المممكة االردنية الياشمية

وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف

دعوة خدمات ىندسية

عطاء االشراؼ رقـ (  /115مبادرة  ) 6116/الخاص باالشراؼ عمى مشروع إنشاء مركز تدريب
الحرؼ اليدوية والسوؽ التقميدية في حديقة الممؾ عبداهلل الثاني في محافظة معاف /المرحمة الثانية
(ب)

عقد خدمػات ىندسيػة ( ع )6
6116

1

االشراؼ عمى مشروع إنشاء مركز تدريب الحرؼ اليدوية والسوؽ التقميدية في حديقة الممؾ عبداهلل الثاني في محافظة معاف/المرحمة الثانية(ب)

لإلشراف عمى تنفيذ مشروع -:
إنشاء مركز تدريب الحرؼ اليدوية والسوؽ التقميدية في حديقة الممؾ عبداهلل الثاني في محافظة معاف/المرحمة
الثانية(ب)

الدائرة 0000000000000000000000 :

الفريق األول  :احب

الممل  :و ازرة األشغحل المحمة واإلسكحن

الفريق الثحني  :االستشـحري......................................... :
.......................................................................................................

رقـ ــم المط ـ ــحء  /111 ( ...... :مبحدرة ................................................. ) 2012 /

تحريخ توقيع المقد :

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

مدة المقد:

 4شهور

قيم ــة المقد المقبولة ...........................................................................: :

2

االشراؼ عمى مشروع إنشاء مركز تدريب الحرؼ اليدوية والسوؽ التقميدية في حديقة الممؾ عبداهلل الثاني في محافظة معاف/المرحمة الثانية(ب)

الفيرس
الموضوع

رقـ الصفحة *

الفيرس

2

اتفاقية العقد

4

الشروط العامة لعقد الخدمات اليندسية

6

المادة ( - )1التعاريؼ

6

المادة ( – )6نطاؽ العمؿ بالعقد

7

المادة ( - )3المغة والقانوف المعتمداف

7

المادة ( - )4الضرائب والرسوـ

7

المادة ( - )5كفالة حسف األداء

8

المادة ( - )6مستوى األداء

8

المادة ( - )7سرياف العقد  ،المباشرة

8

المادة ( - )8واجبات االستشاري

8

المادة ( - )9التنازؿ والعقود الفرعية

8

المادة ( - )11تحريات استطالع الموقع

9

المادة ( - )11التغييرات واألعماؿ اإلضافية

9

المادة ( - )16التقصير مف جانب االستشاري

9

المادة ( - )13إنياء العقد مف قبؿ صاحب العمؿ

10

المادة ( - )14إنياء العقد مف قبؿ االستشاري

10

المادة ( - )15مسؤوليات صاحب العمؿ

11

المادة ( - )16مراحؿ ومدد العمؿ

11

المادة ( - )17بدؿ األتعاب

11

المادة ( - )18تدريب موظفي صاحب العمؿ

11

المادة ( - )19تسوية الخالفات بيف صاحب العمؿ واالستشاري

11

المادة ( - )61اإلخطارات العدلية

16

المادة ( - )63إقرار المخالصة

14

ممحؽ العقد رقـ ( - )1واجبات االستشاري في مرحمة اإلشراؼ

16

المادة ( - )61تعديؿ التشريعات
المادة ( - )66أحكاـ عامة

12
13

المادة ( - )64اإلشعارات

ممحؽ العقد رقـ ( - )6نموذج كفالة حسف األداء

14
18

*ترقيـ الصفحات حسب ما ىو وارد في النسخة االصمية( ع) 6الصادرة عف وزارة االشغاؿ العامة

واالسكاف

3

االشراؼ عمى مشروع إنشاء مركز تدريب الحرؼ اليدوية والسوؽ التقميدية في حديقة الممؾ عبداهلل الثاني في محافظة معاف/المرحمة الثانية(ب)

الموضوع

رقـ الصفحة

ممحؽ العقد رقـ ( - )3بدؿ أتعاب االستشاري في مرحمة اإلشراؼ

19

ممحؽ العقد رقـ ( / 3ب) خالصة بدؿ أتعاب االستشاري في مرحمة اإلشراؼ

22

ممحؽ العقد رقـ (  ) 5إقرار متعمؽ بالدفعات الممنوعة

24

جدوؿ رقـ (  ) 6الوضع المؤسسي

26

ممحؽ العقد رقـ (/ 3أ) بدؿ أتعاب االستشاري في مرحمة اإلشراؼ
ممحؽ العقد رقـ (  ) 4إقرار متعمؽ بالدفعات األخرى
جدوؿ رقـ (  ) 1العطاءات الحكومية المحالة

20
23
25

جدوؿ رقـ (  ) 3رؤساء االختصاص و مساعدييـ

27

جدوؿ رقـ ( ) 5تحميؿ بدؿ أتعاب الدعـ المكتبي

29

جدوؿ رقـ (  ) 4تحميؿ بدؿ أتعاب الكادر الشيري

4

28

االشراؼ عمى مشروع إنشاء مركز تدريب الحرؼ اليدوية والسوؽ التقميدية في حديقة الممؾ عبداهلل الثاني في محافظة معاف/المرحمة الثانية(ب)

نموذج اتفاقيػػة عقد خػدمػػات ىنػدسػيػة
عطاء االشراؼ عمى مشروع إنشاء مركز تدريب الحرؼ اليدوية والسوؽ التقميدية في حديقة الممؾ عبداهلل الثاني في
محافظة معاف/المرحمة الثانية (ب)

عطحء رقـم  /115( ..... :مبادرة .......................................................)6116/
-حررت ىذه االتفحقية في ىذا اليوـ ………الموافؽ …...مف شير………… سنة…………… .بيف:

صاحب العمؿ :

 .........................................................عمى اعتباره الفريؽ األوؿ

ويمثمػػػػػػػو .....................................................................................

واالستشػػػاري :

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

عمى اعتباره الفريؽ الثاني

ويمثمػػػػػػو .....................................................................................:

لما كاف الفريؽ األوؿ راغباً في الحصوؿ عمى خدمات فنية(إشراؼ) عمى تنفيذ المشروع  ،ولما كاف قد قبؿ بعرض الفريؽ الثاني
المقدـ إليو ،فقد تـ االتفاؽ بيف الفريقيف عمى ما يمي :

-1

يكوف لمكممات و التعابير الواردة في ىذا العقد نفس المعاني الواردة في دفتر عقد المقاولة الموحد لممشاريع اإلنشائية
باإلضافة إلى التعاريؼ الواردة في المادة (  ) 1مف الشروط العامة ليذا العقد  ،و في حاؿ وجود اختالؼ تعتمد التعاريؼ

الواردة في ىذا العقد 1
-6

اعتبار الوثائؽ المدرجة أدناه جزءاً ال يتج أز مف ىذا العقد وتعتبر في مجموعيا وحدة متكاممة  ،ويكوف ترتيب أولوية الوثائؽ

حسب التسمسؿ التالي -:
أ-

كتاب القبوؿ متضمناً قرار اإلحالة

ب-

عرض المناقصة

د-

الشروط الخاصة لمعقد

ج-

ىػ-

و-

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

األسس المرجعية

الشروط العامة

 -3أ -قيمة العقد المقبولة رقماً  )...............................................................( :دينار
كتاب ًة  ).……………………………………………………………………………………( :دينار
ب-

مدة العقد  )...............161.........................................……… (:يوما" تقويميا .
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-4
-5

يتعيد الفريؽ الثاني بتقديػػػـ الخدمػات اليندسية المطموبة منو في ىذا العقد وانجازىا وفقاً لمشروط والمتطمبات الواردة فيو .

يتعيد الفريؽ األوؿ باف يدفع لمفريؽ الثاني قيمة العقد (بدؿ أتعابو) في المواعيد وباألسموب المحدد لذلؾ في الممحؽ رقـ ()3
منو لقاء قياـ الفريؽ الثاني بتقديـ الخدمات اليندسية المطموبة منو بموجب ىذا العقد .

وبناء عمى ما ذكر أعاله  ،جرى توقيع ىذا العقد وابرامو في التاريخ المذكور أعاله:

الفريؽ الثاني

الفريؽ األوؿ

االستػػشػاري

صػاحب العمػػؿ
التوقيع .........................:

التوقيع ........................... :

االسم ..........................:

االسم ...........................:

الوظيفة........................ :

الوظيفة............................:

وقد شهد عمى ذلك :
التوقيع........................ :

التوقيع ........................... :

االسـ ........................ :

االسـ

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

الوظيفة.…………………… :

الوظيفة ……………………… :
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الشػروط العامة
لعقد الخدمات اليندسية
المػادة ( :)1التعاريؼ
يكوف لمكممات و المصطمحات التالية حيثما وردت في ىذا العقد المعاني المخصصة ليا أدناه  ،كما أف الكممات التي تشير إلى

األشخاص أو الفرقاء تشمؿ الشركات و الكيانات القانونية األخرى  ،ما لـ يقتض السياؽ غير ذلؾ -:

الحكومػػػة :حكومة المممكة األردنية الياشمية.

صاحب العمؿ  :الفريؽ المشار إليو في ىذا العقد كفريؽ أوؿ وكذلؾ خمفاؤه القانونيوف والذي يتعاقد مع االستشاري إلنجاز الخدمات
اليندسية التي يشمميا العقد  ،أو أي جية أخرى يفوضيا صاحب العمؿ لممارسة صالحيات ومسؤوليات الفريؽ األوؿ ،

عمى أف يتـ إعالـ االستشاري بذلؾ خطيا" .

ممثؿ صاحب العمؿ  :الشخص الذي يعينو صاحب العمؿ لمتابعة أعماؿ االستشاري بموجب ىذا العقد ويتمتػػع بالصالحيػػػات التي
يتـ تحديدىا لو مف قبؿ صاحب العمؿ كما يجري إبالغ االستشاري خطياً بيا .

االستشاري  :المكتب(مكتب ميندس  ،مكتب أو شركو ىندسية  ،مكتب أو شركة استشاريو) أو التآلؼ المشار إليو في العقد كفريؽ
ثاني الذي تعاقد معو صاحب العمؿ الداء الخدمات اليندسية وفقا" ليذا العقد .

الخدمات اليندسية  :تقديـ الخدمات الفنية الالزمة لإلشراؼ عمى المشروع وفقا" لما ىو محدد في ىذا العقد ومالحقو والشروط
الخاصة بيذا العقد .

األسس المرجعية  :األىداؼ و الغايات و نطاؽ المياـ المطموبة و الدراسات و البيانات األساسية و المعمومات التي تعطي فكرة
واضحة عف طبيعة الخدمات اليندسية المطموبة .

عرض المناقصة  :العرض المقدـ مف االستشاري إلى صاحب العمؿ النجاز الخدمات اليندسية بموجب ىذا العقد.

كتاب القبوؿ  :القبوؿ الرسمي مف صاحب العمؿ لعرض المناقصة مع أي شروط إضافية اتفؽ الفريقاف عمييا قبؿ توقيع العقد وذلؾ
وفقاً لقرار اإلحالة .

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

الموافقػػة  :الموافقة الخطية أو الموافقة الشفوية التي يتموىا تأكيد خطي .

مدة العقد  :ىي المدة المحددة في اتفاقية العقد وتحدد لكؿ اختصاص محدداً في الممحػػؽ رقـ ( /3أ ) مف ىذا العقد مف قبؿ صاحب
العمؿ .

الوثػائػؽ  :ىي الوثائؽ المدرجة في ىذا العقد والتي تعتبر جزء منو .

الموقػػع  :األ ار ضي واألماكف و المناطؽ التي يقدميا صاحب العمؿ أو يعينيا لتنفيذ األشغاؿ الدائمة فييا  ،وكذلؾ أي أماكف أخرى
ينص عمييا العقد تحديدا" عمى اعتبارىا جزءا"مف الموقع .

المبالغ االحتياطية  :ىي المبمغ أو المبالغ المدرجة في خالصة بدؿ األتعاب والمخصصة لمصرؼ عمى أي أعماؿ أو خدمات أخرى
تحدد بالعقد ويحدد بند منفصؿ لكؿ منيا في خالصة بدؿ األتعاب .

الموظؼ  :الموظؼ الرسمي أو المستخدـ أو الممثؿ أو الوكيؿ لدى صاحب العمؿ أو مف يمثمو صاحب العمؿ ويشمؿ ذلؾ العامميف
لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي تساىـ بيا الحكومة.

اآلخريف  :األشخاص مف غير الموظفيف.

الدفعات األخرى  :ىي جميع العموالت أو أتعاب االستشارات أو أتعاب الوكالء أو غيرىا المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة
مادية دفعيا االستشاري أو تـ االتفاؽ عمى دفعيا إلى " اآلخريف" ويشمؿ ذلؾ التصريح عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر

وصفاً مفصالً ليذه الدفعات وسببيا

سواء تـ دفعيا أو كانت ستدفع بشكؿ مباشر أو غير مباشر مف قبؿ االستشاري أو
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نياب ًة عنو  ،أو مف قبؿ استشارييو أو نياب ًة عنيـ أو أي مف موظفييـ أو وكالئيـ أو ممثمييـ  ،وذلؾ فيما يتعمؽ بالدعوة

إلى تقديـ العروض الخاصة بتنفيذ ىذا العقد أو عممية المناقصة  /المزاودة نفسيا واإلحالة عمى االستشاري أو

المفاوضات التي تجري إلبراـ العقد مف أجؿ تنفيذه فعالً.

الدفعات الممنوعة  :ىي جميع المبالغ سواء كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب وكالء أو غيرىا دفعت بشكؿ مباشر أو غير
مباشر أو أي شيء ذو قيمة مادية أو الوعود أو التعيدات لدفع مثؿ ىذه المبالغ أو تقديـ ىذه األشياء سواء مباشرةً أو

بالواسطة وبغض النظر عما إذا كاف ذلؾ تـ مف قبؿ االستشاري أو نياب ًة عنو أو مف قبؿ استشارييو مف الباطف أو نياب ًة

عنيـ أو أي مف موظفييـ ووكالئيـ أو ممثمييـ والتي تدفع إلى أي "موظؼ" سواء تصرؼ بصفة رسمية أـ ال  ،وذلؾ
فيما يتعمؽ بالدعوة إلى تقديـ العروض الخاصة بتنفيذ ىذا العقد أو عممية المناقصة  /المزاودة نفسيا أو اإلحالة عمى

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

المػادة (:)6

نطاؽ العمؿ بالعقد
اإلشراؼ عمى تنفيذ المشروع وذلؾ مف خالؿ دعـ المكتب الرئيسي و/أو إشراؼ مقيـ حسب ما يرد تحديده الحقاً في

ىذا العقد .

المػادة (:)3

المغة والقانوف المعتمداف
أ-

ب-

يكوف العقد بالمغػة العربيػة بما في ذلؾ جميع المراسالت والشروط المتعمقة بو  ،إال انو يجوز أف تكوف

المواصفات والمخططات وجداوؿ الكميات والتقارير الفنية بالمغة اإلنجميزية .واذا حرر العقد بالمغتيف العربية
واإلنجميزية ووقع خالؼ عمى التفسير يكوف النص بالعربية ىو المعتمد.

تسري أحكاـ القوانيف واألنظمة والتعميمات األردنية النافذة المفعوؿ عمى ىذا العقد عند التوقيع عميو ويرجع إلييا

في تطبيؽ شروطو .

المادة ( :)4الضرائب والرسوـ

المػادة (:)5

-1

يخضع أطراؼ العقد لجميع القوانيف واألنظمة والتعميمات المعموؿ بيا في المممكة فيما يخص الضرائب والرسوـ

-6

عمى االستشاري دفع رسوـ طوابع الواردات والجامعة قبؿ توقيع العقد وحسب القوانيف واألنظمة والتعميمات

إالّ إذا ورد نص خالفاً لذلؾ في العقد .
الخاصة بذلؾ والمعموؿ بيا .

كفالة حسف األداء

عمى االستشاري بعد تبمغو قرار اإلحالة وقبؿ توقيع العقد أف يقدـ لصاحب العمؿ كفالة حسف األداء ضمانة لتقديمو الخدمات
اليندسية وقيامو بكامؿ التزاماتو بموجب العقد ولمدة تزيد ثالثة أشير عمى مدة العقد وتكوف الكفالة بنسبة %11مف قيمة
العقد المقبولة صادره عف بنؾ أو مؤسسة مالية معتمدة رسميا"وحسب نموذج الكفالة الوارد في ممحؽ العقد رقـ ( ،)6واذا
تطمب األمر تمديد الكفالة فيحؽ لصاحب العمؿ تمديدىا عمى حساب االستشاري لثال ثة أشير قابمة لمتجديد لمدد مماثمة
حسب متطمبات سير العمؿ ،وعمى صاحب العمؿ اإلفراج عف الكفالة بعد موافقتو عمى المخالصة النيائية المقدمة مف قبؿ
االستشاري .
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المػادة ( :)6مستوى األداء
يمتزـ االستشاري ببذؿ كؿ عناية ومواظبة ألداء واجباتو المطموبة عمى أعمى مستويات الممارسة المينية واف يستخدـ

أ-

األشخاص المؤىميف كالً في مجاؿ اختصاصو وخبرتو  ،واف يعمـ صاحب العمؿ بأسماء وخبرات الميندسيف الذيف سيقوموف

بتقديـ الخدمات اليندسية .

واذا ما تحقؽ لصاحب العمؿ بأف مستوى األداء الميني لمكادر الفني لالستشاري ال يتفؽ والدرجة المطموبة فعمى صاحب العمؿ
إبالغ االستشاري بذلؾ خطياً  ،و يجب عمى االستشاري أف يستخدـ كوادر فنية جديدة إذا لزـ األمر لتصحيح الوضع واف يعيد

تنظيـ الفريؽ العامؿ بما يتفؽ وىذا المطمب  .وعمى االستشاري أف يأخذ في االعتبار المالحظات التي يوجيو بشأنيا أو

يطمبيا صاحب العمؿ أو مف يمثمو في كؿ ما لو عالقة بتقديـ الخدمات اليندسية موضوع ىذا العقد .

ب -إذا تخمؼ االستشاري عف تقديـ الخدمات الفنية بالمستوى المطموب فيعتبر ذلؾ تقصي ارً مف جانبو  ،ويحؽ لصاحب العمؿ في

ىذه الحالة اتخاذ اإلجراءات الكفيمة بتالفي التقصير وتصحيح األخطاء وذلؾ بعد إنذار االستشاري  ،وتتـ اإلجراءات وفقاً

لممادة ( )16مف ىذا العقد .

سرياف العقد  ،المباشرة :

المػادة (:)7

أ -سرياف مفعوؿ العقد :

يسري مفعوؿ ىذا العقد بعد توقيعو مف قبؿ الفريقيف .

ب -تاريخ المباشرة :

تتـ المباشره في أعماؿ اإلشراؼ بموجب كتاب خطي يصدره صاحب العمؿ إلى االستشاري محدداً فيو تاريخ المباشرة

وتاريخ دواـ عناصر الجياز المشرؼ باالتفاؽ فيما بيف صاحب العمؿ أو مف يفوضو خطيا" واالستشاري  ،وعمى صاحب

العمؿ أف يراعي إصدار أمر المباشرة ضمف مدة ال تقؿ عف أسبوع قبؿ البدء بأعماؿ التنفيذ لغايات دراسة المخططات ووثائؽ

العطاء و إبداء الرأي حوليا .

المػادة ( :)8واجبات االستشاري:
يقوـ االستشاري بأداء الواجبات المنصوص عمييا في الممحؽ رقـ ( )1المرفؽ بيذا العقد.

المػادة ( :)9التنازؿ والعقود الفرعية :
أ–

ال يحؽ لالستشاري أف يتنازؿ عف أي جزء مف ىذا العقد لمغير أو أف يعيد إلى أي استشاري فرعي القياـ بأي جزء
منو ما لـ تنص عمى ذلؾ شروط الدعوة أو عرض االستشاري ويحؽ لصاحب العمؿ إلغاء العقد حياؿ أي تصرؼ يثبت

مف ىذا القبيؿ وفقا" ألحكاـ المادة( )16مف ىذا العقد .

ب -وفي جميع الحاالت عمى االستشاري الحصوؿ عمى موافقة مسبقة مف صاحب العمؿ عمى قياـ أي استشاري فرعي بأي
عمؿ وعميو أف يقدـ لصاحب العمؿ المعمومات المطموبة عف أي استشاري فرعي مقترح مف حيث مؤىالتو وخبراتو

وكفاءتو إلنجاز مثؿ ىذا العمؿ ،واف يقػػدـ كذلؾ عقد التكميؼ الفرعي الذي ابرـ بينو وبيف االستشاري الفرعي ويكوف

ا الستشاري مسؤوال" مسؤولية كاممة عف جميع الخدمات اليندسية  ،وعف أي خطأ أو تقصير ينجـ عف عمػؿ
االستشاري الفرعي أو مستخدميو .
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المػادة (:)11

تحريات استطالع الموقع :
إذا تـ إجراء تحريات استطالع الموقع خالؿ مرحمة إعداد الدراسات والتصاميـ فعمى االستشاري مراجعة تقارير تحريات
استطالع الموقع ومقارنتيا مع الواقع والتأكد مف مطابقة الواقع لما جاء في التقارير بالتنسيؽ مع استشاري استطالع

الموقع  ،واعالـ صاحب العمؿ عف أي اختالؼ بينيما واستدعاء االستشاري الذي قاـ بتحريات استطالع الموقع لبياف
الرأي إذا لزـ األمر ومتابعة إجراء ما يمزـ مف تعديالت عمى المخططات مع صاحب العمؿ والمصمـ والمقاوؿ .

المػادة ( :)11التغييرات واألعماؿ اإلضافية :
أ -يحؽ لصاحب العمؿ إجراء أي تعديؿ يراه ضرورياً عمى الخدمات اليندسية مف حيث نوعيا أو مقدارىا أو طمب تقديـ

خدمات ىندسية إضافية و يتـ االتفاؽ بيف صاحب العمؿ واالستشاري عمى بدالت األتعاب التي قد تترتب عمى تمؾ
التغييرات واألعماؿ اإلضافية .

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

المػادة ( :)16التقصير مف جانب االستشاري:
(/16أ) -يعتبر االستشاري مقصرا" في أداء عممو إذا حصؿ أثناء تنفيذ ىذا العقد أي مف الحاالت التالية:
 -1أي تأخير غير مبرر في إنجاز العمؿ والواجبات وتقديـ الخدمات المطموبة .

 -6قدـ عمال بمستوى ال يتناسب وأصوؿ وأعراؼ ممارسة المينة اليندسية أو أىمؿ في أداء ميامو .

 -3تخمؼ عف تغيير أي مف مستخدميو العامميف مخالفا بذلؾ التعميمات المحددة بالمادة (  )6مف ىذا العقد .
 -4قاـ بالتمزيـ مف الباطف ألي جزء مف المياـ الموكولة إليو بدوف موافقة صاحب العمؿ .
 -5لـ يمتزـ بتقديـ عمؿ يمبي المتطمبات األساسية لممشروع .

 -6اعسر أو أصبح غير ذي مالءة مالية ،أو لجأ إلى مخالصة لصالح دائنيو.

ولصاحب العمؿ في أي مف الحاالت المنصوص عمييا في الفقرة (/16أ) أعاله إنياء العقد بموجب اإلجراءات التالية -:
أوالً  -:توجيو إنذار أوؿ لالستشاري مع منحو ميمة لمدة (  ) 61يوما" لتصويب المخالفة .

ثانياً  -:في حالة عدـ تصويب االستشاري المخالفة  ،يتـ توجيو إنذار ثاني لو مع منحو مدة ( )14يوماً لتصويب
المخالفة .

ثالثاً  -:في حالة مرور فترة اإلنذار الثانية دوف تصويب لموضع أو اتخاذ إجراءات جادة ومقنعة إل زالة األسباب
المخالفة  ،يحؽ لصاحب العمؿ إنياء العقد ومصادرة كفالػة حسف األداء أو جزء منيا بما يتناسب مع
األعماؿ المتبقية  ،ويقوـ بإكماؿ الخدمات المطموبة بواسطة أجيزتو الخاصة أو أف يعيد إلى استشارييف

آخريف القياـ بمثؿ ىذه الخدمات .

وتتـ محاسبة ا الستشاري عمى ما قدمو مف خدمات لتاريخ إنياء العقد محسوما" منو أي فروؽ مف بدالت
األتعاب والكمفة التي يتكبدىا صاحب العمؿ لمفترة المتبقية ضمف المدة المحددة في بدالت األتعاب و أي

تمديدات صدرت حتى تاريخ إنياء العقد بموافقة الفريقيف  ،ويتػـ احتساب ىذه الفروقات مف قبؿ المجنة

المنصوص عميػيا بالفقرة (/16ب) مف ىذه المادة .

رابعاً  -:يحؽ لصاحب العمؿ في الحاالت الطارئة والخاصة الواردة في الفقرة (/16ج) إنياء العقد فو ارً و بدوف
توجيو إنذارات  ،و تتـ محاسبة االستشاري حسب ما ورد في الفقرة ثالثاً أعاله.
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(/16ب) -إذا تبيف لصاحب العمؿ أثناء تنفيذ األعماؿ المشمولة في ىذا العقد أو بعد انتيائيا أف االستشاري -:

لـ يكتشؼ عيوباً وأخطاء جوىرية و التي يمكف اكتشافيا بدوف إجراء حسابات تصميميو في

-1

التصاميـ األصمية ووافؽ عمى تنفيذ األعماؿ كما وردت في ىذه التصاميـ بأخطائيا و /أو .

 -6قاـ بإصدار تعميمات أو أجراء تعديالت عمى تصاميـ أو مواصفات أو جداوؿ الكميات أو أي مف وثائؽ العطاء
األخرى أدت أو قد تؤدي إلى تغييرات أساسية فييا قد ينجـ عنيا خطورة عمى المنشأ أو زيادة كبيرة غير

مبررة في التكاليؼ عف قيمة عطاء التنفيذ فاف ذلؾ يعتبر تقصيرا"مف قبؿ االستشاري وأجيزتو فعندىا يقوـ
صاحب العمؿ بمخاطبة وزير األشغاؿ العامة واإلسكاف مبينا" تقصير االستشاري ويطمب تشكيؿ لجنة فنية

لتحديد مسؤوليتو مف ذوي الخبرة واالختصاص عمى النحو التالي :

 -1مدير عاـ دائرة العطاءات الحكومية أو مف يفوضو خطياً  -رئيساً لمجنة
 -6ميندساً مندوباً عف وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف
 -3ميندساً مندوباً عف نقابة الميندسيف األردنييف

 -4ميندساً مندوباً عف ىيئة المكاتب اليندسية في نقابة الميندسيف األردنييف
 -5ميندساً مف ديواف المحاسبة

تقوـ ىذه المجنة بدراسة كافة أبعاد المشكمة واالتصاؿ والتنسيؽ مع الجيات المعنية وترفع توصياتيا إلى
وزير األشغاؿ العامة واإلسكاف محددة مسؤولية االستشاري ،فإذا كاف قرارىا باألكثرية أو باإلجماع بالنسبة

لتقصير االستشاري ومسؤوليتو عف األخطاء والعيوب يصدر الوزير قراره ممزماً االستشاري بمعالجة التقصير

و محمالً إياه جميع التبمحت المحلية جراء ذلك .

( /16ج ) – تحدد الحاالت الخاصة و الطارئة المنصوص عمييا في الفقرة (/16أ /رابعا) بما يمي :
-1
-6
-3

( تـ ترؾ ىذه البنود لتتـ تعبئتيا مف قبؿ صاحب العمؿ بحسب خصوصية المشروع في حالة لزـ ذلؾ )

المػادة ( :)13إنياء العقد مف قبؿ صاحب العمؿ:

يحؽ لصاحب العمؿ في أي وقت إنياء العقد ألسباب غير األسباب الواردة في المادة (/16أ)  ،وفي ىذه الحالة يقوـ

بأشعار االستشاري ويعطيو ميمة ( )31يوماً لتوقيؼ العمؿ بالعقد وعند التوقؼ يتـ االتفاؽ بيف الفريقيف عمى طريقة
المحاسبة وتعويض االستشاري عف التكاليؼ الفعمية والخسائر التي قد يتكبدىا نتيجة إنياء ىذا العقد.

المادة  -14إنياء العقد مف قبؿ االستشاري :
أ.
ب.

جػ.

إذا لـ يصدر صاحب العمؿ أمر المباشرة خالؿ ( )91يوما مف تاريخ توقيع اتفاقية العقد.

أخؿ صاحب العمؿ بإيفاء االستشاري بالدفعة المستحقة لو بعد ( )61يوما"مف تاريخ استحقاقيا.
أعسر صاحب العمؿ أو تعرض لضائقة اقتصادية تمنعو مف االستمرار في تنفيذ العقد.

فعندىا عمى االستشاري أف يطالب صاحب العمؿ إصدار أمر المباشرة أو تسديد الدفعة المستحقة لو خالؿ عشرة أياـ

مف انتياء المدد المحددة بالفقرة (أ) أو الفقرة (ب) أعاله واذا لـ يقـ صاحب العمؿ بإصدار أمر المباشرة وتسديد
الدفعة المستحقة لالستشاري خالؿ العشرة أياـ ىذه  ،أو إذا اعسر صاحب العمؿ حسب الفقرة (ج) أعاله  ،فيحؽ

لالستشاري إنياء العقد وطمب تعويضو التعويض المناسب الناجـ عف اإلخالؿ مف قبؿ صاحب العمؿ  ،وال يعاد العمؿ

بيذا العقد إال بموافقة الفريقيف.
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المػادة ( :)15مسؤوليات صاحب العمؿ :
 -1موافاة االستشاري بالدفعات المستحقة لو في المواعيد المحددة بموجب ىذا العقد .

 -6تقديـ المعمومات والوثائؽ المتوفرة لديو إلى االستشاري مع ثالث نسخ مف وثائؽ عقد التنفيذ  ،إال انو غير ممزـ
بتقديـ أي مخططات أو وثائؽ يوكؿ إلى االستشاري الحصوؿ عمييا بموجب العقد .

 -3تسمية ميندس يمثمو لمتنسيؽ بينو وبيف االستشاري وليساعد االستشاري في الحصوؿ عمى المعمومات المذكورة
أعاله .

 -4مساعدة االستشاري في الحصوؿ عمى تصاريح الدخوؿ أو تصاريح العمؿ ألي مف موظفيو الذيف يتطمب العقد
استخداميـ .

 -5دفع بدؿ أتعاب استشاري استطالع الموقع ( إال إذا اتفؽ عمى غير ذلؾ بموجب ىذا العقد).

 -6يقوـ صاحب العمؿ عف طريؽ المقاوؿ بتقديـ مكاتب لمجياز المشرؼ المقيـ في موقع العمؿ وتكوف ىذه المكاتب
مؤثثو و مزودة بجياز حاسوب و طابعة و ماكينة تصوير وثائؽ ومجيزة بالماء والكيرباء والصرؼ الصحي
والتدفئة والتكييؼ اذا لزـ وتقديـ الخدمة الالزمة ليا وتشغيميا وصيانتيا طيمة مدة العمؿ ما لـ تنص وثائؽ

العطاء عمى غير ذلؾ .

 -7تسميػـ االستشاري موقع المشروع بػكامؿ حدوده أو بشكؿ يمكف االستشاري مف مباشرة ميامو .

المػادة ( :)16مدة العمؿ :
ىي المدة الفعمية التي يستغرقيا مقاوؿ التنفيذ إلنجاز المشروع وتسمـ األشغاؿ بما فييا التمديدات التي يوافؽ

عمييا صاحب العمؿ مضافا" إلييا المدة الالزمة إلنجاز النواقص و استالميا حسب تقرير لجنة تسمـ األشغاؿ ،

وتمدد لكؿ عمؿ أو اختصاص محدد في الممحؽ العقد رقـ ( /3أ ) مف ىذا العقد بمعرفة و موافقة صاحب العمؿ

حسب مقتضيات العمؿ في المشروع.

المػادة ( :)17بدؿ األتعاب :
أ -يحدد بدؿ أتعاب االستشاري في مرحمة األشراؼ بموجب الممحؽ العقد رقـ ( )3المرفؽ بيذا العقد مع مراعاة ما
ورد في البنود (ح  ،ط ) مف المادة  66بيذا الخصوص .

ب -إذا حصمت ظروؼ أثناء سرياف ىذا العقد أدت إلى تعديؿ عمى أجور و/أو كمفة استخداـ الكوادر الفنية المماثمة
لمكوادر المطموبة حسب ىذا العقد  ،فعندىا يقوـ وزير األشغاؿ العامة و اإلسكاف بتشكيؿ لجنة فنية لتحديد نسبة

التعديؿ عمى األجور  ،و يتـ تعديؿ بدالت أتعاب الجياز الفني المحددة بالممحؽ رقـ (  / 3أ ) بقرار مف وزير

المػادة (:)18

األشغاؿ العامة و اإلسكاف .

تدريب موظفي صاحب العمؿ :

يحؽ لصاحب العمؿ انتداب عدد مناسب مف مستخدميو والحاقيـ بجياز اإلشراؼ لمتدرب عمى أعماؿ اإلشراؼ ،وفؽ برنامج

يتفؽ عميو بيف الفريقيف ويقوـ صاحب العمؿ بدفع رواتبيـ ومستحقاتيـ .

المػادة ( :)19تسوية الخالفات بيف صاحب العمؿ واالستشاري :
أي نزاع أو خالؼ قد ينشأ عف ىذا العقد تتـ تسويتو باتباع اإلجراءات التالية -:

( :)1-19التسوية الودية :
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أ -إذا صدر إشعار مف أي مف الفريقيف برغبتو في تسوية الخالؼ عف طريؽ التسوية الودية فعمى الفريؽ اآلخر
خالؿ مدة ( ) 14يوما" مف تاريخ تسممو اإلشعار أف يرسؿ رده خطيا" إلى موجو اإلشعار بقبوؿ الدعوة إلى التسوية
الودية أو رفضيا .
ب -تبدأ إجراءات التسوية الودية عندما يوافؽ الفريؽ اآلخر عمى قبوؿ الدعوة إلى التسوية الودية .
ج -إذا رفض الفريؽ اآلخر التسوية الودية  ،أو إذا لـ يرسؿ أي رد إلى الفريؽ الذي وجو اإلشعار خالؿ مدة أؿ ()14
يوما" المبينة في البند (أ) مف ىذه الفقرة  ،يعتبر طمب التسوية الودية كأف لـ يكف  ،وألي مف الفريقيف في ىذه
الحالة المباشرة في إجراءات التحكيـ .

د -يتولى التسوية الودية موفؽ واحد أو اكثر مف ذوي الخبرة في نفس مجاؿ أعماؿ ىذا العقد وفقا" لما يتفؽ عميو
الفريقاف  ،واذا لـ يتفقا عمى اسـ الموفؽ أو الموفقيف يجوز ليما أف يتفقا عمى أف يقوـ شخص أو مؤسسة

بتعييف الموفؽ أو الموفقيف .

ىػ -لمموفؽ في جميع مراحؿ التسوية الودية أف يطمب مف أي مف الفريقيف تقديـ ما يمزمو مف معمومات ووقائع
وأسباب ومستندات ووثائؽ وأي أدلة أخرى  ،وعمى الموفؽ أف يساعد الفريقيف في التوصؿ إلى تسوية الخالؼ
وديا" بأسموب يتسـ باالستقالؿ والحياد  ،واف يسترشد بمبادئ الموضوعية والنزاىة والعدالة .
و  -عمى الفريقيف والموفؽ االحتفاظ بسرية ما يتعمؽ بإجراءات التسوية الودية بما في ذلؾ اتفاؽ التسوية  ،إال
حيثما يكوف نشره ضروريا" ألغراض التنفيذ والتطبيؽ .

ز  -إذا توصؿ الفريقاف إلى اتفاؽ لتسوية الخالؼ وديا"  ،فيقوما بإعداد االتفاؽ وتوقيعو ويصبح اتفاؽ التسوية
الودية بعد توقيعو مف الفريقيف ممزما" ليما .

ح -تنتيي إجراءات التسوية الودية بتوقيع الفريقيف عمى االتفاؽ  ،أو بمرور ( )31يوماً عمى قبوؿ الطرفيف لمسير
بإجراءات التسوية الودية و لـ يتـ االتفاؽ عمى الموفؽ  ،أو بمرور( )61يوما" مف تاريخ االتفاؽ عمى الموفؽ أو
تاريخ تعينو دوف التوصؿ إلى اتفاؽ تسويو أو بإشعار خطي يصدر عف الموفؽ يبيف فيو انو ال يوجد ما يسوغ
االستمرار في جيود التسوية الودية  ،أو بإشعار خطي يصدر عف الفريقيف أو عف أحدىما إلى الفريؽ اآلخر والى
الموفؽ بإنياء إجراءات التسوية الودية وفي جميع الحاالت عمى الموفؽ أف يقدـ تقريرا" بجميع ما توصؿ إليو مف
وقائع وبينات في موضوع الخالؼ أثناء قيامو بعمؿ الموفؽ وتسميمو إلى الفريقيف مع محاضر جمسات التوفيؽ.

ط  -ال يجوز ألي مف الفريقيف أثناء إجراءات التسوية الودية  ،أف يباشر في اتخاذ أي إجراءات تحكيمية أو قضائية.

( :)6-19التحكيػـ :

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

المػادة ( :)61تعديؿ التشريعات :
أ-

يدفع لالستشاري أي مبالغ إضافية يترتب عميو دفعيا لخزينة الدولة نتيجة لتعديؿ التشريعات أو لفرض أي رسوـ أو

ب-

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

ضرائب جديدة بعد موعد إيداع عروض المناقصات.

المناقصات  ،فعندىا يحؽ لمفريؽ األوؿ حسـ تمؾ التخفيضات مف استحقاقات االستشاري .

المادة  -61االخطارات العدلية :

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

مسجمة مرسمة مف أي فريؽ لمفريؽ اآلخر عمى عنوانو المثبت بيذا العقد بمثابة أخطار عدلي في جميع األحواؿ .

المػادة ( :)66أحكاـ عامة :

أ  -عمى االستشاري االلتزاـ بمتطمبات الكودات السارية المفعوؿ عند المباشرة بالعمؿ.
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ب-
جػ-

د-
ىػ-
و-

إف جميع المخططات ووثائؽ العطاء والمعمومات المتعمقة بيذا المشروع ىي ممؾ لصاحب العمؿ وال يحؽ لالستشاري
التصرؼ بيا بأي شكؿ مف األشكاؿ إال بعد موافقة صاحب العمؿ الخطية عمى ذلؾ .
إذا اكتشؼ أي خطأ أو نقص في المخططات أو في وثائؽ العطاء في مرحمة التنفيذ الفعمي لممشروع  ،فعمى
االستشاري أف يقوـ بإبالغ صاحب العمؿ عنيا فو ارً ،وأف يعمـ الميندس المصمـ مف خالؿ صاحب العمؿ عف طبيعة
تمؾ األخطاء ويتابع المصمـ بخصوصيا .
يجب عمى االستشاري التقيد باعتماد المواد والمنتجات الصناعية المنصوص عمييا في وثائؽ عطاء التنفيذ .
العناويف  :ال تشكؿ العناويف الواردة في ىذا العقد جزءا" منيا وال تؤخذ في االعتبار لدى تفسير شروط العقد أو
مضمونو .
المفرد والجمع  -:تنصرؼ صيغة المفرد إلى الجمع والعكس بالعكس وفقا" لمقتضى القرينة .

ز -ضريبة المبيعات  :يجب أف يشمؿ السعر المقدـ الضريبة العامة عمى المبيعات ولف يتـ إفراد بند خاص بالضريبة.

ح -عمى االستشاري التقيد التاـ بالحد األدنى لمرواتب الشيرية لمميندسيف العامميف بيذا العقد عند تقديـ عرضو والذي
تحدده نقابة الميندسيف األردنييف مضافة إليو المصاريؼ واألرباح وكؿ اسػتشػاري ال يتقػيد بذلؾ أو يقػػوـ باحتػساب

رواتػب ليؤالء الميندسيف اقؿ مف ذلؾ سيتـ استبعاد عرضو .

ط -يطمب مف االستشاري المحمي تعبئة الجداوؿ المرفقة ( ) 5 ، 4 ، 3 ، 6 ، 1المتعمقة بحجـ االلتزاـ وبالوضع
المؤسسي ورؤساء االختصاص و تحميؿ بدؿ أتعاب الكادر الفني الشيري و الدعـ المكتبي.

ي -تحدد شروط التأىيؿ والتقييـ الفني الخاصة بيذا المشروع بالشروط الخاصة (إف طمبت) .

ؾ -يحؽ لصاحب العمؿ التأكد بالطريقة التي يراىا مناسبة مف صحة ودقة المعمومات والوثائؽ المقدمة مف االستشاري .

ؿ -عمى االستشاري االلتزاـ بالتعميمات الصادرة عف نقابة الميندسيف بما يتعمؽ باألعماؿ اإلنشائية والمعمارية والكيربائية
والميكانيكية وخالفيا .

تكوف المسؤولية المدنية والقانونية لمميندس المصمـ و/أو المشرؼ وفقا" لما ورد في المواد (، )789( ، )788

ـ-

( )791مف القانوف المدني األردني رقـ ( )43لسنة  1976بغض النظر عف ما يرد في ىذا العقد بيذا الخصوص .

ف -يجوز لصاحب العمؿ االستعاضة عف المراقبيف بميندسيف حديثي التخرج في اختصاصات اليندسة المختمفة في مجاؿ
س-

االختصاصات المطموبة .

عمى االستشاري أف يدرس إعداد الجياز المقيـ الالزمة وأف يقدـ لصاحب العمؿ كشفاً باألعداد الالزمة متزامنة

مع برنامج تنفيذ األشغاؿ مف قبؿ المقاوؿ ويتـ تعييف أفراد ىذا الجياز حسب حاجة العمؿ الحقيقية بموافقة مسبقة

مف صاحب العمؿ ،ويعاد النظر في أعداد الجياز كمما دعت الحاجة وذلؾ بزيادتو أو بإنقاصو بموافقة الفريقيف  ،وفي
حالة حاجة المشروع ألعداد إضافية مف جياز اإلشراؼ المقيـ واقتناع صاحب العمؿ بذلؾ وموافقتو  ،يتـ التعيػيف

وتدفع بدؿ األتعاب حسب ما ىو مبيف بالممحؽ رقـ (-3أ) مف ىذا العقد .

ع -الدفعات األخرى:

 -1لقد صرح االستشاري في الممحؽ رقـ ( )4المرفؽ بيذا العقد بجميع " الدفعات األخرى" والتي دفعيا أو تـ االتفاؽ
عمى دفعيا إلى " اآلخريف " ،وعمى االستشاري تقديـ وصفاً مفصالً ليذه الدفعات األخرى وسببيا سواء تـ دفعيا أو

كانت ستدفع بشكؿ مباشر أو غير مباشر مف قبمو أو نيابة عنو  ،أو مف قبؿ استشارييف مف الباطف أو نيابة عنيـ
أو أي مف موظفييـ أو وكالئيـ أو ممثمييـ  ،وذلؾ فيما يتعمؽ بالدعوة إلى تقديـ العروض الخاصة بتنفيذ ىذا العقد
أو عممية المناقصة  /المزاودة نفسيا أو اإلحالة عمى االستشاري أو المفاوضات التي تجري إلبراـ العقد أو مف أجؿ

تنفيذه فعالً ،كما يتعيد االستشاري بأف يقدـ تصريحاً خطياً إلى الفريؽ األوؿ عمى الفور عف وجود أي دفعات أخرى

بما في ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ وصفاً مفصالً لسبب ىذه الدفعات األخرى وذلؾ بتاريخ قيامو بالدفع أو تاريخ إلزامو

بالدفع أييما يحدث أوالً.
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 -6يحؽ لمفريؽ األ وؿ في حاؿ حدوث أي مخالفة أو إخالؿ بأحكاـ الفقرة (ع )1/مف ىذه المادة أف يتخذ أياً مف
اإلجراءات التالية أو جميعيا وذلؾ بمحض حريتو واختياره:

 -1أف ينيي ىذا العقد مع مراعاة نصوص المادة (/16أ) مف العقد.

 -2أف يخصـ مف المبالغ المستحقة لالستشاري بموجب ىذا العقد مبمغاً يساوي (ضعفي) مبمغ الدفعات الممنوعة.

 -3أف يطالب االستشاري بأف يدفع إلى الفريؽ األوؿ وعمى الفور مبمغاً يساوي ( ضعفي) مبمغ الدفعات األخرى ويقر
االستشاري بموجب ىذا البند بموافقتو غير القابمة لمنقض عمى االستجابة الفورية لمثؿ ىذه المطالبة.

مع مراعاة الفقرة (ع )4/أدناه  ،يصرح الفريقاف بأف مجموع المبالغ التي يحؽ لمفريؽ األوؿ تقاضييا بموجب ىذه

الفقرة (ع )6/لف يتجاوز ( ضعفي) مجموع مبالغ الدفعات األخرى.

يضمف جميع االتفاقيات التي يبرميا مع االستشارييف مف الباطف أو المجيزيف  ،فيما
 -3يوافؽ االستشاري عمى أف
ّ
يخص ىذا العقد مواداً مماثمة لتمؾ الواردة في الفقرات (ع )1/و(ع )6/أعاله عمى أف ال تقؿ ىذه المواد في شدتيا
عف نصوص ( الفقرتيف المشار إلييما )  ،شريطة أف تنص ىذه المواد صراحة عمى حؽ الفريؽ األوؿ بتنفيذ أحكاـ
ىذه المواد مباشرة بحؽ أي مف ىؤالء االستشارييف مف الباطف أو المجيزيف .كما يتعيد االستشاري أف يزود الفريؽ
األوؿ عمى الفور بنسخ كاممة ومطابقة ألصؿ ىذه االتفاقيات بمجػرد التوقيع عمييا وبما يثبت أنيا مشتممة عمى ىذه
المواد.
 -4ال يجوز ألي شخص أف يتذرع بأف نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية عمى أي مف الدفعات األخرى إذا كانت
القوا نيف واألنظمة النافذة تمنعيا  ،وأف حقوؽ الفريؽ األوؿ المنصوص عمييا في المادة أعاله ىي باإلضافة إلى أي
حقوؽ أخرى قد تترتب لمفريؽ األوؿ تجاه االستشاري أو أي طرؼ آخر بموجب القوانيف واألنظمة النافذة في
المممكة.
 -5يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتيا سارياً ويتـ العمؿ بو حتى بعد إنياء ىذا العقد .

ؼ -الدفعات الممنوعة :
 -1لقد صرح االستشاري وتعيد لمفريؽ األوؿ في الممحؽ رقـ ( )5بأنو لـ يقـ بدفع أو يعد بدفع أي مف " الدفعات
الممنوعة " سواء مباشرةً أو بالواسطة  ،وبغض النظر عما إذا كاف ذلؾ قد تـ مف قبؿ االستشاري أو نياب ًة عنو أو
مف قبؿ استشارييف مف الباطف أو نياب ًة عنيـ أو أي مف موظفييـ أو وكالئيـ أو ممثمييـ إلى الفريؽ األوؿ ،
ويشمؿ ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر أي "موظؼ" بغض النظر عما إذا كاف يتصرؼ بصفة رسمية أـ ال  ،وذلؾ
فيما يتعمؽ بالدعوة إلى تقديـ العروض الخاصة بتنفيذ ىذا العقد أو عممية المناقصة  /المزاودة نفسيا أو اإلحالة
عمى االستشاري أو المفاوضات التي تجري إلبراـ العقد أو مف أجؿ تنفيذه فعالً  ،كما وتعيد االستشاري بأف ال يقوـ
اء أكاف ذلؾ مف قبؿ
اء مباشرةً أو بالواسطة وسو ً
بتقديـ أي دفعات ممنوعة أو أف يعد بتقديـ مثؿ ىذه الدفعات سو ً
االستشاري نفسو أو استشارييف مف الباطف أو أي مف موظفييـ أو وكالئيـ أو ممثمييـ إلى أي "موظؼ" فيما يتعمؽ
بتعديؿ ىذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه.
 -6يحؽ لمفريؽ األوؿ في حاؿ حدوث أي مخالفة أو إخالؿ بأحكاـ الفقرة (ؼ )1/مف ىذه المادة أف يتخذ أياً مف
اإلجراءات التالية أو جميعيا وذلؾ بمحض حريتو واختياره:
أ -أف ينيي ىذا العقد مع مراعاة نصوص المادة (/16أ) مف العقد.

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

ج -أف يطالب االستشاري بأف يدفع إلى الفريؽ األوؿ وعمى الفور مبمغاً يسػاوي ( ضعفي) مبمغ الدفعات الممنوعة
ويقر االستشاري بموجب ىذا البند بموافقتو غير القابمة لمنقض عمى االستجابة الفورية لمثؿ ىذه المطالبة.

مع مراعاة الفقرة (ؼ )4/أدناه  ،يصرح الفريقاف بأف مجموع المبالغ التي يحؽ لمفريؽ األوؿ تقاضييا بموجب ىذه الفقرة (ؼ )6/لف يتجاوز
( ضعفي) مجموع مبالغ الدفعات الممنوعة.

 - 3يوافؽ االستشاري عمى أف يضمف جميع االتفاقيات التي يبرميا مع االستشارييف مف الباطف أو المجيزيف  ،فيما
يخص ىذا العقد مواداً مماثمة لتمؾ الواردة في الفقرات (ؼ )1/و(ؼ )6/أعاله ( عمى أف ال تقؿ ىذه المواد في
شدتيا عف نصوص الفقرتيف المشار إلييما )  ،شريطة أف تنص ىذه المواد صراحة عمى حؽ الفريؽ األوؿ بتنفيذ
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أحكاـ ىذه المواد مباشرة بحؽ أي مف ىؤالء االستشارييف مف الباطف أو المجيزيف .كما يتعيد االستشاري أف يزود

الفريؽ األوؿ عمى الفور بنسخ كاممة ومطابقة ألصؿ ىذه االتفاقيات بمجرد التوقيع عمييا وبما يثبت أنيا مشتممة

عمى ىذه المواد.

 -4ال يجوز ألي شخص أف يتذرع بأف نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية عمى أي مف الدفعات الممنوعة إذا
كانت القوانيف واألنظمة النافذة تمنعيا  ،وأف حقوؽ الفريؽ األوؿ المنصوص عمييا في المادة أعاله ىي باإلضافة
إلى أي حقوؽ أخرى قد تترتب لمفريؽ األوؿ تجاه االستشاري أو أي طرؼ آخر بموجب القوانيف واألنظمة النافذة في

المممكة.

 -5يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتيا سارياً ويتـ العمؿ بو حتى بعد إنياء ىذا العقد.

المػادة ( :)63إقرار المخالصة :
عمى االستشاري حاؿ تقديمو لكشؼ الدفعة النيائية أف يعطي صاحب العمؿ إقرار مخالصة يثبت فيو أف كشؼ الدفعة
النيائية يشكؿ التسوية الكاممة والنيائية لجميع المبالغ المستحقة لو بموجب العقد  ،ويشترط أف ال يسري مفعوؿ إقرار

المخالصة إال بعد قبض االستشاري لممبالغ المستحقة لو بموجب ىذه الدفعة .

المػادة (:)64

اإلشعارات :
تبمغ اإلشعارات والمراسالت التي يصدرىا صاحب العمؿ إلى االستشاري وتمؾ التي يقوـ االستشاري بإبالغيا إلى

صاحب العمؿ وفقاً ألحكاـ العقد إما بالبريد المسجؿ أو بإيداعيا لدى المكتب الرئيسي لكؿ فريؽ منيما ،أو بإرساليا
إلي أي عنواف آخر يعينو كؿ فريؽ ليذه الغاية ويتـ تحديده تالياً :

عنواف صاحب العمؿ .......................................................................................... :

عنواف االستشػاري............................................................................................. :
.......................................................................................................
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واجبات االستشاري في مرحمة اإلشراؼ

ممحؽ العقد رقـ ()1

 -1جياز اإلشراؼ :عمى االستشاري توفير الجياز الفني لألشراؼ عمى أشغاؿ المشروع حسب المؤىالت والشروط المبينة بالممحؽ
رقـ (/ 3أ) ويحدد في ىذا الممحؽ الكوادر واألعداد وسنوات الخبرة لألجيزة المقيمة بشكؿ دائـ ولألجيزة المساندة وغير المقيمة
إضافة إلى دعـ المكتب الرئيسي.

 -6التنقػػػالت :يق وـ االستشاري بتوفير السيارات الالزمة لتنقالت جيازه المقيـ وغيرالمقيـ وأجيزة المكتب ،ويتحمؿ االستشاري جميع
المصاريؼ المترتبة عمى ذلؾ.

 -3يكوف مف مسؤوليات االستشاري في مرحمة اإلشراؼ عمى المشروع تطبيؽ كافو التعاميـ الصادره عف معالي وزير االشغاؿ العامو
واالسكاف والخاصو بالماده ( ) 8/13مف دفتر عقد المقاولو الموحد لممشاريع االنشائيو (التعديالت بسبب تغير التكاليؼ) سواء
بالتعويض او الحسـ عمى المقاوؿ المنفذ ويتحمؿ االستشاري كامؿ المسوؤليو عمى ذلؾ.

 -4دعـ المكتب الرئيسي :يكوف المكػتب الرئيسػي مسػؤوالً عػف إدارة جيػػاز اإلشػ ارؼ ويقػوـ بميػاـ (المينػدس) المنصػوص عمييػا فػي
دفتر عقد المقاولة الموحد لممشاريع اإلنشائية وىذا العقد ،كما يقوـ بإيفاد العدد الػالزـ مػف ميندسػي المكتػب الرئيسػي المختػػػصيف

باألعماؿ الجاري تنفيذىا لزيػػارة المشػروع خالؿ فترة التنفيذ كمما دعت الحاجة أو كؿ أسبوعيف عمى األقػؿ لمتػدقيؽ عمػى تقػدـ سػير

العمؿ ومطابقتو لمشروط وبأنو ينفذ حسب أعمى مستوى مف مستويات ممارسة المينة عمى أف يقػػػدـ االستشػاري تقريػػ ارً عػػف ىػػذه

الزيػارات ضمػف التقارير الشيرية.

 -5مراجعة المخططات ووثائؽ العطاء المقدمة مف قبؿ المصمـ وابداء الرأي حوليا إلى صاحب العمؿ فيما يخص شموليتيا وقابمية
تنفيذىا قبؿ المباشرة وأثناء التنفيذ ،واذا اكتشؼ فييا أي عيوب أونواقص فعميو تبميغ صاحب العمؿ عنيا خطياً لتالفي ىذه

العيوب والنواقص.

 -6اإلشراؼ عمى التنفيذ حسب متطمبات المشروع ىندسياً وفنياً وطبقاً لعقد المقاولة الموحد لممشاريع اإلنشائية وتوجييات صاحب
العمؿ والتنسيؽ مع المصمـ مف خالؿ صاحب العمؿ قبؿ إجراء أي تعديالت رئيسيو عمى التصاميـ ،ورفض أي أعماؿ مخالفة

لوثائؽ عطاء التنفيذ.

 -7مراجعة المخططات التنفيذية التي يقدميا المقاوؿ والموافقة عمييا والطمب مف المقاوؿ استكماؿ أي مخططات تفصيمية الزمو
لتنفيذ األعماؿ.

 -8التدقيؽ في صحة تثبيت األبعاد عمى الموقع مف قبؿ المقاوؿ.

 -9اإلشراؼ عمى الفحوصات المخبرية الالزمة عمى الحصمة واإلسفمت والخرسانة وأي مواد أخرى والتأكد مف مطابقتيا لممواصفات
الخاصة بيا لممحافظة عمى مستوى األشغاؿ وتبميغ المقاوؿ عف أي عيوب قد تحتاج إلى معالجة وكذلؾ التأكد مف سالمة

فحوصات استطالع الموقع وفقاً لما ورد في المادة ( )11مف ىذا العقد.

-11عمى االستشاري التشاور مع صاحب العمؿ أثناء سير العمؿ في األمور المتعمقة بأعماؿ التنفيذ وأف يحيطو عمماً بتقدـ سير
العمؿ.

 -11دراسة المقترحات الفنية المقدمة مف قبؿ المقاوؿ وتقديـ المشورة الفنية لصاحب العمؿ والتوصيات المناسبة فيما يتعمؽ بالمواد
والعينات المذكورة في المواصفات وجداوؿ الكميات.

 -11اإلشراؼ والتدقيؽ عمى إجراء الكيؿ لألشغاؿ المنجزة بالتنسيؽ مع المقاوؿ ،والتوصية مف حيث قبوؿ أو رفض أي أجزاء مف
األشغاؿ المنجزة.

 -16تدقيؽ كشوؼ الدفع الدورية والنيائية لممقاوؿ ،وتصديقيا لمدفع بعد التأكد مف مطابقتيا لممواصفات الفنية والشروط التعاقدية.
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 -13مناقشة ومفاوضة المقاوؿ في أسعار األشغاؿ الجديدة التي قد تستجد أثناء التنفيذ ولـ تكف واردة في العطاء ،ودراستيا وتحميميا
واجراء ما يمزـ وفقا لمفصؿ الثالث عشر مف دفتر عقد المقاولة الموحد لممشاريع اإلنشائية.

 -14دراسة واعداد األوامر التغييرية واجراء التعديالت الالزمة عمى المخططات والوثائؽ األصمية لتتناسب وطبيعة األشغاؿ الجديدة وفقا"
لمفصؿ الثالث عشر مف دفتر عقد المقاولة الموحد لممشاريع اإل نشائية ،و بالتنسيؽ مع صاحب العمؿ.

 -15تقديـ الرأي الفني في أي خالؼ قد يقع بيف صاحب العمؿ والمقاوؿ وابداء النصح والمشورة لصاحب العمؿ لبياف الموقؼ
الصحيح وتمكيف صاحب العمؿ مف متابعة الموضوع ،واذا تمت ىذه الخدمات بعد انتياء مدة العمؿ يتـ االتفاؽ بيف الفريقيف عمى
بدؿ األتعاب التي قد تترتب عمى ذلؾ ،بما فييا بدالت اتعاب الزيارات الزائدة عما ىو وارد في الفقرة ( )18مف ىذا الممحؽ.

 -16عمؿ كشؼ بنواقص األشغاؿ المنجزة والتوصية مف حيث قبوؿ أو رفض أي أجزاء مف األشغاؿ المنجزة.

 -17تدقيؽ المخططات النيائية لممشروع كما جرى تنفيذه فعالً ( )As Built Drawingsوالمعدة مف قبؿ المقاوؿ وتقديميا لصاحب
العمؿ.

 -18القيػاـ بالكشؼ عمػى األشغاؿ قبػؿ انتيػاء فترة اإلشعار بإصالح العيوب دوف حاجو لتمديد كفالة حسف األداء ،وابالغ المقاوؿ عف

أي أشغاؿ قد تحتاج إلى اإلصالح أو التبديؿ ثـ القياـ بتحضير شيادة األداء بعد إنجاز اإلصالحات ،وكذلؾ القياـ باإلشراؼ عمى
أي أشغاؿ تحتاجيا المشاريع أثناء فترة اإلشعار بإصالح العيوب ميما كاف نوعيا وطبيعتيا بدوف مقابؿ عمى أف ال تزيد عف ثالث

زيارات.

 -19االحتفػاظ بسجػالت التقاريػر الدوريػة واليوميػة مبينػاً فييػا حالػة الطقػس وعدد جياز المقاوؿ والمعدات وكميػات المػواد التػي تػورد
إلى الموقع والفحوصات المخبرية وأي أشغاؿ أخرى وتقديـ خمس نسخ مف التقارير الدورية وتقارير االجتماعات إلى صاحب

العمؿ.

 -61إعداد وتقديـ ( )3نسخ مف التقارير الشيرية عمى أف تشمؿ ما يمي:
 -الصور الفوتوغرافية التي يكمؼ المقاوؿ بالتقاطيا.

 تقرير موجز عف األحواؿ الجوية بما يخدـ أغراض المشروع. األشغاؿ المنجزة لتاريخو بالتفصيؿ مف حيث النسب والقيـ. التعميؽ عمى سير العمؿ ومقارنو ما ىو حاصؿ حقيقة وبيف برنامج العمؿ المعتمد. األوامر التغييرية الصادرة لتاريخو. بياف المشاكؿ والنواقص والمعوقات ووسائؿ المعالجة. كشؼ بالمعدات المستعممة والمواد المحضرة. أعداد العماؿ الميرة والعماؿ العادييف ودواميـ. الدفعات المستممة مف قبؿ المقاوؿ لتاريخو. كشؼ بالفحوصات المخبرية والتعميؽ عمييا واإلجراءات المتخذة بخصوص المواد المخالفة لممواصفات. أعداد الميندسيف والفنييف العامميف (المقيميف). -61االشتراؾ بأي لجاف تتعمؽ باإلشراؼ عمى المشروع.

مالحظة :إذا تطمبت ظروؼ العمؿ متطمبات خاصة ولـ ترد ضمف الواجبات فعمى صاحب العمؿ تحديد ىذه المتطمبات وواجبات
االستشاري( تـ ايرادىا في وصؼ الخدمات اليندسية وواجبات المستشار خالؿ مرحمة االشراؼ والشروط الخاصة وما سيرد الحقا)

18

االشراؼ عمى مشروع إنشاء مركز تدريب الحرؼ اليدوية والسوؽ التقميدية في حديقة الممؾ عبداهلل الثاني في محافظة معاف/المرحمة الثانية(ب)

ممحؽ العقد رقـ ()6

نموذج كفالة حسف األداء
إلى السادة ...........................................................................................................................:
يسرنا إعالمكـ بأف مصرفنا ............................….............................................................................
قد كفؿ بكفالة مالية  ،االستشاري ......................................................................................................
بخصوص العطاء رقـ/111( :مبحدرة ............................…...........................................................)2012/
المتعمؽ باإلشراؼ عمى............................................................................................................... :
بمبمغ )............................................( :دينار أردني .
وذلؾ مقابؿ كفالة حسف األداء لضماف التزاـ االستشاري بتقديـ الخدمات اليندسية لإلشراؼ وفقاً لشروط العقد الخاصة بالعطاء أعاله .
وأننا نتعيد أف ندفع لكـ المبمغ المذكور لدى أوؿ طمب مف قبمكـ بال إنذار أو تحفظ أو أي شرط آخر  ،وبغض النظر عف أي معارضة أو

مقاضاه مف جانب االستشاري .

وتبقى ىذه الكفالة سارية المفعوؿ مف تاريخ إصدارىا ولمدة ثالثة اشير مف انتياء مدة العقد وتمدد تمقائيا"حتى تعاد وبكاب رسمي يفيد
انتياء الغاية منيا:

بتاريخ  ..............شير .............مف عاـ ........................

توقيع الكفيؿ  /مصرؼ.......................................... :
المػفػوض بالتوقيػػػػػػع............................................ :
بحضػػػور وشيػػػػػػػادة............................................ :
الػتػاريػػخ........................................................ :
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بدؿ أتعاب االستشاري في مرحمة اإلشراؼ
-1

ممحؽ العقد رقـ ()3

بدؿ أتعاب جياز اإلشراؼ المقيـ :
بدالت شيرية شاممة  ،لمرواتب األساسية وما يتبعيا مف إجازات وتعويضات وضماف اجتماعي وضريبة وبدالت تنقالت وبدؿ إدارة

وأرباح ومصاريؼ غير منظورة .

ويمتزـ االستشاري بتوفير بديؿ ألي مف أفراد الجياز المشرؼ تتـ إجازتو لفترة تزيد عمى ( )3أياـ وفي حاؿ عدـ قيامو بذلؾ تحسـ

كمفة بدؿ أتعاب أفراد الجياز المشرؼ المجازيف كما حددت في الممحؽ رقـ ( / 3أ ).
-6
-3

يتـ تسديد جميع الدفعات مف قبؿ صاحب العمؿ خالؿ ( )31يوماً مف تاريخ تقديـ الكشوؼ الخاصة بيا.
يتـ تخفيض أعداد الجياز المشرؼ وبدالت أتعابو في كؿ مف المواقع أو المكتب الرئيسي بعد

واالستشاري عمى ذلؾ في ضوء اإلنجاز الفعمي وتقدـ سير العمؿ في

االتفاؽ

بيف

صاحب

العمؿ

المشاريع المختمفة  ،و إذا لـ يتـ االتفاؽ بيف

الفريقيف  ،يحتفظ االستشاري بالجياز الفني كما ورد في العقد لحيف حؿ الخالؼ .

-4

طريقة الدفع :
أ-

يدفع بدؿ أتعاب المكتب الرئيسي كمبمغ شيري مقطوع لكامؿ مدة العمؿ ويكوف ىذا البدؿ ثابت القيمة طيمة المدة المحددة

لدعـ المكتب والواردة في الممحؽ رقـ (/3أ)  ،وبعد انقضاء مدة دعـ المكتب المحددة في نفس الممحؽ يتـ تخفيض قيمة
الدعـ المكتبي الشيري بسبب تخفيض أعداد الجياز وفقا لما يمي:
=

نسبة الدعـ

لممكتب

إجمالي قيمة الدعـ لممكتب

قيمة العطاء دوف المبالغ االحتياطية وضريبة المبيعات

×

%111

التخفيض عمى قيمة الدعـ المكتبي الشيري= نسبة الدعـ المكتبي × رواتب الكادر الشيري الذي يتـ االستغناء عنو .

وعمى االستشاري القياـ بأي أعماؿ تتعمؽ بالعطاء الذي يقوـ باألشراؼ عميو بعد تاريخ تسمـ األشغاؿ و لحيف انتياء فترة

األشعار بإصالح العيوب عمى أف ال تزيد عف ثالث زيارات * دوف أف يحؽ لو المطالبة بأية تكاليؼ مقابؿ ذلؾ  ،وتعتبر
كمفة مثؿ ىذه األعماؿ محممة عمى أسعار عطاء الخدمات اليندسية لإلشراؼ .

ب -يدفع بدؿ أتعاب الجياز المقيـ المتفؽ عمى إبقائو حسب الجدوؿ الوارد في الممحػػؽ رقػـ ( – 3أ )
ت-

وتكوف ىذه البدالت ثابتة القيمة طيمة مدة تنفيذ المشروع

ث-
ج-
ح-
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ممحؽ رقـ ( – 3أ )
بدؿ أتعاب االستشاري في مرحمة االشراؼ شامالً ضريبة المبيعات لمعطاء رقـ (  /115مبادرة  ) 6116/الخاص
باالشراف على مشروع إنشاء مركز تدريب الحرف اليدوية والسوق التقليدية في حديقة الملك عبدهللا الثاني في محافظة
معان/المرحلة الثانية (ب)
الر
قـ
1

الوصؼ والخبرة والكوادر
ميندس مقيـ  /مدني

الحد األدنى
لمرواتب لكؿ
شير

العدد

المدة
بالشير

البدؿ الشيري
بالدينار
رقما" وكتابو

المجموع
بالدينار
رقماً وكتابة

تعييف ميندس مدني أردني الجنسية بخبرة عامة ال تقؿ

عف ( )11سنة وبخبرة فعمية ومتخصصة في مجاؿ التنفيذ

أو اإلشراؼ عمى مشاريع مشابيو أو كمييما لدى مكاتب

استشارية وبخبرة موثقة 3سنوات عمى االقؿ مدي ار لمشروع

1811

1

6

 /مشاريع ذات متطمبات مشابية مف حيث النوعية والحجـ
واف يكوف عمى عمـ ودراية بمتطمبات العمؿ وبدواـ رسمي

كامؿ ويسجؿ عمى كادر المكتب في نقابة الميندسيف.
6

ميندس حديث التخرج -:

تعييف ميندس أردني الجنسية حديث التخرج ومف أبناء

المحافظة وبدواـ رسمي كامؿ ويسجؿ عمى كادر المكتب

511

في نقابة الميندسيف وحسب المادة -4أ مف نظاـ رقـ

6

4

( )131لسنة  6116الخاص بالزامية تشغيؿ العمالة
االردنية مف أبناء المحافظة في مشاريع االعمار المنفذة

فييا
3

مراقب أبنية
تعييف مراقب أبنية اردني الجنسية حاصؿ عمى دبموـ كمية
جامعية متوسطة تخصص ىندسة مدنية عمى االقؿ وبخبرة

عممية موثقة ال تقؿ عف  8سنوات في مجاؿ االبنية

811

والمشاريع المشابية .

6

4

وحسب المادة -4أ مف نظاـ رقـ ( )131لسنة 6116

الخاص بالزامية تشغيؿ العمالة االردنية مف أبناء المحافظة

في مشاريع االعمار المنفذة فييا
4

651

عامؿ أردني مف ابناء المحافظة وحسب المادة -4أ مف

4

4

نظاـ رقـ ( )131لسنة  6116الخاص بالزامية تشغيؿ
العمالة االردنية مف أبناء المحافظة في مشاريع االعمار
المنفذة فييا
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دعـ المكتب الرئيسي شامال جميع الخدمات والتخصصات

5

اليندسية الالزمة( مف رؤساء كافة االختصاصات).

----

مقطوع

6

-----

وتعتبر متابعة اعماؿ الكيروميكانيؾ مف مسؤولية رؤساء

تمؾ االختصاصات لدى المكتب الرئيسي ويشترط التزاميـ
بالزيارات الموقعية المطموبة شيريا.

المجموع منقوؿ الى صفحة (

)

قيمة العطاء اإلجمالية لإلشراؼ شامالً الضريبة العامة عمى المبيعات المجموع كتابة :
…………………………………..............................................................................................

مالحظة



متضمػػػنة االلتػزاـ بالحػػد األدنػػى لمرواتػػب الػواردة
يقػػوـ االستشػػاري بتعبئػػة الخانػػة المتعمقػػة (بالبػػدؿ الشػػيري) الػواردة فػػي الجػػدوؿ أعػػاله
ّ
بالكشؼ مضافاً إليو ىامش ربح المكتب.
تتضمػف الحد األدنى المشار إليو أعاله بشكؿ
يمتزـ االستشاري بتسميـ وارفاؽ شيادات استالـ الرواتب األساسية لجياز اإلشراؼ والتي
ّ
مصدقة مف قبمو أصولياً.
شيري مع المطالبات وتكوف
ّ



عمى االستشاري تعييف الميندسيف حديثي التخرج والفنييف والعماؿ االردنييف مف ابناء المحافظة ذاتيا التي ينفذ فيو المشروع والمشار



العمالة االردنية مف ابناء المحافظة في مشاريع االعمار المنفذة فييا ضمف المادة (-4أ) مف ىذا النظاـ .
ال يجوز أف تقوـ المكاتب االستشارية بالتسعير حسب الحد األدنى لكوف المكتب يترتب عميو باإلضافة إلى مصػاريؼ المكتػب اإلداريػة
واألرباح مبالغ تدفع حسب القوانيف الناظمة باألردف مثؿ قانوف الضماف االجتماعي والتأميف الصحي وغيرىا.

الػػييـ فػػي الممحػػؽ رقػػـ (-3أ) بنػػد (ب) أعػػاله  ،وذلػػؾ عمػػى ضػػوء مػػا ورد فػػي نظػػاـ رقػػـ ( )131لسػػنة  6116نظػػاـ الزاميػػة تشػػغيؿ



وعميو فإنو ال يجوز أف يتـ قبوؿ عرض مف المستشاريف بحاؿ إبقاء السعر اإلفرادي لتسعير الكوادر حسب الحد األدنى

الوارد بالعطاء لكوف ذلؾ مخالؼ لألنظمة والقوانيف المعموؿ بػيا

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

خاتم وتوقيع االستشاري
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ممحؽ العقد رقـ ( / 3ب)

خالصة بدؿ أتعاب االستشاري في مرحمة االشراؼ عمى مشروع وانشاء مركز تدريب الحرؼ اليدوية والسوؽ التقميدية
في حديقة الممؾ عبداهلل الثاني في محافظة معاف/المرحمة الثانية(ب)
الرقـ

الوصؼ

1

كمفة اإلشراؼ شامالً ضريبة المبيعات

المجموع رقماً( :

منقوؿ مف

صفحو

القيمة اإلجمالية
فمس

دينار

كتابة

) دينار اردني

المجموع كتابة ……………………………………………………………………………………….…...
………………………………………………………………………………… دينار أردني
اسـ االستشاري......…….………………………………………………………………………………… :
المفوض بالتوقيع…………………………………… :الوظيفة.................................................. :
العنواف..………….………………………..........……………………………………………………… :
تمفوف …………………………… :فاكس ..…………………… :ص .ب ...................................:
خاتـ وتوقيع االستشاري

مالحظة :
 -1يدوف المجموع بالدينار رقماً وكتابة
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ممحؽ العقد رقـ()4
إقرار متعمؽ بالدفعات األخرى

أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في أدناه………………………………………………………………............................

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

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

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

أننا قد اطمعنا عمى ما ورد تحت المادة رقـ (/66ع) مف الشروط العامة لعقد الخدمات اليندسيػػة (ع )6وعمالً بأحكاـ ىذه المادة نرفؽ
إق ار ارً موقعاً مف قبمنا موقع حسب ا ألصوؿ نقر فيو بجميع العموالت أو أتعاب االستشارات أو أتعاب الوكالء أو غيرىا المباشرة وغير
المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تـ دفعيا أو االتفاؽ عمى دفعيا إلى " اآلخريف" ونرفؽ طياً وصفاً مفصالً ليذه الدفعات األخرى
اء تـ دفعيا أو كانت ستدفع بشكؿ مباشر أو غير مباشر مف قبمنا أو نياب ًة عنا أو مف قبؿ استشارييف مف الباطف
ولمف دفعت وسببيا سو ً
أو نياب ًة عنيـ أو أي مف موظفييـ أو وكالئيـ أو ممثمييـ ،وذلؾ فيما يتعمؽ بالدعوة إلى تقديـ العروض الخاصة بتنفيذ ىذا العقد أو
عممية المناقصة  /المزاودة نفسيا أو اإلحالة عمى االستشاري أو المفاوضات التي تجري إلبراـ العقد أو مف أجؿ تنفيذه فعالً.
كما ونتعيد بأف نقدـ تصريحاً خطياً إلى الفريؽ األوؿ عمى الفور عف وجود أي دفعات بما في ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ وصفاً مفصالً لسبب
ىذه الدفعات وذلؾ بتاريخ قيامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أييما يحدث أوالً كما ونوافؽ عمى قياـ الفريؽ األوؿ باتخاذ اإلجراءات
المبينة تحت المادة المشار إلييا أعاله حاؿ حدوث أي مخالفة أو إخالؿ مف قبمنا بأحكاـ المادة (  ) 1منيا ونمتزـ بتنفيذ كؿ ما ورد في
ىذه المادة.
وعميو نوقع تحري ارً فػػػػي

/

/

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

توقيع المفوض بالتوقيػػػع:

...………………………......................………...............................……………….........……………......
الخاتػػػػػػػػػػػػػـ:

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


عمى االستشاري تقديـ اإلقرار المتعمؽ بالدفعات األخرى وفي حاؿ عدـ قيامو بدفع أي عموالت أو أتعاب أو أي مف األمور

المحددة بالمادة (/ 66ع) عميو أف يذكر ذلؾ في اإلقرار المقدـ منو  ،وكؿ مف ال يقدـ ىذا اإلقرار سيرفض عرضو  ،وعمى
االستشاري وضع اإلقرار في ظرؼ مغمؽ منفصؿ عف العرض.
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ممحؽ العقد رقـ ()5

إقرار متعمؽ بالدفعات الممنوعة

أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في أدناه………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………................................
نقر نحف الموقعيف إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه …………………………………………………….....….........................

…………………………………………………………………………………………………................................
أننا قد اطمعنا عمى ما ورد تحت المادة (-66ؼ) مف الشروط العامة لعقد الخدمات اليندسية (ع ،)6وعمالً بأحكاـ ىذه المادة نرفؽ إقرار

اء كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب وكالء أو غيرىا
موقعاً مف قبمنا حسب األصوؿ  ،نقر فيو بأننا لـ نقـ بدفع أي مبالغ سو ً
ٍ
ٍ
مادية ولـ نقـ بإعطاء وعود أو تعيدات لدفع مثؿ ىذه المبالغ أو
قيمة
اء بشكؿ مباشر أو غير مباشر ولـ نقـ بتقديـ أي شيء ذو
سو ً
اء مباشرةً أو بالواسطة  ،أو بغض النظر عما إذا كاف ذلؾ قد تـ مف قبمنا أو نياب ًة عنا أو مف قبؿ استشاريينا
تقديـ مثؿ ىذه األشياء سو ً

مف الباطف أو نياب ًة عنيـ أو أي مف موظفييـ أو وكالئيـ أو ممثمييـ إلى الفريؽ األوؿ ،ويشمؿ ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر أي
بصفة رس ٍ
ٍ
مية أـ ال  ،وذلؾ فيما يتعمؽ بالدعوة إلى تقديـ العروض الخاصة بتنفيذ ىذا العقد أو
"موظؼ" بغض النظر عما إذا كاف يتصرؼ
عممية المناقصة/المزاودة نفسيا أو اإلحالة عمى االستشاري أو المفاوضات التي تجري إلبراـ العقد أو مف أجؿ تنفيذه فعالً.

اء أكاف ذلؾ مف قبمنا أو
اء مباشرةً أو بالواسطة وسو ً
كما ونتعيد بأف ال نقوـ بتقديـ أي دفعات ممنوعة أو نعد بتقديـ مثؿ ىذه الدفعات سو ً
مف قبؿ استشاريينا مف الباطف أو أياً مف موظفييـ أو وكالئيـ أو ممثمييـ إلى أي "موظؼ" فيما يتعمؽ بتعديؿ ىذا العقد أو تجديده أو

تمديده أو تنفيذه.

وعميو نوقع تحري ارً فػػػػي

/

/

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

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

عمى االستشاري تقديـ اإلقرار المتعمؽ بالدفعات الممنوعة وفي حاؿ عدـ قيامو بدفع أي عموالت أو أتعاب أو أي مف األمور

المحددة بالمادة (/ 66ؼ) عميو أف يذكر ذلؾ في اإلقرار المقدـ منو  ،وكؿ مف ال يقدـ ىذا اإلقرار سيرفض عرضو  ،وعمى
االستشاري وضع اإلقرار في ظرؼ مغمؽ منفصؿ عف العرض.
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االشراؼ عمى مشروع إنشاء مركز تدريب الحرؼ اليدوية والسوؽ التقميدية في حديقة الممؾ عبداهلل الثاني في محافظة معاف/المرحمة الثانية(ب)

جدوؿ رقـ (  - ) 1العطاءات الحكومية المحالة
يطمب مف جميع االستشارييف المشاركة بيذا العطاء تعبئة حجـ االلتزاـ عف العطاءات الحكومية المحالة عمييا كما ىو مبيف أدناه :

متسمسؿ

رقـ وأسـ العطاء

نسبة حجـ االلتزاـ الحالي بالدينار
تصميـ

مالحظة :

إشراؼ

أسـ صاحب العمؿ
كمييما

نسبة اإلنجاز
لتاريخو

تاريخ
المباشرة

مدة العطاء
األصمية

تاريخ إنجاز
العمؿ المتوقع

إذا كاف النموذج ال يكفي  ،يمكف إرفاؽ صورة عنو .

اسـ المفوض بالتوقيع :

أشيد أف المعمومات المبينة أعاله صحيحة ودقيقة وأتحمؿ مسئوليتيا بالكامؿ

التوقيػػػػع والخاتـ :

62

جدوؿ رقـ (  - ) 6الوضع المؤسسي
يطمب مف جميع االستشارييف المشاركة بيذا العطاء تعبئة النموذج المبيف أدناه والمتعمؽ بالوضع المؤسسي مع بياف أسماء الشركاء الذيف التحقوا أو تركوا الشركة أو المكتب .

أسماء الشركاء بتاريخ آخر تعديؿ

متسمسؿ

أسماء الشركاء الذيف تركوا الشركة أو

تاريخ الترؾ

أسباب الترؾ

المكتب

أسماء الشركاء الذيف التحقوا

تاريخ

بالشركة أو بالمكتب

االلتحاؽ

مالحظات -:
-1
-6

ترفؽ شيادات السيرة الذاتية وشيادات الخبرة لمشركاء الجدد .

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

وبأسماء الشركاء حالياً .

اشيد أف المعمومات المبينة أعاله صحيحة ودقيقة وأتحمؿ مسئوليتيا بالكامؿ .
أسـ المفوض بالتوقيع :
التوقيػػػع والخاتـ :

62

جدوؿ رقـ (  - ) 3رؤساء االختصاص
يطمب مف جميع االستشارييف المشاركيف بيذا العطاء تعبئة النموذج المبيف أدناه والمتعمؽ برؤساء االختصاص ومساعدييـ الحاليػيف والذيف تركوا العمؿ وبياف التعديالت التي جرت
عمييـ منذ آخر تأىيؿ خاص بكؿ منيـ

االختصاص

مسمسؿ

أسـ رئيس االختصاص الحالي

مالحظات -:

 -1ترفؽ شيادة السيرة الذاتية وشيادات الخبرة لمكوادر الجديدة بعد آخر تأىيؿ.
-2

ترفؽ شيادة مف نقابة الميندسيف باالختصاصات وأسماء الميندسيف .

تاريخ االلتحاؽ

أسـ رئيس االختصاص
بتاريخ آخر تعديؿ

تاريخ الترؾ إذا تغير

أي منيما

أسباب الترؾ

أشيد أف المعمومات المبينة أعاله صحيحة ودقيقة وأتحمؿ مسئوليتيا بالكامؿ

أسـ المفوض بالتوقيع :

التوقيػػػع و الخاتـ :

62

جدوؿ رقـ (  - ) 4تحميؿ أتعاب الكادر الشيري
الوصؼ الوظيفي لمكادر الراتب

الرقـ

األساسي


**
***

يبس

اجتماعي

ومرضية

تنقالت

سكف

ومصاريؼ

أخرى

بدل التنقالت لمكوادر وفقحً لمح ورد تبت البند (  ) 2من ممبق المقد رقم ( . ) 1

تبين كمفة بدل السكن إذا طم
يطم

العال وات

ضماف

الضرائب

بدؿ إجازة عادية * بدؿ

** بدؿ

خدمات

***

أرباح %

المجموع

من االستشحري تأمين سكن من قبمه في وثحئق المطـحء .
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جدوؿ رقـ (  - ) 5تحميؿ بدؿ أتعاب الدعـ المكتبي
الرقـ

الوصؼ الوظيفي لمكادر

1

إدارة جياز اإلشراؼ

6

* كمفة إيفاد الميندسيف الرئيسيػيف لزيارة الموقع مع كمفة تنقالتيـ

3

كمفة إعداد التقارير أو الممفات

4

كمفة إنجاز األعماؿ الموصوفة في البنود (  ) 61 – 3مف ممحؽ العقد رقـ ()1

5

المصاريؼ واألرباح

6

** أخرى

7

المجموع

8

نسبة الدعـ المكتبي مف كامؿ قيمة العطاء بدوف ضريبة المبيعات والمبمغ االحتياطي
* يحسب بدؿ تنقالت أجيزة المكتب ضمف ىذا البند وحسب ما ىو مبيف تحت البند ( ) 6

الكمفة لكامؿ المدد المحددة بالعقد

%

مف ممحؽ العقد رقـ ( . ) 1

** يطمب مف االستشاري تحديد البنود التي تدخؿ ضمف ىذا البند .
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شروط المشاركة وأسس التقييـ الفني لمعطاء رقـ (/115مبادرة ) 6116 /
عطاء االشراؼ عمى مشروع إنشاء مركز تدريب الحرؼ اليدوية والسوؽ التقميدية في حديقة الممؾ عبداهلل الثاني
في محافظة معاف/المرحمة الثانية (ب)
أوالً :دعوة المطحء هي دعوة خحاة لقحئمـة مختـحرة مـن المكاتػب اليندسػية والشػركات االستشػارية المؤىمػة لػدى دائػرة العطػاءات
الحكومية في مجاؿ األبنية والمصنفة لدى نقابة الميندسيف األردنيػيف بموجػب شػيادة تصػنيؼ صػادرة عػف ىػذه النقابػة ( يجػب

ثانياً:

أف ال يكوف قد مضى عمييا اكثر مف ثالثيف يوماً) .
وصؼ المشروع واألعماؿ المطموبة -:

موقع المشروع :يقع المشروع في مبحفظة ممحن
استكماال العماؿ المرحمة األولى (أ) والتي تضمنت بناء مبنى أعماؿ القش وتنسيؽ الزىػور والتطريػز وتػزييف السػيوؼ وأعمػاؿ
الحجر باإلضافة إلى مبنى الحمامات والخزاف التجميعي واألعماؿ الخارجية المحيطة وىو ما تـ تنفيذه سابقا".

تشمؿ أعماؿ المرحمة الثانية (ب) باقي األعماؿ الخارجية ومباني اإلدارة ومكتبة األطفاؿ ومشػغؿ أعمػاؿ الصػوؼ ومبنػى تحضػير

المنتوجات الغذائية حيث ستنفذ ضمف أعماؿ ىذا العطاء ".
واف المشروع (مرحمة – أ  ،مرحمة – ب)

مشروع إنشاء مركز تدريب الحرؼ اليدوية والسوؽ التقميدية في حديقة الممؾ عبداهلل الثاني في محافظة معػاف .المشػروع مؤلػؼ

مػػف ثػػالث مبػػاني صػػغيرة بمسػػاحة إجماليػػة لكافػػة المبػػاني  337.45ـ 6ويتػػألؼ المشػػروع مػػف أبنيػػة خرسػػانية مكسػػوة بػػالحجر

مؤلفة مف طابؽ أرضي موزعة حوؿ فناء وسطي مكشوؼ وأحد األبنية مؤلؼ مف طابؽ تسوية وطابؽ أرضي...

 -1يشمؿ المبنى بشكؿ أساسػي مشػاغؿ لصػناعة الحػرؼ اليدويػة التقميديػة ومعػارض لبيعيػا اضػافة الػى قاعػة تػدريب لالعمػاؿ
اليدوية ومكتبة لالطفاؿ ومكتب لمدير المركز باالضافة الى الخدمات الصحية  ،كما يشمؿ المشروع عمؿ ساحة لعػب خمفيػة

خارجية لالطفاؿ.

 -6ويتضمف العمؿ إنشاء ىيكؿ المبنى مف الخرسانة (الواجيات الخارجيػة مكسػوة بحجػر معػاف) ،وقسػامات داخميػة مػف الطػوب
الخرساني وعقدات مف الخرسانة المسمحة مع أعماؿ التشطيبات المعمارية واألعماؿ الكيربائية والميكانيكية.

ثالثاً :طريقة تقديـ العروض واسس التقييـ

( :)1-3طريقة تقديـ العروض يطمب تقديـ عػرض مػالي فػي مغمػؼ يػتـ تسػميمو فػي الموعػد المحػدد يػتـ إيداعػو فػي صػندوؽ
العطاءات ويكتب عمى ال مغمؼ اسـ االستشاري واسـ ورقـ العطاء ويكتب عمى مغمػؼ العػرض المػالي عبػارة " عػرض مػالي لمرحمػة

اإلشراؼ ".
( :) 6-3فتح العروض :العرض المالي  :يجب أف يشتمؿ العرض المالي عمى -:
 -1تقديـ العرض المالي عمى النموذج المخصص في اتفاقية الخدمات اليندسية (ع. )6
 -6تقديـ تحميؿ مالي مفصؿ لرواتب الجياز الفني .

 -3تقديـ تحميؿ مالي مفصؿ لدعـ المكتب الرئيسي وبحيث يكوف الدعـ المكتبي شامالً لكافة المتطمبات .
 -4أف تكوف األسعار الواردة في العرض المالي شاممة ألية رسوـ أو ضرائب نتيجة العمؿ في االتفاقية .

االشراؼ عمى مشروع إنشاء مركز تدريب الحرؼ اليدوية والسوؽ التقميدية في حديقة الممؾ عبداهلل الثاني في محافظة معاف/المرحمة
الثانية (ب)
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 -5عمى المناقص تقديـ نسخة الوثائؽ األصمية كاممة وبحيث تكوف موقعة منو ومختومة بختـ المكتب .

 -6يطمب مف االستشاري تعبئػة نمػوذج شػيادة مطابقػة رؤسػاء االختصػاص المرفػؽ مػع الوثػائؽ والتوقيػع عميػو وختمػو بخػتـ
المكتب وارفاقو مع عرضو .

( )3-3جياز االشراؼ المقيـ لممشروع يطمب مف اإلستشاري أف يقوـ بتعييف جياز اإلشراؼ المقيـ لممشروع وحسب ما ىو
وارد أدناة وحسب الممحؽ رقـ (-3أ) شريطة أف يتـ مقابمة الكادر الوارد أدناة وأخذ الموافقة المسبقة عمى تعييف باقي الكادر

واعتمادىـ مف قبؿ صاحب العمؿ قبؿ المباشرة بالعمؿ1

مالحظو * :يجب أف يمتزـ االستشاري بتعيف كامؿ الكادر المطموب في ممحؽ أألتفاقية رقـ (-3أ)

رابعا :وصؼ الخدمات اليندسية وواجبات المستشار خالؿ مرحمة االشراؼ -:

اضافة لما ورد في اتفاقية الخدمات اليندسية ،االشراؼ عمى تنفيذ االعماؿ الموصوفة في دعوة العطاء اعاله وكؿ ما يمزـ
الكماؿ تنفيذ اعماؿ المشروع :

(-4ا ) :دعـ المكتب الرئيسي ويشتمؿ عمى
 .1زيارات دورية لميندسي المكتب الرئيسي رؤساء اقساـ االختصاص والميندسيف الرئيسييف وحسب االختصاصات الواردة
في ىذه الشروط لموقع مشروع التنفيذ بمعدؿ ال يقؿ عف ثالث زيارات شيريا ويضمف المكتب االستشاري ىذه الزيارات في

التقارير الشيرية وبالتنسيؽ المسبؽ والكامؿ مع ممثؿ صاحب العمؿ وضمف جدوؿ زيارات متفؽ عميو مسبقا ( وتحديدا

رؤساء اختصاص الكيرباء والميكانيؾ) .

 . 6تأميف االعماؿ الفنية اليندسية والمكتبية والقرطاسية واالدارية واعماؿ السكرتارية والطباعة في المكتب والموقع والالزمة
التماـ العمؿ عمى اكمؿ وجو.

 .3دراسة وتدقيؽ وتقديـ التوصيات الالزمة لمعروض الفنية المقدمة مف المقاوؿ فيما يتعمؽ بالمواد والمخططات التفصيمية
( )Shop drawingوأخذ موافقة المالؾ المسبقة قبؿ الموافقة لممقاوؿ عمى المواد (.)Submitals

 .4اجراء التعديالت الضرورية لمتصاميـ اثناء التنفيذ وتزويد المقاوؿ بالمخططات والتفاصيؿ لمتنفيذ شريطة اف يقوـ
المستشار بأخذ الموافقة عمييا مف ممثؿ المالؾ قبؿ اصدار التعميمات لممقاوؿ.

 .5متابعة لميندس برمجة وتخطيط الموقع مف قبؿ ميندس برمجة وتخطيط تابع لمكتبو بخبرة ال تقؿ عف  11سنوات .

( -4ب ) تنقالت جياز األشراؼ المقيـ :

يقوـ المكتب بتوفير السيارات الالزمة لتنقالت جيازه المقيـ مف والى المشػروع وتحديػد وسػيمة النقػؿ التػي سػيوفرىا فػي الموقػع

ومحممو عمى عرضو المالي.

خامسا  :شروط خاصة اضافية -:
تعتمد الشروط التالية كشروط خاصة باالتفاقية وأف ما يرد فػي ىػذه الشػروط مػف إضػافات أو تعػديؿ عمػى مػواد الشػروط العامػة التفاقيػة

الخدمات اليندسية يعتبر سائداً ويؤخذ بو بالقدر الذي يفسر أو يضيؼ أو يعدؿ عمى تمؾ المواد ووفؽ التالي :

( :)1-5يكػػوف مػػف مسػػؤوليات االستشػػاري فػػي مرحمػػة اإلشػراؼ عمػػى المشػػروع تطبيػػؽ كافػػو التعػػاميـ الصػػادره عػػف معػػالي وزيراالشػػغاؿ

العامو واالسكاف والخاصو بالماده ( )8/13مف دفتر عقد المقاولو الموحػد لممشػاريع االنشػائيو (التعػديالت بسػبب تغيػر التكػاليؼ) سػواء
بالتعويض او الحسـ عمى المقاوؿ المنفذ ويتحمؿ االستشاري كامؿ المسوؤليو عمى ذلؾ.

االشراؼ عمى مشروع إنشاء مركز تدريب الحرؼ اليدوية والسوؽ التقميدية في حديقة الممؾ عبداهلل الثاني في محافظة معاف/المرحمة
الثانية (ب)
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( :)6-5يطمب مف االستشاري تعبئة نموذج شيادة مطابقة رؤساء االختصاص المرفؽ مع الوثائؽ والتوقيع عميػو وختمػو بخػتـ المكتػب

وعمى المناقص تقديـ نسخة الوثائؽ االصمية كاممة وبحيث تكوف موقعة منو ومختومة بختـ المكتب.

( :)3-5يطمب مػف المكاتػب اليندسػية والشػركات االستشػارية تبميػغ دائػرة العطػاءات الحكوميػة عػف أي تغييػر يطػ أر عمػى كوادرىػا الفنيػة

الرئيسية بعد شراء وثائؽ أي عطاء مف عطاءات الخدمات اليندسية وبخالؼ ذلؾ سيتـ حرماف المكتب اليندسي أو الشركة االستشػارية

مف المشاركة بالعطاء.

(:)4-5عمى المناقص اف يكوف سػعره شػامال لكافػة الرسػوـ والضػرائب والضػماف االجتمػاعي وأيػة رسػوـ و/أو ضػرائب اخػرى (بمػا فييػا

الضريبة العامة عمى المبيعات).

( :)5-5عمى المناقص تقديـ كشػؼ بالرواتػب التػي سػيتـ دفعيػا لمجيػاز الفنػي المشػرؼ مفصػال فيػو قيمػة الراتػب االساسػي ،الضػرائب،

العال وات ،الضماف االجتماعي ،المواصفات والسكف والتزاـ بتقديـ وصوالت الدفع التي يتـ بموجبيا دفع الرواتب لمجياز العامؿ شيريا.

( :)6-5عمى المناقص تقديـ كشؼ باالجيزة المساندة التي ستقوـ بزيارة المشروع كؿ اسبوعيف وحسب شروط العقد ،شريطة اف تتوفر

لدييـ خبرة في مشاريع مماثمة.

( :)7-5عمى المناقص القيػاـ بتكميػؼ االجيػزة الفنيػة بالواجبػات والمسػؤوليات المناطػة بيػا خطيػا وارسػاؿ نسػخة مػف ىػذا التكميػؼ الػى
الوزارة.

( :)8-5عدـ مغادرة الموقع مف قبؿ اجيزة االشراؼ اال بعد التوقيع عمى نموذج المغادرة المعتمد وتوثيؽ ذلؾ ضمف سجؿ ليذه الغاية.
( :)9-5يكوف جياز االشراؼ المقيـ متفرغا تماما لممشروع وبدواـ كامؿ ثماف ساعات يوميا.

(:)11-5تدويف اسماء الزائريف في سجؿ خاص ليػذه الغايػة مبينػا فيػو سػاعة الحضػور وسػاعة المغػادرة والجيػة التابعػة ليػا واالمػور

التي تـ بحثيا.

( :)11-5يجب اف ال يقؿ عدد ساعات الدواـ الرسمي لجياز االشراؼ المقيـ في الموقع بدواـ كامؿ وبتفرغ تاـ عػف ( )48سػاعة عمػؿ
اسبوعيا عمما بانو لف يتـ دفع أي اجر اضافي عف أي عمؿ خارج اوقات الدواـ الرسمي وأي عمؿ خالؿ االعياد والعطؿ الرسمية.

( :)16-5عدـ السماح بتسمية أي ميندس رئيسي (رئيس اختصاص) يعمؿ في مكتب ىندسػي مؤىػؿ ضػمف الكػادر اليندسػي المسػمى
عمى عطاء لمكتب آخر ويسمح بتسمية اشخاص مف مكاتب غير مؤىمة لدى دائرة العطاءات الحكومية أو مف مكاتػب مؤىمػة فػي مجػاؿ

اليندسة المتخصصة (يقصد بذلؾ جياز االشراؼ المقيـ لممشروع).

( :)13-5اف المكتب اليندسي مسؤوؿ عف توفير الجياز المسمى لمعطاء وعمػى صػاحب العمػؿ ابػالغ دائػرة العطػاءات عػف أي تقصػير
مف جانب المكتب في توفير أي مف افراد الجياز الرئيسي المسؤوؿ عف تنفيذ المشروع.

( :)14-5اف يقدـ المكتب اليندسي والميندس المسمى تعيد موقع مػف كمييمػا لاللتػزاـ بالعمػؿ عمػى المشػروع فػي حالػة احالػة العطػاء
عمى المكتػب وحسػب النمػوذج المرفػؽ وذلػؾ بعػد احالػة العطػاء وعنػد تسػمية الميندسػيف المقيمػيف عمػى المشػروع ألخػذ موافقػة صػاحب

العمؿ.

( :)15-5لػػف يػػتـ احالػػة العطػػاء عمػػى االستشػػاري الػػذي يفقػػد تأىيمػػو الصػػادر بموجػػب تعميمػػات تأىيػػؿ المكاتػػب اليندسػػية والشػػركات

االستشارية لسنة  1996أو يصدر بحقو قرار بالحرماف مػف المشػاركة بالعطػاء خػالؿ الفتػرة مػا بػيف تػاريخ اعػالف طػرح العطػاء وتػاريخ

قرار االحالة ،وبناء عميو سوؼ يستبعد العرض المالي المقػدـ مػف االستشػاري مػف المشػاركة بالعطػاء ،دوف أف يكػوف لالستشػاري الحػؽ
باالعتراض أو بالرجوع عمى صاحب العمؿ أو دائرة العطاءات الحكومية بأي مطالبة مالية أو قانونية.

االشراؼ عمى مشروع إنشاء مركز تدريب الحرؼ اليدوية والسوؽ التقميدية في حديقة الممؾ عبداهلل الثاني في محافظة معاف/المرحمة
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( :)16-5تعتمد الشروط التالية كشروط خاصة باالتفاقية واف ما يرد في ىذه الشروط مف اضافات أو تعديؿ عمى مواد الشروط العامػة

التفاقية الخدمات اليندسية يعتبر سائدا ويؤخذ بو بالقدر الذي يفسر أو يضيؼ أو يعدؿ عمػى تمػؾ المػواد وقػد اعتمػدت نفػس رقػاـ مػواد

الشروط العامة التفاقية الخدمات اليندسية.

سادسا :سيتـ التعامؿ مع العروض المالية لممكاتب المؤىمة بتطبيؽ االسس والشروط التالية-:
 )1سترتب األسعار االمقدمة مف اإلستشارييف ترتيباً تنازلياً مف األكثر الى األقؿ.

 )6سيؤخذ السعر الوسطي لألسعار المقدمة فإف كاف عدد اإلستشارييف المتقدميف فردياً فسيؤخذ صاحب التقديـ الوسػط
ىو السعر الوسطي أما اذا كاف عدد المتقدميف زوجياً فيؤخذ المتقدماف الوسط حسب الترتيب ويكػوف صػاحب التقػديـ
الوسط الثاني (األقؿ) ىو سعر الوسطي 1

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

 )4يستخرج السعر المعدؿ مف األسعار الباقية وذلؾ بجمع ىذه األسعار وتقسيميا عمى العدد الباقي .

 )5سػيحاؿ العطػاء عمػى أقػؿ األسػعار الػػذي يقػع ضػمف حػدود الػػ ( )%11األقػؿ مػػف معػدؿ السػعر المبػيف فػي البنػػد ()4

أعاله  ،وفي حالة عدـ وجود مثؿ ىذا السعر تتـ االحالة عمػى السػعر األدنػى مباشػرة بعػد حػدود ( )%11األقػؿ حتػى

لو كاف صاحب ىذا السعر مف الذيف تـ استبعادىـ بموجب البند ( )3أعاله .

 )6إف عبارة (ضمف حدود  %11األقؿ مف معدؿ السعر ) الوارد في ( )5أعػاله تعنػي أف السػعر المسػاوي لمعػدؿ السػعر
غير مشمولة ضمف ىذه الحدود .

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

المادة ( :)17بدؿ االتعاب-:

 .1تضاؼ الى ىذه المادة الفقرات التالية:
أ.

يطمب مف االستشاري ارفاؽ تحميؿ مع عرضو حسب الجداوؿ المرفقة رقـ ( )5ورقـ ( )6مبينا فييا بدالت اتعاب الكوادر ودعـ

المكتب الرئيس وأي بنود اخرى واردة في الممحؽ رقـ (-3أ) صفحو ( )15بشكؿ تفصيمي وبياف نسبة بدؿ دعـ المكتب الرئيسي
مف قيمة العطاء االجمالية واذا تبيف اف ىذه التحاليؿ غير واقعية أو غير منطقية أو غير واضحة أو مبالغ في كمفة بعض بنودىا

فعندىا سيتـ استبعاد العرض المقدـ مف االستشاري دوف اف يحؽ لو االعتراض أو المطالبة بأي تكاليؼ ميما كاف نوعيا بسبب ىذا

االجراء.

ب .يمغى البند (-4أ) مف ممحؽ االتفاقية رقـ ( )3بدؿ اتعاب االستشاري في مرحمة االشراؼ ويستعاض عنو بما يمي-:

يدفع بدؿ اتعاب المكتب الرئيسي كمبمغ شيري مقطوع لممدة التي يستغرقيا مقاوؿ تنفيذ المشروع لحيف انجاز االعماؿ وتسميميا

تسميما أوليا ويكوف ىذا البدؿ ثابت القيمة طيمة المدة المحددة لدعـ المكتب والواردة في الممحؽ رقـ (-3أ) بعد انقضاء مدة دعـ
المكتب المحددة في نفس الممحؽ فعندىا يتـ تخفيض قيمة الدعـ المكتبي الشيري بسبب تخفيض اعداد الجياز وفقا لما يمي:

نسبة الدعـ لممكتب = اجمالي قيمة الدعـ لممكتب × %111
قيمة العطاء اإلجمالية دوف المبالغ االحتياطية

التخفيض عمى قيمة الدعـ المكتبي الشيري= نسبة الدعـ المكتبي × رواتب الكادر الشيري الذي يتـ االستغناء عنو وعمى
االستشاري القياـ بأي اعماؿ تتعمؽ بالعطاء الذي يقوـ باالشراؼ عميو بعد تاريخ التسميـ االولي لالشغاؿ لحيف التسميـ النيائي دوف
اف يحؽ لو المطالبة بأية تكاليؼ مقابؿ ذلؾ وتعتبر كمفة مثؿ ىذه االعماؿ محممة عمى اسعار عطاء الخدمات اليندسية لالشراؼ.
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ج .مدة تسديد الدفعات:

يتعيف عمى صاحب العمؿ اف يدفع استحقاقات االستشاري الشيرية بموجب شيادة دفع يقدميا االستشاري خالؿ ( )45يوما مف

تاريخ تسميـ شيادة الدفع وفي حاؿ الدفعة النيائية خالؿ فترة ( )61يوما مف تاريخ تسميميا واذا تأخر صاحب العمؿ عف صرؼ
الدفعات المستحقة خالؿ الفترات المنوه عنيا في ىذه الفقرة يترتب عميو اف يدفع الى االستشاري الفائدة القانونية عنيا وذلؾ عف

جميع المبالغ غير المدفوعة اعتبا ار مف انتياء الميمة المحددة لدفعيا.

د .يمتزـ االستشاري بتشغيؿ العمالػة االردنيػة وفػؽ احكػاـ نظػاـ رقػـ ( )131لسػنة  6116الخػاص بالزاميػة تشػغيؿ العمالػة االردنيػة مػف
أبناء المحافظة في مشاريع االعمار المنفذة فييا وحسب ما ىو مبيف في المادة -4أ مف ذات النظاـ.

( :)17-5يتحمؿ االستشاري والشخص المسمى مسؤولية دقة وصحة المعمومات المقدمة في ىذا الخصوص عمما باف لدائرة
العطاءات الحكومية/لجنة العطاءات المركزية الحؽ في الطمب مف االستشاري تقديـ الوثائؽ االصمية ليذه المعمومات

لالطالع عمييا والتأكد مف صحتيا وذلؾ قبؿ صدور قرار االحالة.

( :)18-5يحؽ لصاحب العمؿ الغاء العطاء دوف ابداء االسباب وبدوف اف يترتب عف ىذا االلغاء أية مطالبات مالية أو قانونية ألي
مف المشاركيف بالعطاء.

( :)19-5يجب اف يكوف جياز االشراؼ عمى المشروع متفرغا لمعمؿ بدواـ رسمي كامؿ وحسب برنامج العمؿ المقدـ مف المقاوؿ
والموافؽ عميو مف االستشاري وصاحب العمؿ وتكوف اعداد ىذا الجياز حسب ما ىو مبيف في نموذج العرض المالي

المرفؽ (الممحؽ -3أ) فيما عدا ميندسي الكيرباء والميكانيؾ اذا ورد نص في ممحؽ رقـ (-3أ) بانيـ غير متفرغيف عمى
اف يتـ تواجدىـ وبزيارات دورية ال تقؿ عف ثالث مرات في االسبوع.

( :)61-5يضاؼ عمى المادة (-16أ) مف اتفاقية الخدمات اليندسية (ع )6ما يمي-:

 -7فقد تأىيمو الصادر بموجب تعميمات تأىيؿ المكاتب اليندسية والشركات االستشارية لسنة .1996

( :)61-5يطمب مف االستشاري التقيد بالشروط الخاصة التفاقية الخدمات اليندسية لالشراؼ عمى تنفيذ مشروع (ع )6والمتضمنة
أ.

(المرفقة مع وثائؽ العطاء)-:

تعديؿ المادة ( - ) 1التعاريؼ

ب.

تعديؿ المادة ( -)66احكاـ عامة

د.

ممحؽ رقـ ( ) 5اقرار متعمؽ بالدفعات الممنوعة

ج.

ممحؽ رقـ ( ) 4اقرار متعمؽ بالدفعات االخرى

( :)66-5عمى االستشاري التن سيؽ مع ميندسي الوزارة ميندس االتصاؿ في جميع مراحؿ التنفيذ واف يقوـ مدير المشروع مف قبؿ
االستشاري بتزويدة بايجاز العمؿ يوميا .

( )63-5عدـ انتظاـ اي مف كوادر االستشاري وبدوف اعالـ ميندس اال تصاؿ مػف ىػذه الػوزارة ىػو مبػرر رئيسػي النيػاء خدماتػو فػو ار
وسيتـ حسـ المبالغ التالي يوميا مف مستحقات االستشاري نتيجة عدـ تقديمة لالعتماد اوعدـ توفيره الي مف الكادر المعتمػد
مف قبؿ صاحب العمؿ او عدـ تواجد كادر االشراؼ الموقعي في الموقع (او حسب مػا ىػو وارد فػي عػرض االستشػاري المػالي

اييما اعمى ) وفؽ التالي -:


حسـ مبمغ 161دينار يوميا بدؿ الميندس المقيـ.

 حسـ مبمغ  31دينار يوميا بدؿ المراقب.
االشراؼ عمى مشروع إنشاء مركز تدريب الحرؼ اليدوية والسوؽ التقميدية في حديقة الممؾ عبداهلل الثاني في محافظة معاف/المرحمة
الثانية (ب)

35



حسـ  511دينار عف اي زيارة دورية لمكادر الرئيسي لـ توثؽ وال تتـ حسب العقد.

( ) 64-5تنقالت جياز األشراؼ المقيـ  :يطمب مف االستشاري تأميف وسائؿ النقؿ الالزمة والمناسبة لطبيعة المشروع لتػنقالت جيػازه
الدائـ المكمؼ بمتابعة المشروع مف مكتبو الرئيسي إلى المشروع ومف المشروع إلى مكتبو الرئيسي وذلؾ عمى نفقتو.

( ) 65-5عمى االستشاري التاكد مف اطالعة وفيمة لكافة البنود في ىذه الوثيقػة وموافقتػو عمييػا واف عميػو طمػب االستفسػار الخطػي
مف صاحب العمؿ اثناء فترة تقديـ االستفسارات عف اي بند يحتاج اجابة استفسار عميو مف قبؿ صاحب العمؿ .

( ) 66-5لصاحب العمؿ التاكد مف دواـ كادر االستشاري في الموقع والزيارات التي يقوـ بيا الكػادر الرئيسػي فػي المكتػب االسشػتاري
بالطريقة التي يراىا صاحب العمؿ مناسبة ويتحمؿ االستشاري تبعات ذلؾ.

( ) 67-5عمى االستشاري المتابعة والتنسيؽ مع المقاوؿ لتقديـ برنامج سير العمؿ خالؿ اسبوعيف مف صدور امر المباشرة المقػاوؿ
وتحديثيا بشكؿ شيري.

( ) 68-5ال يحػػؽ لالستشػػاري اجػػازة اي مػػف كػوادره الفنيػػة فػػي الموقػػع اال بعػػد اشػػعار صػػاحب العمػػؿ خطيػػا واخػػذ موافقتػػو عمػػى ذلػػؾ
وبخالؼ ذلؾ يعتبر كادر االستشاري متغيب ويعتبر تقصير مف االستشاري في اداء ميامو ويتحمؿ االستشاري تبعات ذلػؾ بمػا
فييا تمديد عطاء االشراؼ بنفس المدة التي يتغيب فييا اي مف كادر الموقع دوف تحميؿ صاحب العمؿ ايو تكاليؼ اخرى.

( )69-5عمى االستشاري التقدـ باعتماد الكادر الفني عمى اف يكوف عمى االقؿ مطابؽ لشروط العطاء خػالؿ اسػبوع مػف تسػممو قػرار
االحالو العتمادة مف صاحب العمؿ وبخالؼ ذلؾ يتـ تمديد مدة عطاء االشراؼ عف كامؿ المدة التي ال يمتزـ فييا االسشػاري

عف تسمية الكادر الفني المطابؽ لصاحب العمؿ لالعتماد دوف تحميؿ صاحب العمؿ ايو تبعات مالية نتيجة ذلؾ .

( ) 31-5يحؽ لصاحب العمػؿ دوف ابػداء االسػباب الطمػب مػف االستشػاري تغييػر اي مػف كػوادرة الفنيػة لممشػروع وعمػى االستشػاري

خالؿ اسبوع تسمية البديؿ المطابؽ لشروط العطاء.

( )31-5تكوف االعماؿ التالية مف التزامات االستشاري المشرؼ التعاقدية ومشمولة باسعار العطاء وتشمؿ قياـ المستشار بدفع كافػة
الرسػػوـ والمصػػاريؼ والتكػػاليؼ والضػرائب ..الػػخ المترتبػػة عمػػى ذلػػؾ  ،حيػػث يقػػوـ صػػاحب العمػػؿ باصػػدار المخاطبػػات الالزمػػة

لمجيات صاحبة العالقة .

شروط خاصة إضافية -:

 -1يمتزـ االستشاري بتشغيؿ العمالة االردنية وفؽ احكاـ نظاـ رقػـ ( )131لسػنة  6116الخػاص بالزاميػة تشػغيؿ العمالػة االردنيػة مػف
أبناء المحافظة في مشاريع االعمار المنفذة فييا.

 -6عمى االستشاري زيارة الموقع والتاكد مف فيمو لممشروع قبؿ تقػديـ عرضػو وتضػمينو وبشػكؿ واضػح الي تكػاليؼ سػيتكمفيا صػاحب
العمؿ كاتعاب اضافية عمى المشروع .

 -3التاكػػد مػػف الفحصوصػات والمخططػػات ومطابقتيػػا لمتصػػاميـ واقتػراح واجػراء مػػا يمػػزـ مػػف تعػػديالت ومتابعػػة الحمػػوؿ التػػي يقػػدميا إف
تطمب العمؿ ذلؾ وتعتبر محممو عمى اسعار العطاء .

 -4عمى االستشاري التاكد باف اي اعماؿ يقوـ بيا المقاوؿ المنفذ لممشػروع ليػا اسػعار فػي العطػاء وتتوافػؽ مػع العقػد مػع المقػاوؿ وال
يترتب عمػى تنفيػذىا ايػو تكػاليؼ او تبعػات اضػافية عمػى صػاحب العمػؿ قبػؿ مباشػرة المقػاوؿ بتنفيػذ ليػذه االعمػاؿ واشػعار صػاحب
العمؿ خطيا بذلؾ مع تحديد التبعات التي سيتكمفيا صاحب العمؿ بشكؿ واضح ودقيػؽ  .وفػي حػاؿ عػدـ قيػاـ االستشػاري بػذلؾ فػاف

صػػاحب العمػػؿ لػػف يتحمػػؿ ايػػو تكػػاليؼ او  /و تبعػػات نتيجػػة تنفيػػذ ىػػذه االعمػػاؿ وانجازىػػا حسػػب االصػػوؿ قػػد تسػػتحؽ لالستشػػاري
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وتعتبر ىذه االعماؿ مف مسؤوليات االستشاري وميامو ومحممو عمى العطاء وال تعتبر مف مبررات التمديػد لالستشػاري واف اسػتحؽ
المقاوؿ بسببيا تمديد.

 -5عمػى االستشػػاري التنسػػيؽ مػع الجيػػات المعنيػػة لتثبيػػت حػدود االراضػػي مػػف خػػالؿ (دائػرة االراضػػي،البمدية المعنيػػة ،وزارة اشػػغاؿ اي
جيات ذات عالقة ) والتنسيؽ مع مف يمزـ بخصوص حدود االراضي المخصصة لممشروع موضوع البحث.

 -6مراجعػػػة الجيػػػات المختصػػػة لمحصػػػوؿ عمػػػى سػػػندات التسػػػجيؿ ومخططػػػات األراضػػػي والمخططػػػات التنظيميػػػة والبيانػػػات التغييريػػػة
واالحداثيات لمقطع والتأكد مف حدوث أية اف ارزات حديثة أو تغييرات تنظيمية عمى القطع.

 -7تثبيػػت حػػدود قطعػػة األرض عمػػى الواقػػع (االحػػداثيات ،النقػػاط المرجعيػػة  ،الحػػدود وايػػة امػػور اخػػرى الزمػػة ) لممقػػاوؿ عنػػد لممباشػػرة
بأعماؿ التنفيذ.

 -8التكاليؼ التي تتحمميا الوزارة نتيجة اعماؿ المشروع ىى المدة الالزمة لالشراؼ مػف تػاريخ امػر المباشػرة لالستشػاري ولغايػة تػاريخ
انجػػاز المشػػروع لممقػػاوؿ المحػػدد فػػي تقريػػر ضػػبط االسػتالـ االولػػي مضػػافا ليػػذا التػػاريخ مػػدة  15يومػػا تقويميػػا السػػتكماؿ اجػراءات
االستالـ ومتابعة تنفيذ النواقص وبخػالؼ ذلػؾ عمػى االستشػاري اخػذ مػا يمزمػو مػف ترتيبػات وتحميػؿ التكػاليؼ بعػد ىػذه الفتػره عمػى
اعماؿ المشروع بالرغـ مما قد يرد خالفا لذلؾ في العقد .

 -9عمى االستشاري عند وصوؿ نسبة االنجاز الفعمية نسبة  %81وبشػكؿ تمقػائي منػو الكشػؼ الػدقيؽ عمػى االعمػاؿ وتحديػد االعمػاؿ
واالجزاء الجاىزة لالستالـ الجوىري وعمؿ كشػؼ بػالنواقص والعيػوب ليػذه االجػزاء واالجػزاء االخػرى التػي قػد تمنػع االسػتالـ االولػي
لممشروع جوىريا وتحديد مػدة انجػاز تمػؾ االعمػاؿ واليػة معالجػة العيػوب التػي يقبميػا ومخاطبػة المقػاوؿ بيػا واشػعار صػاحب العمػؿ

بذلؾ.
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مراجعة الجيػات التنظيميػة فيمػا يخػص أي إجػراءات تتعمػؽ بقطعػة األرض مػف حيػث تعػديؿ صػفة اإلسػتعماؿ واالرتػدادات و/أو

توحيػد قطػػع األراضػػي و/أو أيػة اقتطاعػػات الزمػػة والحصػوؿ عمػػى اخػػر التعػديالت عمػػى القطػػع اف وجػدت سػواء (تخصػػيص مشػػاريع،

طريؽ )أو احداث شارع  ،طريؽ أو تعديؿ مسار( شارع  ،أو طريػؽ) ،شػامال تقػديـ كافػة الخػدمات اليندسػية والمسػاحية والمخططػات
الالزمة .
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المشروع يتـ بالمشاركة بيف وزارة السياحة واالثار وعػدد مػف الجيػات وعمػى االستشػاري الترتيػب والتنسػيؽ لعقػد االجتماعػات

الدورية بحيث ال تقؿ عف اجتماعية شيريا وعمؿ المحاضر الالزمة .

 -16عمى االستشاري تقديـ عمؿ عرض تقديمي لصاحب العمؿ عف المشروع الكتروني بور بوينت و بشكؿ شيري .

 -13مف مسؤولية االستشاري المشرؼ التنسيؽ مع المصمـ اثنػاء التنفيػذ وايػة جيػات فنيػة اخػرى تمػزـ أثنػاء مرحمػة التنفيػذ واشػعار
صاحب العمؿ بذلؾ.

 -14المشاركة في المجاف المعدة لتسميـ الموقع واستالـ المشروع واية لجاف يشكميا صاحب العمؿ لممشروع .

 -15اعادة التاكد مف الرفع المساحي لكامؿ مساحة المشروع مع تثبيت كافة المنشػآت واألبنيػة والخػدمات القائمػة مػف أعمػدة كيربػاء
وكوابؿ أرضية أو ىوائية وخطوط تصريؼ الصرؼ الصحي وحفر التفتػيش وعبػارات قنػوات تصػريؼ ميػاه األمطػار ومجػاري السػيوؿ

واألشجار بكافة أنواعيا وتحديد نوعيا وعمرىا وعمؿ توثيؽ لما يمزـ قبؿ التنفيذ .

 -16عمى االستشاري توثيؽ الواقع لممشروع بشكؿ اسبوعي الكترونيا وورقيا وتزويد صاحب العمؿ بذلؾ وتضمينو في التقرير الشيري

 -17عمى االستشاري ابػالغ منػدوب صػاحب العمػؿ ببرنػامج الزيػارات الميدانيػة الدوريػة لكػادر المكتػب الرئيسػي واال تفػاؽ مػع صػاحب
العمػػؿ عميػػة والتاكػػد مػػف القيػػاـ بالزيػػارات الدوريػػة الالزمػػة وعمػػؿ محضػػر زيػػارة موقػػع مػػف االط ػراؼ المعنيػػة وتضػػمينة بمطالبػػات

االشراؼ عمى مشروع إنشاء مركز تدريب الحرؼ اليدوية والسوؽ التقميدية في حديقة الممؾ عبداهلل الثاني في محافظة معاف/المرحمة
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االسشاري المالية وفي حاؿ عدـ القياـ بالزيارات المتفؽ عمييا حسب العقد يتـ حسـ  511دينار عف كػؿ زيػارة لػـ تػتـ بػدوف عػذر

يوافؽ عميو صاحب العمؿ وتعويض الزيارة خالؿ نفس الشير .

 -18يحؽ لصاحب العمؿ تكميؼ االستشاري بػاي اعمػاؿ اشػراؼ لغايػات ىػذا المشػروع وتبعاتػو وخدماتػو ضػمف المػده الالزمػة العمػاؿ
المشروع وتعتبر كمفتيا محممة عمى اسعار العطاء.

 -19تسجيؿ الميندسيف عمى كادر المكتب كميندسي موقع شرط اجباري لصرؼ المطالبات المالية .
 -61التنسيؽ مع الجيات المعنية اليصاؿ الخدمات ( مياه ،صرؼ صحي ،كيرباء وغيره لمموقع) .
 -61يجب تعبئة جدوؿ العطاءات الحكومية المحالة عمى االستشاري.

 -66لغايات صرؼ المطالبة النيائية لالستشاري يجب ارفاؽ التالي-:

 oارفاؽ براءة ذمة ومخالصة عف ىذا المشروع مف الكادر الفني المعتمد في المشروع موقعة مف طرفي العقد.
 oبراءة ذمة ضريبة الدخؿ.

 oما يفيد بانو تـ دفع ضريبة المبيعات .
 oالتقرير النيائي لممشروع.

 -63يحؽ لصاحب العمؿ نقؿ صالحياتو الى اي جية يريد دوف اعتراض مف االستشاري.

 -64يعدؿ ما ورد في الشروط العامة المادة ( )6/15يكوف اثاث وتجييزات المكاتب ىي ما ورد ضمف عطاء التنفيػذ واليػتـ تػوفير اي
مف المستمزمات والتجييزات مف خالؿ صاحب العمؿ.

 -65يمنػػع تمديػػد مػػدة المشػػروع لالستشػػاري فػػي حػػاؿ التػػاخير غيػػر المبػػرر مػػف قبػػؿ المقػػاوؿ فػػي تنفيػػذ االعمػػاؿ اذا تبػػيف عػػدـ اتخػػاذ
االستشاري لالجراءات التعاقدية بحؽ المقاوؿ ( حسب شروط العقد) في الوقت المناسب وتعتبر ىذه المدة محممة عمػى قيمػة اتعػاب
االستشاري واليدفع لو اي بدؿ  ،ويستثنى مف ذلؾ تمديدات المدة التي تصدر مف وزارة االشػغاؿ العامػة واالسػكاف حيػث يػتـ التمديػد

لالستشارييف تمقائيا .

 -66يحػؽ لمػػوزارة اسػتبعاد اي عػػرض اذا تبػيف لمجنػػة العطػاءات قيػػاـ المنػاقص بازالػػة او اضػافة ايػػة صػفحات غيػػر التػي تػػـ تسػػميميا
لممناقص في مرحمة البيع.
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