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عطاء رقـم .....................................................................................)2018/ 99 (..:

حررت هذه االتفاقية في هذا اليوم ………الموافق …...من شهر………… سنة…………… .بين:صاحب العمل :

 .........................................................على اعتباره الفريق األول

ويمثلـــــــه .....................................................................................

واالستشـــاري :

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

على اعتباره الفريق الثاني

ويمثلــــــه .....................................................................................:
لما كان الفريق األول راغباً في الحصول على خدمات فنية (إشراف) على تنفيذ المشروع  ،ولما كان قد قبل بعرض الفريق
الثاني المقدم إليه ،فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما يلي :

-1

-2

يكون للكلمات و التعابير الواردة في هذا العقد نفس المعاني الواردة في دفتر عقد المقاولة الموحد

للمشاريع اإلنشائية باإلضافة إلى التعاريف الواردة في المادة (  ) 1من الشروط العامة لهذا العقد  ،و
في حال وجود اختالف تعتمد التعاريف الواردة في هذا العقد 0

اعتبار الوثائق المدرجة أدناه جزءاً ال يتج أز من هذا العقد وتعتبر في مجموعها وحدة متكاملة  ،ويكون

ترتيب أولوية الوثائق حسب التسلسل التالي -:
أ-

ب-
ج-

د-

هـ-

و-

كتاب القبول متضمناً قرار اإلحالة

عرض المناقصة

التعليمات للمشتركين في المناقصة ودعوة العطاء والمالحق التي تصدر قبل التوقيع على

العقد 0

الشروط الخاصة للعقد
األسس المرجعية

الشروط العامة

 -3أ -قيمة العقد المقبولة رقماً  )..................................( :دينار
5
اإلشراف على تنفيذ كل من مشروع:
 مشروع توسعة وتحديث مركز صحي الديسة/محافظة العقبة -مشروع توسعة وتحديث مركز صحي االميرة بسمة/محافظة العقبة

كتاب ًة  ).……………………………………………………………………………………( :دينار

ب -مدة العقد  ) ……………… (:يوما" .

…………………………………………………………………………………… .يوماً

-4

يتعهد الفريق الثاني بتقديـــم الخدمـات الهندسية المطلوبة منه في هذا العقد وانجازها وفقاً للشروط والمتطلبات

-5

يتعهد الفريق األول بان يدفع للفريق الثاني قيمة العقد (بدل أتعابه) في المواعيد وباألسلوب المحدد لذلك في

الواردة فيه .

الملحق رقم ( )3منه لقاء قيام الفريق الثاني بتقديم الخدمات الهندسية المطلوبة منه بموجب هذا العقد .

وبناء على ما ذكر أعاله  ،جرى توقيع هذا العقد وابرامه في التاريخ المذكور أعاله:

الفريق الثاني

الفريق األول

االستــشـاري

صـاحب العمــل
التوقيع .........................:

التوقيع ........................... :

االس ..........................:

االس

...........................:

الوظيفة........................ :

الوظيفة............................:

وقد شهد على ذلك :
التوقيع........................ :

التوقيع ........................... :

االسم ........................ :

االسم

......................... :

الوظيفة.…………………… :

الوظيفة ……………………… :
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الشـروط العامة
لعقد الخدمات الهندسية

المـادة ( :)1التعاريف
يكون للكلمات و المصطلحات التالية حيثما وردت في هذا العقد المعاني المخصصة لها أدناه  ,كما أن الكلمات التي
تشير إلى األشخاص أو الفرقاء تشمل الشركات و الكيانات القانونية األخرى  ,ما لم يقتض السياق غير ذلك -:
الحكومـــة :حكومة المملكة األردنية الهاشمية.
صاحب العمل  :الفريق المشار إليه في هذا العقد كفريق أول وكذلك خلفاؤه القانونيون والذي يتعاقد مع االستشاري
إلنجاز الخدمات الهندسية التي يشملها العقد  ,أو أي جهة أخرى يفوضها صاحب العمل لممارسة صالحيات
ومسؤوليات الفريق األول  ,على أن يتم إعالم االستشاري بذلك خطيا" .
ممثل صاحب العمل  :الشخص الذي يعينه صاحب العمل لمتابعة أعمال االستشاري بموجب هذا العقد ويتمتــع
بالصالحيـــات التي يتم تحديدها له من قبل صاحب العمل كما يجري إبالغ االستشاري خطيا ً بها .
االستشاري  :المكتب(مكتب مهندس  ,مكتب أو شركه هندسية  ,مكتب أو شركة استشاريه) أو التآلف المشار إليه في
العقد كفريق ثاني الذي تعاقد معه صاحب العمل الداء الخدمات الهندسية وفقا" لهذا العقد .
الخدمات الهندسية  :تقديم الخدمات الفنية الالزمة لإلشراف على المشروع وفقا" لما هو محدد في هذا العقد ومالحقه
والشروط الخاصة بهذا العقد .
األسس المرجعية  :األهداف و الغايات و نطاق المهام المطلوبة و الدراسات و البيانات األساسية و المعلومات التي
تعطي فكرة واضحة عن طبيعة الخدمات الهندسية المطلوبة .
عرض المناقصة  :العرض المقدم من االستشاري إلى صاحب العمل النجاز الخدمات الهندسية بموجب هذا العقد.
كتاب القبول  :القبول الرسمي من صاحب العمل لعرض المناقصة مع أي شروط إضافية اتفق الفريقان عليها قبل
توقيع العقد وذلك وفقا ً لقرار اإلحالة .
قيمة العقد المقبولة  :المبلغ اإلجمالي المذكور في كتاب القبول مقابل أداء الخدمات الهندسية المطلوبة وفقا ً للعقد.
قيمة العقد  :قيمة العقد المقبولة باإلضافة إلى أي زيادة أو نقصان قد تطرأ على العقد .
الموافقــة  :الموافقة الخطية أو الموافقة الشفوية التي يتلوها تأكيد خطي .
مدة العقد  :هي المدة المحددة في اتفاقية العقد وتحدد لكل اختصاص محدداً في الملحــق رقم ( /3أ ) من هذا العقد من
قبل صاحب العمل .
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الوثـائـق  :هي الوثائق المدرجة في هذا العقد والتي تعتبر جزء منه .
الموقــع  :األراضي واألماكن و المناطق التي يقدمها صاحب العمل أو يعينها لتنفيذ األشغال الدائمة فيها  ,وكذلك أي
أماكن أخرى ينص عليها العقد تحديدا" على اعتبارها جزءا"من الموقع .
المبالغ االحتياطية  :هي المبلغ أو المبالغ المدرجة في خالصة بدل األتعاب والمخصصة للصرف على أي أعمال أو
خدمات أخرى تحدد بالعقد ويحدد بند منفصل لكل منها في خالصة بدل األتعاب .
الموظف  :الموظف الرسمي أو المستخدم أو الممثل أو الوكيل لدى صاحب العمل أو من يمثله صاحب العمل ويشمل
ذلك العاملين لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم بها الحكومة.
اآلخرين  :األشخاص من غير الموظفين.
الدفعات األخرى  :هي جميع العموالت أو أتعاب االستشارات أو أتعاب الوكالء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي
شيء ذو قيمة مادية دفعها االستشاري أو تم االتفاق على دفعها إلى " اآلخرين" ويشمل ذلك التصريح
على سبيل المثال ال الحصر وصفا ً مفصالً لهذه الدفعات وسببها سواء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل
ً
ً
نيابة عنهم أو أي من
نيابة عنه  ,أو من قبل استشارييه أو
مباشر أو غير مباشر من قبل االستشاري أو
موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم  ,وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو
عملية المناقصة  /المزاودة نفسها واإلحالة على االستشاري أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد من
أجل تنفيذه فعالً.
الدفعات الممنوعة  :هي جميع المبالغ سواء كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب وكالء أو غيرها دفعت بشكل
مباشر أو غير مباشر أو أي شيء ذو قيمة مادية أو الوعود أو التعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم
ً
نيابة عنه
هذه األشياء سواء مباشر ًة أو بالواسطة وبغض النظر عما إذا كان ذلك تم من قبل االستشاري أو
ً
نيابة عنهم أو أي من موظفيهم ووكالئهم أو ممثليهم والتي تدفع إلى
أو من قبل استشارييه من الباطن أو
أي "موظف" سواء تصرف بصفة رسمية أم ال  ,وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة
بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة  /المزاودة نفسها أو اإلحالة على االستشاري أو المفاوضات التي
تجري إلبرام العقد من أجل تنفيذه فعالً .

المـادة (:)2

نطاق العمل بالعقد
اإلشراف على تنفيذذ المشذروع وذلذك مذن خذالل دعذم المكتذب الرئيسذي و/أو إشذراف مقذيم حسذب مذا يذرد
تحديده الحقا ً في هذا العقد .

المـادة (:)3

اللغة والقانون المعتمدان
أ-
ب-

يكون العقد باللغـة العربيـة بما في ذلك جميع المراسالت والشروط المتعلقة به  ,إال انه يجوز أن
تكون المواصفات والمخططات وجداول الكميات والتقارير الفنية باللغة اإلنجليزية .وإذا حرر
العقد باللغتين العربية واإلنجليزية ووقع خالف على التفسير يكون النص بالعربية هو المعتمد.
تسري أحكام القوانين واألنظمة والتعليمات األردنية النافذة المفعول على هذا العقد عند التوقيع
عليه ويرجع إليها في تطبيق شروطه .

المادة ( :)4الضرائب والرسوم
-1
-2

يخضع أطراف العقد لجميع القوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة فيما يخص
الضرائب والرسوم إالّ إذا ورد نص خالفا ً لذلك في العقد .
على االستشاري دفع رسوم طوابع الواردات والجامعة قبل توقيع العقد وحسب القوانين
واألنظمة والتعليمات الخاصة بذلك والمعمول بها .
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المـادة (:)5

كفالة حسن األداء

على االستشاري بعد تبلغه قرار اإلحالة وقبل توقيع العقد أن يقدم لصاحب العمل كفالة حسن األداء ضمانة
لتقديمه الخدمات الهندسية وقيامه بكامل التزاماته بموجب العقد ولمدة تزيد ثالثة أشهر على مدة العقد
وتكون الكفالة بنسبة %10من قيمة العقد المقبولة صادره عن بنك أو مؤسسة مالية معتمدة رسميا"وحسب
نموذج الكفالة الوارد في ملحق العقد رقم ( ,)2وإذا تطلب األمر تمديد الكفالة فيحق لصاحب العمل تمديدها
على حساب االستشاري لثالثة أشهر قابلة للتجديد لمدد مماثلة حسب متطلبات سير العمل ,وعلى صاحب
العمل اإلفراج عن الكفالة بعد موافقته على المخالصة النهائية المقدمة من قبل االستشاري .

المـادة ( :)6مستوى األداء
أ -يلتزم االستشاري ببذل كل عناية ومواظبة ألداء واجباته المطلوبة على أعلى مستويات الممارسة المهنية
وان يستخدم األشخاص المؤهلين كالً في مجال اختصاصه وخبرته  ,وان يعلم صاحب العمل بأسماء وخبرات
المهندسين الذين سيقومون بتقديم الخدمات الهندسية .
وإذا ما تحقق لصاحب العمل بأن مستوى األداء المهني للكادر الفني لالستشاري ال يتفق والدرجة المطلوبة
فعلى صاحب العمل إبالغ االستشاري بذلك خطيا ً  ,و يجب على االستشاري أن يستخدم كوادر فنية جديدة إذا
لزم األمر لتصحيح الوضع وان يعيد تنظيم الفريق العامل بما يتفق وهذا المطلب  .وعلى االستشاري أن يأخذ
في االعتبار المالحظات التي يوجهه بشأنها أو يطلبها صاحب العمل أو من يمثله في كل ما له عالقة بتقديم
الخدمات الهندسية موضوع هذا العقد .
ب -إذا تخلف االستشاري عن تقديم الخدمات الفنية بالمستوى المطلوب فيعتبر ذلك تقصيراً من جانبه  ,ويحق
لصاحب العمل في هذه الحالة اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتالفي التقصير وتصحيح األخطاء وذلك بعد إنذار
االستشاري  ,وتتم اإلجراءات وفقا ً للمادة ( )12من هذا العقد .

المـادة (:)7

سريان العقد  ,المباشرة :

أ -سريان مفعول العقد :
يسري مفعول هذا العقد بعد توقيعه من قبل الفريقين .
ب -تاريخ المباشرة :
تتم المباشره في أعمال اإلشراف بموجب كتاب خطي يصدره صاحب العمل إلى االستشاري محدداً فيه تاريخ
المباشرة وتاريخ دوام عناصر الجهاز المشرف باالتفاق فيما بين صاحب العمل أو من يفوضه خطيا"
واالستش اري  ,وعلى صاحب العمل أن يراعي إصدار أمر المباشرة ضمن مدة ال تقل عن أسبوع قبل البدء
بأعمال التنفيذ لغايات دراسة المخططات ووثائق العطاء و إبداء الرأي حولها .

المـادة ( :)8واجبات االستشاري:
يقوم االستشاري بأداء الواجبات المنصوص عليها في الملحق رقم ( )1المرفق بهذا العقد.

المـادة ( :)9التنازل والعقود الفرعية :
أ – ال يحق لالستشاري أن يتنازل عن أي جزء من هذا العقد للغير أو أن يعهد إلى أي استشاري فرعي
القيام بأي جزء منه ما لم تنص على ذلك شروط الدعوة أو عرض االستشاري ويحق لصاحب العمل
إلغاء العقد حيال أي تصرف يثبت من هذا القبيل وفقا" ألحكام المادة( )12من هذا العقد .
ب -وفي جميع الحاالت على االستشاري الحصول على موافقة مسبقة من صاحب العمل على قيام أي
استشاري فرعي بأي عمل وعليه أن يقدم لصاحب العمل المعلومات المطلوبة عن أي استشاري فرعي
مقترح من حيث مؤهالته وخبراته وكفاءته إلنجاز مثل هذا العمل ,وان يقــدم كذلك عقد التكليف
الفرعي الذي ابرم بينه وبين االستشاري الفرعي ويكون االستشاري مسؤوال" مسؤولية كاملة عن
جميع الخدمات الهندسية  ,وعن أي خطأ أو تقصير ينجم عن عمـل االستشاري الفرعي أو مستخدميه
.

المـادة (:)10

تحريات استطالع الموقع :
إذا تم إجراء تحريات استطالع الموقع خالل مرحلة إعداد الدراسات والتصاميم فعلى االستشاري مراجعة
تقارير تحريات استطالع الموقع ومقارنتها مع الواقع والتأكد من مطابقة الواقع لما جاء في التقارير
بالتنسيق مع استشاري استطالع الموقع  ,وإعالم صاحب العمل عن أي اختالف بينهما واستدعاء
9
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االستشاري الذي قام بتحريات استطالع الموقع لبيان الرأي إذا لزم األمر ومتابعة إجراء ما يلزم من
تعديالت على المخططات مع صاحب العمل والمصمم والمقاول .

المـادة ( :)11التغييرات واألعمال اإلضافية :

أ -يحق لصاحب العمل إجراء أي تعديل يراه ضروريا ً على الخدمات الهندسية من حيث نوعها أو مقدارها
أو طلب تقديم خدمات هندسية إضافية و يتم االتفاق بين صاحب العمل واالستشاري على بدالت األتعاب
التي قد تترتب على تلك التغييرات واألعمال اإلضافية .
ب -ويلتزم االستشاري بإجراء التعديالت المطلوبة  ,وذلك بعد صدور األمر الخطي له من قبل صاحب العمذل
و تثبيت بدل أتعاب مؤقت لالستشاري عن هذه التعديالت وحتى يتم االتفذاق علذى بذدالت االتعذاب بالشذكل
النهائي .

المـادة ( :)12التقصير من جانب االستشاري:
(/12أ) -يعتبر االستشاري مقصرا" في أداء عمله إذا حصل أثناء تنفيذ هذا العقد أي من الحاالت التالية:
 -1أي تأخير غير مبرر في إنجاز العمل والواجبات وتقديم الخدمات المطلوبة .
 -2قدم عمال بمستوى ال يتناسب وأصول وأعراف ممارسة المهنة الهندسية أو أهمل في أداء
مهامه .
 -3تخلف عن تغيير أي من مستخدميه العاملين مخالفا بذلك التعليمات المحددة بالمادة (  )6من هذا
العقد .
 -4قام بالتلزيم من الباطن ألي جزء من المهام الموكولة إليه بدون موافقة صاحب العمل .
 -5لم يلتزم بتقديم عمل يلبي المتطلبات األساسية للمشروع .
 -6اعسر أو أصبح غير ذي مالءة مالية ,أو لجأ إلى مخالصة لصالح دائنيه.
ولصاحب العمل في أي من الحاالت المنصوص عليها في الفقرة (/12أ) أعاله إنهاء العقد بموجب
اإلجراءات التالية -:
أوالً  -:توجيه إنذار أول لالستشاري مع منحه مهلة لمدة (  ) 21يوما" لتصويب المخالفة .
ثانيا ً  -:في حالة عدم تصويب االستشاري المخالفة  ,يتم توجيه إنذار ثاني له مع منحه مدة ()14
يوما ً لتصويب المخالفة .
ثالثا ً  -:في حالة مرور فترة اإلنذار الثانية دون تصويب للوضع أو اتخاذ إجراءات جادة ومقنعة
إلزالة األسباب المخالفة  ,يحق لصاحب العمل إنهاء العقد ومصادرة كفالـة حسن األداء أو
جزء منها بما يتناسب مع األعمال المتبقية  ,ويقوم بإكمال الخدمات المطلوبة بواسطة
أجهزته الخاصة أو أن يعهد إلى استشاريين آخرين القيام بمثل هذه الخدمات .
وتتم محاسبة االستشاري على ما قدمه من خدمات لتاريخ إنهاء العقد محسوما" منه أي
فروق من بدالت األتعاب والكلفة التي يتكبدها صاحب العمل للفترة المتبقية ضمن المدة
المحددة في بدالت األتعاب و أي تمديدات صدرت حتى تاريخ إنهاء العقد بموافقة الفريقين ,
ويتـم احتساب هذه الفروقات من قبل اللجنة المنصوص عليـها بالفقرة (/12ب) من هذه
المادة .
رابعا ً  -:يحق لصاحب العمل في الحاالت الطارئة والخاصة الواردة في الفقرة (/12ج) إنهاء العقد
فوراً و بدون توجيه إنذارات  ,و تتم محاسبة االستشاري حسب ما ورد في الفقرة ثالثا ً
أعاله.
(/12ب) -إذا تبين لصاحب العمل أثناء تنفيذ األعمال المشمولة في هذا العقد أو بعد انتهائها أن االستشاري
-:
 -1لم يكتشف عيوبا ً وأخطاء جوهرية و التي يمكن اكتشافها بدون إجراء حسابات تصميميه في
التصاميم األصلية ووافق على تنفيذ األعمال كما وردت في هذه التصاميم بأخطائها و /أو .
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 -2قام بإصدار تعليمات أو أجراء تعديالت على تصاميم أو مواصفات أو جداول الكميات أو أي من
وثائق العطاء األخرى أدت أو قد تؤدي إلى تغييرات أساسية فيها قد ينجم عنها خطورة على
المنشأ أو زيادة كبيرة غير مبررة في التكاليف عن قيمة عطاء التنفيذ فان ذلك يعتبر
تقصيرا"من قبل االستشاري وأجهزته فعندها يقوم صاحب العمل بمخاطبة وزير األشغال
العامة واإلسكان مبينا" تقصير االستشاري ويطلب تشكيل لجنة فنية لتحديد مسؤوليته من ذوي
الخبرة واالختصاص على النحو التالي :
 -1مدير عام دائرة العطاءات الحكومية أو من يفوضه خطيا ً  -رئيسا ً للجنة
 -2مهندسا ً مندوبا ً عن وزارة األشغال العامة واإلسكان
 -3مهندسا ً مندوبا ً عن نقابة المهندسين األردنيين
 -4مهندسا ً مندوبا ً عن هيئة المكاتب الهندسية في نقابة المهندسين األردنيين
 -5مهندسا ً من ديوان المحاسبة
تقوم هذه اللجنة بدراسة كافة أبعاد المشكلة واالتصال والتنسيق مع الجهات المعنية وترفع
توصياتها إلى وزير األشغال العامة واإلسكان محددة مسؤولية االستشاري ,فإذا كان قرارها
باألكثرية أو باإلجماع بالنسبة لتقصير االستشاري ومسؤوليته عن األخطاء والعيوب يصدر
الوزير قراره ملزما ً االستشاري بمعالجة التقصير و محمالً إياه جميع التبعات المالية

جراء ذلك .
( /12ج ) – تحدد الحاالت الخاصة و الطارئة المنصوص عليها في الفقرة (/12أ /رابعا) بما يلي :
-1
-2
-3
( تم ترك هذه البنود لتتم تعبئتها من قبل صاحب العمل بحسب خصوصية المشروع في حالة لزم ذلك )

المـادة ( :)13إنهاء العقد من قبل صاحب العمل:
يحق لصاحب العمل في أي وقت إنهاء العقد ألسباب غير األسباب الواردة في المادة (/12أ)  ,وفي
هذه الحالة يقوم بأشعار االستشاري ويعطيه مهلة ( )30يوما ً لتوقيف العمل بالعقد وعند التوقف يتم
االتفاق بين الفريقين على طريقة المحاسبة وتعويض االستشاري عن التكاليف الفعلية والخسائر التي
قد يتكبدها نتيجة إنهاء هذا العقد.

المادة  -14إنهاء العقد من قبل االستشاري :
أ.
ب.
جـ.

إذا لم يصدر صاحب العمل أمر المباشرة خالل ( )90يوما من تاريخ توقيع اتفاقية العقد.
أخل صاحب العمل بإيفاء االستشاري بالدفعة المستحقة له بعد ( )60يوما"من تاريخ استحقاقها.
أعسر صاحب العمل أو تعرض لضائقة اقتصادية تمنعه من االستمرار في تنفيذ العقد.
فعندها على االستشاري أن يطالب صاحب العمل إصدار أمر المباشرة أو تسديد الدفعة المستحقة له خالل
عشرة أيام من انتهاء المدد المحددة بالفقرة (أ) أو الفقرة (ب) أعاله وإذا لم يقم صاحب العمل بإصدار
أمر المباشرة وتسديد الدفعة المستحقة لالستشاري خالل العشرة أيام هذه  ,أو إذا اعسر صاحب العمل
حسب الفقرة (ج) أعاله  ,فيحق لالستشاري إنهاء العقد وطلب تعويضه التعويض المناسب الناجم عن
اإلخالل من قبل صاحب العمل  ,وال يعاد العمل بهذا العقد إال بموافقة الفريقين.

المـادة ( :)15مسؤوليات صاحب العمل :
 -1موافاة االستشاري بالدفعات المستحقة له في المواعيد المحددة بموجب هذا العقد .
 -2تقديم المعلومات والوثائق المتوفرة لديه إلى االستشاري مع ثالث نسخ من وثائق عقد التنفيذ  ,إال
انه غير ملزم بتقديم أي مخططات أو وثائق يوكل إلى االستشاري الحصول عليها بموجب العقد .
 -3تسمية مهندس يمثله للتنسيق بينه وبين االستشاري وليساعد االستشاري في الحصول على
المعلومات المذكورة أعاله .
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-4
-5
-6

-7

مساعدة االستشاري في الحصول على تصاريح الدخول أو تصاريح العمل ألي من موظفيه الذين
يتطلب العقد استخدامهم .
دفع بدل أتعاب استشاري استطالع الموقع ( إال إذا اتفق على غير ذلك بموجب هذا العقد).
يقوم صاحب العمل عن طريق المقاول بتقديم مكاتب للجهاز المشرف المقيم في موقع العمل
وتكون هذه المكاتب مؤثثه و مزودة بجهاز حاسوب و طابعة و ماكينة تصوير وثائق ومجهزة
بالماء والكهرباء والصرف الصحي والتدفئة والتكييف اذا لزم وتقديم الخدمة الالزمة لها وتشغيلها
وصيانتها طيلة مدة العمل ما لم تنص وثائق العطاء على غير ذلك .
تسليـم االستشاري موقع المشروع بـكامل حدوده أو بشكل يمكن االستشاري من مباشرة مهامه .

المـادة ( :)16مدة العمل :
هي المدة الفعلية التي يستغرقها مقاول التنفيذ إلنجاز المشروع وتسلم األشغال بما فيها التمديدات
التي يوافق عليها صاحب العمل مضافا" إليها المدة الالزمة إلنجاز النواقص و استالمها حسب
تقرير لجنة تسلم األشغال  ,وتمدد لكل عمل أو اختصاص محدد في الملحق العقد رقم ( /3أ ) من
هذا العقد بمعرفة و موافقة صاحب العمل حسب مقتضيات العمل في المشروع.

المـادة ( :)17بدل األتعاب :
أ -يحدد بدل أتعاب االستشاري في مرحلة األشراف بموجب الملحق العقد رقم ( )3المرفق بهذا العقد
مع مراعاة ما ورد في البنود (ح  ,ط ) من المادة  22بهذا الخصوص .
ب -إذا حصلت ظروف أثناء سريان هذا العقد أدت إلى تعديل على أجور و/أو كلفة استخدام الكوادر
الفنية المماثلة للكوادر المطلوبة حسب هذا العقد  ,فعندها يقوم وزير األشغال العامة و اإلسكان
بتشكيل لجنة فنية لتحديد نسبة التعديل على األجور  ,و يتم تعديل بدالت أتعاب الجهاز الفني
المحددة بالملحق رقم (  / 3أ ) بقرار من وزير األشغال العامة و اإلسكان .

المـادة (:)18

تدريب موظفي صاحب العمل :

يحق لصاحب العمل انتداب عدد مناسب من مستخدميه وإلحاقهم بجهاز اإلشراف للتدرب على أعمال
اإلشراف ,وفق برنامج يتفق عليه بين الفريقين ويقوم صاحب العمل بدفع رواتبهم ومستحقاتهم .

المـادة ( :)19تسوية الخالفات بين صاحب العمل واالستشاري :
أي نزاع أو خالف قد ينشأ عن هذا العقد تتم تسويته باتباع اإلجراءات التالية -:
( :)1-19التسوية الودية :
أ -إذا صدر إشعار من أي من الفريقين برغبته في تسوية الخالف عن طريق التسوية الودية فعلى
الفريق اآلخر خالل مدة ( )14يوما" من تاريخ تسلمه اإلشعار أن يرسل رده خطيا" إلى موجه
اإلشعار بقبول الدعوة إلى التسوية الودية أو رفضها .
ب -تبدأ إجراءات التسوية الودية عندما يوافق الفريق اآلخر على قبول الدعوة إلى التسوية الودية .
ج -إذا رفض الفريق اآلخر التسوية الودية  ,أو إذا لم يرسل أي رد إلى الفريق الذي وجه اإلشعار خالل
مدة أل ( )14يوما" المبينة في البند (أ) من هذه الفقرة  ,يعتبر طلب التسوية الودية كأن لم يكن ,
وألي من الفريقين في هذه الحالة المباشرة في إجراءات التحكيم .
د -يتولى التسوية الودية موفق واحد أو اكثر من ذوي الخبرة في نفس مجال أعمال هذا العقد وفقا"
لما يتفق عليه الفريقان  ,وإذا لم يتفقا على اسم الموفق أو الموفقين يجوز لهما أن يتفقا على أن
يقوم شخص أو مؤسسة بتعيين الموفق أو الموفقين .
هـ -للموفق في جميع مراحل التسوية الودية أن يطلب من أي من الفريقين تقديم ما يلزمه من معلومات
ووقائع وأسباب ومستندات ووثائق وأي أدلة أخرى  ,وعلى الموفق أن يساعد الفريقين في التوصل
إلى تسوية الخالف وديا" بأسلوب يتسم باالستقالل والحياد  ,وان يسترشد بمبادئ الموضوعية
والنزاهة والعدالة .
و  -على الفريقين والموفق االحتفاظ بسرية ما يتعلق بإجراءات التسوية الودية بما في ذلك اتفاق
التسوية  ,إال حيثما يكون نشره ضروريا" ألغراض التنفيذ والتطبيق .
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ز  -إذا توصل الفريقان إلى اتفاق لتسوية الخالف وديا"  ,فيقوما بإعداد االتفاق وتوقيعه ويصبح اتفاق
التسوية الودية بعد توقيعه من الفريقين ملزما" لهما .
ً
ح -تنتهي إجراءات التسوية الودية بتوقيع الفريقين على االتفاق  ,أو بمرور ( )30يوما على قبول
الطرفين للسير بإجراءات التسوية الودية و لم يتم االتفاق على الموفق  ,أو بمرور( )60يوما" من
تاريخ االتفاق على الموفق أو تاريخ تعينه دون التوصل إلى اتفاق تسويه أو بإشعار خطي يصدر
عن الموفق يبين فيه انه ال يوجد ما يسوغ االستمرار في جهود التسوية الودية  ,أو بإشعار خطي
يصدر عن الفريقين أو عن أحدهما إلى الفريق اآلخر والى الموفق بإنهاء إجراءات التسوية الودية
وفي جميع الحاالت على الموفق أن يقدم تقريرا" بجميع ما توصل إليه من وقائع وبينات في
موضوع الخالف أثناء قيامه بعمل الموفق وتسليمه إلى الفريقين مع محاضر جلسات التوفيق.
ط  -ال يجوز ألي من الفريقين أثناء إجراءات التسوية الودية  ,أن يباشر في اتخاذ أي إجراءات
تحكيمية أو قضائية.
( :)2-19التحكيـم :
في حالة عدم التوصل إلى تسوية ودية وفقا" ألحكام المادة ( )1-19أعاله فعندئذ يتم اللجوء إلى
تسوية الخالف بأسلوب التحكيم بموجب قانون التحكيم األردني الساري المفعول.

المـادة (:)20
أ-
ب-

تعديل التشريعات :
يدفع لالستشاري أي مبالغ إضافية يترتب عليه دفعها لخزينة الدولة نتيجة لتعديل التشريعات أو لفرض
أي رسوم أو ضرائب جديدة بعد موعد إيداع عروض المناقصات.
أما إذا جرى تخفيض رسمي على أي من الرسوم والضرائب المذكورة بالفقرة (أ) أعاله بعد موعد
إيداع عروض المناقصات  ,فعندها يحق للفريق األول حسم تلك التخفيضات من استحقاقات االستشاري
.

المادة ( :)21االخطارات العدلية :
ال حاجة لتبادل االخطارات العدلية بين الفريقين لممارستهما أي حق من حقوقهما العقدية أو القانونية وتعتبر
أي رسالة مسجلة مرسلة من أي فريق للفريق اآلخر على عنوانه المثبت بهذا العقد بمثابة أخطار عدلي في
جميع األحوال .

المـادة ( :)22أحكام عامة :
أ  -على االستشاري االلتزام بمتطلبات الكودات السارية المفعول عند المباشرة بالعمل.
ب -إن جميع المخططات ووثائق العطاء والمعلومات المتعلقة بهذا المشروع هي ملك لصاحب العمل وال
يحق لالستشاري التصرف بها بأي شكل من األشكال إال بعد موافقة صاحب العمل الخطية على ذلك .
جـ -إذا اكتشف أي خطأ أو نقص في المخططات أو في وثائق العطاء في مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروع ,
فعلى االستشاري أن يقوم بإبالغ صاحب العمل عنها فوراً ,وأن يعلم المهندس المصمم من خالل
صاحب العمل عن طبيعة تلك األخطاء ويتابع المصمم بخصوصها .
د -يجب على االستشاري التقيد باعتماد المواد والمنتجات الصناعية المنصوص عليها في وثائق عطاء
التنفيذ .
هـ -العناوين  :ال تشكل العناوين الواردة في هذا العقد جزءا" منها وال تؤخذ في االعتبار لدى تفسير شروط
العقد أو مضمونه .
و -المفرد والجمع  -:تنصرف صيغة المفرد إلى الجمع والعكس بالعكس وفقا" لمقتضى القرينة .
ز -ضريبة المبيعات  :يجب أن يشمل السعر المقدم الضريبة العامة على المبيعات ولن يتم إفراد بند خاص
بالضريبة.
ح -على االستشاري التقيد التام بالحد األدنى للرواتب الشهرية للمهندسين العاملين بهذا العقد عند تقديم
عرضه والذي تحدده نقابة المهندسين األردنيين مضافة إليه المصاريف واألرباح وكل اسـتشـاري ال
يتقـيد بذلك أو يقــوم باحتـساب رواتـب لهؤالء المهندسين اقل من ذلك سيتم استبعاد عرضه .
ط -يطلب من االستشاري المحلي تعبئة الجداول المرفقة ( ) 5 , 4 , 3 , 2 , 1المتعلقة بحجم االلتزام
وبالوضع المؤسسي ورؤساء االختصاص و تحليل بدل أتعاب الكادر الفني الشهري و الدعم المكتبي.
ي -تحدد شروط التأهيل والتقييم الفني الخاصة بهذا المشروع بالشروط الخاصة (إن طلبت) .
13
اإلشراف على تنفيذ كل من مشروع:
 مشروع توسعة وتحديث مركز صحي الديسة/محافظة العقبة -مشروع توسعة وتحديث مركز صحي االميرة بسمة/محافظة العقبة

ك -يحق لصاحب العمل التأكد بالطريقة التي يراها مناسبة من صحة ودقة المعلومات والوثائق المقدمة من
االستشاري .
ل -على االستشاري االلتزام بالتعليمات الصادرة عن نقابة المهندسين بما يتعلق باألعمال اإلنشائية
والمعمارية والكهربائية والميكانيكية وخالفها .
م -تكون المسؤولية المدنية والقانونية للمهندس المصمم و/أو المشرف وفقا" لما ورد في المواد
( )790( , )789( , )788من القانون المدني األردني رقم ( )43لسنة  1976بغض النظر عن ما
يرد في هذا العقد بهذا الخصوص .
ن -يجوز لصاحب العمل االستعاضة عن المراقبين بمهندسين حديثي التخرج في اختصاصات الهندسة
المختلفة في مجال االختصاصات المطلوبة .
ً
س -على االستشاري أن يدرس إعداد الجهاز المقيم الالزمة وأن يقدم لصاحب العمل كشفا باألعداد الالزمة
متزامنة مع برنامج تنفيذ األشغال من قبل المقاول ويتم تعيين أفراد هذا الجهاز حسب حاجة العمل
الحقيقية بموافقة مسبقة من صاحب العمل ,ويعاد النظر في أعداد الجهاز كلما دعت الحاجة وذلك
بزيادته أو بإنقاصه بموافقة الفريقين  ,وفي حالة حاجة المشروع ألعداد إضافية من جهاز اإلشراف
المقيم واقتناع صاحب العمل بذلك وموافقته  ,يتم التعيـين وتدفع بدل األتعاب حسب ما هو مبين
بالملحق رقم (-3أ) من هذا العقد .
ع -الدفعات األخرى:
 -1لقد صرح االستشاري في الملحق رقم ( )4المرفق بهذا العقد بجميع " الدفعات األخرى" والتي دفعها
أو تم االتفاق على دفعها إلى " اآلخرين " ,وعلى االستشاري تقديم وصفا ً مفصالً لهذه الدفعات
األخرى وسببها سواء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبله أو نيابة عنه ,
أو من قبل استشاريين من الباطن أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم  ,وذلك
فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة  /المزاودة نفسها
أو اإلحالة على االستشاري أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعالً ,كما يتعهد
االستشاري بأن يقدم تصريحا ً خطيا ً إلى الفريق األول على الفور عن وجود أي دفعات أخرى بما في
ذلك على سبيل المثال وصفا ً مفصالً لسبب هذه الدفعات األخرى وذلك بتاريخ قيامه بالدفع أو تاريخ
إلزامه بالدفع أيهما يحدث أوالً.
 -2يحق للفريق األول في حال حدوث أي مخالفة أو إخالل بأحكام الفقرة (ع )1/من هذه المادة أن يتخذ
أيا ً من اإلجراءات التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره:
 -1أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة (/12أ) من العقد.
 -2أن يخصم من المبالغ المستحقة لالستشاري بموجب هذا العقد مبلغا ً يساوي (ضعفي) مبلغ
الدفعات الممنوعة.
 -3أن يطالب االستشاري بأن يدفع إلى الفريق األول وعلى الفور مبلغا ً يساوي ( ضعفي) مبلغ
الدفعات األخرى ويقر االستشاري بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على االستجابة
الفورية لمثل هذه المطالبة.
مع مراعاة الفقرة (ع )4/أدناه  ,يصرح الفريقان بأن مجموع المبالغ التي يحق للفريق األول تقاضيها
بموجب هذه الفقرة (ع )2/لن يتجاوز ( ضعفي) مجموع مبالغ الدفعات األخرى.
 -3يوافق االستشاري على أن يض ّمن جميع االتفاقيات التي يبرمها مع االستشاريين من الباطن أو
المجهزين  ,فيما يخص هذا العقد مواداً مماثلة لتلك الواردة في الفقرات (ع )1/و(ع )2/أعاله على
أن ال تقل هذه المواد في شدتها عن نصوص ( الفقرتين المشار إليهما )  ,شريطة أن تنص هذه
المواد صراحة على حق الفريق األول بتنفيذ أحكام هذه المواد مباشرة بحق أي من هؤالء
االستشاريين من الباطن أو المجهزين .كما يتعهد االستشاري أن يزود الفريق األول على الفور بنسخ
كاملة ومطابقة ألصل هذه االتفاقيات بمجـرد التوقيع عليها وبما يثبت أنها مشتملة على هذه المواد.
 -4ال يجوز ألي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات
األخرى إذا كانت القوانين واألنظمة النافذة تمنعها  ,وأن حقوق الفريق األول المنصوص عليها في
المادة أعاله هي باإلضافة إلى أي حقوق أخرى قد تترتب للفريق األول تجاه االستشاري أو أي طرف
آخر بموجب القوانين واألنظمة النافذة في المملكة.
 -5يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتها ساريا ً ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد .
ف -الدفعات الممنوعة :
 -1لقد صرح االستشاري وتعهد للفريق األول في الملحق رقم ( )5بأنه لم يقم بدفع أو يعد بدفع أي من
" الدفعات الممنوعة " سواء مباشر ًة أو بالواسطة  ,وبغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبل
ابة عنه أو من قبل استشاريين من الباطن أو نيا ً
االستشاري أو ني ً
بة عنهم أو أي من موظفيهم أو
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وكالئهم أو ممثليهم إلى الفريق األول  ,ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي "موظف"
بغض النظر عما إذا كان يتصرف بصفة رسمية أم ال  ,وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض
الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة  /المزاودة نفسها أو اإلحالة على االستشاري أو
المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعالً  ,كما وتعهد االستشاري بأن ال يقوم
سواء أكان
بتقديم أي دفعات ممنوعة أو أن يعد بتقديم مثل هذه الدفعات سوا ًء مباشر ًة أو بالواسطة و
ً
ذلك من قبل االستشاري نفسه أو استشاريين من الباطن أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم
إلى أي "موظف" فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه.
 -2يحق للفريق األول في حال حدوث أي مخالفة أو إخالل بأحكام الفقرة (ف )1/من هذه المادة أن يتخذ
أيا ً من اإلجراءات التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره:
أ -أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة (/12أ) من العقد.
ب -أن يخصم من المبالغ المستحقة لالستشاري بموجب هذا العقد مبلغا ً يساوي (ضعفي) مبلغ
الدفعات الممنوعة.
ج -أن يطالب االستشاري بأن يدفع إلى الفريق األول وعلى الفور مبلغا ً يسـاوي ( ضعفي) مبلغ
الدفعات الممنوعة ويقر االستشاري بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على
االستجابة الفورية لمثل هذه المطالبة.
مع مراعاة الفقرة (ف )4/أدناه  ,يصرح الفريقان بأن مجموع المبالغ التي يحق للفريق األول
تقاضيها بموجب هذه الفقرة (ف )2/لن يتجاوز ( ضعفي) مجموع مبالغ الدفعات الممنوعة.
 - 3يوافق االستشاري على أن يضمن جميع االتفاقيات التي يبرمها مع االستشاريين من الباطن أو
المجهزين  ,فيما يخص هذا العقد مواداً مماثلة لتلك الواردة في الفقرات (ف )1/و(ف )2/أعاله (
على أن ال تقل هذه المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشار إليهما )  ,شريطة أن تنص هذه
المواد صراحة على حق الفريق األول بتنفيذ أحكام هذه المواد مباشرة بحق أي من هؤالء
االستشاريين من الباطن أو المجهزين .كما يتعهد االستشاري أن يزود الفريق األول على الفور بنسخ
كاملة ومطابقة ألصل هذه االتفاقيات بمجرد التوقيع عليها وبما يثبت أنها مشتملة على هذه المواد.
 -4ال يجوز ألي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات
الممنوعة إذا كانت القوانين واألنظمة النافذة تمنعها  ,وأن حقوق الفريق األول المنصوص عليها في
المادة أعاله هي باإلضافة إلى أي حقوق أخرى قد تترتب للفريق األول تجاه االستشاري أو أي
طرف آخر بموجب القوانين واألنظمة النافذة في المملكة.
 -5يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتها ساريا ً ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد.

المـادة ( :)23إقرار المخالصة :
على االستشاري حال تقديمه لكشف الدفعة النهائية أن يعطي صاحب العمل إقرار مخالصة يثبت فيه أن
كشف الدفعة النهائية يشكل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة له بموجب العقد ,
ويشترط أن ال يسري مفعول إقرار المخالصة إال بعد قبض االستشاري للمبالغ المستحقة له بموجب هذه
الدفعة .

المـادة (:)24

اإلشعارات :
تبلغ اإلشعارات والمراسالت التي يصدرها صاحب العمل إلى االستشاري وتلك التي يقوم االستشاري
بإبالغها إلى صاحب العمل وفقا ً ألحكام العقد إما بالبريد المسجل أو بإيداعها لدى المكتب الرئيسي لكل
فريق منهما ,أو بإرسالها إلي أي عنوان آخر يعينه كل فريق لهذه الغاية ويتم تحديده تاليا ً :

عنوان صاحب العمل ................................................................. :
عنوان االستشـاري................................................................. :
............................................................................................
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ملحق العقد رقم ()1
واجبات االستشاري في مرحلة اإلشراف
 -1جهاز اإلشراف :
على االستشاري توفير الجهاز الفني لألشراف على أشغال المشروع حسب المؤهالت والشروط المبينة بالملحق
رقم (/3أ) ويحدد في هذا الملحق الكوادر واألعداد وسنوات الخبرة لألجهزة المقيمة بشكل دائم ولألجهزة المساندة
وغير المقيمة إضافة إلى دعم المكتب الرئيسي .

ب-

التنقـــالت :
يقوم االستشاري بتوفير السيارات الالزمة لتنقالت جهـازه المقـيم وغيـر المقـيم واجهـزة المكتـب  ،ويتحمـل االستشـاري

جميع المصاريف المترتبة على ذلك 0

دعم المكتب الرئيسي :
يكون المكـتب الرئيسـي مسـؤوالً عـن إدارة جهـاز اإلشراف ويقوم بمهذام ( المهنذدس) المنصذوص عليهذا فذي دفتذر
عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية وهذا العقد  ,كمذا يقذوم بإيفذاد العذدد الذالزم مذن مهندسذي المكتذب الرئيسذي
المختــصين باألعمال الجاري تنفيذها لزيــارة المشـروع خالل فترة التنفيذ كلما دعت الحاجة أو كذل أسذبوعين علذى
األقل للتدقيق على تقدم سير العمل ومطابقته للشروط وبأنه ينفذ حسب أعلى مستوى من مستويات ممارسة المهنة
على أن يقــدم االستشاري تقريـراً عـن هـذه الزيـارات ضمـن التقارير الشهرية .
 -2مراجعة المخططات ووثائق العطاء المقدمة من قبل المصمم وإبداء الرأي حولها إلى صاحب العمل فيما
يخص شموليتها وقابلية تنفيذها قبل المباشرة وأثناء التنفيذ  ,وإذا اكتشف فيها أي عيوب أو نواقص
فعليه تبليغ صاحب العمل عنها خطيا ً لتالفي هذه العيوب والنواقص .
ً
 -3اإلشراف على التنفيذ حسب متطلبات المشروع هندسيا ً وفنيا ً وطبقا لعقد المقاولة الموحد للمشاريع
اإلنشائية وتوجيهات صاحب العمل والتنسيق مع المصمم من خالل صاحب العمل قبل إجراء أي تعديالت
رئيسيه على التصاميم  ,و رفض أي أعمال مخالفة لوثائق عطاء التنفيذ .
 -4مراجعة المخططات التنفيذية التي يقدمها المقاول والموافقة عليها و الطلب من المقاول استكمال أي
مخططات تفصيلية الزمه لتنفيذ األعمال .
 -5التدقيق في صحة تثبيت األبعاد على الموقع من قبل المقاول .
 -6اإلشراف على الفحوصات المخبرية الالزمة على الحصمة واإلسفلت والخرسانة وأي مواد أخرى والتأكد
من مطابقتها للمواصفات الخاصة بها للمحافظة على مستوى األشغال وتبليغ المقاول عن أي عيوب قد
تحتاج إلى معالجة وكذلك التأكد من سالمة فحوصات استطالع الموقع وفقا ً لما ورد في المادة ( )10من
هذا العقد .
 -7على االستشاري التشاور مع صاحب العمل أثناء سير العمل في األمور المتعلقة بأعمال التنفيذ وأن
يحيطه علما ً بتقدم سير العمل .
 -8دراسة المقترحات الفنية المقدمة من قبل المقاول وتقديم المشورة الفنية لصاحب العمل والتوصيات
المناسبة فيما يتعلق بالمواد والعينات المذكورة في المواصفات وجداول الكميات .
 -9اإلشراف و التدقيق على إجراء الكيل لألشغال المنجزة بالتنسيق مع المقاول  ,والتوصية من حيث قبول
أو رفض أي أجزاء من األشغال المنجزة .
 -10تدقيق كشوف الدفع الدورية والنهائية للمقاول  ,وتصديقها للدفع بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات
الفنية والشروط التعاقدية .
 -11مناقشة ومفاوضة المقاول في أسعار األشغال الجديدة التي قد تستجد أثناء التنفيذ ولم تكن واردة في
العطاء  ,ودراستها وتحليلها وإجراء ما يلزم وفقا للفصل الثالث عشر من دفتر عقد المقاولة الموحد
للمشاريع اإلنشائية.
 -12دراسة وإعداد األوامر التغييرية وإجراء التعديالت الالزمة على المخططات والوثائق األصلية لتتناسب
وطبيعة األشغال الجديدة وفقا" للفصل الثالث عشر من دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية ,
و بالتنسيق مع صاحب العمل .
 -13تقديم الرأي الفني في أي خالف قد يقع بين صاحب العمل والمقاول وإبداء النصح والمشورة لصاحب
العمل لبيان الموقف الصحيح وتمكين صاحب العمل من متابعة الموضوع  ,وإذا تمت هذه الخدمات بعد
16
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 مشروع توسعة وتحديث مركز صحي الديسة/محافظة العقبة -مشروع توسعة وتحديث مركز صحي االميرة بسمة/محافظة العقبة

انتهاء مدة العمل يتم االتفاق بين الفريقين على بدل األتعاب التي قد تترتب على ذلك  ,بما فيها بدالت
اتعاب الزيارات الزائدة عما هو وارد في الفقرة ( )18من هذا الملحق .
 -14عمل كشف بنواقص األشغال المنجزة والتوصية من حيث قبول أو رفض أي أجزاء من األشغال
المنجزة.
ً
 -15تدقيق المخططات النهائية للمشروع كما جرى تنفيذه فعال(  )As Built Drawingsوالمعدة من قبل
المقاول وتقديمها لصاحب العمل .
 -16القيـام بالكشف علـى األشغال قبـل انتهـاء فترة اإلشعار بإصالح العيوب دون حاجه لتمديد كفالة حسن
األداء  ,وإبالغ المقاول عن أي أشغال قد تحتاج إلى اإلصالح أو التبديل ثم القيام بتحضير شهادة األداء
بعد إنجاز اإلصالحات ,وكذلك القيام باإلشراف على أي أشغال تحتاجها المشاريع أثناء فترة اإلشعار
بإصالح العيوب مهما كان نوعها وطبيعتها بدون مقابل على أن ال تزيد عن ثالث زيارات .
 -17االحتفـاظ بسجـالت التقاريـر الدوريـة واليوميـة مبينـا ً فيهـا حالـة الطقـس وعدد جهاز المقاول والمعدات
وكميـات المـواد التـي تـورد إلى الموقع والفحوصات المخبرية وأي أشغال أخرى وتقديم خمس نسخ من
التقارير الدورية وتقارير االجتماعات إلى صاحب العمل
 -18إعداد وتقديم ( )3نسخ من التقارير الشهرية على أن تشمل ما يلي :
الصور الفوتوغرافية التي يكلف المقاول بالتقاطها .
تقرير موجز عن األحوال الجوية بما يخدم أغراض المشروع .
األشغال المنجزة لتاريخه بالتفصيل من حيث النسب والقيم .
التعليق على سير العمل ومقارنه ما هو حاصل حقيقة وبين برنامج العمل المعتمد .
األوامر التغييرية الصادرة لتاريخه .
بيان المشاكل والنواقص والمعوقات ووسائل المعالجة .
كشف بالمعدات المستعملة والمواد المحضرة .
أعداد العمال المهرة والعمال العاديين ودوامهم .
الدفعات المستلمة من قبل المقاول لتاريخه .
كشف بالفحوصات المخبرية والتعليق عليها واإلجراءات المتخذة بخصوص المواد المخالفة
للمواصفات .
أعداد المهندسين والفنيين العاملين ( المقيمين ) .
 -19االشتراك بأي لجان تتعلق باإلشراف على المشروع .
مالحظة:

-1

إذا تطلبت ظروف العمل متطلبات خاصة ولم ترد ضمن الواجبات فعلى صاحب العمل تحديد هذه المتطلبات
وواجبات االستشاري .
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ملحق العقد رقم ()2
نموذج كفالة حسن األداء
إلى السادة ...............................................………….....................:
يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا ............................…................................
قد كفل بكفالة مالية  ,االستشاري ..........................................................
بخصوص العطاء رقم...................….............................)2018/ 99 ( :
المتعلق باإلشراف على................................................................... :
بمبلغ )...............................( :دينار أردني .
وذلك مقابل كفالة حسن األداء لضمان التزام االستشاري بتقديم الخدمات الهندسية لإلشراف وفقا ً لشروط العقد الخاصة بالعطاء
أعاله .
وأننا نتعهد أن ندفع لكم المبلغ المذكور لدى أول طلب من قبلكم بال إنذار أو تحفظ أو أي شرط آخر  ,وبغض النظر عن أي
معارضة من جانب االستشاري .
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولمدة ثالثة اشهر من انتهاء مدة العقد وتحدد مبدئيا":
بتاريخ  ..............شهر ..............من عام  ..........ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء على طلب صاحب العمل .
توقيع الكفيل  /مصرف......................................... :
المـفـوض بالتوقيــــــع................................ :
بحضـــور وشهـــــــادة............................. :
الـتـاريــخ.................................................. :
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ملحق العقد رقم ()3
بدل أتعاب االستشاري في مرحلة اإلشراف
-1

بدل أتعاب جهاز اإلشراف المقيم :
بدالت شهرية شاملة  ,للرواتب األساسية وما يتبعها من إجازات وتعويضات وضمان اجتماعي وضريبة وبدالت
تنقالت وبدل إدارة وأرباح ومصاريف غير منظورة .
ويلتزم االستشاري بتوفير بديل ألي من أفراد الجهاز المشرف تتم إجازته لفترة تزيد على( )3أيام وفي حال عدم
قيامه بذلك تحسم كلفة بدل أتعاب أفراد الجهاز المشرف المجازين كما حددت في الملحق رقم (/3أ).

-2

يتم تسديد جميع الدفعات من قبل صاحب العمل خالل ( )30يوما ً من تاريخ تقديم الكشوف الخاصة بها.

-3

يتم تخفيض أعداد الجهاز المشرف وبدالت أتعابه في كل من المواقع أو المكتب الرئيسي بعد االتفاق بين صاحب
العمل واالستشاري على ذلك في ضوء اإلنجاز الفعلي وتقدم سير العمل في المشاريع المختلفة  ,و إذا لم يتم
االتفاق بين الفريقين  ,يحتفظ االستشاري بالجهاز الفني كما ورد في العقد لحين حل الخالف .

-4

طريقة الدفع :
أ -يدفع بدل أتعاب المكتب الرئيسي كمبلغ شهري مقطوع لكامل مدة العمل ويكون هذا البدل ثابت القيمة طيلة
المدة المحددة لدعم المكتب والواردة في الملحق رقم (/3أ)  ,وبعد انقضاء مدة دعم المكتب المحددة في
نفس الملحق يتم تخفيض قيمة الدعم المكتبي الشهري بسبب تخفيض أعداد الجهاز وفقا لما يلي:
نسبة
للمكتب

الدعم

=

إجمالي قيمة الدعم للمكتب
قيمة العطاء دون المبالغ االحتياطية وضريبة المبيعات

×

%100

التخفيض على قيمة الدعم المكتبي الشهري= نسبة الدعم المكتبي × رواتب الكادر الشهري الذي يتم
االستغناء عنه .
وعلى االستشاري القيام بأي أعمال تتعلق بالعطاء الذي يقوم باألشراف عليه بعد تاريخ تسلم األشغال و
لحين انتهاء فترة األشعار بإصالح العيوب على أن ال تزيد عن ثالث زيارات * دون أن يحق له المطالبة
بأية تكاليف مقابل ذلك  ,وتعتبر كلفة مثل هذه األعمال محملة على أسعار عطاء الخدمات الهندسية
لإلشراف .
ب -يدفع بدل أتعاب الجهاز المقيم المتفق على إبقائه حسب الجدول الوارد في الملحــق رقـم ( – 3أ ) وتكون
هذه البدالت ثابتة القيمة طيلة مدة تنفيذ المشروع .
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ملحق رقم ( – 3أ )
العطاء المركزي رقم (  ) 2018/ 99الخاص
باإلشراف على تنفيذ كل من :
مشروع توسعة وتحديث مركز صحي الديسة/محافظة العقبة
مشروع توسعة وتحديث مركز صحي االميرة بسمة/محافظة العقبة
بدل أتعاب االستشاري في مرحلة االشراف شامالً ضريبة المبيعات 0
الوصف والخبرة والكوادر

العدد

رقم

ب

ج

ب

-1

تعيذذين مذذدير للمشذذروعين ( مهنذذدس مذذدني اختصذذاص ابنيذذة) فذذي مجذذال االشذذراف و/او
التنفيذ او كليهما (متفرغ) بخبرة ال تقل عن  15سنة وحسب الشروط الواردة فذي البنذد
( )3-3ويتم احتساب بدالت االتعاب الشهرية لهذا البند كما مبين في البند سابعا.
تعيين .مهندس موقع  /مدني بخبرة ال تقل عن (  ) 10سنوات مهندس /مشروع

 2اثنان

-3

مهندس اختصاص هندسة كهربائية بخبرة ال تقل عن ( ) 10سنوات للمشروعين

 1واحد

 10أشهر

-4

مهندس اختصاص هندسة ميكانيكية بخبرة ال تقل عن ( ) 10سنوات للمشروعين

 1واحد

 10أشهر

-5

مراقب أبنية خريج كلية مجتمع مدني بخبرة ال تقل عن ()7سنوات مراقب /مشروع.

 2اثنان

 12أشهر

-6

حاســب كميــات خــريج كليــة مجتمــع بخبــرة ال تقــل عــن ( )10ســنوات أو حاســب كميــات
(مهندس مدني) خبرة ال تقل عن ( )7سنوات حاسب كميات/مشروع

-2

أ

أ

المدة
بالشهر

-7
-1

فنـــي مختبـــر خـــريج كليـــة مجتمـــع مـــدني متفـــر بخبـــرة ال تقـــل عـــن ()5ســـنوات فنـــي
مختبر/مشروع
مهندس حديث التخرج 2مهندس /مشروع

 1واحد

 14شهر

 12شهر

 2اثنان

 12أشهر

 2اثنان

 12أشهر

 4اربعة

 12شهر

-2

فني اردني من ابناء المحافظة 2فني /مشروع

 4اربعة

 12شهر

-3

عامل اردني من ابناء المحافظة  3عمال/مشروع

 6ستة

 12شهر

-9

دعم المكتب الهندسي

مقطوع

 14أشهر

المجموع الكلي المنقول من صفحة(

البدل
الشهري رقم ًا
وكتابة
ج
مبلغ
احتياطي

المجموع
بالدينار
رقماً وكتابة
(أ*ب*ج)
57750

---

)

قيمة العطاء االجمالية لالشراف شاملة الضريبة العامة على المبيعات
المجموع كتابة..................................................................................................... :

مالحظات -:


يلتـــــزم االستشـــــاري بتســـــليم وارفـــــاق شـــــهادات اســـــتالم الرواتـــــب االساســـــية لجهـــــاز االشـــــراف والتـــــي
تتضمن الحد االدنى بشكل شهري مع المطالبات وتكون مصدقة من قبله اصوليا.
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يلتـــــزم االستشـــــاري بالتســـــعير بتعبئـــــة الخانـــــة المتعلقـــــة (بالبـــــدل الشـــــهري)الواردة فـــــي الجـــــدول أعـــــاله
حســـب الحـــد االدنـــى لالجـــور التـــي تحـــددها كـــل مـــن نقابـــة المهندســـين االردنيـــين ووزارة العمـــل مضـــافا
اليها هامش ربح المكتب واية مبالغ تدفع حسب القوانين الناظمة باالردن.

اسم االستشـــاري …..............................................................................
المفوض بالتوقيع … ...........................الوظيفة …..........................................
العنوان ..…….........................................................................................
تلفون  ........................فاكس  ............................ص.ب ..……......................

خاتم وتوقيع االستشاري
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ملحق العقد رقم ( / 3ب)
خالصة بدل أتعاب االستشاري في مرحلة اإلشراف على كل من -:
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مشروع توسعة وتحديث مركز صحي االميرة بسمة/محافظة العقبة

الرقم

الوصف

-1

قيمة العطاء اإلجمالية شامالً المبلغ االحتياطي و
شامال لضريبة المبيعات.
المجموع رقماً( :

منقول من
صفحه

فلس

القيمة اإلجمالية
دينار
كتابة

) دينار

المجموع كتابة
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………… دينار أردني
اسم االستشاري:
………………………………………………………………………………………..
المفوض بالتوقيع…………………………………… :الوظيفة:
العنوان:
………………………………………………………………………………………………
تلفون …………………………… :فاكس ..…………………… :ص .ب :
………………………….
خاتم وتوقيع االستشاري

مالحظة  -1- :يدون المجموع بالدينار رقما ً وكتابة

22
اإلشراف على تنفيذ كل من مشروع:
 مشروع توسعة وتحديث مركز صحي الديسة/محافظة العقبة -مشروع توسعة وتحديث مركز صحي االميرة بسمة/محافظة العقبة

ملحق العقد رقم()4
إقرار متعلق بالدفعات األخرى
أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في أدناه………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة رقم (/22ع) من الشروط العامة لعقد الخدمات الهندسيــة (ع )2وعمالً بأحكذام هذذه
المادة نرفق إقراراً موقعا ً من قبلنا موقع حسب األصول نقر فيه بجميع العموالت أو أتعاب االستشارات أو أتعذاب الذوكالء أو
غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية والتذي تذم دفعهذا أو االتفذاق علذى دفعهذا إلذى " اآلخذرين" ونرفذق
طيا ً وصفا ً مفصالً لهذه الدفعات األخرى ولمن دفعت وسببها سوا ًء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشذر مذن
ً
قبلنا أو نيا ً
نيابة عذنهم أو أي مذن مذوظفيهم أو وكالئهذم أو ممثلذيهم ,وذلذك فيمذا
بة عنا أو من قبل استشاريين من الباطن أو
يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة  /المزاودة نفسها أو اإلحالة على االستشاري
أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعالً.
كما ونتعهد بأن نقدم تصريحا ً خطيا ً إلى الفريق األول على الفور عن وجود أي دفعات بمذا فذي ذلذك علذى سذبيل المثذال وصذفا ً
مفصالً لسبب هذه الدفعات وذلك بتاريخ قيامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أيهما يحدث أوالً كما ونوافذق علذى قيذام الفريذق
األول باتخاذ اإلجراءات المبينة تحت المادة المشار إليها أعاله حال حدوث أي مخالفة أو إخالل من قبلنذا بأحكذام المذادة ( 1
) منها ونلتزم بتنفيذ كل ما ورد في هذه المادة.
وعليه نوقع تحريراً فــــي

/

/

اســـــم االستشـــاري............................……………………………………………:
اسم المفوض بالتوقيــــع.................……………………………………………………… :
توقيع المفوض بالتوقيـــع......………………………………………………………………… :
الخاتـــــــــــــم...................................................................……… :


على االستشاري تقديم اإلقرار المتعلق بالدفعات األخرى وفي حال عدم قيامه بدفع أي عموالت أو أتعاب أو أي من
األمور المحددة بالمادة (/22ع) عليه أن يذكر ذلك في اإلقرار المقدم منه  ,وكل من ال يقدم هذا اإلقرار سيرفض
عرضه  ,وعلى االستشاري وضع اإلقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض.
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اإلشراف على تنفيذ كل من مشروع:
 مشروع توسعة وتحديث مركز صحي الديسة/محافظة العقبة -مشروع توسعة وتحديث مركز صحي االميرة بسمة/محافظة العقبة

ملحق العقد رقم ()5
إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة
أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في أدناه………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة (-22ف) من الشروط العامة لعقد الخدمات الهندسية (ع ,)2وعمالً بأحكام هذه المادة
نرفق إقرار موقعا ً من قبلنا حسب األصول  ,نقر فيه بأننا لم نقم بدفع أي مبالغ سوا ًء كانت عموالت أو أتعذاب استشذارات أو
أتعاب وكالء أو غيرها سوا ًء بشكل مباشر أو غير مباشر ولم نقم بتقديم أي شيء ذو قيمة مادية ولم نقذم بإعطذاء وعذود أو
سواء مباشر ًة أو بالواسطة  ,أو بغض النظر عما إذا كان ذلك قد تذم
تعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم مثل هذه األشياء
ً
مذن قبلنذا أو نيابذ ًة عنذا أو مذن قبذذل استشذاريينا مذن البذاطن أو نيابذ ًة عذنهم أو أي مذن مذوظفيهم أو وكالئهذذم أو ممثلذيهم إلذذى
الفريق األول ,ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي "موظف" بغض النظر عما إذا كان يتصرف بصفة رسذمية أم ال ,
وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذذا العقذد أو عمليذة المناقصذة/المزاودة نفسذها أو اإلحالذة علذى
االستشاري أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعالً.
اء أكذان
كما ونتعهد بأن ال نقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو نعد بتقديم مثل هذه الذدفعات سذوا ًء مباشذر ًة أو بالواسذطة وسذو ً
ذلك من قبلنا أو من قبل استشاريينا مذن البذاطن أو أيذا ً مذن مذوظفيهم أو وكالئهذم أو ممثلذيهم إلذى أي "موظذف" فيمذا يتعلذق
بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه.
/
/
وعليه نوقع تحريراً فــــي
اســـــم االستشـــاري............................……………………………………………:
اسم المفوض بالتوقيــــع...................…………………………………………………… :
توقيع المفوض بالتوقيـــع......………………………………………………………………… :
الخاتـــــــــــــم..................................................................……… :
*

على االستشاري تقديم اإلقرار المتعلق بالدفعات الممنوعة وفي حال عدم قيامه بدفع أي عموالت أو أتعاب أو أي من
األمور المحددة بالمادة (/22ف) عليه أن يذكر ذلك في اإلقذرار المقذدم منذه  ,وكذل مذن ال يقذدم هذذا اإلقذرار سذيرفض
عرضه  ,وعلى االستشاري وضع اإلقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض.
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اإلشراف على تنفيذ كل من مشروع:
 مشروع توسعة وتحديث مركز صحي الديسة/محافظة العقبة -مشروع توسعة وتحديث مركز صحي االميرة بسمة/محافظة العقبة

جدول رقم (  - ) 1العطاءات الحكومية المحالة
يطلب من جميع االستشاريين المشاركة بهذا العطاء تعبئة حجم االلتزام عن العطاءات الحكومية المحالة عليها كما هو مبين أدناه :

متسلسل

نسبة حجم االلتزام الحالي بالدينار

رقم وأسم العطاء

تصميم

مالحظة :

إشراف

كليهما

أسم صاحب العمل

نسبة اإلنجاز
لتاريخه

تاريخ
المباشرة

مدة العطاء
األصلية

تاريخ إنجاز
العمل المتوقع

إذا كان النموذج ال يكفي  ,يمكن إرفاق صورة عنه .
أشهد أن المعلومات المبينة أعاله صحيحة ودقيقة وأتحمل مسئوليتها بالكامل
أسم المفوض بالتوقيع :
التوقيــــع والخاتم :
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اإلشراف على تنفيذ كل من مشروع:
مشروع توسعة وتحديث مركز صحي الديسة/محافظة العقبة-مشروع توسعة وتحديث مركز صحي االميرة بسمة/محافظة العقبة

جدول رقم (  - ) 2الوضع المؤسسي
يطلب من جميع االستشاريين المشاركة بهذا العطاء تعبئة النموذج المبين أدناه والمتعلق بالوضع المؤسسي مع بيان أسماء الشركاء الذين التحقوا أو تركوا الشركة أو المكتب .

متسلسل

أسماء
الشركاء
بتاريخ آخر
تعديل

أسماء الشركاء الذين تركوا الشركة أو
المكتب

مالحظات -:
ترفق شهادات السيرة الذاتية وشهادات الخبرة للشركاء الجدد .
-1
ترفق شهادة من نقابة المهندسين ووزارة الصناعة والتجارة بأسماء الشركاء عند التأهيل
-2
وبأسماء الشركاء حاليا ً .

تاريخ الترك

أسباب الترك

أسماء الشركاء الذين التحقوا
بالشركة أو بالمكتب

تاريخ
االلتحاق

اشهد أن المعلومات المبينة أعاله صحيحة ودقيقة وأتحمل مسئوليتها بالكامل .
أسم المفوض بالتوقيع :
التوقيـــع والخاتم :
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اإلشراف على تنفيذ كل من مشروع:
مشروع توسعة وتحديث مركز صحي الديسة/محافظة العقبة-مشروع توسعة وتحديث مركز صحي االميرة بسمة/محافظة العقبة

جدول رقم (  - ) 3رؤساء االختصاص
يطلب من جميع االستشاريين المشاركين بهذا العطاء تعبئة النموذج المبين أدناه والمتعلق برؤساء االختصاص ومساعديهم الحاليـين والذين تركوا العمل وبيان التعديالت التي جرت عليهم
منذ آخر تأهيل خاص بكل منهم
مسلسل

االختصاص

أسم رئيس االختصاص الحالي

تاريخ االلتحاق

أسم رئيس االختصاص
بتاريخ آخر تعديل

تاريخ الترك إذا تغير
أي منهما

أسباب الترك

مالحظات -:
 -1ترفق شهادة السيرة الذاتية وشهادات الخبرة للكوادر الجديدة بعد آخر تأهيل.
 -2ترفق شهادة من نقابة المهندسين باالختصاصات وأسماء المهندسين .

أشهد أن المعلومات المبينة أعاله صحيحة ودقيقة وأتحمل مسئوليتها بالكامل
أسم المفوض بالتوقيع :
التوقيـــع و الخاتم :
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اإلشراف على تنفيذ كل من مشروع:
مشروع توسعة وتحديث مركز صحي الديسة/محافظة العقبة-مشروع توسعة وتحديث مركز صحي االميرة بسمة/محافظة العقبة

جدول رقم (  - ) 4تحليل أتعاب الكادر الشهري
الرقم



الوصف الوظيفي
للكادر

الراتب
األساسي

العالوات

ضمان
اجتماعي

الضرائب

بدل إجازة
عادية ومرضية

* بدل
تنقالت

** بدل
سكن

خدمات
ومصاريف

***
أخرى

أرباح
%

المجموع

يحسب بدل التنقالت للكوادر وفقا ً لما ورد تحت البند (  ) 2من ملحق العقد رقم ( . ) 1

**

تبين كلفة بدل السكن إذا طلب من االستشاري تأمين سكن من قبله في وثائق العطـاء .

***

يطلب من االستشاري تحديد البنود التي تدخل ضمن هذا البند .
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اإلشراف على تنفيذ كل من مشروع:
مشروع توسعة وتحديث مركز صحي الديسة/محافظة العقبة-مشروع توسعة وتحديث مركز صحي االميرة بسمة/محافظة العقبة

جدول رقم (  - ) 5تحليل بدل أتعاب الدعم المكتبي

الوصف الوظيفي للكادر

الرقم
1

إدارة جهاز اإلشراف

2

* كلفة إيفاد المهندسين الرئيسيـين لزيارة الموقع مع كلفة تنقالتهم

3

كلفة إعداد التقارير أو الملفات

4

كلفة إنجاز األعمال الموصوفة في البنود (  ) 21 – 3من ملحق العقد رقم ()1

5

المصاريف واألرباح

6

** أخرى

7

المجموع

8

نسبة الدعم المكتبي من كامل قيمة العطاء بدون ضريبة المبيعات والمبلغ االحتياطي

الكلفة لكامل المدد المحددة بالعقد

%

* يحسب بدل تنقالت أجهزة المكتب ضمن هذا البند وحسب ما هو مبين تحت البند ( ) 2

من ملحق العقد رقم ( . ) 1

** يطلب من االستشاري تحديد البنود التي تدخل ضمن هذا البند .

29

اإلشراف على تنفيذ كل من مشروع:
مشروع توسعة وتحديث مركز صحي الديسة/محافظة العقبة-مشروع توسعة وتحديث مركز صحي االميرة بسمة/محافظة العقبة

شروط المشاركة

للعطاء المركزي رقم ()2018/ 99

اوالً:

لإلشراف على تنفيذ كل من :
مشروع توسعة وتحديث مركز صحي الديسة/محافظة العقبة
مشروع توسعة وتحديث مركز صحي االميرة بسمة/محافظة العقبة
تــدعى المكاتــب الهندســية والشــركات االستشــارية المؤهلــة لــدى دائــرة العطــاءات الحكوميــة فــي مجـــال األبنيــة
والمصــنفة بالفئــة (
النقابة اعتبا ارً من

) لــدى نقابــة المهندســين األردنيــين بموجــب شــهادة حديث ـة صــادرة عــن هــذه
سحب نسخ المناقصة وفق اآلتي -:

ثانياً :وصف المشروع واألعمال المطلوبة لكل من المشاريع التالية-:
أ -مشروع توسعة وتحديث مركز صحي الديسة/محافظة العقبة
يشذذتمل العمذذل االشذذراف علذذى تنفيذذذ مشذذروع توسذذعة وتحذذديث مركذذز ص ذحي الديسذذة/محافظة العقبذذة والمشذذروع
يحتوي على أعمال لتأهيل جزء مذن الطذابق األرضذي بمسذاحة تقريبيذة ( )333متذر مربذع واألعمذال المقترحذة بمسذاحة
إجمالية ( )879متر مربع والتي تتكون من بقية الطابق األرضي المقترح والمظلة بمسذاحة تقريبيذة ( )397متذر مربذع
وطابق أول بمساحة تقريبية ( )379متر مربع باإلضافة إلى مكرر الدرج والمصذعد بمسذاحة تقريبيذة ( )80متذر مربذع
وغرفة الحارس بمساحة تقريبية ( )14متر مربع والمولد بمسذاحة تقريبيذة ( )9متذر مربذع والواجهذات حجريذة .حيذث
يشتمل المشروع على األعمال المدنية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية ويتكون مما يلي.-:
 .1الطذذابق المذذراد تأهيلذذه يتكذذون مذذن قسذذم االمومذذة عيذذادة نسذذائية وعيذذادة مشذذورة وعيذذادة فحذذص األطفذذال وعيذذادة
التطعيم وسجل الطبي ومحاسبة ومستودع وغرفة للديزل وغرفة للبويلر والخدمات الالزمة للمركز
 .2الطوابق المقترحة تحتوي على ما يلي-:
 الطابق االرضذي -:صذالة إسذعاف وقسذم أشذعة ومختبذر وعيذادة لألمذراض المزمنذة وعيذادة لألسذنانومقسم ومستودع خدمات وغرفة كهرباء وغرفة نظافذة وضذاغطة هذواء باإلضذافة
إلى دورات المياه وصالة إنتظار رئيسي وعناصر الحركة االفقية والراسية.
 الطذذابق األول -:غرفذذة لغيذذار التمذذريض وعيذذادات وإنتظذذار فرعذذي وغرفذذة سذيطرة وغرفذذة حاسذذوبومكتب رئيس المركز وغرفة ديوان وشؤون الموظفين باإلضافة إلى كافة الخدمات
الالزمة للمركز الصحي
إضذذافة إلذذى غرفذذة الحذذارس والمولذذد وخذذزان المذذاء األرضذذي وحفذذرة إمتصاصذذية وتحليليذذة وإنترسذذبتر وكافذذة األعمذذال
الخارجية من ساحات وأرصفة وحسب المخططات.
سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين -:
المرحلة األولى - :تنفيذ أعمال التوسعة للجزء المقترح الجديد من المبنى المراد تنفيذه جاهزة بدون نذواقص وذلذك ليذتم
نقل الفعاليات الموجذودة ضذمن الجذزء القذائم مذن المبنذى فذي الطذابق األرضذي المطلذوب إعذادة تأهيلذه
وتنفيذ أعمال الجدران الخارجية.
المرحلة الثانيذة :إعذادة تأهيذل الجذزء القذائم مذن المبنذى فذي الطذابق األرضذي واسذتكمال األعمذال الخارجيذة مذن سذاحات
وأرصفة وغيرها وحسب المخططات وبما يضمن المحافظة على عمل المركذز خذالل تنفيذذ أعمذال هذذه
المرحلة ويطلب إتخاذ كافة إجراءات متطلبات السالمة العامة الالزمة.

ب -مشروع توسعة وتحديث مركز صحي االميرة بسمة/محافظة العقبة
يشتمل العمل االشراف على تنفيذ مشروع توسعة وتحديث مركز صحي االميرة بسمة/محافظة العقبة وبمساحة
كلية  1682متر مربع .
 المساحة القائمة المراد تحديثها  657م 2موزعة على طابقين أرضي وأول بمساحة  319م 2لكلمنهما .
 التوسعة المقترحة ضمن طابقين مساحتهما  1090م , 2طابق ارضي بمساحة  474م 2واولبمساحة  510م 2مع مكرر درج بمساحة  43م 2وملحقات خارجية بمساحة  63م. 2
30

اإلشراف على تنفيذ كل من مشروع:
 مشروع توسعة وتحديث مركز صحي الديسة/محافظة العقبة -مشروع توسعة وتحديث مركز صحي االميرة بسمة/محافظة العقبة

ويتكون المبنى المقترح من هيكل من الخرسانة المسلحة و الواجهات الخارجية من الحجر باالضافة للطوب والعزل
خلف الجدران وكامل التشطيبات المدنية والمعمارية واالعمال الكهروميكانية باالضافة لغرفة الحارس مع كامل االعمال
الخارجية والجدران االستنادية واالسوار والساحات االسفلتية واالرصفة و خزان المياه.
ويشمل العمل كافة االعمال الخارجية من ارصفه واسوار وجدران وساحات اسفلتية وغرفة للحارس واالعمال
الكهروميكانيكية وغيرها من االعمال الالزمة للمركز الصحي وحسب المخططات ووثائق العطاء الخاصة بالمشروع

ثالثاً :طريقة تقديم العرض المالي

 :1-3يطلــب تقــديم عــرض مــالي فــي مغلــف مغلــق يــتم تســليمه فــي الموعــد المحــدد يــتم ايداعــه فــي صــندوق
العطاءات لدى دائرة العطاءات الحكومية ويكتب على المغلف اسم االستشاري واسـم ورقـم العطـاء ويكتـب
على المغلف عبارة "عرض مالي لمرحلة االشراف" .

 :2-3العرض المالي
.1

يجب ان يشتمل العرض المالي على-:
-

تقـديم العـرض المـالي علــى النمـوذج المخصـص فـي اتفاقيــة الخـدمات الهندسـية لالشـراف

-

تقديم تحليل مالي مفصل لرواتب جهاز االشراف المقيم.

-

على مشروع (ع.)2

تقــديم وتحليــل مــالي مفصــل لــدعم المكتــب الرئيســي وبحيــث يكــون الــدعم المكتبــي شــامال

لكافة المتطلبات.

ان تكون االسعار الواردة في العرض المالي شاملة ألية رسوم أو ضرائب نتيجة العمل في

هذه االتفاقية.

 :3-3جهاز االشراف المقيم للمشروع 0
يطلب من اإلستشاري أن يقوم بتعيين جهاز اإلشراف المقيم للمشـروع وحسـب مـا هـو وارد أدنـاة
وحسب الملحق رقم (-3أ) شريطة أن يتم مقابلة الكادر الوارد أدناة وأخذ الموافقة المسبقة علـى
تعيين باقي الكادر واعتمادهم من قبل صاحب العمل قبل المباشرة بالعمل0
( )1/3-3مدير مشروع

تعيين مهندس مدني اختصاص ابنية اردني الجنسية عدد ( )1مدي ارً لكالالمشروعين (متفر )وبـدوام رسـمي كامـل
وبخبــرة ال تقــل عــن ( )15ســنة فــي مجــال التنفيــذ أو اإلشـراف أو كليهمــا علــى مشــاريع األبنيــة علــى أن تتضــمن

خبرتة العملية خبرة ( كمدير مشروع) لمشروعين على االقـل بمثـل حجـم وطبيعـة المشـروع موضـوع البحـث متفـر

وبدوام رسمي كامل ويتوجب عليه اثبـات ذلـك بكتـاب رسـمي مـن صـاحب العمـل أو المالـك يفيـد بـان المهنـدس قـد
عمل بوظيفة مدير مشروع وانه ال يجوز للمستشار بـاي حـال اسـتبدال مـدير المشـروع خـالل فتـرة االشـراف اال اذا
قدم المستشار اسباب مقنعـة وحقيقيـة يقتنـع بهـا صـاحب العمـل مـع تقـديم البـديل المناسـب الـذي يجـب ان يوافـق

عليه صاحب العمل قبل ان يترك مدير المشروع االصيل.
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( )2/3-3مهندس موقع /مدني عدد ()2

تعيين مهندس مدني اختصاص أبنية اردني الجنسية (عدد ( / )1مشروع ) بخبرة ال تقل عـن ( )10سنة في

مجال التنفيذ أو االشراف أو كليهما على مشاريع االبنية على أن تتضمن الخبرة العملية مشروعين على االقل

بمثل حجم وطبيعة األعمال في المشروع موضوع البحث وعليه التواجد يوميا في المشروع  ،وعليه التنسيق مع
مدير مديرية األبنية الحكومية في المحافظة المعنية بهذا الخصوص وحسب برنامج العمل المقدم من االستشاري
(  )3/3-3مهندس كهرباء عدد(0 )1

تعيين مهندس كهربائي أردني ألجنسية عدد ( )1لكال المشروعين وبخبرة ال تقل عن ( )10سنوات في مجال

التنفيذ أو األشراف أو كليهما معا على مشاريع األبنية المشابهة

على ان تتضمن الخبرة العملية مشروعين على األقل بمثل حجم وطبيعة األعمال في المشروع موضوع البحث يبدأ
عمله من بداية الشهر الثالث بعد اصدار أمر المباشرة.
( )4/3-3مهندس ميكانيك عدد(0 )1

تعيين مهندس ميكانيك أردني ألجنسية عدد ( )1لكال المشروعين بخبرة ال تقل عن ( )10سنوات في مجال

التنفيذ أو األشراف أو كليهما معا على مشاريع األبنية المشابهة..

علــــى ان تتضــــمن الخبــــرة العمليــــة مشــــروعين علــــى األقــــل بمثــــل حجــــم وطبيعــــة األعمــــال فــــي المشــــروع

موضوع البحث يبدأ عمله من بداية الشهر الثالث بعد اصدار أمر المباشرة.
(  )5/3-3مراقب أبنية عدد(0 )2

تعـــين مراقـــب أبنيـــة أردنـــي ألجنســـية (عـــدد( / )1مشـــروع) خـــريج كليـــة مجتمـــع مـــدني بخبـــرة ال تقـــل عـــن

()7سنوات.

(  )6/3-3حاسب كميات عدد(0 )2

تعيين حاسب كميات أردني ألجنسية (عدد( / )1مشروع) خريج كلية مجتمع بخبرة ال تقل عن ( )10سنوات
أو حاسب كميات (مهندس مدني)خبرة ال تقل عن ( )7سنوات.
( )7/3-3فني مختبر عدد(.)2

تعين فني مختبر أردني ألجنسية (عدد( /)1مشروع) .خريج كلية مجتمع مدني متفر بخبرة ال تقل عن

()5سنوات.

(  )8/3-3مهندس حديث التخرج عدد( -:)4مهندس عدد ( / )2مشروع
( )9/3-3فني اردني الجنسية من ابناء المحافظة عدد( -:)4فني عدد ( / )2مشروع
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( )10/3-3عامل اردني الجنسية من ابناء المحافظة عدد( -:)6عامل عدد ( / )3مشروع

رابعا:

مالحظه :يجب أن يلتزم االستشاري بتعين كامل الكادر المطلوب في ملحق اإل تفاقية رقم(-3أ)
وصف الخدمات الهندسية وواجبات المستشار خالل مرحلة االشراف

اضــافة لمــا ورد فــي اتفاقيــة الخــدمات الهندســية ،االش ـراف علــى تنفيــذ االعمــال الموصــوفة فــي دعــوة العطــاء
اعاله وكل ما يلزم الكمال تنفيذ اعمال المشروع:

 :1-4دعم المكتب الرئيسي ويشتمل على
.1

زيــارات دوريــة لمهندســي المكتــب الرئيســي رؤســاء اقســام االختصــاص والمهندســين الرئيســيين

وحســب االختصاصــات الـواردة فــي هــذه الشــروط لموقــع مشــروع التنفيــذ كلمــا دعــت الحاجــة لــذلك
بمعدل ال يقل عن زيارتين شهريا ويضمن المكتب االستشاري هذه الزيارات في التقارير الشهرية.

.2

تأمين االعمال الفنية الهندسية والمكتبية والقرطاسـية واالداريـة واعمـال السـكرتارية والطباعـة فـي

المكتب والموقع والالزمة التمام العمل على اكمل وجه.

 .3دراسـة وتـدقيق وتقـديم التوصــيات الالزمـة للعـروض الفنيــة المقدمـة مـن المقــاول فيمـا يتعلـق بــالمواد
والمخططات التفصيلية ( )Shop drawingوأخذ موافقة المالك المسبقة قبل الموافقة للمقاول علـى
المواد (.)Submitals

 .4اجـراء التعـديالت الضـرورية للتصـاميم اثنـاء التنفيـذ وتزويـد المقـاول بالمخططـات والتفاصـيل للتنفيـذ
.5

شريطة ان يقوم المستشار بأخذ الموافقة عليها من المالك قبل اصدار التعليمات للمقاول.

متابعة لمهندس برمجة وتخطيط الموقع من قبـل مهنـدس برمجـة وتخطـيط تـابع لمكتبـه بخبـرة ال تقـل

عن  10سنوات

خامسا :شروط خاصة اضافية
( :)1-5علـــى المنــــاقص تقــــديم نســـخة الوثــــائق االصــــلية كاملـــة وبحيــــث تكــــون موقعـــة منــــه ومختومــــة
بختم المكتب.

( :)2-5يطلب من االستشاري تعبئة نموذج شهادة مطابقة رؤساء االختصاص المرفق مع الوثـائق والتوقيـع
عليه وختمه بختم المكتب وارفاقه مع العرض الفني.

( :)3-5يطلب من المكاتب الهندسية والشركات االستشـارية تبليـغ دائـرة العطـاءات الحكوميـة عـن أي تغييـر
يط ـ أر علــى كوادرهــا الفنيــة الرئيســية بعــد ش ـراء وثــائق أي عطــاء مــن عطــاءات الخــدمات الهندســية

وبخالف ذلك سيتم حرمان المكتب الهندسي أو الشركة االستشارية من المشاركة بالعطاء.
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( :)4-5على المناقص ان يكون سعره شامال لكافة الرسوم والضرائب والضمان االجتمـاعي وأيـة رسـوم و/أو
ضرائب اخرى (بما فيها الضريبة العامة على المبيعات).

( :)5-5علــى المنــاقص تقــديم كشــف بالرواتــب التــي ســيتم دفعهــا للجهــاز الفنــي المشــرف مفصــال فيــه قيمــة
ال ارتــب االساســـي ،الضـــرائب ،العــال وات ،الضـــمان االجتمـــاعي ،المواصــفات والســـكن والتـــزام بتقـــديم
وصوالت الدفع التي يتم بموجبها دفع الرواتب للجهاز العامل شهريا.

( :)6-5علـى المنـاقص تقـديم كشـف بـاالجهزة المسـاندة التـي سـتقوم بزيـارة المشـروع كـل اسـبوعين وحســب
شروط العقد ،شريطة ان تتوفر لديهم خبرة في مشاريع مماثلة.

( :)7-5علــى المنــاقص القيــام بتكليــف االجهــزة الفنيــة بالواجبــات والمســؤوليات المناطــة بهــا خطيــا وارســال
نسخة من هذا التكليف الى الوزارة.

( :)8-5عدم مغادرة الموقع مـن قبـل اجهـزة االشـراف اال بعـد التوقيـع علـى نمـوذج المغـادرة المعتمـد وتوثيـق
ذلك ضمن سجل لهذه الغاية.

( :)9-5يكون جهاز االشراف المقيم متفرغا تماما للمشروع وبدوام كامل ثمان ساعات يوميا.
( :)10-5تــدوين اســماء الزائــرين فــي ســجل خــاص لهــذه الغايــة مبينــا فيــه ســاعة الحضــور وســاعة المغــادرة
والجهة التابعة لها واالمور التي تم بحثها.

( :)11-5يجب ان ال يقل عدد ساعات الدوام الرسمي لجهـاز االشـراف المقـيم فـي الموقـع بـدوام كامـل وبتفـر

تـام عــن ( )48ســاعة عمــل اســبوعيا علمــا بانــه لــن يــتم دفــع أي اجــر اضــافي عــن أي عمــل خــارج
اوقات الدوام الرسمي وأي عمل خالل االعياد والعطل الرسمية.

( :)12-5عدم السماح بتسمية أي مهندس رئيسي (رئيس اختصاص) يعمل فـي مكتـب هندسـي مؤهـل ضـمن
الكادر الهندسي المسمى على عطاء لمكتب آخر ويسمح بتسمية اشخاص مـن مكاتـب غيـر مؤهلـة

لدى دائرة العطاءات الحكومية أو مـن مكاتـب مؤهلـة فـي مجـال الهندسـة المتخصصـة (يقصـد بـذلك

جهاز االشراف المقيم للمشروع).

( :)13-5ان المكتب الهندسي مسؤول عـن تـوفير الجهـاز المسـمى للعطـاء وعلـى صـاحب العمـل ابـال دائـرة
العطاءات عن أي تقصير من جانب المكتب في توفير أي من افراد الجهـاز الرئيسـي المسـؤول عـن

تنفيذ المشروع.
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( :)14-5ان يقدم المكتب الهندسي والمهندس المسمى تعهد موقع من كليهما لاللتزام بالعمـل علـى المشـروع
في حالة احالة العطاء على المكتب وحسب النمـوذج المرفـق وذلـك بعـد احالـة العطـاء وعنـد تسـمية

المهندسين المقيمين على المشروع ألخذ موافقة صاحب العمل.

( :)15-5لن يـتم احالـة العطـاء علـى االستشـاري الـذي يفقـد تأهيلـه الصـادر بموجـب تعليمـات تأهيـل المكاتـب
الهندسية والشركات االستشارية لسنة  1996أو يصدر بحقه قرار بالحرمان من المشـاركة بالعطـاء
خــالل الفتــرة مــا بــين تــاريخ اعــالن طــرح العطــاء وتــاريخ قـرار االحالــة ،وبنــاء عليــه ســوف يســتبعد
العــرض الفنــي والعــرض المــالي المقــدمين مــن االستشــاري مــن المشــاركة بالعطــاء ،دون أن يكــون

لالستشــاري الحــق بــاالعتراض أو بــالرجوع علــى صــاحب العمــل أو دائــرة العطــاءات الحكوميــة بــأي
مطالبة مالية أو قانونية.

( :)16-5تعتمد الشروط التالية كشروط خاصة باالتفاقية وان ما يرد في هـذه الشـروط مـن اضـافات أو تعـديل
على مواد الشروط العامة التفاقية الخدمات الهندسية يعتبر سائدا ويؤخذ بـه بالقـدر الـذي يفسـر أو
يضيف أو يعـدل علـى تلـك المـواد وقـد اعتمـدت نفـس ارقـام مـواد الشـروط العامـة التفاقيـة الخـدمات

الهندسية.

المادة ( :)17بدل االتعاب-:

.1

تضاف الى هذه المادة الفقرات التالية:

أ.

يطلب من االستشاري ارفاق تحليل مـع عرضـه حسـب الجـداول المرفقـة رقـم ( )5ورقـم

( )6مبينا فيها بدالت اتعاب الكـوادر ودعـم المكتـب الـرئيس وأي بنـود اخـرى واردة فـي
الملحــق رقــم (-3أ) صــفحه ( )15بشــكل تفصـــيلي وبيــان نســبة بــدل دعــم المكتـــب
الرئيسي مـن قيمـة العطـاء االجماليـة واذا تبـين ان هـذه التحاليـل غيـر واقعيـة أو غيـر

منطقية أو غير واضحة أو مبالغ في كلفة بعض بنودها فعندها سيتم استبعاد العـرض
المقدم من االستشاري دون ان يحق له االعتراض أو المطالبة بأي تكاليف مهمـا كـان

ب.

نوعها بسبب هذا االجراء.

يلغــى البنــد (-4أ) مــن ملحــق االتفاقيــة رقــم ( )3بــدل اتعــاب االستشــاري فــي مرحلــة
االشراف ويستعاض عنه بما يلي-:

يدفع بـدل اتعـاب المكتـب الرئيسـي كمبلـغ شـهري مقطـوع للمـدة التـي يسـتغرقها مقـاول
تنفيـذ المشــروع لحـين انجــاز االعمـال وتســليمها تسـليما أوليــا ويكـون هــذا البـدل ثابــت
القيمة طيلة المدة المحددة لدعم المكتب والواردة في الملحـق رقـم (-3أ) بعـد انقضـاء

مدة دعم المكتب المحددة في نفس الملحق فعنـدها يـتم تخفـيض قيمـة الـدعم المكتبـي

الشهري بسبب تخفيض اعداد الجهاز وفقا لما يلي:

نسبة الدعم للمكتب = اجمالي قيمة الدعم للمكتب × %100
قيمة العطاء اإلجمالية دون المبالغ االحتياطية
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التخفيض على قيمة الدعم المكتبـي الشـهري= نسـبة الـدعم المكتبـي × رواتـب الكـادر

الشهري الذي يتم االستغناء عنه وعلـى االستشـاري القيـام بـأي اعمـال تتعلـق بالعطـاء
الذي يقوم باالشراف عليـه بعـد تـاريخ التسـليم االولـي لالشـغال لحـين التسـليم النهـائي

دون ان يحــق لــه المطالبــة بأيــة تكــاليف مقابــل ذلــك وتعتبــر كلفــة مثــل هــذه االعمــال

ج.

محملة على اسعار عطاء الخدمات الهندسية لالشراف.

مدة تسديد الدفعات:

يتعـين علــى صــاحب العمــل ان يــدفع اســتحقاقات االستشــاري الشــهرية بموجــب شــهادة

دفــع يقــدمها االستشــاري خــالل ( )45يومــا مــن تــاريخ تســليم شــهادة الــدفع وفــي حــال
الدفعة النهائية خالل فترة ( )60يوما من تاريخ تسليمها واذا تأخر صاحب العمل عن
صرف الدفعات المسـتحقة خـالل الفتـرات المنـوه عنهـا فـي هـذه الفقـرة يترتـب عليـه ان

يدفع الى االستشـاري الفائـدة القانونيـة عنهـا وذلـك عـن جميـع المبـالغ غيـر المدفوعـة

اعتبا ار من انتهاء المهلة المحددة لدفعها.

( :)17-5يتحمل االستشاري والشخص المسمى مسؤولية دقة وصحة المعلومات المقدمة فـي هـذا الخصـوص
علما بان لدائرة العطاءات الحكومية/لجنة العطاءات المركزية الحق في الطلب من االستشاري تقديم

الوثائق االصلية لهذه المعلومات لالطالع عليها والتأكد من صحتها وذلك قبل صدور قرار االحالة.

( :)18-5يحــق لصــاحب العمــل الغــاء العطــاء دون ابــداء االســباب وبــدون ان يترتــب عــن هــذا االلغــاء أيــة
مطالبات مالية أو قانونية ألي من المشاركين بالعطاء.

( :)19-5يجب ان يكون جهاز االشراف على المشروع متفرغا للعمل بدوام رسمي كامل وحسب برنـامج العمـل
المقدم من المقاول والموافق عليه من االستشاري وصاحب العمل وتكـون اعـداد هـذا الجهـاز حسـب

ما هو مبين في نموذج العرض المالي المرفق (الملحق -3أ)

( :)20-5يضاف على المادة (-12أ) من اتفاقية الخدمات الهندسية (ع )2ما يلي-:
-7

فقــد تأهيلــه الصــادر بموجــب تعليمــات تأهيــل المكاتــب الهندســية والشــركات

لسنة .1996

االستشــارية

( :)21-5يطلــب مــن االستش ـاري التقيــد بالشــروط الخاصــة التفاقيــة الخــدمات الهندســية لالش ـراف علــى تنفيــذ
مشروع (ع )2والمتضمنة (المرفقة مع وثائق العطاء)-:

أ.

تعديل المادة ( - ) 1التعاريف

ب.

تعديل المادة ( -)22احكام عامة

د.

ملحق رقم ( ) 5اقرار متعلق بالدفعات الممنوعة

ج.

هـ.

ملحق رقم ( ) 4اقرار متعلق بالدفعات االخرى

ان تقدم االق اررات المطلوبة ضمن وثائق العرض الفني للعطاء
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سادسا :سيتم التعامل مع العروض المالية للمكاتب المؤهلة بتطبيق االسس والشروط التالية-:
 )1سترتب األسعار االمقدمة من اإلستشاريين ترتيباً تنازلياً من األكثر الى األقل.

 )2ســيؤخذ الســعر الوســطي لعســعار المقدمــة فــدن كــان عــدد اإلستشــاريين المتقــدمين فردي ـاً فســيؤخذ
صــاحب التقــديم الوســط هــو الســعر الوســطي أمــا اذا كــان عــدد المتقــدمين زوجي ـاً فيؤخــذ المتقــدمان
الوسط حسب الترتيب ويكون صاحب التقديم الوسط الثاني (األقل) هو سعر الوسطي 0

 )3سيخرج من التنافس كل من يزيد أو يقل سعره عن  %30من السعر الوسطي .

 )4يستخرج السعر المعدل من األسعار الباقية وذلك بجمع هذه األسعار وتقسيمها على العدد الباقي .

 )5سيحال العطاء على أقل األسعار الـذي يقـع ضـمن حـدود الــ ( )%10األقـل مـن معـدل السـعر المبـين
في البند ( )4أعاله  ،وفي حالة عدم وجود مثل هـذا السـعر تـتم االحالـة علـى السـعر األدنـى مباشـرة

بعد حدود ( )%10األقل حتى لو كان صاحب هذا السعر من الذين تم اسـتبعادهم بموجـب البنـد ()3
أعاله .

 )6إن عبـــارة (ضـــمن حـــدود  %10األقـــل مـــن معـــدل الســـعر ) الـــوارد فـــي ( )5أعـــاله تعنـــي أن الســـعر
المساوي لمعدل السعر غير مشمولة ضمن هذه الحدود .

 )7إذا تعذر تطبيق المعادلة وفقاً لهذه األسس تتم اإلحالة على أقل األسعار المتقدمة للعطاء
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