.

المادة ( -)20تعديؿ التشريعات -:

أ -يدفع لتستشاري أي مبالغ إضافية يترتب عميه دفعها لخزينة الدولة نتيجة لتعديؿ التشريعات أو لفرض أي
رسوـ أو ضرائب جديدة بعد موعد إيداع عروض المناقصات .

 

 -3أما إذا جرى تخفيض رسمي عمى أي مف الرسوـ والضرائب المذكورة بالفقرة (أ) أعتخ

بعد موعد إيداع عروض المناقصات ذ فعندها يحؽ لمفريؽ األوؿ حسـ تمؾ التخفيضات
مف استحقاقات االستشاري.

المادة ( -)21اإلخطا ارت العدلية :

ال حاجة لتبادؿ االخطارات العدلية بيف الفريقيف لممارستهما أي حؽ مف حقوقهما العقدية أو القانونية وتعتبر أي

رسالة مسجمة مرسمة مف أي فريؽ لمفريؽ اآلخر عمى عنوانه المثبت بهذا العقد بمثابة اخطار عدلي في جميع
األحواؿ .

المادة ( -)22أحكاـ عامه :

أ  -عمى االستشاري أف يراعي أحكاـ التنظيـ لمنطقة المشروع و االلتزاـ بمتطمبات الكودات السارية المفعوؿ عند
المباشرة بالعمؿ ذ و الحصوؿ عمى موافقة الجهات المعنية والت ارخيص التزمة لممشروع.

ب -عمى االستشاري أف يتقيػد ببرنامػج المتطمبػات والكمفة المقدرة عند إعداد تصاميـ المشروع.

جػ -إف جميػع المخططات ووثائػؽ العطاء والمعمومات المتػعمقة بهذا المشروع هي ممؾ لصاحب العمؿ وال يحؽ
د-

هػ-

لتستشاري التصرؼ بهػػا بػػمي شكػػؿ مف األشكاؿ إال بعد موافقة صاحب العمؿ الخطية عمى ذلؾ

إذا اكتشػؼ أي خطػم أو نػقص في المخططات أو في وثائؽ العطاء سواء في مرحمة إعداد المخططات والوثائؽ
أو في مرحمة التنفيذ الفعمي لممشروع ذ فعمى االستشاري تصحيح الخطم أو استكماؿ النقص بصورة عاجمة

وبدوف مقابؿ .

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

يجػب عمػى االستشاري التقػيد بالنػص عمػى استػعماؿ المواد والمنتجات الصناعية المحمية ما أمكف عنػد إعداد
وثائػؽ العطػاء في جمػيع الحاالت الػتي تتوفر فيها تمؾ المواد أو المنتجات بشكؿ مطابؽ لممواصفات ذ و في

المشاريع التي تحتاج الستعماؿ مواد مستوردة فعمى صاحب العمؿ اخذ الموافقات المسبقة عمى استخداـ هذخ

المواد و النص عميها في وثائؽ العقد.

ز -العناويف  -:ال تشكؿ العناويف الواردة في هذا العقد جزءا" منه وال تؤخذ في االعتبار لدى تفسير شروط العقد أو
مضمونها .

ح  -المفرد والجمع -:تنصرؼ صيغة المفرد إلى الجمع والعكس بالعكس وفقا" لمقتضى القرينة .
ط -يصدر صاحب العمؿ موافقته أو عدـ موافقته عمى مراحؿ العمؿ المختمفة عمى النحو التالي :
 -1الموافقة دوف أية شروط .

 -2موافقة مشروطة مقرونة بمتحظات تسمح لتستشاري باالنتقاؿ لممرحمة التالية شريطة تنفيذ هذخ
المتحظات في المرحمة التالية وفي هذخ الحالة يتـ احتجاز نسبه مف مستحػقػات الػدفػعة لهذخ المرحمة لحيف

تنػفيذ المتحظات المطموبة ال تزيد نسػبتها عػف %10مػف قيػمػة الدفعة المستحقة لهػذخ المرحمة عمى أف
يػتػـ دفع هذخ المحتجزات عند استكماؿ المتحظات ضمف أعماؿ المرحمة التي تميها .

 -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.

ؾ -يطمب مف االستشاري المحمي تعبئة الجداوؿ المرفقة ( 1ذ 2ذ  3ذ )4المتعمقة بالوضع المؤسسي ورؤساء
االختصاص ومساعديػهـ وحجػـ االلتزاـ وكؿ مف ال يقوـ بتعبئة هذخ الجداوؿ يكوف العرض المقدـ منه معرضا"

لمرفض .

ؿ -تحدد شروط التمهيؿ والتقييـ الفني الخاصة بهذا المشروع بالشروط الخاصة (إف طمبت).
ـ -يحؽ لصاحب العمؿ التمكد بالطريقة التي يراها مناسبة مف صحة ودقة

المعمومات والوثائؽ المقدمة مف

االستشاري.

ف -عمى االستشاري االلتزاـ بالتعميمات الصادرة عف وزارة األشغاؿ العامة و اإلسكاف و نقابة المهندسيف األردنييف بما
يتعمؽ باألعماؿ اإلنشائية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية وختفها

ص -تكوف المسؤولية المدنية والقانونية لممهندس المصمـ و/أو المشرؼ وفقا" لما ورد في

المواد

()788ذ()789ذ( )790مف القانوف المدني األردني رقـ( )43لسنة  1976بغض النظر عف ما يرد في هذا العقد
بهذا الخصوص .

ع -عمى االستشاري أف يقوـ بتصديؽ جميع المخططات الخاصة بالمشروع موضوع العقد مف قبؿ نقابة المهندسيف
ؼ-

األردنييف واف يقدـ لصاحب العمؿ ما يثبت قيامه بدفع الرسوـ النقابية المترتبة عمى هذا المشروع.
الدفعات الممنوعة :

 -1لقد صرح االستشاري وتعهد لمفريؽ األوؿ في الممحؽ رقـ ( )6بمنه لـ يقـ بدفع أو يعد بدفع أي مف " الدفعات
الممنوعة " سواء مباشرةً أو بالواسطة ذ وبغض النظر عما إذا كاف ذلؾ قد تـ مف قبؿ االستشاري أو نياب ًة عنه
أو مف قبؿ استشارييه مف الباطف أو نياب ًة عنهـ أو أي مف موظفيهـ أو وكتئهـ أو ممثميهـ إلى الفريؽ األوؿ
ذ ويشمؿ ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر أي "موظؼ" بغض النظر عما إذا كاف يتصرؼ بصفة رسمية أـ ال ذ
وذلؾ فيما يتعمؽ بالدعوة إلى تقديـ العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عممية المناقصة  /المزاودة نفسها أو
اإلحالة عمى االستشاري أو المفاوضات التي تجري إلبراـ العقد أو مف أجؿ تنفيذخ فعتً.
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اء مباشرةً
كما ويتعهد االستشاري بمف ال يقوـ بتقديـ أي دفعات ممنوعة أو أف يعد بتقديـ مثؿ هذخ الدفعات سو ً
اء أكاف ذلؾ مف قبؿ االستشاري نفسه أو استشارييه مف الباطف أو أي مف موظفيهـ أو
أو بالواسطة وسو ً

وكتئهـ أو ممثميهـ إلى أي "موظؼ" فيما يتعمؽ بتعديؿ هذا العقد أو تجديدخ أو تمديدخ أو تنفيذخ.
 - 2يحؽ لمفريؽ األ وؿ في حاؿ حدوث أي مخالفة أو إختؿ بمحكاـ الفقرة (ؼ )1/أف يتخذ أياً مف اإلجراءات
التالية أو جميعها وذلؾ بمحض حريته واختيارخ:
أ -أف ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة (/12أ) مف العقد.

ب -أف يخصـ مف المبالغ المستحقة لتستشاري بموجب هذا العقد مبمغاً يساوي
الممنوعة.

(ضعفي) مبمغ الدفعات

ج -أف يطالب االستشاري بمف يدفع إلى الفريؽ األوؿ وعمى الفور مبمغػػاً يساوي (ضعفي) مبمغ الدفعات

الممنوعة ويقر االستشاري بموجب هذا البند بموافقته غير القابمة لمنقض عمى االستجابة الفورية

لمثؿ هذخ المطالبة مع مراعاة الفقرة (ؼ )4/أدناخ ذ يصرح الفريقاف بمف مجموع المبالغ التي يحؽ
لمفريؽ األوؿ تقاضيها بموجب هذخ الفقرة (ؼ )2/لف يتجاوز (ضعفي) مجموع مبالغ الدفعات

الممنوعة.

 - 3يوافؽ االستشاري عمى أف يضمف جميع االتفاقيات التي يبرمها مع االستشارييف مف الباطف أو المجهزيف
ذ فيما يخص هذا العقد مواداً مماثمة لتمؾ الواردة في الفقرات (ؼ )1/و(ؼ )2/أعتخ ( عمى أف ال تقؿ

هذخ المواد في شدتها عف نصوص الفقرتيف المشار إليهما ) ذ شريطة أف تنص هذخ المواد صراحة عمى

حؽ الفريؽ األوؿ بتنفيذ أحكاـ هذخ المواد مباشرة بحؽ أي مف هؤالء االستشارييف مف الباطف أو

المجهزيف .كما يتعهد االستشاري أف يزود الفريؽ األوؿ عمى الفور بنس

كاممة ومطابقة ألصؿ هذخ

االتفاقيات بمجرد التوقيع عميها وبما يثبت أنها مشتممة عمى هذخ المواد.

 -4ال يجوز ألي شخص أف يتذرع بمف نص المادة أعتخ يضفي صفة المشروعية عمى أي مف الدفعات

الممنوعة إذا كانت القوانيف واألنظمة النافذة تمنعها ذ وأف حقوؽ الفريؽ األوؿ المنصوص عميها في
المادة أعتخ هي باإلضافة إلى أي حقوؽ أخرى قد تترتب لمفريؽ األوؿ تجاخ االستشاري أو أي طرؼ

آخر بموجب القوانيف واألنظمة النافذة في المممكة.

 -5يبقى نص المادة أعتخ بجميع فقراتها سارياً ويتـ العمؿ به حتى بعد إنهاء هذا العقد.
س  -الدفعات األخرى -:

 -1لقػػد صػػرح االستشػػاري فػػي الممحػػؽ رقػػـ( )5المرفػػؽ بهػػذا العقػػد بجميػػع " الػػدفعات األخػػرى" والتػػي دفعهػػا أو تػػـ
االتفاؽ عمى دفعها إلى " اآلخريف "ذ وعمى االستشاري تقديـ وصفاً مفصتً لهذخ الدفعات األخػرى وسػببها سػواء
تـ دفعها أو كانػت سػتدفع بشػكؿ مباشػر أو غيػر مباشػر مػف قبمػه أو نيابػة عنػه ذ أو مػف قبػؿ استشػارييه مػف

البػػاطف أو نيابػػة عػػنهـ أو أي مػػف مػػوظفيهـ أو وكتئهػػـ أو ممثمػػيهـ ذ وذلػػؾ فيمػػا يتعمػػؽ بالػػدعوة إلػػى تقػػديـ

العػػروض الخاصػػة بتنفيػػذ هػػذا العقػػد أو عمميػػػة المناقصػػة  /المػػزاودة نفسػػها أو اإلحالػػة عمػػى االستشػػػاري أو
المفاوضات التي تجري إلبراـ العقد أو مف أجؿ تنفيذخ فعتً.

كما يتعهد االستشاري بمف يقدـ تصريحاً خطياً إلى الفريؽ األوؿ عمى الفور عف وجود أي دفعات أخرى بمػا فػي

ذلؾ عمػى سػبيؿ المثػاؿ وصػفاً مفصػتً لسػبب هػذخ الػدفعات األخػرى وذلػؾ بتػاري قيامػه بالػدفع أو تػاري إلزامػه
بالدفع أيهما يحدث 0

 -2يحؽ لمفريؽ األوؿ في حاؿ حدوث أي مخالفة أو إختؿ بمحكاـ الفقرة (س )1/مف هذخ المػادة أف يتخػذ أيػاً مػف
اإلجراءات التالية أو جميعها وذلؾ بمحض حريته واختيارخ:

أ  -أف ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة (/12أ) مف العقد.
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ب -أف يخصػػـ مػػف المبػػالغ المسػػتحقة لتستشػػاري بموجػػب هػػذا العقػػد مبمغ ػاً يسػػاوي (ضػػعفي) مبمػػغ الػػدفعات
الممنوعة.

ج -أف يطالػػب االستشػػاري بػػمف يػػدفع إلػػى الفريػػؽ األوؿ وعمػػى الفػػور مبمغ ػاً يسػػاوي ( ضػػعفي) مبمػػغ الػػدفعات
األخرى ويقر االستشاري بموجب هذا البند بموافقته غير القابمة لمنقض عمى االسػتجابة الفوريػة لمثػؿ هػذخ
المطالبػة.مع مراعػاة الفقػػرة (س )4/أدنػاخ ذ يصػػرح الفريقػاف بػمف مجمػػوع المبػالغ التػػي يحػؽ لمفريػػؽ األوؿ
تقاضيها بموجب هذخ الفقرة (س )2/لف يتجاوز ( ضعفي) مجموع مبالغ الدفعات األخرى.

 -3يوافؽ االستشاري عمى أف يضمف جميػع االتفاقيػات التػي يبرمهػا مػع االستشػارييف مػف البػاطف أو المجهػزيف ذ
فيمػا يخػػص هػػذا العقػػد مػواداً مماثمػػة لتمػػؾ الػواردة فػػي الفقػرات (س )1/و(س )2/أعػػتخ (عمػػى أف ال تقػػؿ هػػذخ
المػواد فػػي شػػدتها عػػف نصػػوص الفقػػرتيف المشػػار إليهمػػا ) ذ شػػريطة أف تػػنص هػػذخ المػواد ص ػراحة عمػػى حػػؽ

الفريؽ األوؿ بتنفيذ أحكاـ هذخ المواد مباشرة بحؽ أي مف هؤالء االستشارييف مػف البػاطف أو المجهػزيف  .كمػا
يتعهد االستشاري أف يزود الفريؽ األوؿ عمى الفور بنس كاممة ومطابقة ألصؿ هذخ االتفاقيات بمجػػرد التوقيػع
عميها وبما يثبت أنها مشتممة عمى هذخ المواد.

 -4ال يجوز ألي شخص أف يتذرع بمف نص المػادة أعػتخ يضػفي صػفة المشػروعية عمػى أي مػف الػدفعات األخػرى
إذا كانت القوانيف واألنظمة النافذة تمنعهػا ذ وأف حقػوؽ الفريػؽ األوؿ المنصػوص عميهػا فػي المػادة أعػتخ هػي

باإلضػػافة إلػػى أي حقػػوؽ أخػػرى قػػد تترتػػب لمفريػػؽ األوؿ تجػػاخ االستشػػاري أو أي طػػرؼ آخػػر بموجػػب الق ػوانيف

واألنظمة النافذة في المممكة.

 -5يبقى نص المادة أعتخ بجميع فقراتها سارياً ويتـ العمؿ به حتى بعد إنهاء هذا العقد.
المادة ( – )23إقرار المخالصة :

عمى االستشاري حاؿ تقديمه لكشؼ الدفعة النهائية أف يعطي صاحب العمؿ إقرار مخالصة يثبت فيه أف كشؼ الدفعة
النهائية يشكؿ التسوية الكاممة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة له بموجب العقد ذ ويشترط أف ال يسري مفعوؿ

إقرار المخالصة إال بعد قبض االستشاري لممبالغ المستحقة له بموجب هذخ الدفعة .
المادة ( – )24اإلشعارات :

تبمغ اإلشعارات والمػراستت التي يصدرها صاحب العمؿ إلى االستشاري وتمؾ التي يقوـ االستشاري بإبتغها إلى صاحب
العمؿ وفقا ألحكاـ العقد إما بالبريد المسجؿ أو بإيداعها لدى المكتب الرئيسي لكؿ فريؽ منهما ذ أو بإرسالها إلى أي
عنواف آخر يعينه كؿ فريؽ لهػذخ الغاية ويتـ تحديدخ تاليا

عنواف صاحب العمػػؿ ...................................................................... :
عنواف االستشاري ..................................................................... :
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الموضوع :العطػاء المركزي رقـ ( )2019/ 59
الخاص بإعداد الدراسات والتصاميـ ووثائؽ عطاء التنفيذ

النشاء مدارس جديدة و/أو إضافات غرؼ صفية وتقنيات تربوية لمدارس قائمة (الحزمة الثالثة)

لحق رقم ( /1أ )

الجدوؿ الزمني لمراحؿ الدراسات والمدد المحددخ النجاز المشروع الواحد
المرحمه
االستطتعية

البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف

يوـ تقويمي

واالولى

 -تبدأ مف تاري أمر المباشرخ بالعمؿ ولغاية انجاز المطموب في المرحمه االولى.

( )10يوـ

 -مراجعة وتقييـ اعماؿ المرحمه األولى مف قبؿ صاحب العمؿ.

( )5اياـ

الثانية

 تبدأ مف تاري موافقة صاحب العمؿ الخطية عمى أعماؿ المرحمة االولى وتشمؿ إجراءالتعديتت التي يطمبها صاحب العمؿ عمى المرحمه االولى وتقديـ مخططات انشائية

وكهروميكانيكية وكافة التفاصيؿ التزمة وتقديـ ( )3نس مف مسودة الوثائؽ النهائية

( )25يوماً

()Draft-Final

الثالثة
الختصه

 -مراجعة مسودة الوثائؽ النهائية مف قبؿ صاحب العمؿ

( )5أياـ

 -تقديـ كافة وثائؽ العطاء وبالنس المطموبة .

( )5اياـ

 -مدة العمؿ لتستشاري.

( )40يوماً

 -مدة المراجعة لصاحب العمؿ.

( )10يوما

 -مدة االتفاقية شاممه مراجعات صاحب العمؿ لممشروع الواحد.

( )50يوماً

سيتـ اصدار امر مباشرة منفصؿ لكؿ مشروع وبفارؽ زمني مدته اسبوع تقويمي كحد اقصى
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الموضوع :العطػاء المركزي رقـ ()2019/59
الخاص بإعداد الدراسات والتصاميـ ووثائؽ عطاء التنفيذ

النشاء مدارس جديدة و/أو إضافات غ.رؼ صفية وتقنيات تربوية لمدارس قائمة(الحزمة الثالثة)

أ -بدالت األتعاب لكؿ مشروع

تدفع بدالت أتعاب التصاميـ و تحضير وثائؽ العطاء لكؿ مشروع عمى حدا وفقاً لما يمي عمما اف بدالت االتعاب
التي سيتـ صرفها ستكوف لتعماؿ المنجزة فعمياً :

 ) %30 ( .1مف قيمة العطاء بعد قبوؿ أعماؿ المرحمة االستطتعية واألولى.

 ) %45 ( .2مف قيمة العطاء تدفع بعد قبوؿ أعماؿ المرحمة الثانية مف قبؿ صاحب العمؿ .

 ) %23 ( .3مف قيمة العطاء تدفع بعد تقديـ الوثائؽ والمخططات والتقرير النهائي لمعطاء باألعداد المطموبة وقبولها مف
صاحب العمؿ شريطة أف يقدـ االستشاري شهادة مف نقابة المهندسيف تثبت تسديدخ لمرسوـ النقابية المترتبة عمى هذا
العطاء .

 ) %2 ( .4بعػد طػرح عطػػاء التنفيذ أو بعد مرور ثتثة اشهر عمى تقديـ جميع وثائؽ العطاء أيهما اسبػػػؽ ولكافة
المشاريع .
ب – يقوـ صاحب العمؿ بدفع سمفة لتستشاري تعادؿ  %10مف قيمة العطاء وذلؾ لمعطاءات التي تزيد قيمتها عف
خمسيف ألؼ دينار ذ شريطة قياـ االستشاري باإلجراءات التالية -:
 -1دفع رسوـ الطوابع والجامعة .
 -2تقديـ كفالة حسف األداء .

 -3توقيع العقد الخاص بالمشروع بعد استكماؿ اإلجراءات المنصوص عميها في البنود ( 1ذ)2أعتخ .
 -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 يقػدمها االستشػاري ذ وفػي حػاؿ عػدـ الػتمكف مػف اسػترداد

قيمة السمفة ألي سبب كاف قبؿ انتهاء مدة العطاء ذ فيتـ استردادها مف كفالة السمفة.
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نموذج كفالة السمفة
إلى السادة ……………………………………………………………………………………… :
يسرنا أعتمكـ بمف مصرفنا يكفؿ االستشاري.……………………………………………………… :
…………………………………………………………………………………………………….

بمبػػمغ( :

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

 .……………………………………………………………………………………….....أردنيا .

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

لتمميف قياـ االستشاري بسداد السمفة حسب شروط العطاء .

وأننا نتعهد بمف ندفع لكـ المبمغ المذكور أعتخ أو الرصيد المستحؽ منه عند أوؿ طمب خطي منكـ ذ وذلؾ بصرؼ النظر عف أي
اعتراض أو تحفظ يبديه االستشاري.
وتبقى هذخ الكفالة سارية المفعوؿ مف تاري صدورها ولحيف سداد االستشاري ألقساط دفعات السمفة ذ ويتـ تمديدها تمقائياً لحيف

سداد السمفة بالكامؿ .

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

المفوض ……………………………… :

التاري ..................……………… :
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ممحؽ العقد رقـ ()2
واجبات االستشاري أثناء مراحؿ الدراسات والتصميـ

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

المرحمه االولى –

أ -مف مسؤولية االستشاري الحصوؿ عمى المعمومات التزمه العداد الدراسات والتصاميـ مف جميع الجهات المعنيه
بالموضوع مف حيث تثبيت حدود االرض والحصوؿ عمى الوثائؽ الرسمية الخاصة بقطع االراضي والحصوؿ عمى أحكاـ
التنظيـ الخاصة بمنطقة المشروع والمعمومات األساسية المتعمقة بالخدمات والبنية التحتية وكؿ ما يمزـ التماـ العمؿ

حسب األصوؿ.

ث-اعداد (تقرير تصورى) ( 3نس ) يشمؿ برنامجا متكامت يتضمف الخدمات التزمه لمعناصر المكونه لممشروع

ويحتوى عمى ما يمى-:

 -1وصؼ موجز لطبيعة المشروع وعناصرخ وعتقاته الوظيفيه
 -2تقرير المساحات التزمه لكؿ عنصر والمساحه الكميه.

 -3فكرة معمارية  conceptموضحة الكتؿ الرئيسية لممشروع والتوزيعات الوظيفية الرئيسية  zoningعدد (.)2
 -4إعداد وتقديـ مخطط هيكمى يبيف عناصر المشروع المختمفة .

 -5إعداد وتقديـ المخطط الطبوغرافي لموقع المشروع بفترة كونتورية ال تتجاوز ( 50سـ) مع تثبيت زوايػا الحػدود
ونقاط المرجع بكتؿ خرسانية ثابتة وبياف مناسيب الطرؽ المحيطة بالموقع 0

 -6إعداد وتقديـ مخطط يوضح الشبكية ( )grid 5mفي الموقع العػاـ وتقػديـ مخطػط الرفػع المسػاحي عمػى نسػخة
الكترونية ) (C.Dلغايات التدقيؽ .

 -7االلتزاـ بتعميـ معػالي وزيػر االشػغاؿ العامػة واالسػػػكاف الػػػػػػوارد بموجػػب كتػػابه رقػػـ ( ) 54256/1/63تػاري
 2014/12/2وكمايمي :

 -1ارفاؽ ما يؤكد قيامكـ بالمتابعػة الفعميػة والحقيقيػة والحضػور الميػداني كػؿ مػف اعمػاؿ الخػدمات الهندسػية
وخدمات استطتع الموقع لضماف القياـ بتمؾ االعماؿ وفقاً لممتطمبات الهندسية والكػودات واصػوؿ مزاولػة
المهنة .

 -2يتحمؿ االستشاري مسؤولية اية اخطاء بالمعمومات المساحية او فحوصات التربة.
 -8دراسة المباني القائمة وتقديـ مخططات ( )asbuiltلها (لغايات التمهيؿ أو التراخيص أو التوسعة أو ما يمزـ )

-9

دراسة االنظمة الكهروميكانيكية الخاصة بالمباني القائمة وربطها مع االنظمة في االضافات.

 -10تقػػديـ وصػػػؼ لألنظمػػػه االنشػػػائيه والكهروميكانيكيػػه المنػػػوى تفصػػػيمها فػػػى المراحػػؿ التحقػػػه والمػػػواد المقتػػػرح
استعمالها فى البناء

 -11تقديـ وصؼ لألنظمه الخاصة بالبنية التحتية مثؿ توزيع الميػاة ذ الصػرؼ الصػحي ذ تصػريؼ ميػاخ األمطػار ذ
شبكات تزويد بالكهرباء واالتصاالتذ وأي أنضمه أخرى بحاجة إليها

 -12عمؿ برنامج الجراء فحوصات التربه والفحص االنشػائي واجػراء الفحوصػات وتقػديـ تقريػر فحػص التربػة موقعػاً
مف االستشاري وكؿ مف مندوب مديرية االبنية ومديرية التربية المعنية.

 -13تقديـ تقرير المرحمه شامتً الكمفة التقديرية( 3نس )0

 -14تقديـ صػور فوتوغرافيػة لكافػة العناصػر فػي الموقػع (أشػجارذ أعمػدة كهربػاءذ حفػر تجميعيػة ذ أسػوار ذ مبػاني
قائمة ذ عبارة مياةذ قناة تصريؼ .) ...

 -15دراسة بيئية لموقع المشاريع.
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متحظة –اذا تطمبت ظروؼ العمؿ متطمبات خاصه ولـ ترد ضمف الواجبات فعمى صاحب العمػؿ وبالتنسػيؽ مػع المالػؾ
تحديد هذخ المتطمبات وواجبات االستشاري بما فى ذلؾ نوع المخططات والدراسات المطموبه واضافتها الى واجبػات
االستشارى.

المرحمه الثانية -
 اجراء التعديتت التى يطمبها صاحب العمؿ عمى اعماؿ المرحمه االولى اعداد وتقديـ المخططات المعمارية لممبانى ( موقع عاـ بمقياس رسـ مناسبذمساقطأفقيةذمقاطعذواجهاتذتفاصيؿ معمارية لممقاطع الرئيسية ذكافة التفاصيؿ المعمارية التزمة لممشروع

ولكافة اعماؿ المشروع) ولكافة أعماؿ التصميـ الداخمي والتمثيث بمقياس رسػػػـ  3( 100/1نس ) 0
 -تقديـ المخططات

التفصيمية االنشائية والكهربائية والميكانيكية مع االلتزاـ بتقديـ كافة التفاصيؿ

التزمة ولكافة االختصاصات بمقياس رسػػػػـ ( 100/1نسختاف)

 تقديـ المخططات التفصيمية الخاصة بالبنية التحتية مثؿ توزيع المياة ذ الصرؼ الصحي ذ تصريؼمياخ األمطار ذ وأي أنظمه أخرى بحاجة إليها .

 يقوـ المستشار بتقديـ نسختيف مف المخططات اإلنشائية والكهروميكانيكية والمخططات المعمارية (موقع عاـذمساقط أفقيةذمقاطعذواجهاتذتفاصيؿ معمارية لممقاطع الرئيسية وكافة التفاصيؿ التزمة) الى

مديرية الدفاع المدنى العاـ مف أجؿ الحصوؿ عمى الموافقة المبدئية ليتـ اعتمادها والتمكد مف مطابقتها
لمتطمباتهـ أصوليا.

 يقوـ المستشار بمراجعة الجهات التنظيمية والحصوؿ عمى الموافقات المبدئية عمى الترخيص مفالجهات المعنية ( أمانة عماف ذ البمدية ) .

 انجاز وتقديـ الدراسات والتصاميـ النهائيه لجميع االعماؿ وجداوؿ الكميات والمواصفات ووثائؽ العطاءاالخرى المطموبه وحسب التفاصيؿ المبينه الحقا فى هذا الممحؽ بما في ذلؾ تقديـ مذكرة الحسابات

التفصيمية لبنود كميات العطاء وبحيث يتـ تقديـ أعماؿ هذخ المرحمه لممراجعه مف قبؿ صاحب العمؿ

واقرارها( 3نس )0

 -تقديـ ( 3نس )مف مسودة الوثائؽ النهائيه ()Draft Final

 يقوـ صاحب العمؿ بتدقيؽ مسودة وثائؽ العطاء النهائيه ختؿ مدة أقصاها ( )3يوـ مف تاري تقديمهاوابتغ االستشاري خطيا بمتحظاته حولها.

المرحمه الثالثة :

مرحمة تسميـ كافة وثائؽ العطاء النهائية مع التقرير النهائى ولكؿ مشروع باالعداد التالية-:

 )20(-1نسخه مف دفاتر الشروط والمواصفات وجداوؿ الكميات

 )20(-2نسخه مف كافة المخططات بما فيها التفاصيؿ المعمارية بالحجـ العادى
 )5(-3نس مف التفاصيؿ المعماريه الخاصه بالمشروع بحجـ ()A3
 )5(-4نس مصغرخ مف المخططات

-5النسخه الشفافه االصميه لممخططات.
 -6نسخه مسعرخ مف جداوؿ الكميات.

-7التقرير النهائى لهذخ المرحمه متضمنا المساحات النهائية لممشروع والكمفة التقديرية لمتنفيذ.
 -8تقديـ ( )5نس

مف األقراص االلكترونيه ( )C.D.ونسخة عمى (  )Flash Memoryلكافة األعماؿ

المطموبة(مخططات (اوتوكادذ )PDFذجداوؿ كميات ( اكسيؿ)ذمواصفاتذشروط ( (wordذ بحيث تتناسب مع
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األجهزة والبرامج المعتمدة لدى صاحب العمؿ.كؿ نسخة في عمبة صمبة و مطبوع عمى الغتؼ :المحتويات و
 fontالمغة المستخدمة.

 -9تقديـ ) (Posterالحد المشاريع باالتفاؽ مع المهندس المتابع بحجـ لوحة مناسب او اكثر وبحيث يضـ
مايمي :

أ -المعمومات الرئيسية الخاصة بالمشروع مف حيث ( الفكرة ذ المساحات ذ الوصؼ ذ المموؿذ المالؾ ذ
صاحب العمؿ ذ االستشاري المصمـ ...وغيرها ).

ب -منظور لمواجهات الرئيسية والمداخؿ .

ج  -منظور داخمي لفراغ مهـ في المشروع .

د -مساقط افقية و  /او مقاطع لتوضيح فكرة المشروع .

هػ -المساقط الرئيسية والواجهات الرئيسية وبحيث يتـ اخذ موافقة المهندس المتابع المسبقة قبؿ الطباعة والتقديـ
وعمى اف يتـ تسميمها مطبوعة عمى ورؽ مقوى ونسخة الكترونية )(C.D.

 6 (-10نس )مصدقة ومختومة مف نقابة المهندسيف االردنييف والمديرية العامة لمدفاع المدني والجهات المعنية وكذلؾ
تقديـ صورة الكترونية ) (scannerلتمؾ المخططات المصدقة عمى قرص الكتروني )(C.Dواف رسوـ التصديؽ مف
ضمف اعماؿ العطاء موضوع البحث .مع تزويد الوزارة برقـ المعاممة الخاصة بالمشروع لدى نقابة المهندسيف
االردنييف والمديرية العامة لمدفاع المدني .
 )5(-11نس مف تقرير فحص التربة مصدقة مف نقابة المهندسيف االردنييف وكذلؾ تقديـ صورة الكترونية )(scanner
لتمؾ النسخة المصدقة عمى قرص الكتروني ). (C.D
 -12يكوف مف مسؤولية االستشارى الحصوؿ عمى الموافقة المبدئية لمتراخيص وفؽ االنظمة المتبعة ألحكاـ التنظيـ
ويكوف مف مسؤولية االستشاري تعديؿ اي مخالفة عمى المخططات وعمى نفقته الخاصه عند استكماؿ معاممة
الترخيص مف قبؿ المالؾ او عند اجراءات الترخيص وتقديـ صورة عف تمؾ الموافقة المبدئية بموجب كتاب مخاطبة
رسمي.
 -13مخططات اراضي وتنظيمي حديثة لمموقع وسند تسجيؿ عمى أف يتـ وضعها عمى لوحة ضمف المخططات الهندسية
لممشاريع.
 -14عدد( )3نسخة مف تقرير الفحص االنشائي مصدؽ مف االستشاري ونقابة المهندسيف االردنييف .

ثانياً  :االعتبارات العامه عند اعداد الدراسات والتصميـ :

 - 1عمى االستشاري بياف إمكانات التوسع األفقية والرأسية منسوبة لجميع عناصر المشروع .
 - 2عمى االستشاري اعداد التصاميـ بحيث تعكس التقاليد والبيئة المحمية مع االخذ بعيف االعتبار سهولة صيانة
العناصر وتشغيمها بمقؿ كمفة ممكنة .
-3

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

-4

عمى االستشاري مراعاة متءمة المساحات لطبيعة استخداـ الفراغات الداخمية مع مراعاة توحيد المساحات
المقترحة باالستناد الى اسس تصميـ واضحة.

5ػ  -عمى االستشاري مراعاة متءمة المساحات لتثاث والفرش الداخمي .
-6

تكوف المواصفات ودساتير البناء المعتمدخ في التصاميـ ما هو مقػرر في المممكة اال في الحاالت الخاصة حيث
يتطمب ذلؾ الحصوؿ عمى موافقة مسبقةعميها مف قبؿ صاحب العمؿ

-7

عمػى األستشاري تبويػب جداوؿ الكميات لممػشروع بحيث تكوف مفصمة باالبواب التالية
31
انشاء مدارس جديدة و/أو إضافات غرف صفية وتقنيات تربوية لمدارس قائمة

عمى االقؿ ( مع االسترشاد بجدوؿ الكميات النموذجي الصادر عف وزارة االشغاؿ العامة واالسكاف)-:
 -8نكم انمشروع تشكم منفصم -:
أ .مجموع االعماؿ تحت منسوب البتط .
ب .مجموع االعماؿ فوؽ منسوب البتط .

ج .اعماؿ القصارة
د .اعماؿ البتط واالرضيات
هػ .اعماؿ عزؿ السطح وفواصؿ التمدد وتصريؼ مياخ المطر
و .اعماؿ المنجور
ز .االعماؿ المعدنيه
ح.اعماؿ الدهاف
ط .االعماؿ الصحية
ي .االعماؿ الكهربائيه
ؾ .أعماؿ التكييؼ و التدفئة واالعماؿ الميكاف
 -9االعمال انخارجيه نهمشروع -:
أ .االعماؿ التمهيدية لمموقع .
ب .اعماؿ االسوار والجدراف االستناديه اف لزمت

ج .اعماؿ الساحات والمتعب

د .أعماؿ الزراعة وتنسيؽ الموقع.

هػ .اعماؿ الميكانيؾ والصرؼ الصحي

و .اعماؿ الحفرة االمتصاصيه اف لزمت
ز .اعماؿ الكهرباء واالنارة الخارجيه
ح .أعماؿ المداخؿ و المخارج.

 -10عمى االستشاري تقديـ الدراسات والمذكرات الحسابية المتعمقة بتصميـ المشروع لتعماؿ المعمارية والمدنية والكهربائية
-11

والميكانيكية والتصريؼ وأية اعماؿ اخرى.

عمػى االستشاري اعػداد مػواصفات وتصػػاميـ اعمػاؿ الساحػػات واالضاءة والزراعة لتعماؿ الخارجية ذ ومف ضمنها

دراسة الحركة لمساحات ومداخمها ومخارجها والمناطؽ الخضراء واجراء أي تنسيؽ الزـ مع الدوائر المعنية .

 -12يقوـ االستشاري (اذا كمػفه صاحػب العػمؿ) باالشػتراؾ فػي دراسػة وتقػييـ عروض المناقصيف مف المقاوليف .
 - 13تكوف جميع االقيسة عمى المخططات بالنظاـ المتري .

 – 14يتـ تخصيص مبمغ احتياطي ضمف وثائؽ عطاءات التنفيذ بنسبة ( )%5مف الكمفة التقديرية لغايات ايصاؿ الخدمات
التزمة لمموقع او اية متطمبات اضافية تط أر ختؿ التنفيذ وتكوف مسؤولية االستشاري المصمـ تحديد كمفة ايصاؿ

الخدمات وعكس الكمفة عمى المبمغ االحتياطي

 –15بعد استكماؿ الرفع المساحي والشبكية يتـ عرض النتائج االولية مف قبؿ المستشار وبحضور مساحي الوزارة لمتدقيؽ وذلؾ
باجتماع يعقد في حينه وبحضور مندوبي الو ازرات المعنية.

 –16يتـ تقديـ عرض مف قبؿ المستشار المصمـ لممرحمة االولية والنهائية لممشاريع عمى لجنة فنية معنية عند الطمب.
 -17تكوف مسؤولية االستشاري رئيسية في إعداد الكميات والمواصفات ومراجعتها وتمكيدها في المراحؿ النهائية بحيث تكوف
متطابقة مع المخططات التصميمية وتوصيات تقارير فحص التربة.
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 -18بحاؿ تحققت كميات إضافية ناتجة عف تنفيذ المخططات ومخالفة لجداوؿ الكميات وزادت نسبة هذخ الكميات عف ()%10
مف القيمة الواردة في الوثائؽ ودوف وجود مبررات لتعماؿ غير المنظورة وخاصة لكميات اعماؿ اسفؿ منسوب البتط

سوؼ ينعكس سمبا عمى االستشاري مف حيث تمهيؿ االستشاري لدى دائرة العطاءات الحكومية وسيتـ تغريـ االستشاري

المبالغ المترتبة نتيجة االوامر التغييرية.

 -19يكوف مف مسؤولية االستشاري عمؿ فحص انشائي لجميع العناصر االنشائية لممبنى القائـ إذا تطمب العمؿ التوسعة
العمودية لممشروع القائـ لمتمكد مف ستمتها وقدرتها عمى تحمؿ الطوابؽ االضافية وتقديـ تقرير فني ومخططات انشائية

وتكوف مف مسؤولياته ايضاً التمكد مف اعادة الوضع كما كاف عميه سابقاً وتقديـ تقرير بذلؾ مصدؽ مف مندوب مديرية
االبنية ومديرية التربية المعنية توضح ما يمي -:

 مدى تحمؿ المبنى لمتوسعة الرأسية المطموبة (عدد الطوبؽ الممكف اضافتها لممبنى القائـ)مع توضيح طرؽالتدعيـ لمعناصر االنشائية إف لزـ االمر مع ضرورة تقديـ المخططات والتفاصيؿ االنشائية الخاصة بذلؾ.

 -النظاـ االنشائي واتجاهات التحميؿ في المبنى القائـ.

 تقديـ ( )3عروض مف شركات متخصصة بالفحص اإلنشائي لدراسة خطوات الدراسة االنشائية واعتمادهاأصوليا مف قبؿ صاحب العمؿ.

 -20الرجوع الى الكودات والمواصفات واالدلة االرشادية الصادرة عف وزارة االشغاؿ العامة واالسكاف ومجمس البناء الوطني
ومؤسسة المواصفات والمقاييس االردنية كافة في اعداد الدراسات والتصاميـ ومنها عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر

الكودات المستحدثة (كودة الطاقة الشمسية) و( كودة االبنية الموفرة لمطاقة) وغيرها مف الكودات والمواصفات الخاصة

ثالثاً :

أ-

باالنظمة المستخدمة في المشاريع.

تفاصيؿ المخططات المطموبة :

عمى االستشاري مراعاة توفير كافة المتطمبات الواردة في التعميمات الصادرة عف نقابة المهندسيف فيما يتعمؽ باألعماؿ
اإلنشائية والمعمارية والكهربائية والصحية واعماؿ التدفئة والتكييؼ عمى اف تشتمؿ االمور الواردة ادناخ :

االعماؿ المعمارية :

 .1مخطػط الموقػػع العػاـ بمقػياس رسـ  200/1 :وفي حالة كبر مساحة الموقع يقدـ موقع عاـ اضافي شامؿ
بمقياس  500/1او ما يناسب الموقع.

 .2مسطحات معمارية بمقياس رسـ 100 : 1
 .3واجهات معمارية بمقياس رسـ 100 : 1

 .4مقاطع معمارية بمقياس رسـ . 100 : 1
 .5التفاصيؿ المعمارية التزمة بمقياس رسـ  5 : 1ذ  10 : 1ذ  20 : 1ذ 50: 1
 .6مخططات وضع األثاث الثابت والمتحرؾ وبياف تفاصيؿ األثاث الثابت 0
 .7جداوؿ التشطيبات .

 .8مخططات لموحات االرشادية لمرافؽ المبنى .

 .9المخططات التفصيمية العماؿ تنسيؽ الموقع والساحات وأعماؿ الزراعة.
 .10إعداد دليؿ لممخططات موضحاً عميه داللة كؿ رمز.
 .11أي مخططات أو تفاصيؿ أخرى الزمة.

 .12تقديـ التفاصيؿ التزمة ألعماؿ العزؿ الصوتي إذا لزـ .
 .13مخطط طبوغرافي لمموقع العاـ بمقياس رسـ 200/1
 .14شبكية لمموقع العاـ بمقياس رسـ 100/1

 .15وثائؽ الموقع (سند تسجيؿذمخططاراضي وتنظيميذمخطط موقع وترسيـ ).
32
انشاء مدارس جديدة و/أو إضافات غرف صفية وتقنيات تربوية لمدارس قائمة

 .16خطة لونية لممشروع لمعناصر الداخمية والخارجية.

ب-

 .17مخططات لموحات االرشادية الداخمية واالرمات المطموبة لممشروع.

االعماؿ اإلنشائية :
-1

اإلشراؼ عمى فحػوص تحريػات التربػة واستطػتع الموقػع والفحص اإلنشائي إف لزـ التػي يكمؼ بها استشاري

-2

مخططات األساسات واألعمدخ وتفاصيمها االنشائية وبنسخة اؿ ( )CDالذي تـ اعتمادخ في التصميـ والمذكرة

التربة ودراسة التقرير وتقييمه .

اإلنشائية مع اال لتزاـ بالكودات المعتمدة لدى وزارة االشغاؿ العامة وتعميمات نقابة المهندسيف حوؿ كودة

الزالزؿ.

مخططات عقدات الطوابؽ واالدراج والجسور وفواصؿ التمدد وتفاصيمها االنشائية.

-3

مخططات التفاصيؿ االنشائية لتعماؿ الخارجية (جدراف استنادية واسوار وخزانات وغيرها).

-4

اعداد دليؿ لممخططات موضحاً عميه داللة كؿ رمز .

-5

تقديـ التقرير والمخططات والتفاصيؿ االنشائية الخاصة بالفحص االنشائي لممبنى القائـ.

-6

أي مخططات وتفاصيؿ اخرى الزمه.

-7

جػ – االعماؿ الكهربائية :

 -1مخططات لتنارة ومراوح الشفط (اف وجدت) مع ترقيـ الدوائر الكهربائية

 -2مخططات االباريػػز ومػػراوح التػهوية مػع ترقػػيـ الػػدوائر الكهربائية وذلؾ في مجموعة مخططات منفصمة عف االنارة
.

 -3مخططات أباريػػز الهاتؼ والحاسوب وكبسػػات االجػػراس واباريػػز التمفاز واباريز الصوت والسماعات و نظاـ العرض
( .)Data Show

 -4مخطط الموحة الرئيسية مبيناً عميها جميع القواطع وطاقتها المغذية لمطوابػػػؽ وكذلؾ القاطع الرئيسي والتفاصيؿ
التزمة .

 -5مخطط نظاـ التمريض لموحات التوزيع وتمريض منظومة التوليد اف وجدت. .

 -6مخطػط نظػاـ خطػوط التغذيػة الرئيسيػه مبيػناً عميػه مقػاس الكوابؿ واالستؾ والمواسير المستخدمة ومساراتها ونقاط
بداياتها ونهاياتها .

 -7مخططات أنظمة االنذار مف الحريؽ والحماية مف الصواعؽ .

 -8مخطط توزيػع االحمػاؿ الكهربائػية عمػى الموحػات الفرعية مع مختمؼ الدوائر الكهربائية ومساحة مقاطع االستؾ
لكؿ دائرة عمى حدة وقوة القاطع مقدرة باالمبير .

 -9مخططات نظاـ المراقبة ()CCTVموضحا عميها مصدر التغذية ومواقع تركيب اجزاء النظاـ.

 -11مخططات النظمة الطاقة غير المنقطعة ( )UPSوالمولدات االحتياطية (اذا طمب) والتغذية بالطاقة الشمسية
والطاقة المتجددة لممشروع.

 -11مخطط موقع عاـ مبيناً عميه االعماؿ الخارجية ونقاط االنارة الخارجيه ومساراتها .

 -12مخططات الصواعد لكؿ مف أنظمة االتصاالت(شبكات الحاسوب والهاتؼ) وأنظمة االنذار مف الحريؽ واالختء
الصوتي والمراقبة وأنظمة الصوتيات والمرئيات (اذا طمب) وغيرها.

 -13إعداد دليؿ لممخططات موضحاً عميه داللة كؿ رمز .
 -14أي مخططات اخرى الزمه .

-15

المذكرة الحسابية

 -16مخططات توضح تغذية أحماؿ االعماؿ الميكانيكية.
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د – اعماؿ االنظمة الميكانيكية :
 .1مخطط موقع عاـ مبيناً عميه تمديدات التغذية بالماء والصرؼ الصحي ونقاط بدايتها ونهاياتها وكذلؾ تمديدات

التغذية الرئيسية لتنظمة الميكانيكية المختمفة اف وجدت مثػؿ ( التدفئة المركزيه ذ نظاـ اطفاء الحريؽ ذ الغازات ذ

التكييؼ ذ البخار ذنظاـ الري…… ال ) .

 .2مخططات التمديدات الرأسية المجمعة لتنظمة الميكانيكية المختمفة .
 .3مخططات التمديدات االفقيه لتنظمة الميكانيكية المختمفة .

 .4مخططات تفصيمية مبيناً عميها مواقع واقيسة وانواع االنظمة الميكانيكية المختمفة بمقياس رقـ .20/1 :
 .5إعداد دليؿ لممخططات موضحاً عميه داللة كؿ رمز .

 .6مخططات تفصيمية تبيف العتقة بيف االنظمة الميكانيكية والكهربائيه المختمفة وختفة لمنع تداخؿ وتضارب هذخ
االنظمة مع بعضها .

 .7مراعاة متطمبات نظاـ الصوتيات في األعماؿ الميكانيكية مف تكييؼ وغيرها.
 .8وأية مخططات ضرورية اخرى

 .9المذكرة الحسابية

متحظات عامة -:



يجب عمؿ إطار لمنسخة األصمية مف المخططات 0

عمى االستشاري انجاز المخططات ووثائؽ العطاء لممشاريع ضمف المدة المحددة.

مسؤوليات لجنة التدقيؽ:

في حاؿ تعييف لجنػة لتػدقيؽ كافػة مراحػؿ الدراسػات والتصػاميـ باالشػتراؾ مػع منػدوب المالػؾ تنحصػر مهػاـ المجنػة بمػا
يمي:

 -1مناقشة المتطمبات األساسية لممشروع (أنظمة كهربائيهذ ميكانيكيةذ تشطيباتذ تفاصػيؿذ فػرش )..مػع الجهػة المعنيػة صػاحبة
العتقة وتحديد المعطيات الرئيسية .

 -2االتفاؽ مع المستشار المصمـ عمى التوجهات العامة المحددة ألسس التصميـ وحسب طبيعة المشروع.
 -3متابعة المستشار المصمـ ختؿ مراحؿ التصميـ و الدراسات المختمفة .
 -4التنسيب باعتماد المراحؿ المختمفة لتنتقاؿ إلى المرحمة التي تميها .
 -5مناقشة تقرير الكمفة التقديرية األولية
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إلى الق دة :

نموذج كفالة حسف األداء

يسرنا إعتمكـ بمف مصرفنا......……………………...................................................
قد كفؿ بكفالة مالية ذ االستشاري .......…………………...............................................
بخصوص العطاء رقـ .…………………….........................................................

المتعمؽ ........…………………........................................................................

بمبمغ ..………………………………………………… )..……………..... ( :دينار أردني .

وذلؾ مقابؿ كفالة حسف األداء لضماف التزاـ االستشاري بتقديـ الخدمات الهندسية لمتصميـ ووفقا لشروط العقد الخاصة بالعطاء

أعتخ .

واننا نتعهد أف ندفع لكـ المبمغ المذكور لدى أوؿ طمب مف قبمكـ بت إنذار أو تحفظ أو أي شرط آخرذ وبغض النظر عف أي
معارضة مف جانب االستشاري .

وتبقى هذخ الكفالة سارية المفعوؿ مف تاري إصدارها ولمدة (

) وتحدد مبدئيا" -:

بتاري  ..……...............شهر  ........………...مف عاـ ……………………...............
ما لـ يتـ تمديدها أو تجديدها بناء عمى طمب صاحب العمؿ .
توقيع الكفيؿ/مصرؼ ........................... :
المفوض بالتوقيػػع ........................... :
بحضػػور وشهادة ........................... :
التػػػػػػػاري ........................... :
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العطاء المركزي رقـ ( ) 2019 / 59
ممحؽ العقد رقـ ( ) 4

الخاص بإعداد الدراسات والتصاميـ ووثائؽ عطاء التنفيذ
ال نشاء مدارس جديدة و/أو إضافات غرؼ صفية وتقنيات تربوية لمدارس قائمة (الحزمة الثالثة)
أ -ختصة بدالت أتعاب إعداد التصاميـ والمخططات وجميع وثائؽ العطاء األخرى
الوحدة

الرقـ

الوصػػػػػػػػؼ

-1

بالمتر المربع:
بػػػدالت أتعػػػاب إعػػػداد وتجهيػػػز وتقػػػديـ التصػػػاميـ والمخططػػػات ووثػػػائؽ العطػػػاء
لألعمػػاؿ المطموبػػة شػػامتً كافػػة الخػػدمات وعناصػػر الحركػػة الرأسػػية واألفقيػػة وذلػػؾ
لممسػػاحات المسػػقوفة التػػي يػػتـ ترخيصػػها مػػف قبػػؿ الجهػػات التنظيميػػة (البمػػديات
عمػاف)( .شامؿ الضريبة العامة عمى المبيعات)
أو أمانة ّ

-2

بالمتر المربع:
بدالت اتعاب اعداد وتجهيػز وتقػديـ األعمػاؿ المسػاحية لمموقػع ( خمسػة وثمػانوف
الؼ) (شامؿ الضريبة العامة عمى المبيعات)
بالمتر الطولي:
أعماؿ استطتع الموقع وتحريات التربة حسب الفحوصات واألعماؽ التػي يحػددها
الكود األردني وكما ورد في كود استطتع الموقع (الؼ وستمائة)
(شامؿ الضريبة العامة عمى المبيعات)
بالمتر المربع:
بػػػػدالت أتعػػػػاب خػػػػدمات مسػػػػاحية لممبػػػػاني القائمػػػػة واعػػػػداد وتقػػػػديـ مخططػػػػات
)( (As Builtعشروف الؼ)
(شامؿ الضريبة العامة عمى المبيعات)
مبمغ احتياطي:
بػػدالت أتعػػاب الفحوصػػات اإلنشػػائية لممبػػاني القائمػػة شػػامؿ الضػػريبة العامػػةعمى
المبيعات .
مبمغ احتياطي
لتغطية ما يترتب مػف مبػالغ كرسػوـ تػرخيص المبػاني لمجهػات الرسػمية المسػؤولة
ذات العتقة عمى أف يتـ دفع رسػوـ التػرخيص مػف قبػؿ المالػؾ ويػدفع لتستشػاري
مػػػػا نسػػػػبته ( )% 5خمسػػػػة بالمئػػػػة مػػػػف قيمػػػػة الرسػػػػوـ المدفوعػػػػة(غير شػػػػاممة
الغرامات ) بدؿ أتعاب.
قيمة العطاء شامتً الضريبة العامة عمى المبيعات والمبالغ االحتياطية.

إنشاء مدارس جديدة و  /او
إضافات غرؼ صفية لمدارس قائمة (عشروف الؼ)

-3
-4
-5
-6

الكمية

سعر الوحدة
فمس

ـ2

20000

ـ2

85000

ـ.ط

دينار

فمس

1600

ـ2

20000

مبمغ
احتياطي

ػػػػػػػ

مبمغ
احتياطي

دينار

المبمغ اإلجمالي

ػػػػػػػ

ػػػػػػػ

ػػػػػػػ

ػػػػػػػ

ػػػػػػػ

ػػػػػػػ

ػػػػػػػ

()40000
اربعوف الؼ

()10000
عشرة االؼ

) دينار

المجموع رقماً (
المجموع كتابة
 ......................................................................................................................................دينار
اسـ االستشاري ................................................................................................................................................ :
المفوض بالتوقيع .................................................................................................. ........................................... :
الوظيفة ......................................................................................................................................................... :
تمفوف  .......................................................... :فاكس ........................................................... :
ص  .ب  ............................................................... :البريد االلكتروني .............................................................. :
ختـ و توقيع المكتب الهندسي
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إقرار متعمؽ بالدفعات األخرى
أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في أدناخ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

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

أننا قد اطمعنا عمى ما ورد تحت المادة رقـ (-22س) مف الشروط العامة لعقد الخدمات الهندسيػػة (ع )1وعمتً بمحكاـ هذخ
المادة نرفؽ إقرا ارً موقعاً مف قبمنا موقع حسب األصوؿ نقر فيه بجميع العموالت أو أتعاب االستشا ارت أو أتعاب الوكتء أو غيرها
المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تـ دفعها أو اال تفاؽ عمى دفعها إلى " اآلخريف" ونرفؽ طياً وصفاً مفصتً
لهذخ الدفعات األخرى ولمف دفعت وسببها سوا ًء تـ دفعها أو كانت ستدفع بشكؿ مباشر أو غير مباشر مف قبمنا أو نياب ًة عنا أو

مف قبؿ استشارييف مف الباطف أو نياب ًة عنهـ أو أي مف موظفيهـ أو وكتئهـ أو ممثميهـذ وذلؾ فيما يتعمؽ بالدعوة إلى تقديـ
العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عممية المناقصة  /المزاودة نفسها أو اإلحالة عمى االستشاري أو المفاوضات التي تجري
برـ العقد أو مف أجؿ تنفيذخ فعتً.
إل ا
كما ونتعهد بمف نقدـ تصريحاً خطياً إلى الفريؽ األوؿ عمى الفور عف وجود أي دفعات بما في ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ وصفاً
مفصتً لسبب هذخ الدفعات وذلؾ بتاري قيامنا بالدفع أو تاري إلزامنا بالدفع أيهما يحدث أوالً كما ونوافؽ عمى قياـ الفريؽ األوؿ
باتخاذ اإلجراءات المبينة تحت المادة المشار إليها أعتخ حاؿ حدوث أي مخالفة أو إخت ؿ مف قبمنا بمحكاـ المادة ( /22س) 1/
منها ونمتزـ بتنفيذ كؿ ما ورد في هذخ المادة.

يرً فػػػػي
وعميه نوقع تحر ا

/

/

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


عمى االستشاري تقديـ اإلقرار المتعمؽ بالدفعات األخرى وفي حاؿ عدـ قيامه بػدفع أي عمػوالت أو أتعػاب أو أي
مف األمور المحددة بالمادة (-22س) عميه أف يذكر ذلؾ في اإلقرار المقدـ منه ذ وكؿ مف ال يقػدـ هػذا اإلقػ ارر

سيرفض عرضه ذ 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 أدناخ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

نقر نحف الموقعيف إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناخ ………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
أننا قد اطمعنا عمى ما ورد تحت المادة (/22ؼ) مف الشروط العامة لعقد الخدمات الهندسية (ع)1ذ وعمتً بمحكاـ هذخ المادة

نرفؽ إقرار موقعاً مف قبمنا حسب األصوؿ ذ نقر فيه بمننا لـ نقـ بدفع أي مبالغ سوا ًء كانت عموالت أو أتعاب استشا ارت أو أتعاب
وكتء أو غيرها سوا ًء بشكؿ مباشر أو غير مباشر ولـ نقـ بتقديـ أي شيء ذو قيمة مادية ولـ نقـ بإعطاء وعود أو تعهدات

اء مباشرةً أو بالواسطة ذ أو بغض النظر عما إذا كاف ذلؾ قد تـ مف قبمنا أو
لدفع مثؿ هذخ المبالغ أو تقديـ مثؿ هذخ األشياء سو ً
نياب ًة عنا أو مف قبؿ استشاريينا مف الباطف أو نياب ًة عنهـ أو أي مف موظفيهـ أو وكتئهـ أو ممثميهـ إلى الفريؽ األوؿذ ويشمؿ
ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر أي "موظؼ" بغض النظر عما إذا كاف يتصرؼ بصفة رسمية أـ ال ذ وذلؾ فيما يتعمؽ بالدعوة

إلى تقديـ العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عممية المناقصة/المزاودة نفسها أو اإلحالة عمى االستشاري أو المفاوضات التي
تجري إلبراـ العقد أو مف أجؿ تنفيذخ فعتً.

اء أكاف ذلؾ مف
اء مباشرةً أو بالواسطة وسو ً
كما ونتعهد بمف ال نقوـ بتقديـ أي دفعات ممنوعة أو نعد بتقديـ مثؿ هذخ الدفعات سو ً
قبمنا أو مف قبؿ استشاريينا مف الباطف أو أياً مف موظفيهـ أو وكت ئهـ أو ممثميهـ إلى أي "موظؼ" فيما يتعمؽ بتعديؿ هذا العقد
أو تجديدخ أو تمديدخ أو تنفيذخ.

وعميه نوقع تحري ارً فػػػػي

/

/

اسػػػػػـ االستشػػػاري............................……………………………………………:

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


عمى االستشاري تقديـ اإلقرار المتعمؽ بالدفعات الممنوعة وفي حاؿ عدـ قيامه بدفع أي عموالت أو أتعاب أو
أي مف األمور المحددة بالمادة (/22ؼ) عميه أف يذكر ذلؾ في اإلقارر المقدـ منه ذ وكؿ مف ال يقدـ هذا

اإلق ارر سيرفض عرضه ذ وعمى االستشاري وضع اإلق ارر في ظرؼ مغمؽ منفصؿ عف العرض.
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جدوؿ رقـ (  - ) 1العطاءات الحكومية المحالة

يطمب مف جميع االستشارييف المشاركيف بهذا العطاء تعبئة حجـ التزاـ المكتب عف العطاءات الحكومية المحالة عميه كما هو مبيف أدناخ :

رقـ وأسـ العطاء

الرقـ

نسبة حجـ االلتزاـ الحالي بالدينار
تصميـ

متحظات:

إشراؼ

 كؿ مف ال يعبئ هذا النموذج سيكوف العرض المقدـ منه معرضاً لمرفض -إذا كاف النموذج ال يكفي ذ يمكف إرفاؽ صفحات أخرى.

كميهما

أسـ صاحب العمؿ

نسبة اإلنجاز
لتاريخه

تاري
المباشرة

مدة العطاء
األصمية

أشهد أف المعمومات المبينة أعتخ صحيحة ودقيقة وأتحمؿ مسئوليتها بالكامؿ

اسـ المفوض بالتوقيع :
التوقيػػػػع والخاتـ :

انشاء مدارس جديدة و/أو إضافات غرف صفية وتقنيات تربوية لمدارس قائمة
( محافظة العاصمة )

تاري إنجاز
العمؿ
المتوقع

جدوؿ رقـ (  - ) 2الوضع المؤسسي

يطمب مف جميع االستشارييف المشاركيف بهذا العطاء تعبئة النموذج المبيف أدناخ والمتعمؽ بالوضع المؤسسي مع بياف أسماء الشركاء الذيف التحقوا أو تركوا المكتب
الرقم

أق ء ال رش ء ر ر خ آخر رعد ل

أسماء الشركاء الذيف تركوا الشركة أو
المكتب

متحظات -:
-1
-2
-3

ترفؽ شهادات السيرة الذاتية وشهادات الخبرة لمشركاء الجدد .

تاري الترؾ

بالشركة أو بالمكتب

اشهد أف المعمومات المبينة أعتخ صحيحة ودقيقة وأتحمؿ مسئوليتها بالكامؿ .

ترفؽ شهادة مف نقابة المهندسيف ووزارة الصناعة والتجارة بمسماء الشركاء عند التمهيؿ

اسـ المفوض بالتوقيع :

وبمسماء الشركاء حالياً .

التوقيػػػع والخاتـ :

كؿ مف ال يعبئ هذا النموذج سيكوف العرض المقدـ منه معرضاً لمرفض .

أسباب الترؾ

أسماء الشركاء الذيف التحقوا

انشاء مدارس جديدة و/أو إضافات غرف صفية وتقنيات تربوية لمدارس قائمة
( محافظة العاصمة )

تاري االلتحاؽ

جدوؿ رقـ (  - ) 3رؤساء االختصاص ومساعديهـ

يطمب مف جميع االستشارييف المشاركيف بهذا العطاء تعبئة النموذج المبيف أدناخ والمتعمؽ برؤساء االختصاص ومساعديهـ الحاليػيف والذيف تركوا العمؿ وبياف التعديتت التي جرت
عميهـ منذ آخر تمهيؿ خاص بكؿ منهـ
الرقـ

االختصاص

أسـ رئيس االختصاص والمساعد
الحالي

متحظات -:

 -1ترفؽ شهادة السيرة الذاتية وشهادات الخبرة لمكوادر الجديدة بعد آخر تمهيؿ.
 -2ترفؽ شهادة مف نقابة المهندسيف باالختصاصات وأسماء المهندسيف .

 -3كؿ مف ال يعبئ هذا النموذج سيكوف العرض المقدـ منه معرضاً لمرفض .

تاري االلتحاؽ

أسـ رئيس االختصاص والمساعد
بتاري آخر تعديؿ

تاري الترؾ إذا
تغير أي منهما

أسباب الترؾ

أشهد أف المعمومات المبينة أعتخ صحيحة ودقيقة وأتحمؿ مسئوليتها بالكامؿ
المفوض بالتوقيع :

التوقيػع والخاتػػـ :

انشاء مدارس جديدة و/أو إضافات غرف صفية وتقنيات تربوية لمدارس قائمة
( محافظة العاصمة )

جدوؿ رقـ (  - ) 4الكوادر الفنية المسماة عمى المشروع

يطمب مف جميع االستشارييف المشاركيف بهذا العطاء تعبئة النموذج المبيف أدناخ الكوادر الفنية المسماة عمى العطاء وااللتزاـ بتوثيؽ خبراتهـ ليتـ اعتمادها مف قبؿ وزارة االشغاؿ
العامة واالسكاف لتلتزاـ بها ختؿ اعماؿ العطاء
الرقـ

االختصاص

أسـ الكادر الفني

سنوات الخبرة

سنوات الخبرة العممية

متحظات

الكمية

متحظات -:

 -1ترفؽ شهادة السيرة الذاتية وشهادات الخبرة لمكوادر الجديدة بعد آخر تمهيؿ.
 -3ترفؽ شهادة مف نقابة المهندسيف باالختصاصات وأسماء المهندسيف .

 -3كؿ مف ال يعبئ هذا النموذج سيكوف العرض المقدـ منه معرضاً لمرفض .

أشهد أف المعمومات المبينة أعتخ صحيحة ودقيقة وأتحمؿ مسئوليتها بالكامؿ
المفوض بالتوقيع :

التوقيػع والخاتػػـ :

انشاء مدارس جديدة و/أو إضافات غرف صفية وتقنيات تربوية لمدارس قائمة
( محافظة العاصمة )

