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نموذج اتفاقٌــة عقــــد خـدمــات هنـدسـٌــــة لإلشـــراف على العطاء المركزي رقم 2017/51
الخاص بتحسن طريق العمقة /الحسينية

عطاء رقـم(:

)1028/

حررت هذه االتفاقيــة فــي هــذا اليوم  ..............الموافق  ......من شهر .............
سنة  ............بين:
صاااااااحل ال ماااااا  :وزارة األشغغغغغغغال العامغغغغغغة واإلسغغغغغغكان علااااااا اعتباااااااره الفريااااااق ا و
ويمثلـــــــها ......................................................................................................................

واالستشـــاري ....................................................................... :علا اعتباره الفريق الثاني
ويمثلــــــها......................................................................................................................

لماااا اااان الفرياااق ا و رالباااا ع فاااي الحصاااو علاااا ااايمات فنية شااارا علاااا تنفياااذ
المشروع،ولما ان قي قبا ب ارا الفرياق الثااني المإايم ليا  ،فإاي تام االتفااق باين الفاريإين
علا ما يلي:
 -1ي ون لل لمات والت اابير الاواري فاي هاذا ال إاي نفام الم ااني الاواري فاي يفتار عإاي
المإاولة الموحي للمشاريع اإلنشاايية باإلااافة لاا الت ااري الاواري فاي المااي 1
ت تماي الت ااري الاواري فاي
من الشروط ال امة لهذا ال إي،وفي حا وجاوي ا ات
هذا ال إي.
 -2اعتبارالوثايق الميرجة أيناه جزءاع ال يتجزأ من هذا ال إي وت تبر في مجموعها وحاي
مت املة ،وي ون ترتيل أولوية الوثايق حسل التسلس التالي- :
أ -تال الإبو متامنا ع قرار اإلحالة.
ل -عرا المناقصة.
ج -الت ليمااات للمشااتر ين فااي المناقصااة ويعااو ال طاااء والم حااق التااي تصااير قبا
التوقيع علا ال إي.
ي -الشروط ال اصة لل إي.
ه -ا سم المرج ية.
و -الشروط ال امة.
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 -3أ-قيمة ال إي المإبولة رقماع).............................................(:يينار أريني.
ع
تابة)..................................................................( :يينار أريني.
ل-مي ال إي 14 :شهر .
 -4يت هي الفريق الثاني بتإييـــم ال يمـات الهنيسية المطلوبة من في هذا ال إي و نجازها
وفإا ع للشروط والمتطلبات الواري في .
 -5يت هي الفريق ا و بان ييفع للفريق الثاني قيمة ال إي بي أت اب في المواعيي
وبا سلول المحيي لذلك في الملحق رقم  3من لإاء قيام الفريق الثاني بتإييم
ال يمات الهنيسية المطلوبة من بموجل هذا ال إي.
وبنا عء علا ما ذ ر أع ه ،جرى توقيع هذا ال إي و برام في التاريخ المذ ور أع ه:

الفرٌق الثانً

الفرٌق األول
(صـاحب العمــل)
االســــم..........................:
الوظيفة.......................... :
التوقيــع...........................:

(االستــشـاري)
االســــم.............................:
الوظيفة.............................. :
التوقيــع...............................:

وقي شهي علا ذلك:
االســــم..........................:
الوظيفة.......................... :
التوقيــع...........................:

وقي شهي علا ذلك:
االســــم.............................:
الوظيفة.............................. :
التوقيــع...............................:
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الشـروط العامة لعقد الخدمات الهندسٌة
المـادة ( :)2التعارٌف:
ي ون لل لمات والمصطلحات التالية حيثما وريت في هذا ال إي الم اني الم صصاة لهاا أينااه ،ماا أن ال لماات التاي تشاير
لا ا ش اص أو الفرقاء تشم الشر ات وال يانات الإانونيةا رى ،ما لم يإتا السياق لير ذلك:
الحكومـــة :ح ومة الممل ة ا رينية الهاشمية.
صاحب العمل :الفريق المشار لي في هذا ال إي فريق أو و ذلك لفاؤه الإانونيون والذي يت اقي ماع االستشااري إلنجااز
ال يمات الهنيسية التي يشملها ال إي ،أو أي جهة أ رى يفواها صااحل ال ما لممارساة صا حيات ومساؤوليات الفرياق
ا و  ،علا أن يتم ع م االستشاري بذلك طيا ع.
ممثغغل صغغغاحب العمغغغل  :الشااا ص الاااذي ي يناا صااااحل ال مااا لمتاب اااة أعماااا االستشاااري بموجااال هاااذا ال إاااي ويتمتـاااـع
بالص حيـــات التي يتم تحيييها ل من قب صاحل ال م ما يجري ب غ االستشاري طيا ع بها.
االستشاري:الم تل م تل مهنيم ،م تل أو شر هنيسية ،م تل أو شر ة استشارية أو التالل المشاار ليا فاي ال إاي
فريق ثاني الذي ت اقي م صاحل ال م ياء ال يمات الهنيسية وفإا ع لهذا ال إي.
الخدمات الهندسغٌة :تإاييم ال ايمات الفنياة ال زماة لفشارا علاا المشاروع وفإاا ع لماا هاو محايي فاي هاذا ال إاي وم حإا
والشروط ال اصة بهذا ال إي.
األسس المرجعٌة :ا هيا والغايات ونطاق المهام المطلوبة واليراسات والبيانات ا ساسيةوالم لومات التي ت طاي ف ار
وااحة عن طبي ة ال يمات الهنيسية المطلوبة.
عرض المناقصة :ال را المإيم من االستشاري لا صاحل ال م النجاز ال يمات الهنيسية بموجل هذا ال إي.
كتاب القبول :الإبو الرسم ي من صاحل ال م ل را المناقصة مع أي شاروط ااافية اتفاق الفريإاان عليهاا قبا توقياع
ال إي وذلك وفإا ع لإرار اإلحالة.
قٌمة العقد المقبولة :المبلغ اإلجمالي المذ ور في تال الإبو مإاب أياء ال يمات الهنيسية المطلوبة وفإا ع لل إي.
قٌمة العقد :قيمة ال إي المإبولة باإلاافة لا أي زياي أو نإصان قي تطرأ علا ال إي.
الموافقــة :الموافإة ال طية أو الموافإة الشفوية التي يتلوها تأ يي طي.
ع
مدة العقد :هي المي المحيي في اتفاقية ال إي وتحيي ل ا تصاص محييا في الملحــق رقام /3أ مان هاذا ال إاي مان قبا
صاحل ال م .
الوثـائـق :هي الوثايق الميرجة في هذا ال إي والتي ت تبر جزء من .
الموقــع :ا رااي وا ما ن والمناطق التي يإيمها صاحل ال م أو ي ينها لتنفيذ ا شغا اليايمة فيها ،و اذلك أي أماا ن
أ رى ينص عليها ال إي تحييياع علا اعتبارها جزءا ُ من الموقع.
المبغغال االحتٌاطٌغغة :هااي المبلااغ أو المبااالغ الميرجااة فااي صااة بااي ا ت ااال والم صصااة للصاار علااا أي أعمااا أو
يمات أ رى تحيي بال إي ويحيي بني منفص ل منها في صة بي ا ت ال.
الموظف :الموظ الرسمي أو المست يم أو الممث أو الو ي ليى صاحل ال م أو من يمثل صاحل ال ما ويشام ذلاك
ال املين ليى المؤسسات الح ومية والشر ات التي تساهم بها الح ومة.
اآلخرٌن :ا ش اص من لير الموظفين.
الدفعات األخرى  :هي جميع ال ماوالت أو أت اال االستشاارات أو أت اال الاو ء أو ليرهاا المباشار وليار المباشار وأي
شيء ذو قيمة مايية يف ها االستشاري أو تم االتفاق علا يف ها لا "اآل رين" ويشم ذلك التصري علاا سابي المثاا ال
الحصاار وصاافا ع مفص ا ع لهااذه الاايف ات وسااببها سااواء تاام يف هااا أو اناات سااتيفع بش ا مباشاار أو لياار مباشاار ماان قب ا
ع
ع
نياباة عانهم أو أي مان ماوظفيهم أو و يهام أو ممثلايهم  ،وذلاك فيماا
نيابة عن  ،أو مان قبا استشااريي أو
االستشاري أو
يت لق باليعو لا تإييم ال روا ال اصة بتنفيذ هذا ال إي أو عملية المناقصة  /المزاوي نفسها واإلحالة علاا االستشااري
أو المفاواات التي تجري إلبرام ال إي من أج تنفيذه ف ع.
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الدفعات الممنوعة :هي جميع المبالغ سواء انت عماوالت أو أت اال استشاارات أو أت اال و ا ء أو ليرهاا يف ات بشا
مباشر أو لير مباشر أو أي شيء ذو قيمة مايية أو الوعوي أو الت هيات ليفع مث هذه المباالغ أو تإاييم هاذه ا شاياء ساواء
ع
نيابة عن أو من قب استشاريي مان البااطن
مباشر ع أو بالواسطة وبغا النظر عما ذا ان ذلك تم من قب االستشاري أو
ع
نيابة عنهم أو أي من موظفيهم وو يهم أو ممثليهم والتي تيفع لا أي "موظ " سواء تصار بصافة رسامية أم ال ،
أو
وذلك فيما يت لق باليعو لا تإييم ال روا ال اصة بتنفيذ هذا ال إي أو عملية المناقصة  /المزاوي نفسها أو اإلحالاة علاا
االستشاري أو المفاواات التي تجري إلبرام ال إي من أج تنفيذه ف ع .

المـادة ( :)1نطاق العمل بالعقد:
اإلشرا
ال إي.

علا تنفيذ المشروع وذلك من

يعم الم تل الرييسي و/أو شرا

مإيم حسل ما يري تحيييه الحإاا ع فاي هاذا

المـادة ( :)3اللغة والقانون المعتمدان:
أ-

ل-

ي ون ال إي باللغـة ال ربيـة بما في ذلك جميع المراس ت والشروط المت لإة ب  ،ال ان يجوز أن ت ون المواصافات
والم ططااات وجااياو ال ميااات والتإااارير الفنيااة باللغااة اإلنجليزيااة .و ذا حاارر ال إااي باااللغتين ال ربيااة واإلنجليزيااة
علا التفسير ي ون النص بال ربية هو الم تمي.
ووقع
تسري أح ام الإوانين وا نظمة والت ليمات ا رينية النافذ المف و علا هذا ال إاي عناي التوقياع عليا ويرجاع ليهاا
في تطبيق شروط .

المادة ( :)4الضرائب والرسوم:
 .1ي اع أطرا ال إي لجميع الإوانين وا نظمة والت ليمات الم مو بها في الممل ة فيماا ي اص الاارايل والرساوم ال
ذا وري نص فا ع لذلك في ال إي.
 .2علا االستشاري يفع رسوم طوابع الواريات والجام ة قب توقيع ال إي وحسل الإوانين وا نظماة والت ليماات ال اصاة
بذلك والم مو بها.

المـادة ( :)5كفالة حسن األداء:
علااا االستشاااري ب ااي تبلغ ا قاارار اإلحالااة وقب ا توقيااع ال إااي أن يإاايم لصاااحل ال م ا فالااة حساان ا ياء ااامانة لتإييم ا
ال يمات الهنيسية وقيام ب ام التزامات بموجل ال إي ولمي تزيي ث ثة أشهر علا مي ال إي وت ون ال فالة بنسبة %11
من قيمة ال إي المإبولة صايره عن بنك أو مؤسسة مالية م تمي رسميا ع وحسل نموذج ال فالة الاواري فاي ملحاق ال إاي رقام
 ، 2و ذا تطلل ا مر تمييي ال فالة فيحق لصاحل ال م تميييها علا حسال االستشاري لث ثة أشهر قابلاة للتجيياي لمايي
مماثلة حسل متطلبات سير ال م  ،وعلا ص احل ال م اإلفراج عن ال فالة ب اي موافإتا علاا الم الصاة النهايياة المإيماة
من قب االستشاري .
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المـادة ( :)6مستوى األداء:
أ-

ل-

يلتاازم االستشاااري ببااذ ا عنايااة ومواظبااة ياء واجبات ا المطلوبااة علااا أعلااا مسااتويات الممارسااة المهنيااة وان
يست يم ا ش اص المؤهلين ع في مجا ا تصاص و برت  ،وان ي لم صاحل ال م بأسماء و بارات المهنيساين
الااذين ساايإومون بتإااييم ال اايمات الهنيسااية .و ذا مااا تحإااق لصاااحل ال ما بااأن مسااتوى ا ياء المهنااي لل اااير الفنااي
ل ستشاري ال يتفق واليرجة المطلوبة ف لا صاحل ال م با غ االستشااري باذلك طيااع ،ويجال علاا االستشااري
أن يست يم واير فنية جييي ذا لزم ا مر لتصحي الواع وان ي يي تنظيم الفرياق ال اما بماا يتفاق وهاذا المطلال.
وعلا االستشاري أن يأ ذ في االعتبار الم حظات التي يوجه بشأنها أو يطلبها صاحل ال م أو من يمثل فاي ا
ما ل ع قة بتإييم ال يمات الهنيسية مواوع هذا ال إي.
ع
ذا ت ل االستشاري عن تإييم ال يمات الفنية بالمستوى المطلول في تبار ذلاك تإصايرا مان جانبا  ،ويحاق لصااحل
ال م في هذه الحالة ات اذ اإلجراءات ال فيلة بت في التإصير وتصحي ا طاء وذلاك ب اي ناذار االستشااري ،وتاتم
اإلجراءات وفإا ع للماي  12من هذا ال إي.

المـادة ( :)7سرٌان العقد،المباشرة:
أ -سريان مف و ال إي:
يسري مف و هذا ال إي ب ي توقي من قب الفريإين.
ل -تاريخ المباشر :
تتم المباشر في أعما اإلشرا بموجال تاال طاي يصايره صااحل ال ما لاا االستشااري محايياع فيا تااريخ
المباشر وتاريخ يوام عناصر الجهاز المشر باالتفاق فيما بين صاحل ال م أو من يفوا طيا ع واالستشاري،
وعلا صاحل ال م أن يراعي صيار أمر المباشر امن مي ال تإ عن أسبوع قب البيء بأعما التنفيذ لغاياات
يراسة الم ططات ووثايق ال طاء و بياء الرأي حولها.

المـادة ( :)8واجبات االستشاري:
يإوم االستشاري بأياء الواجبات المنصوص عليها في الملحق رقم  1المرفق بهذا ال إي.

المـادة ( :)9التنازل والعقود الفرعٌة:
أ .ال يحق ل ستشاري أن يتناز عن أي جزء من هذا ال إي للغير أو أن ي هاي لاا أي استشااري فرعاي الإياام باأي
جزء من ما لم تنص علا ذلك شروط اليعو أو عرا االستشاري ويحق لصاحل ال م لغااء ال إاي حياا أي
تصر يثبت من هذا الإبي وفإا ع ح ام الماي  12من هذا ال إي.
ل .وفي جميع الحاالت علا االستشااري الحصاو علاا موافإاة مسابإة مان صااحل ال ما علاا قياام أي استشااري
فرعي بأي عم وعلي أن يإيم لصاحل ال م الم لومات المطلوباة عان أي استشااري فرعاي مإتارح مان حيا
مؤه ت و برات و فاءت إلنجاز مث هذا ال ما  ،وان يإـاـيم اذلك عإاي الت ليا الفرعاي الاذي ابارم بينا وباين
االستشاري الفرعي وي ون االستشاري مسؤوالع مسؤولية املة عن جميع ال ايمات الهنيساية ،وعان أي طاأ أو
تإصير ينجم عن عمـ االستشاري الفرعي أو مست يمي .

المـادة ( :)20تحرٌات استطالع الموقع:
مرحلة عياي اليراسات والتصاميم ف لا االستشاري مراج ة تإارير تحريات
ذا تم جراء تحريات استط ع الموقع
استط ع الموقع ومإارنتهاا ماع الواقاع والتأ اي مان مطابإاة الواقاع لماا جااء فاي التإاارير بالتنسايق ماع استشااري اساتط ع
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بينهماا واساتيعاء االستشااري الاذي قاام بتحرياات اساتط ع الموقاع لبياان
الموقع ،و ع م صاحل ال ما عان أي ا ات
الرأي ذا لزم ا مر ومتاب ة جراء ما يلزم من ت يي ت علا الم ططات مع صاحل ال م والمصمم والمإاو .

المـادة ( :)22التغٌٌرات واألعمال اإلضافٌة:
أ .يحق لصاحل ال م جراء أي ت يي يراه ااروريا ع علاا ال ايمات الهنيساية مان حيا نوعهاا أو مإايارها أو طلال
تإييم يمات هنيسية اافية ويتم االتفاق باين صااحل ال ما واالستشااري علاا بايالتا ت ال التاي قاي تترتال علاا
تلك التغييرات وا عما اإلاافية.
ل .ويلتزم االستشاري بإجراء الت يي ت المطلوبة ،وذلك ب ي صايور ا مار ال طاي لا مان قبا صااحل ال ما وتثبيات
بي أت ال مؤقت ل ستشاري عن هذه الت يي ت وحتا يتم االتفاق علا بيالت االت ال بالش النهايي.

المـادة ( :)21التقصٌر من جانب االستشاري:
(/21أ)ٌ -عتبر االستشاري مقصراً فً أداء عمله إذا حصل أثناء تنفٌذ هذا العقد أي من الحاالت التالٌة:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

أي تأ ير لير مبرر في نجاز ال م والواجبات وتإييم ال يمات المطلوبة.
قيم عم بمستوى ال يتناسل وأصو وأعرا ممارسة المهنة الهنيسية أو أهم في أياء مهام .
ت ل عن تغيير أي من مست يمي ال املين م الفا بذلك الت ليمات المحيي بالماي  6من هذا ال إي.
قام بالتلزيم من الباطن ي جزء من المهام المو ولة لي بيون موافإة صاحل ال م .
لم يلتزم بتإييم عم يلبي المتطلبات ا ساسية للمشروع.
اعسر أو أصب لير ذي م ء مالية ،أو لجأ لا م الصة لصال يايني .

ولصاحل ال م في أي من الحاالت المنصوص عليها في الفإر /12أ أع ه نهاء ال إي بموجل اإلجراءات التالية:
أوالً :توجٌه نذار أو ل ستشاري مع منح مهلة لمي  21يوما ع لتصويل الم الفة.
ثانٌاً :فً حالة عيم تصويل االستشاري الم الفة ،يتم توجي نذار ثاني ل مع منح مي  14يوما ع لتصويل الم الفة.
ثالثاً :في حالة مرور فتر اإلنذار الثانية يون تصويل للواع أو ات اذ جراءات جاي ومإن ة إلزالة ا سبال الم الفاة،
يحق لصاحل ال م نهااء ال إاي ومصااير فالاـة حسان ا ياء أو جازء منهاا بماا يتناسال ماع ا عماا المتبإياة،
ويإوم بإ ما ال يمات المطلوباة بواساطة أجهزتا ال اصاة أو أن ي هاي لاا استشااريين ي ارين الإياام بمثا هاذه
ال يمات.
وتتم محاسبة االستشاري علا ما قيم من يمات لتاريخ نهاء ال إي محسوما ع من أي فروق من بايالت ا ت اال وال لفاة
التي يت بيها صاحل ال م للفتر المتبإياة اامن الماي المحايي فاي بايالت ا ت اال وأي تمييايات صايرت حتاا تااريخ
نهاء ال إي بموافإة الفريإين ،ويتـم احتسال هذه الفروقاات مان قبا اللجناة المنصاوص علياـها باالفإر /12ل مان هاذه
الماي .
ع
رابعاً :يحق لصاحل ال م في الحاالت الطارية وال اصاة الاواري فاي الفإار /12ج نهااء ال إاي فاورا وبايون توجيا
نذارات ،وتتم محاسبة االستشاري حسل ما وري في الفإر ثالثا ع أع ه.
(/21ب) -إذا تبٌن لصاحب العمل أثناء تنفٌذ األعمال المشمولة فً هذا العقد أو بعد انتهائها أن االستشاري- :
أ -لم ي تش عيوباا ع وأ طااء جوهرياة والتاي يم ان ا تشاافها بايون جاراء حساابات تصاميمي فاي التصااميم ا صالية
ووافق علا تنفيذ ا عما ما وريت في هذه التصاميم بأ طايها و /أو.
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ل -قام بإصيار ت ليمات أو أجاراء ت ايي ت علاا تصااميم أو مواصافات أو جاياو ال مياات أو أي مان وثاايق ال طااء
ا رى أيت أو قي تؤيي لا تغييرات أساسية فيها قي ينجم عنها طور علا المنشاأ أو زيااي بيار ليار مبارر فاي
الت االي عان قيمااة عطااء التنفيااذ فاان ذلااك ي تبار تإصاايراع مان قبا االستشااري وأجهزتا ف نايها يإااوم صااحل ال ما
بم اطبة وزير ا شغا ال امة واإلس ان مبينا ع تإصير االستشاري ويطلل تش ي لجنة فنية لتحيياي مساؤوليت مان ذوي
ال بر واال تصاص علا النحو التالي:
 .1ميير عام ياير ال طاءات الح ومية أو من يفوا طيا ع  -رييسا ع للجنة
 .2مهنيسا ع منيوبا ع عن وزار ا شغا ال امة واإلس ان
 .3مهنيسا ع منيوبا ع عن نإابة المهنيسين ا رينيين
 .4مهنيسا ع منيوبا ع عن هيية الم اتل الهنيسية في نإابة المهنيسين ا رينيين
 .5مهنيسا ع من ييوان المحاسبة
تإا وم هااذه اللجنااة بيراسااة افااة أب اااي المشا لة واالتصااا والتنساايق مااع الجهااات الم نيااة وترفااع توصااياتها لااا وزياار
ا شااغا ال امااة واإلس ا ان محاايي مسااؤولية االستشاااري ،فااإذا ااان قرارهااا با ثريااة أو باإلجماااع بالنساابة لتإصااير
االستشاري ومسؤوليت عن ا طاء وال يول يصير الوزير قراره ملزماا ع االستشااري بم الجاة التإصاير ومحما ع يااه
جميع التبعات المالٌة جراء ذلك.
/12ج – تحدد الحاالت الخاصة والطارئة المنصوص علٌها فً الفقرة (/21أ /رابعا) بما ٌلً:
-1
-2
-3
تم ترك هذه البنود لتتم تعبئتها من قبل صاحب العمل بحسب خصوصٌة المشروع فً حالة لزم ذلك)

المـادة ( :)23إنهاء العقد من قبل صاحب العمل:
يحق لصاحل ال م في أي وقت نهاء ال إي سبال لير ا سبال الواري في الماي /12أ  ،وفي هذه الحالة يإوم بأش ار
االستشاري وي طي مهلة  31يوما ع لتوقي ال ما بال إاي وعناي التوقا ياتم االتفااق باين الفاريإين علاا طريإاة المحاسابة
وت ويا االستشاري عن الت الي الف لية وال ساير التي قي يت بيها نتيجة نهاء هذا ال إي.

المادة ( :)24إنهاء العقد من قبل االستشاري:
-

 01يوما من تاريخ توقيع اتفاقية ال إي.
ذا لم يصير صاحل ال م أمر المباشر
ع
أ صاحل ال م بإيفاء االستشاري باليف ة المستحإة ل ب ي  61يوما من تاريخ استحإاقها.
أعسر صاحل ال م أو ت را لاايإة اقتصايية تمن من االستمرار في تنفيذ ال إي.

عشر أيام من
ف نيها علا االستشاري أن يطالل صاحل ال م صيار أمر المباشر أو تسييي اليف ة المستحإة ل
انتهاء الميي المحيي بالفإر أ أو الفإر ل أع ه و ذا لم يإم صاحل ال م بإصيار أمر المباشر وتسييي اليف ة
ال شر أيام هذه ،أو ذا اعسر صاحل ال م حسل الفإر ج أع ه ،فيحق ل ستشاري نهاء
المستحإة ل ستشاري
من قب صاحل ال م  ،وال ي اي ال م بهذا ال إي ال بموافإة
ال إي وطلل ت ويا الت ويا المناسل الناجم عن اإل
الفريإين.
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المـادة ( :)25مسؤولٌات صاحب العمل:
 -1موافا االستشاري باليف ات المستحإة ل في المواعيي المحيي بموجل هذا ال إي.
نسخ من وثايق عإي التنفيذ ،ال ان لير ملزم بتإاييم أي
 -2تإييم الم لومات والوثايق المتوفر ليي لا االستشاري مع ث
م ططات أو وثايق يو لا االستشاري الحصو عليها بموجل ال إي.
 -3تسمية مهنيم يمثل للتنسيق بين وبين االستشاري وليساعي االستشاري في الحصو علا الم لومات المذ ور أع ه.
 -4مساااعي االستشاااري فااي الحصااو علااا تصاااري الااي و أو تصاااري ال م ا ي ماان موظفي ا الااذين يتطلاال ال إااي
است يامهم.
 -5يفع بي أت ال استشاري استط ع الموقع ال ذا اتفق علا لير ذلك بموجل هذا ال إي .
 -6يإوم صاحل ال م عن طريق المإاو بتإييم م اتل للجهاز المشر المإيم في موقع ال م وت اون هاذه الم اتال مؤثثا
ومزوي بجهاز حاسول وطاب ة وما ينة تصوير وثايق ومجهز بالماء وال هرباء والصار الصاحي والتيفياة والت ييا
ذا لزم وتإييم ال يمة ال زمة لها وتشغيلها وصيانتها طيلة مي ال م ما لم تنص وثايق ال طاء علا لير ذلك.
 -7تسليـم االستشاري موقع المشروع بـ ام حيويه أو بش يم ن االستشاري من مباشر مهام .

المـادة ( :)26مدة العمل:
هي المي الف لية التي يستغرقها مإاو التنفيذ إلنجاز المشروع وتسلم ا شغا بما فيها التميييات التي يوافق عليها صاحل
ال م ا ماااافا ع ليهااا المااي ال زمااة إلنجاااز النااواقص واساات مها حساال تإرياار لجنااة تساالم ا شااغا  ،وتماايي ل ا عم ا أو
ا تصاص محيي في الملحق ال إاي رقام /3أ مان هاذا ال إاي بم رفاة وموافإاة صااحل ال ما حسال مإتاايات ال ما فاي
المشروع.

المـادة ( :)27بدل األتعاب:
أ -يحيي بي أت ال االستشاري في مرحلة ا شرا بموجل الملحاق ال إاي رقام  3المرفاق بهاذا ال إاي ماع مراعاا ماا
وري في البنوي ح،ط من الماي  22بهذا ال صوص.
ل -ذا حصلت ظار و أثنااء ساريان هاذا ال إاي أيت لاا ت ايي علاا أجاور و/أو لفاة اسات يام ال اواير الفنياة المماثلاة
لل ااواير المطلوبااة حساال هااذا ال إااي ،ف ناايها يإااوم وزياار ا شااغا ال امااة واإلسا ان بتشا ي لجنااة فنيااة لتحييااي نساابة
الت يي علا ا جور ،ويتم ت يي بيالت أت ال الجهاز الفني المحيي بالملحق رقم  / 3أ بإرار مان وزيار ا شاغا
ال امة واإلس ان.

المـادة ( :)28تدرٌب موظفً صاحب العمل:
يحق لصاحل ال م انتيال عايي مناسال مان مسات يمي و لحااقهم بجهااز اإلشارا
برنامج يتفق علي بين الفريإين ويإوم صاحل ال م بيفع رواتبهم ومستحإاتهم.

المـادة ( :)29تسوٌة الخالفات بٌن صاحب العمل واالستشاري:
أي نزاع أو

قي ينشأ عن هذا ال إي تتم تسويت باتباع اإلجراءات التالية:
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( :)2-29التسوٌة الودٌة:
أ.

ل.
ج.

ي.

ه.

و.
ز.
ح.

ط.

عان طرياق التساوية الويياة ف لاا الفرياق اآل ار
ذا صير ش ار من أي من الفريإين برلبت في تسوية ال ا
ا مااي  14يوم اا ع ماان تاااريخ تساالم اإلش ا ار أن يرسا ريه طي اا ع لااا موج ا اإلش ا ار بإبااو الاايعو لااا
التسوية الويية أو رفاها.
تبيأ جراءات التسوية الويية عنيما يوافق الفريق اآل ر علا قبو اليعو لا التسوية الويية.
ذا رفا الفريق اآل ار التساوية الويياة ،أو ذا لام يرسا أي ري لاا الفرياق الاذي وجا اإلشا ار ا ماي أ
 14يوما ع المبينة في البني أ من هذه الفإر  ،ي تبر طلال التساوية الويياة اأن لام ي ان ،و ي مان الفاريإين فاي
هذه الحالة المباشر في جراءات التح يم.
ع
يتولا التسوية الويية موفق واحي أو أ ثر من ذوي ال بر في نفام مجاا أعماا هاذا ال إاي وفإاا لماا يتفاق عليا
الفريإان ،و ذا لم يتفإا علا اسم الموفق أو الموفإين يجوز لهما أن يتفإا علاا أن يإاوم شا ص أو مؤسساة بت ياين
الموفق أو الموفإين.
للموفق فاي جمياع مراحا التساوية الويياة أن يطلال مان أي مان الفاريإين تإاييم ماا يلزما مان م لوماات ووقاايع
وأسبال ومستنيات ووثايق وأي أيلة أ رى ،وعلا الموفق أن يساعي الفاريإين فاي التوصا لاا تساوية ال ا
وييا ع بأسلول يتسم باالستإ والحياي ،وان يسترشي بمبايئ المواوعية والنزاهة وال يالة.
علا الفريإين والموفق االحتفاظ بسرية ما يت لق بإجراءات التسوية الويية بما فاي ذلاك اتفااق التساوية ،ال حيثماا
ي ون نشره اروريا ع لراا التنفيذ والتطبيق.
وييا ع ،فيإوما بإعياي االتفاق وتوقي ا ويصاب اتفااق التساوية الويياة
ذا توص الفريإان لا اتفاق لتسوية ال
ب ي توقي من الفريإين ملزما ع لهما.
تنتهي جراءات التسوية الويية بتوقيع الفريإين علا االتفاق  ،أو بمارور  31يوماا ع علاا قباو الطارفين للساير
بإجراءات التسوية الويية و لم يتم االتفاق علا الموفق  ،أو بمرور  61يوما ع من تاريخ االتفااق علاا الموفاق أو
تاريخ ت ين يون التوص لا اتفاق تسوي أو بإش ار طي يصير عن الموفاق يباين فيا انا ال يوجاي ماا يساوغ
االستمرار في جهوي التسوية الويية  ،أو بإشا ار طاي يصاير عان الفاريإين أو عان أحايهما لاا الفرياق اآل ار
والا الموفق بإنهاء جراءات التسوية الويية وفي جميع الحاالت علاا الموفاق أن يإايم تإرياراع بجمياع ماا توصا
أثناء قيام ب م الموفق وتسليم لاا الفاريإين ماع محااار جلساات
لي من وقايع وبينات في مواوع ال
التوفيق.
ال يجوز ي من الفريإين أثناء جراءات التسوية الويية ،أن يباشر في ات اذ أي جراءات تح يمية أو قاايية.

( :)1-29التحكٌـم:
في حالة عيم التوص لا تسوية ويياة وفإاا ع ح اام المااي  1-10أعا ه ف نيياذ ياتم اللجاوء لاا تساوية ال ا
بأسلول التح يم بموجل قانون التح يم ا ريني الساري المف و .

المـادة ( :)10تعدٌل التشرٌعات:
أ-
ب-


ياايفع ل ستشاااري أي مبااالغ اااافية يترتاال عليا يف هااا ل زينااة اليولااة نتيجااة لت اايي التشااري ات أو لفاارا أي
رسوم أو ارايل جييي ب ي موعي يياع عروا المناقصات.
أمااا ذا جاارى ت فاايا رساامي علااا أي ماان الرسااوم والااارايل المااذ ور بااالفإر أ أع ا ه ب ااي موعااي يااياع
عروا المناقصات ،ف نيها يحق للفريق ا و حسم تلك الت فياات من استحإاقات االستشاري.
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المادة ( :)12اإلخطارات العدلٌة:
ال حاجة لتباي اال طارات ال يلية بين الفاريإين لممارساتهما أي حاق مان حإوقهماا ال إيياة أو الإانونياة وت تبار أي رساالة
مسجلة مرسلة من أي فريق للفريق اآل ر علا عنوان المثبت بهذا ال إي بمثابة أ طار عيلي في جميع ا حوا .

المـادة ( :)11أحكام عامة:
أ.
ل.
ج.

ي.
ه.
و.
ز.
ح.

ط.
ي.
ك.
.
م.
ن.
م.

ع.
-1

علا االستشاري االلتزام بمتطلبات ال ويات السارية المف و عني المباشر بال م .
ن جميااع الم ططااات ووثااايق ال طاااء والم لومااات المت لإااة بهااذا المشااروع هااي ملااك لصاااحل ال م ا وال يحااق
ل ستشاري التصر بها بأي ش من ا ش ا ال ب ي موافإة صاحل ال م ال طية علا ذلك.
ذا ا تشا أي طااأ أو نإاص فااي الم ططاات أو فااي وثااايق ال طااء فااي مرحلاة التنفيااذ الف لاي للمشااروع ،ف لااا
االستشاري أن يإوم بإب غ صاحل ال م عنها فوراع ،وأن ي لم المهنيم المصمم مان ا صااحل ال ما عان
طبي ة تلك ا طاء ويتابع المصمم ب صوصها.
يجل علا االستشاري التإيي باعتماي المواي والمنتجات الصناعية المنصوص عليها في وثايق عطاء التنفيذ.
ال ناوين :ال تش ال ناوين الواري في هذا ال إي جزءاع منها وال تؤ ذ فاي االعتباار لايى تفساير شاروط ال إاي أو
مامون .
المفري والجمع :تنصر صيغة المفري لا الجمع وال م بال م وفإا ع لمإتاا الإرينة.
اريبةالمبي ات :يجل أن يشم الس ر المإيم الاريبة ال امة علا المبي ات ولن يتم فراي بني اص بالاريبة.
علا االستشااري التإياي التاام بالحاي ا يناا للرواتال الشاهرية للمهنيساين ال ااملين بهاذا ال إاي عناي تإاييم عراا
والااذي تحااييه نإابااة المهنيسااين ا رينيااين ماااافة ليا المصاااري وا رباااح و ا اسـتشااـاري ال يتإااـيي بااذلك أو
يإــوم باحتـسال رواتـل لهؤالء المهنيسين اق من ذلك سيتم استب اي عرا .
يطلال ماان االستشااري المحلااي ت بيااة الجاياو المرفإااة  5 , 4 , 3 , 2 , 1المت لإااة بحجام االلتاازام وبالواااع
المؤسسي ورؤساء اال تصاص وتحلي بي أت ال ال اير الفني الشهري واليعم الم تبي.
تحيي شروط التأهي والتإييم الفني ال اصة بهذا المشروع بالشروط ال اصة ن طلبت .
يحااق لصاااحل ال م ا التأ ااي بالطريإااة التااي يراهااا مناساابة ماان صااحة ويقااة الم لومااات والوثااايق المإيمااة ماان
االستشاري.
علااا االستشاااري االلتاازام بالت ليمااات الصاااير عاان نإابااة المهنيسااين بمااا يت لااق با عمااا اإلنشااايية والم ماريااة
وال هربايية والمي اني ية و فها.
ع
ت ون المسؤولية المينية والإانونياة للمهنايم المصامم و/أو المشار وفإاا لماا وري فاي الماواي ، 870 ، 877
 801من الإانون الميني ا ريني رقم  43لسنة  1086بغا النظر عما يري في هذا ال إي بهذا ال صوص.
يجوز لصاحل ال م االست ااة عن المراقبين بمهنيسين حييثي الت رج في ا تصاصات الهنيساة الم تلفاة فاي
مجا اال تصاصات المطلوبة.
ع
علا االستشاري أن ييرم عياي الجهاز المإيم ال زمة وأن يإيم لصاحل ال م شفا با عياي ال زماة متزامناة
مع برنامج تنفيذ ا شغا من قب المإاو ويتم ت يين أفراي هذا الجهاز حسل حاجة ال م الحإيإية بموافإة مسبإة
من صاحل ال م  ،وي اي النظر في أعياي الجهاز لما يعت الحاجة وذلك بزيايت أو بإنإاص بموافإاة الفاريإين،
وفي حالة حاجة المشروع عياي اافية من جهاز اإلشرا المإيم واقتنااع صااحل ال ما باذلك وموافإتا  ،ياتم
الت يـين وتيفع بي ا ت ال حسل ما هو مبين بالملحق رقم -3أ من هذا ال إي.
اليف ات ا رى:
لإااي صاارح االستشااري فااي الملحااق رقاام  4المرفااق بهااذا ال إااي بجميااع "الاايف ات ا اارى" والتااي يف هااا أو تاام
االتفاق علا يف ها لا "اآل رين" ،وعلا االستشاري تإييم وصفا ع مفص ع لهذه اليف ات ا رى وسببها سواء تام
يف ها أو انت ستيفع بش مباشر أو لير مباشر من قبل أو نياباة عنا  ،أو مان قبا استشااريين مان البااطن أو
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نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو و يهم أو ممثلايهم  ،وذلاك فيماا يت لاق بالايعو لاا تإاييم ال اروا ال اصاة
بتنفياذ هااذا ال إاي أو عمليااة المناقصاة  /الماازاوي نفساها أو اإلحالااة علاا االستشاااري أو المفاوااات التااي تجااري
إلبرام ال إي أو من أج تنفيذه ف ع  ,ما يت هي االستشاري بأن يإيم تصريحا ع طيا ع لا الفرياق ا و علاا الفاور
عن وجوي أي يف اات أ ارى بماا فاي ذلاك علاا سابي المثاا وصافا ع مفصا ع لسابل هاذه الايف ات ا ارى وذلاك
بتاريخ قيام باليفع أو تاريخ لزام باليفع أيهما يحي أوالع.
 -2يحق للفريق ا و فاي حاا حايو أي م الفاة أو ا بأح اام الفإار ع 1/مان هاذه المااي أن يت اذ أياا ع مان
اإلجراءات التالية أو جمي ها وذلك بمحا حريت وا تياره:
أ -أن ينهي هذا ال إي مع مراعا نصوص الماي /12أ من ال إي.
ع
ل -أن ي صاام ماان المبااالغ المسااتحإة ل ستشاااري بموجاال هااذا ال إااي مبلغ اا يساااوي ا ا في مبلااغ الاايف ات
الممنوعة.
ع
ج -أن يطالاال االستشاااري بااأن ياايفع لااا الفريااق ا و وعلااا الفااور مبلغ اا يساااوي اا في مبلااغ الاايف ات
ا رى ويإر االستشاري بموجل هذا البني بموافإت لير الإابلة للنإا علا االستجابة الفورية لمثا هاذه
المطالبة.
مع مراعا الفإر ع 4/أيناه ،يصارح الفريإاان باأن مجماوع المباالغ التاي يحاق للفرياق ا و تإااايها بموجال
هذه الفإر ع 2/لن يتجاوز ا في مجموع مبالغ اليف ات ا رى.
 -3يوافق االستشاري علا أن يامن جميع االتفاقيات التي يبرمها مع االستشاريين من الباطن أو المجهزين ،فيماا
ي ص هذا ال إي مواياع مماثلة لتلك الواري في الفإرات ع 1/و ع 2/أع ه علا أال تإ هذه المواي في شيتها
عن نصوص الفإرتين المشاار ليهماا  ،شاريطة أن تانص هاذه الماواي صاراحة علاا حاق الفرياق ا و بتنفياذ
أح ام هذه المواي مباشر بحق أي من هؤالء االستشاريين من الباطن أو المجهازين .ماا يت هاي االستشااري أن
يزوي الفريق ا و علا الفور بنسخ املة ومطابإة ص هذه االتفاقيات بمجـري التوقيع عليها وبما يثبات أنهاا
مشتملة علا هذه المواي.
 -4ال يجوز ي ش ص أن يتذرع بأن نص الماي أع ه يافي صافة المشاروعية علاا أي مان الايف ات ا ارى
ذا انت الإاوانين وا نظماة النافاذ تمن هاا ،وأن حإاوق الفرياق ا و المنصاوص عليهاا فاي المااي أعا ه هاي
باإلاافة لا أي حإوق أ رى قاي تترتال للفرياق ا و تجااه االستشااري أو أي طار ي ار بموجال الإاوانين
وا نظمة النافذ في الممل ة.
 -5يبإا نص الماي أع ه بجميع فإراتها ساريا ع ويتم ال م ب حتا ب ي نهاء هذا ال إي.
 .اليف ات الممنوعة:
 -1لإي صرح االستشاري وت هي للفريق ا و في الملحق رقم  5بأن لم يإم بيفع أو ي اي بايفع أي مان "الايف ات
ع
نيابة عنا
الممنوعة" سواء مباشر ع أو بالواسطة  ،وبغا النظر عما ذا ان ذلك قي تم من قب االستشاري أو
ع
نيابة عنهم أو أي مان ماوظفيهم أو و يهام أو ممثلايهم لاا الفرياق ا و
أو من قب استشاريين من الباطن أو
 ،ويشم ذلك علا سبي المثا ال الحصر أي "موظ " بغا النظر عما ذا ان يتصر بصافة رسامية أم
ال  ،وذلك فيما يت لق باليعو لا تإييم ال روا ال اصة بتنفيذ هذا ال إي أو عملية المناقصة  /المزاوي نفسها
أو اإلحالااة علااا االستشاااري أو المفاواااات التااي تجااري إلباارام ال إااي أو ماان أج ا تنفيااذه ف ا ع  ,مااا وت هااي
االستشاري بأن ال يإوم بتإييم أي يف ات ممنوعة أو أن ي ي بتإييم مث هذه اليف ات سوا عء مباشر ع أو بالواسطة
وسااوا عء أ ااان ذلااك ماان قب ا االستشاااري نفس ا أو استشاااريين ماان الباااطن أو أي ماان مااوظفيهم أو و يهاام أو
ممثليهم لا أي "موظ " فيما يت لق بت يي هذا ال إي أو تجيييه أو تميييه أو تنفيذه.
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بأح ام الفإر
 -2يحق للفريق ا و في حا حيو أي م الفة أو
اإلجراءات التالية أو جمي ها وذلك بمحا حريت وا تياره:

 1/مان هاذه المااي أن يت اذ أياا ع مان

أ .أن ينهي هذا ال إي مع مراعا نصوص الماي /12أ من ال إي.
ع
ل .أن ي صم من المبالغ المستحإة ل ستشااري بموجال هاذا ال إاي مبلغاا يسااوي اا في مبلاغ الايف ات
الممنوعة.
ج .أن يطالل االستشاري بأن ييفع لا الفريق ا و وعلا الفور مبلغاا ع يساـاوي اا في مبلاغ الايف ات
الممنوعة ويإر االستشاري بموجل هذا البني بموافإت لير الإابلة للنإا علا االستجابة الفورياة لمثا
هذه المطالبة.
 4/أيناااه ،يصاارح الفريإااان بااأن مجمااوع المب االغ التااي يحااق للفريااق ا و تإاااايها
مااع مراعااا الفإاار
 2/لن يتجاوز ا في مجموع مبالغ اليف ات الممنوعة.
بموجل هذه الفإر
 -3يوافق االستشاري علا أن يامن جميع االتفاقيات التي يبرمها ماع االستشااريين مان البااطن أو المجهازين،
فيما ي ص هذا ال إي مواياع مماثلة لتلك الواري في الفإرات  1/و  2/أع ه علا أال تإ هذه المواي
في شيتها عن نصاوص الفإارتين المشاار ليهماا  ،شاريطة أن تانص هاذه الماواي صاراحة علاا حاق الفرياق
ا و بتنفيذ أح ام هذه المواي مباشر بحق أي من هؤالء االستشاريين من البااطن أو المجهازين .ماا يت هاي
االستشاري أن يزوي الفريق ا و علاا الفاور بنساخ املاة ومطابإاة صا هاذه االتفاقياات بمجاري التوقياع
عليها وبما يثبت أنها مشتملة علا هذه المواي.
 -4ال يجااوز ي ش ا ص أن يتااذرع بااأن نااص الماااي أع ا ه يااافي صاافة المشااروعية علااا أي ماان الاايف ات
الممنوعة ذا انت الإوانين وا نظمة النافذ تمن ها ،وأن حإاوق الفرياق ا و المنصاوص عليهاا فاي المااي
أع ا ه هااي باإلاااافة لااا أي حإااوق أ اارى قااي تترتاال للفريااق ا و تجاااه االستشاااري أو أي طاار ي اار
بموجل الإوانين وا نظمة النافذ في الممل ة.
 -5يبإا نص الماي أع ه بجميع فإراتها ساريا ع ويتم ال م ب حتا ب ي نهاء هذا ال إي.

المـادة ( :)13إقرار المخالصة:
علا االستشاري حا تإييم ل شا اليف اة النهايياة أن ي طاي صااحل ال ما قارار م الصاة يثبات فيا أن
ش اليف ة النهايية يش التسوية ال املة والنهايية لجميع المبالغ المساتحإة لا بموجال ال إاي ،ويشاترط أال
يسري مف و قرار الم الصة ال ب ي قبا االستشاري للمبالغ المستحإة ل بموجل هذه اليف ة.

المـادة ( :)14اإلشعارات:
تبلااغ اإلشا ارات والمراسا ت التااي يصاايرها صاااحل ال ما لااا االستشاااري وتلااك التااي يإااوم االستشاااري
بإب لها لا صاحل ال ما وفإاا ع ح اام ال إاي ماا بالبرياي المساج أو بإياياعها لايى الم تال الرييساي ل ا
فريق لهذه الغاية ويتم تحيييه تالياع:
فريق منهما ،أو بإرسالها لا أي عنوان ي ر ي ين

عنوان صاحب العمل..................................................................................:

عنوان االستشـاري.................................................................................... :
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ملحق العقد رقم ( )2واجبات االستشاري فً مرحلة اإلشراف
-2

-1
-3

-4

-5

-6
-8
-7

-0
-11
-11
-12
-13
-14
-15

جهاز اإلشراف:
علا االستشاري توفير الجهاز الفني لألشرا علاا أشاغا المشاروع حسال الماؤه ت والشاروط المبيناة باالملحق رقام
/ 3أ ويحيي في هذا الملحق ال اواير وا عاياي وسانوات ال بار لألجهاز المإيماة بشا يايام ولألجهاز المسااني وليار
المإيمة اافة لا يعم الم تل الرييسي.
البنوي ال اصة بذلك امن الملحق رقم /3أ .
التنقـــالت :يتم توفير التنإ ت من
دعم المكتب الرئٌسً:
ع
ي ون الم ـتل الرييسـي مسـؤوال عـن يار جهـاز اإلشارا ويإاوم بمهاام المهنايم المنصاوص عليهاا فاي يفتار عإاي
المإاولة الموحي للمشاريع اإلنشايية وهذا ال إي ،ما يإوم بإيفاي ال ايي الا زم مان مهنيساي الم تال الرييساي الم تـاـصين
با عما الجاري تنفيذها لزيــار المشـروع ا فتار التنفياذ لماا يعات الحاجاة أو ا أسابوعين علاا ا قا للتايقيق
علا تإيم سير ال ما ومطابإتا للشاروط وبأنا ينفاذ حسال أعلاا مساتوى مان مساتويات ممارساة المهناة علاا أن يإـاـيم
االستشاري تإريـراع عـن هـذه الزيـارات امـن التإارير الشهرية.
مراج ااة الم ططااات ووثااايق ال طاااء المإيمااة ماان قب ا المصاامم و بااياء الاارأي حولهااا لااا صاااحل ال م ا فيمااا ي ااص
شموليتها وقابلية تنفيذها قب المباشر وأثناء التنفيذ ،و ذا ا تشا فيهاا أي عياول أو ناواقص ف ليا تبلياغ صااحل ال ما
عنها طيا ع لت في هذه ال يول والنواقص.
اإلشرا علا التنفيذ حسل متطلبات المشروع هنيسيا ع وفنيا ع وطبإا ع ل إي المإاولاة الموحاي للمشااريع اإلنشاايية وتوجيهاات
صاحل ال م قبا جاراء أي ت ايي ت رييساي علاا التصااميم ،ورفاا
صاحل ال م والتنسيق مع المصمم من
أي أعما م الفة لوثايق عطاء التنفيذ.
مراج ة الم ططات التنفيذية التي يإيمها المإاو والموافإة عليها والطلال مان المإااو اسات ما أي م ططاات تفصايلية
الزم لتنفيذ ا عما .
التيقيق في صحة تثبيت ا ب اي علا الموقع من قب المإاو .
اإلشرا علا الفحوصات الم برية ال زمة علا الحصمة واإلسفلت وال رسانة وأي مواي أ رى والتأ اي مان مطابإتهاا
للمواصفات ال اصة بها للمحافظة علاا مساتوى ا شاغا وتبلياغ المإااو عان أي عياول قاي تحتااج لاا م الجاة و اذلك
التأ ي من س مة فحوصات استط ع الموقع وفإا ع لما وري في الماي  11من هذا ال إي.
علا االستشاري التشاور مع صاحل ال م أثناء سير ال م في ا ماور المت لإاة بأعماا التنفياذ وأن يحيطا علماا ع بتإايم
سير ال م .
يراسة المإترحات الفنية المإيمة من قب المإاو وتإييم المشور الفنية لصاحل ال ما والتوصايات المناسابة فيماا يت لاق
بالمواي وال ينات المذ ور في المواصفات وجياو ال ميات.
اإلشرا والتيقيق علا جاراء ال يا لألشاغا المنجاز بالتنسايق ماع المإااو  ،والتوصاية مان حيا قباو أو رفاا أي
أجزاء من ا شغا المنجز .
تيقيق شاو الايفع اليورياة والنهايياة للمإااو  ،وتصاييإها للايفع ب اي التأ اي مان مطابإتهاا للمواصافات الفنياة والشاروط
الت اقيية باالاافة الا تيقيق ت يي ت االس ار بسبل تغير ت الي المواي المرفإ باليف ات المرحلي .
مناقشة ومفاواة المإاو في أس ار ا شغا الجييي التي قي تستجي أثنااء التنفياذ ولام ت ان واري فاي ال طااء ،ويراساتها
وتحل يلها و جراء ما يلزم وفإا للفص الثال عشر من يفتر عإي المإاولة الموحي للمشاريع اإلنشايية.
يراسة و عياي ا وامر التغييرية و جراء الت يي ت ال زمة علا الم ططات والوثايق ا صلية لتتناسل وطبي ة ا شغا
الجييي وفإا ع للفص الثال عشر من يفتر عإي المإاولة الموحي للمشاريع اإلنشايية،وبالتنسيق مع صاحل ال م .
قاي يإاع باين صااحل ال ما والمإااو و باياء النصا والمشاور لصااحل ال ما لبياان
تإييم الرأي الفني فاي أي ا
الموق الصحي وتم ين صاحل ال م من متاب ة المواوع ،و ذا تمت هذه ال يمات ب ي انتهاء مي ال ما ياتم االتفااق
بين الفريإين علا بي ا ت ال التي قي تترتل علا ذلك،بما فيها بيالت ات ال الزيارات الزايي عما هاو واري فاي الفإار
 17من هذا الملحق.
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-16
-18
-17

-10

-21

-21

عم ش بنواقص ا شغا المنجز والتوصية من حي قبو أو رفا أي أجزاء من ا شغا المنجز .
تيقيق الم ططات النهايية للمشروع ما جرى تنفيذه ف ع ) As Built Drawingsوالم ي من قب المإااو وتإاييمها
لصاحل ال م .
الإيـام بال ش علـا ا شغا قبـ انتهـاء فتر اإلشا ار بإصا ح ال ياول يون حاجا لتميياي فالاة حسان ا ياء ،و با غ
المإاو عن أي أشغا قي تحتاج لا اإلص ح أو التبيي ثم الإيام بتحاير شهاي ا ياء ب ي نجاز اإلصا حات ،و اذلك
الإيام باإلشرا علا أي أشغا تحتاجها المشاريع أثناء فتر اإلش ار بإص ح ال يول مهما ان نوعهاا وطبي تهاا بايون
زيارات.
مإاب علا أال تزيي عن ث
ع
االحتفااـاظ بسجااـ ت التإاريااـر اليوريااـة واليوميااـة مبينااـا فيهااـا حالااـة الطإااـم وعاايي جهاااز المإاااو والم اايات و ميااـات
المـواي التـي تـوري لا الموقع والفحوصات الم برية وأي أشغا أ رى وتإييم مم نسخ من التإارير اليورية وتإارير
االجتماعات لا صاحل ال م .
عياي وتإييم  3نسخ من التإارير الشهرية علا أن تشم ما يلي:
 الصور الفوتولرافية التي ي ل المإاو بالتإاطها.
 تإرير موجز عن ا حوا الجوية بما ي يم ألراا المشروع.
 ا شغا المنجز لتاري بالتفصي من حي النسل والإيم.
 الت ليق علا سير ال م ومإارن ما هو حاص حإيإة وبين برنامج ال م الم تمي.
 ا وامر التغييرية الصاير لتاري .
 بيان المشا والنواقص والم وقات ووساي الم الجة.
 ش بالم يات المست ملة والمواي المحار .
 أعياي ال ما المهر وال ما ال اييين ويوامهم.
 اليف ات المستلمة من قب المإاو لتاري .
 شااا بالفحوصاااات الم برياااة والت لياااق عليهاااا واإلجاااراءات المت اااذ ب صاااوص الماااواي الم الفاااة
للمواصفات.
 أعياي المهنيسين والفنيين ال املين المإيمين .
االشتراك بأي لجان تت لق باإلشرا علا المشروع.
مالحظة:

 -0ذا تطلبت ظرو ال م متطلبات اصة ولم تاري اامن الواجباات ف لاا صااحل ال ما تحيياي هاذه المتطلباات
وواجبات االستشاري.
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ملحق العقد رقم ( :)1نموذج كفالة حسن األداء
إلى السادة...............................................…………....................................... :
ٌسرنا إعالمكم بأن مصرفنا ............................…...................................................
قد كفل بكفالة مالٌة ،االستشاري .............................................................................
بخصوص العطاء رقم.....................................…............................................... :
المتعلق باإلشراف على...................................................................................... :
بمبل  )...........................................( :دٌنار أردنً.
وذلك مقابل كفالة حسن األداء لضغمان التغزام االستشغاري بتقغدٌم الخغدمات الهندسغٌة لإلشغراف وفقغا ً لشغروط العقغد الخاصغة
بالعطاء أعاله.
وأننا نتعهد أن ندفع لكم المبل المذكور لدى أول طلب من قبلكم بال إنذار أو تحفظ أو أي شغرط آخغر ،وبغغض النظغر عغن أي
معارضة من جانب االستشاري.
وتبقى هذه الكفالة سارٌة المفعول من تارٌخ إصدارها ولمدة ثالثة أشهر من انتهاء مدة العقد وتحدد مبدئٌا ً:
بتغغارٌخ  ................شغغهر ................مغغن عغغام  ..............مغغا لغغم ٌغغتم تمدٌغغدها أو تجدٌغغدها بنغغاء علغغى طلغغب صغغاحب
العمل.
توقٌع الكفٌل  /مصرف.............................................................................................................. :
المـفـوض بالتوقٌــــــع.............................................................................................................. :
بحضـــور وشهـــــــادة.............................................................................................................. :
الـتـارٌــخ............................................................................................................................. :
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ملحق العقد رقم ( :)3بدل أتعاب االستشاري فً مرحلة اإلشراف
بدل أتعاب جهاز اإلشراف المقٌم:
بيالت شهرية شاملة ،للرواتل ا ساسية وما يتب ها من جازات وت وياات وامان اجتماعي واريبة وبيالت تنإ ت
وبي يار وأرباح ومصاري لير منظور .
ويلتزم االستشاري بتوفير بيي ي من أفراي الجهاز المشر تتم جازت لفتر تزيي علا  3أيام وفي حا عيم قيام
بذلك تحسم لفة بي أت ال أفراي الجهاز المشر المجازين ما حييت في الملحق رقم  / 3أ .
 31يوما ع من تاريخ تإييم ال شو ال اصة بها.
 -1يتم تسييي جميع اليف ات من قب صاحل ال م
من المواقع أو الم تل الرييسي ب ي االتفاق بين
 -2يتم ت فيا أعياي الجهاز المشر وبيالت أت اب في
صاحل ال م واالستشاري علا ذلك في اوء اإلنجاز الف لي وتإيم سير ال م فيالمشاري الم تلفة،و ذا لم يتم
.
االتفاق بين الفريإين ،يحتفظ االستشاري بالجهاز الفني ما وري في ال إي لحين ح ال
 -3طريإة اليفع:
أ -ييفع بي أت ال الم تل الرييسي مبلغ شهري مإطوع ل ام مي ال م وي ون هذا البي ثابت الإيمة طيلة المي
المحيي ليعم الم تل والواري في الملحق رقم /3أ  ،وب ي انإااء مي يعم الم تل المحيي في نفم الملحق
يتم ت فيا قيمة اليعم الم تبي الشهري بسبل ت فيا أعياي الجهاز وفإا لما يلي:
فتر التنفيذ للم تل
اجمالي قيمة اليعم
نسبة اليعم للم تل =
قيمة ال طاء اإلجمالية يون المبالغ االحتياطية واريبة المبي ات

× %111

الت فيا علا قيمة اليعم الم تبي الشهري= نسبة اليعم الم تبي × رواتل ال اير الشهري الذي يتم االستغناء عن .
وعلا االستشاري الإيام بأي أعما تت لق بال طاء الذي يإوم با شرا علي ب ي تاريخ تسلم ا شغا ولحين انتهاء فتر
زيارات * يون أن يحق ل المطالبة بأية ت الي مإاب ذلك ،وت تبر لفة
ا ش ار بإص ح ال يول علا أال تزيي عن ث
مث هذه ا عما محملة علا أس ار عطاء ال يمات الهنيسية لفشرا .
ل -ييفع بي أت ال الجهاز المإيم المتفق علا بإاي حسل الجيو الواري في الملحــق رقـم  – 3أ وت ون هذه
البيالت ثابتة الإيمة طيلة مي تنفيذ المشروع.

* تم اافة تواي

لا الفإر رقم  15من ملحق ال إي رقم 1
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ملحق العقد رقم (/ 3أ)  :بدل أتعاب االستشاري فً مرحلة اإلشراف شامال ضرٌبة المبٌعات

الرقم

الوصف والخبرة والكوادر

2

مدٌر مشروع:
بمؤهاااا جااااام ي فااااي الهنيسااااة
المينيااااة وب باااار ال تإاااا عاااان
 15سنة في مشاريع مشاب .
مهندس طرق:
بمؤهاااا جااااام ي فااااي الهنيسااااة
المينيااااة وب باااار ال تإاااا عاااان
 11سنة في مشاريع الطرق.

1

3

4

5

الحد األدنى
للرواتب لكل
شهر
(دٌنار)

العدد

2

---

2

1411

مهندس مواد:
بمؤهاااا جااااام ي فااااي الهنيسااااة
المينية ب بر ال تإ عان 11
سااااااانة بأعماااااااا الم تبااااااارات
الهنيسية و واص المواي.

1311

مهندس كهربائً:
بمؤهااا جاااام ي فاااي الهنيساااة
ال هرباييااة ب باار ال تإاا عاان
 8سنوات.

1111

مراقب فنً طرق:
بمؤهاا ليااة جام يااة متوسااطة
مت صاااااص بأعماااااا الطااااارق
وب بااااااار ال تإااااااا عااااااان 8
سنوات.

811

2

2

2

20

المدة
بالشهر

24
شهر

24
شهر

24
شهر

21
شهر

24
شهر

البدل الشهري
بالدٌنار
(شامال لضرٌبة
المبٌعات)
رقما ً وكتابة
مبل احتٌاطً

المجموع بالدٌنار
رقما ً وكتابة

()55000
خمسة وخمسون ألفا ً
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الرقم

الوصف والخبرة والكوادر

الحد
األدنى
للرواتب
لكل شهر
(دٌنار)

6

حاسب كمٌات طرق:
بمؤه لية جام ياة متوساطة ت صاص
حسااااال ميااااات وب باااار فااااي اعمااااا
الطرق ال تإ عن  8سنة.

751

7

مساح:
بمؤه لية جام ية متوسطة ت صاص
مساحة وب بر ال تإ عن  8سنة

751

8

فنً مختبر:
بمؤها ليااة جام يااة متوسااطة وب باار
ال تإااااا عااااان  8سااااانة فاااااي أعماااااا
الم تبرات الهنيسية و واص المواي.

811

9

قٌاس:
بمؤها ليااة جام يااة متوسااطة وب باار
ال تإااااا عااااان  8سااااانة فاااااي أعماااااا
الم تبرات الهنيسية و واص المواي.

311

20

موظف اداري:
بمؤه جام ي أو لية جام ية متوسطة
وب بااار ال تإااا عااان  3سااانوات فاااي
أعما الطباعة وحفظ الملفات.

العدد

2

2

2

2

2

351

22

المدة
بالشهر

24
شهر

24
شهر

24
شهر

24
شهر

24
شهر

البدل الشهري
بالدٌنار
(شامال لضرٌبة
المبٌعات)
رقما ً وكتابة

المجموع بالدٌنار
رقما ً وكتابة
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الوصف والخبرة والكوادر

الرقم

الحد
األدنى
للرواتب
لكل شهر
(دٌنار)

العدد

المدة
بالشهر

البدل الشهري
بالدٌنار
(شامال لضرٌبة
المبٌعات)
رقما ً وكتابة

المجموع بالدٌنار
رقما ً وكتابة

** الكادر المطلوب حسب النظام رقم 232لسنة 1026نظام إلزامٌة تشغٌل العمالة االردنٌة من أبناء المحافظة فً مشارٌع
اإلعمار المنفذة فٌها.
22
21
23

مهندس مدنً حدٌث التخرج .
سائق ٌحمل رخصة سوق عمومً .
مراسل.

24

عمال .

25

توفٌر سٌارات بغك اب دبغل كبغٌن مودٌغل ال
ٌقل عن  1023وسعة مغاتور ال تزٌغد عغن
.cc2500

26

دعغغغم المكتغغغب الرئٌسغغغً شغغغامل جمٌغغغع
الخغغغغغغدمات والتخصصغغغغغغات الهندسغغغغغغٌة
الالزمغغغغغة والزٌغغغغغارات (مغغغغغن رؤسغغغغغاء
االختصاص) خالل فترة التنفٌذ.

400

1

325

3

251

2

251

1

3

---

مقطوع

24
شهر
24
شهر
24
شهر
24
شهر
24
شهر

24
شهر

المجموع (بدل اتعاب االستشاري الشهرٌة) شامالً الضرٌبة العامة على
المبٌعات مع المبال االحتٌاطٌة.
المجموع الكلً المنقول إلى صفحة ()15

قٌمغغغغغغغة العطغغغغغغغاء اإلجمالٌغغغغغغغة لإلشغغغغغغغراف شغغغغغغغامالً الضغغغغغغغرٌبة العامغغغغغغغة علغغغغغغغى المبٌعغغغغغغغات والمبغغغغغغغال االحتٌاطٌغغغغغغغة
المجموع كتابة................................................................................................................... :

م حظات:
 -0يم ن لصاحل ال م اافة ال واير الفنية واإليارية لير المذ ور أع ه.
-2

تيون البيالت الشهرية والمجموع باليينار رقما ع و تابة.
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-3

يلتاازم االستشاااري بتسااليم و رفاااق شااهايات اساات م الرواتاال ا ساسااية لجهاااز االشاارا
تتامن الحي ا ينا المشار لي أع ه بشا
قبل أصوليا ع ولن يتم صر

-4

شاهري ماع الايف ات الشاهرية وت اون مصايقة مان

اي يف ة للمستشار بيون تإييم الشهايات.

فااي حااا عاايم الت يااين ي ماان افااراي اااير االشاارا

المشااار لاايهم فااي الملحااق /3أ اع ا ه

واالعتماي من صاحل ال م حسل االصو سيتم حسم مسة أا ا
-5

والتااي

الراتل.

علااا االستشاااري تسااجي ال اااير الهنيسااي الااذي يااتم اعتمااايه علااا اااير الم تاال فااي نإابااة
المهنيسين.

-6

يإاوم االستشااري بت بيااة ال اناة المت لإاة بالبااي الشاهري الاواري فااي الجايو أعا ه متااامنة
االلتزام بالحي ا ينا للرواتل الواري بال ش

-7

ماافا ع لي هامش رب الم تل.

ال يجوز أن تإوم الم اتل االستشاارية بالتسا ير حسال الحاي ا يناا ل اون الم تال يترتال عليا
باإلاافة لا مصاري

الم تل اإليارية وا رباح مبالغ تيفع حسل الإوانين الناظمة في الممل ة

ا رينية الهاشمية مث قانون الامان االجتماعي والتأمين الصاحي وليرها،وعليا فإنا لان ياتم
قبو أي عرا من المستشارين بحا بإاء الس ر اإلفرايي لتس ير ال واير حسل الحي ا يناا
الواري بال طاء ل ون ذلك م ال

لألنظمة والإوانين الم مو بها.

اسم االستشـــاري …...........................................................................................................
المفوض بالتوقٌع … .........................................الوظٌفة …..................................................
العنوان .……..................................................................................................................
تلفون  ...............................فاكس  ...................................ص.ب .……................................

خاتم وتوقٌع االستشاري
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ملحق العقد رقم ( / 3ب) :خالصة بدل أتعاب االستشاري فً مرحلة اإلشرافعلى العطاء المركزي رقم
2018/
الخاص بتحسٌن طرٌق العمقة  /الحسٌنٌة
الرقم

منقول من
صفحه

الوصف

-2

كلفة اإلشراف شامالً ضرٌبة المبٌعات

-2

قٌمغغغة العطغغغاء اإلجمالٌغغغة شغغغغامالً المبغغغال االحتٌاطٌغغغة وضغغغغرٌبة
المبٌعات.

المجموع رقماً( :

فلس

القٌمة اإلجمالٌة
كتابة
دٌنار

13

) دٌنار أردنً

المجموع كتابة…… ………………………………………………………….........دٌنار أردنً

اسم االستشاري.………….…………………………………………………………………… :
المفوض بالتوقٌع…………………………………… :الوظٌفة.………….....………………… :
العنوان.………...…………………………………………………………………………… :
تلفون …………………………… :فاكس .………………… :ص .ب.………....……………:

خاتم وتوقٌع االستشاري

مالحظةٌ :دون المجموع بالدٌنار رقما ً وكتابة
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ملحق العقد رقم ( :)4إقرار متعلق بالدفعات األخرى
أقر أنا الموقع إمضائً وخاتمً فً أدناه……………………………………………………………....
نقر نحن الموقعٌن إمضاءاتنا وخاتمنا فً أدناه....…............…………………………………………...
أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة رقم (/11ع) من الشروط العامة لعقد الخدمات الهندسٌـغـة (ع )1وعمغالً بأحكغام
هذه المادة نرفق إقراراً موقعا ً من قبلنا موقع حسب األصغول نقغر فٌغه بجمٌغع العمغوالت أو أتعغاب االستشغارات أو أتعغاب
الغغوكالء أو رٌرهغغا المباشغغرة ورٌغغر المباشغغرة وأي شغغًء ذو قٌمغغة مادٌغغة والتغغً تغغم دفعهغغا أو االتفغغاق علغغى دفعهغغا إلغغى
"اآلخرٌن" ونرفق طٌا ً وصفا ً مفصالً لهذه الدفعات األخرى ولمن دفعت وسغببها سغوا ًء تغم دفعهغا أو كانغت سغتدفع بشغكل
ً
ً
نٌابغة عغنهم أو أي مغن مغوظفٌهم أو
نٌابة عنغا أو مغن قبغل استشغارٌٌن مغن البغاطن أو
مباشر أو رٌر مباشر من قبلنا أو
وكالئهغغم أو ممثلغغٌهم ،وذلغغك فٌمغغا ٌتعلغغق بالغغدعوة إلغغى تقغغدٌم العغغروض الخاصغغة بتنفٌغغذ هغغذا العقغغد أو عملٌغغة المناقصغغة /
المزاودة نفسها أو اإلحالة على االستشاري أو المفاوضات التً تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفٌذه فعالً.
كما ونتعهد بأن نقدم تصرٌحا ً خطٌا ً إلى الفرٌغق األول علغى الفغور عغن وجغود أي دفعغات بمغا فغً ذلغك علغى سغبٌل المثغال
وصفا ً مفصالً لسبب هذه الدفعات وذلك بتارٌخ قٌامنا بالدفع أو تارٌخ إلزامنا بالغدفع أٌهمغا ٌحغدث أوالً كمغا ونوافغق علغى
قٌام الفرٌق األول باتخاذ اإلجراءات المبٌنة تحت المغادة المشغار إلٌهغا أعغاله حغال حغدوث أي مخالفغة أو إخغالل مغن قبلنغا
بأحكام المادة ( )2منها ونلتزم بتنفٌذ كل ما ورد فً هذه المادة.
وعلٌه نوقع تحرٌراً فــــً

/

/

اســــــــم االستشــــــاري............................………………………………………………………:
اسـم المفــوض بالتوقٌـع.................……………………………………………………………… :
توقٌع المفوض بالتوقٌع......……………………………………………………………………… :
الخاتــــــــــــــــــــــــــــم......………………………......................................................……… :



على االستشاري تقدٌم اإلقرار المتعلق بالغدفعات األخغرى وفغً حغال عغدم قٌامغه بغدفع أي عمغوالت أو
أتعاب أو أي من األمور المحددة بالمادة (/11ع) علٌه أن ٌذكر ذلك فً اإلقرار المقدم منه ،وكغل مغن
ال ٌقدم هذا اإلقرار سٌرفض عرضه ،وعلى االستشغاري وضغع اإلقغرار فغً ظغرف مغلغق منفصغل عغن
العرض.
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ملحق العقد رقم ( : )5إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة
أقر أنا الموقع إمضائً وخاتمً فً أدناه……………………………………………………………….
نقر نحن الموقعٌن إمضاءاتنا وخاتمنا فً أدناه………………………………………………………….
أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة (-11ف) من الشروط العامة لعقد الخغدمات الهندسغٌة (ع ،)1وعمغالً بأحكغام هغذه
سغواء كانغت عمغوالت أو أتعغاب
المادة نرفق إقرار موقعا ً من قبلنا حسب األصول  ،نقر فٌغه بأننغا لغم نقغم بغدفع أي مبغال
ً
استشارات أو أتعاب وكالء أو رٌرها سوا ًء بشكل مباشر أو رٌر مباشر ولم نقم بتقدٌم أي شًء ذو قٌم ٍة مادٌ ٍة ولم نقغم
بإعطاء وعود أو تعهدات لدفع مثل هذه المبال أو تقدٌم مثل هذه األشٌاء سوا ًء مباشر ًة أو بالواسغطة  ،أو بغغض النظغر
ً
ً
نٌابغة عغنهم أو أي مغن مغوظفٌهم أو
نٌابة عنا أو مغن قبغل استشغارٌٌنا مغن البغاطن أو
عما إذا كان ذلك قد تم من قبلنا أو
وكالئهم أو ممثلٌهم إلى الفرٌق األول ،وٌشمل ذلك على سبٌل المثال ال الحصر أي "موظف" بغغض النظغر عمغا إذا كغان
ٌتصغغرف بصغغف ٍة رسغغمٌ ٍة أم ال  ،وذلغغك فٌمغغا ٌتعلغغق بالغغدعوة إلغغى تقغغدٌم العغغروض الخاصغغة بتنفٌغغذ هغغذا العقغغد أو عملٌغغة
المناقصة/المزاودة نفسها أو اإلحالة على االستشاري أو المفاوضات التً تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفٌذه فعالً.
وسغواء
كما ونتعهد بأن ال نقوم بتقدٌم أي دفعات ممنوعة أو نعد بتقغدٌم مثغل هغذه الغدفعات سغوا ًء مباشغر ًة أو بالواسغطة
ً
أكان ذلك من قبلنا أو من قبل استشارٌٌنا من الباطن أو أٌا ً من موظفٌهم أو وكالئهم أو ممثلٌهم إلغى أي "موظغف" فٌمغا
ٌتعلق بتعدٌل هذا العقد أو تجدٌده أو تمدٌده أو تنفٌذه.
وعلٌه نوقع تحرٌراً فــــً

/

/

اســــــــم االستشــــــاري............................………………………………………………………:
اسـم المفــوض بالتوقٌـع.................……………………………………………………………… :
توقٌع المفوض بالتوقٌع......……………………………………………………………………… :
الخاتــــــــــــــــــــــــــــم......………………………......................................................……… :



على االستشاري تقدٌم اإلقرار المتعلق بالدفعات الممنوعة وفً حال عدم قٌامه بدفع أي عموالت أو أتعاب أو
أي من األمور المحددة بالمادة (/11ف) علٌه أن ٌذكر ذلك فً اإلقرار المقدم منه ،وكل من ال ٌقدم هذا اإلقرار
سٌرفض عرضه ،وعلى االستشاري وضع اإلقرار فً ظرف مغلق منفصل عن العرض.
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جدول رقم ( - )2العطاءات الحكومٌة المحالة
ٌطلب من جمٌع االستشارٌٌن المشاركة بهذا العطاء تعبئة حجم االلتزام عن العطاءات الحكومٌة المحالة علٌها كما هو مبٌن أدناه:

نسبة حجم االلتزام الحالً بالدٌنار
متسلسل

أسم صاحب العمل

رقم وأسم العطاء
تصمٌم

مالحظة :

إشراف

كلٌهما

إذا كان النموذج ال ٌكفًٌ ،مكن إرفاق صورة عنه.

تارٌخ
المباشرة

مدة العطاء
األصلٌة

نسبة اإلنجاز
لتارٌخه

أشهد أن المعلومات المبٌنة أعاله صحٌحة ودقٌقة وأتحمل مسئولٌتها بالكامل
اسم المفوض بالتوقٌع:
التوقٌــــع والخاتــــــم:
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تارٌخ إنجاز
العمل المتوقع
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جدول رقم ( - )1الوضع المؤسسً
ٌطلب من جمٌع االستشارٌٌن المشاركة بهذا العطاء تعبئة النموذج المبٌن أدناه والمتعلق بالوضع المؤسسً مع بٌان أسماء الشركاء الذٌن التحقوا أو تركوا
الشركة أو المكتب.
متسلسل

أسماء الشركاء بتارٌخ آخر تعدٌل

أسماء الشركاء الذٌن تركوا الشركة أو
المكتب

مالحظات- :
ترفق شهادات السٌرة الذاتٌة وشهادات الخبرة للشركاء الجدد.
-1
ترفق شهادة من نقابة المهندسٌن ووزارة الصناعة والتجارة بأسماء الشركاء عند التأهٌل
-2
وبأسماء الشركاء حالٌاً.

تارٌخ الترك

أسباب الترك

أسماء الشركاء الذٌن التحقوا
بالشركة أو بالمكتب

اشهد أن المعلومات المبٌنة أعاله صحٌحة ودقٌقة وأتحمل مسئولٌتها بالكامل.
اسم المفوض بالتوقٌع:
التوقٌـــع والخاتم:

20

تارٌخ
االلتحاق

العطاء المركزي رقم  2018/الخاص باالشراف
على تحسين طريق العمقة  /الحسينية

جدول رقم ( - )3رؤساء االختصاص
ٌطلب من جمٌع االستشارٌٌن المشاركٌن بهذا العطاء تعبئة النموذج المبٌن أدناه والمتعلق برؤساء االختصاص ومساعدٌهم الحالٌـٌن والذٌن تركوا العمل وبٌان التعدٌالت التً جرت علٌهم
منذ آخر تأهٌل خاص بكل منهم
مسلسل

االختصاص

أسم رئٌس االختصاص الحالً

تارٌخ االلتحاق

أسم رئٌس االختصاص
بتارٌخ آخر تعدٌل

تارٌخ الترك إذا تغٌر
أي منهما

مالحظات- :
-1
-2

ترفق شهادة السٌرة الذاتٌة وشهادات الخبرة للكوادر الجدٌدة بعد آخر تأهٌل.
ترفق شهادة من نقابة المهندسٌن باالختصاصات وأسماء المهندسٌن.

أشهد أن المعلومات المبٌنة أعاله صحٌحة ودقٌقة وأتحمل مسئولٌتها بالكامل
اسم المفوض بالتوقٌع:
التوقٌـــع والخاتم:
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جدول رقم ( - )4تحلٌل أتعاب الكادر الشهري
الرقم

*
**
***

الوصف الوظٌفً
للكادر

الراتب
األساسً

العالوات

ضمان
اجتماعً

بدل إجازة
عادٌة ومرضٌة

الضرائب

يحسل بي التنإ ت لل واير وفإا ع لما وري تحت البني  2من ملحق ال إي رقم . 1
تبين لفة بي الس ن ذا طلل من االستشاري تأمين س ن من قبل في وثايق ال طـاء.
يطلل من االستشاري تحييي البنوي التي تي امن هذا البني.
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* بدل
تنقالت

** بدل
سكن

خدمات
ومصارٌف

***
أخرى

أرباح %

المجموع
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جدول رقم ( - )5تحلٌل بدل أتعاب الدعم المكتبً
الوصف الوظٌفً للكادر

الرقم
2

إدارة جهاز اإلشراف

1

* كلفة إٌفاد المهندسٌن الرئٌسٌـٌن لزٌارة الموقع مع كلفة تنقالتهم

3

كلفة إعداد التقارٌر أو الملفات

4

كلفة إنجاز األعمال الموصوفة فً البنود ( )12 – 3من ملحق العقد رقم ()2

5

المصارٌف واألرباح

6

** أخرى

7

المجموع

8

نسبة الدعم المكتبً من كامل قٌمة العطاء بدون ضرٌبة المبٌعات والمبل االحتٌاطً

* يحسل بي تنإ ت أجهز الم تل امن هذا البني وحسل ما هو مبين تحت البني  2من ملحق ال إي رقم . 1
** يطلل من االستشاري تحييي البنوي التي تي امن هذا البني.
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شروط المشاركة
للعطاء المركزي رقم ( )1028/

الخاص باإلشراف على العطاء المركزي رقم 7152/15
الخاص بتحسين طريق العمقة  /الحسينية
أوالً:
ياير ال طاءات الح ومية بالحصو علا يمات استشارية
ترلل وزار االشغا ال امة واالس انومن
لفشرا علا تنفيذ أعما ال طاء المر زي رقم  2118/51ال اص بتحسين طريق ال مإة  /الحسينية وذلك من
يعو الم اتل الهنيسية والشر ات االستشارية المؤهلة ليى ياير ال طاءات الح ومية في الطرق بالفية
ا ولا أ ليى نإابة المهنيسيين ا رينيين بموجل شهاي حييثة صاير عن هذه النإابة اعتباراع من سحل نسخ
المناقصة  ،وفق اآلتي:
ثانٌاً :وصف المشروع:
اعاي انشاء الطريق الإايم ما بين ال مإة والحسينية وبطو
وحسل التفاصي الميرجة في وثايق ال طاء .

3,5

م تإريبا ع لي ون بأرب ة مسارل وجزير وسطية

ثالثاً :طرٌقة تقدٌم العرض المالً:
( :)2-3يطلاااال تإااااييم عاااارا مااااالي فااااي مغلاااا مغلااااق يااااتم تسااااليم فااااي الموعااااي المحاااايي ويااااتم يياعاااا
فااااااي صاااااانيوق ال طاااااااءات لاااااايى ياياااااار ال طاااااااءات الح وميااااااة وي تاااااال علااااااا المغلاااااا اساااااام
االستشاااااااري وأساااااام ورقاااااام ال طاااااااء وي تاااااال علااااااا المغلاااااا عبااااااار "عاااااارا مااااااالي لمرحلااااااة
االشرا ".
( :)1-3ال را المالي:
يجل أن يشتم ال را المالي علا:
تإااااااييم ال اااااارا المااااااالي علااااااا النمااااااوذج الم صااااااص فااااااي اتفاقيااااااة ال اااااايمات الهنيسااااااية
لألشرا علا تنفيذ مشروع ،ملحق ال إي /3أ.
تإييم تحلي مالي مفص لرواتل جهاز االشرا المإيم.
تإاااااييم تحليااااا ماااااالي مفصااااا لااااايعم الم تااااال الرييساااااي وبحيااااا ي اااااون الااااايعم الم تباااااي
شام ع ل افة المتطلبات.
أن ت ااااااون ا ساااااا ار الااااااواري فااااااي ال اااااارا المااااااالي شاااااااملة يااااااة رسااااااوم أو ااااااارايل
نتيجة ال م في هذه االتفاقية بما في ذلك الاريبة ال امة علا المبي ات.
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( :)3-3علا المناقص تإييم نس ة الوثايق ا صلية املة وبحي ت ون موق ة من وم تومة ب تم الم تل.
( :)4-3يطلل من االستشاري ت بية نموذج شهاي مطابإة رؤساء اال تصاص المرفق مع الوثايق والتوقيع عليا
و تم ب تم الم تل و رفاق مع ال را الفني.
( :)5-3يطلل من الم اتل الهنيسية والشر ات االستشارية تبليغ ياير ال طااءات الح ومياةعن أي تغياـير يطارأ
ذلاك
علا وايرها الفنية الرييسية ب ي شراء وثايق أي عطااء مان عطااءات ال ايمات الهنيساية وب ا
سيتم حرمان الم تل الهنيسي أو الشر ة االستشارية من المشار ة بال طاء.
( :)6-3يتوجل علا االستشاري أن يأ ذ باالعتبار أن ال يجوز بأي حا من ا حوا أن يتامن عراا الفناي
ما يشير بش مباشر أو لير مباشر لس ره المإيم بال را المالي.
رابعاً :جهاز االشراف المقٌم فً المشروع:
يطلل من االستشاري أن يإوم بت يين جهاز اإلشرا المإيم للمشروع وحسل ما هو واري ايناه وحسل الملحق
رقم -3أ شريطة أن يتم مإابلة ال اير الواري ايناه وأ ذ الموافإة المسبإة علا ت يين باقي ال اير واعتمايهم من
قب صاحل ال م قب المباشر بال م .
* مدٌر مشروع عدد (:)2
ت يين مهنيم ميني مييراع ب بر ال تإ عن  15سنة منهاا علاا ا قا  11سانوات ماييرا لمشاروع  /مشااريع
ذات متطلبات مشابهة من حي النوعية والحجم بحي ي ون متفرلاا لل ما تفرلاا اام بايوام اما طيلاة ماي
فتر االشرا ال ذا قيم
تنفيذ المشروع مي اإلنجاز وال يجوز للمستشار بأي حا استبيا ميير المشروع
المستشااار أساابال مإن ااة وحإيإيااة يإتنااع بهااا صاااحل ال ما مااع تإااييم الباايي المناساال الااذي يجاال أن يوافااق عليا
صاحل ال م قب أن يترك ميير المشروع ا صي .
* مهندس طرق عدد (:)2
ت يين مهنيم ميني ب بره ال تإ عن  11سنوات في مشاريع الطرق وي ون متفرلا لل م تفرلا ام
ام طيلة مي تنفيذ المشروع مي اإلنجاز .

بيوام

* مهندس مواد عدد (:)2
ت يين مهنيم ميني ب بره ال تإ عن  11سنوات بأعما الم تبرات الهنيسية و واص المواي وي ون متفرلا
لل م تفرلا ام بيوام ام طيلة مي تنفيذ المشروع مي اإلنجاز .
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* مهندس كهربائً عدد (:)2
ت يين مهنيم هربايي ب بره ال تإ عن  8سنوات في مشاريع مشاب وي ون متفرلا لل م تفرلا ام
ام طيلة مي تنفيذ المشروع مي اإلنجاز .

بيوام

* مراقب فنً طرق عدد (:)2
ت يين مراقل ريج لية جام ية متوسطة ب بره تإ عن  8سنوات في مشاريع الطرق وي ون متفرلا لل م
تفرلا ام بيوام ام طيلة مي تنفيذ المشروع مي اإلنجاز .
* حاسب كمٌات طرق وبنٌة تحتٌة عدد (:)2
ت يين حاسل ميات ريج لية جام ية متوسطة ب بره ال تإ عن  8سنوات منها  5سنوات في مجا حسال
ال ميات لمشاريع الطرق والبنية التحتية وي ون متفرلا لل م تفرلا ام بيوام ام طيلة مي تنفيذ المشروع
مي اإلنجاز .
* مساح عدد (:)2
ت يين مساح ريج لية جام ية متوسطة ب بره مناسبة ال تإ عن  8سنوات منها  5سنوات في أعما
المساحة لمشاريع مشابه وي ون متفرلا لل م تفرلا ام بيوام ام طيلة مي تنفيذ المشروع مي اإلنجاز .
* فنً مختبر عدد (:)2
ت يين فني م تبر ريج لية جام ية متوسطة ب بره مناسبة ال تإ عن  8سنوات منها  5سنوات في أعما
الم تبرات الهنيسية و واص المواي لمشاريع مشابهة وبحي ي ون متفرلا لل م تفرلا ام بيوام ام طيلة
مي تنفيذ المشروع مي اإلنجاز .
* قٌاس عدد (:)2
ت يين قيام ب بره ال تإ عن  8سنوات و بحي
المشروع مي اإلنجاز .

ي ون متفرلا لل م تفرلا ام

بيوام ام

طيلة مي تنفيذ

* موظف اداري عدد (:)2
ت يين موظ اياري بمؤه جام ي أو لية جام ية متوسطة ب بره في أعما الطباعة واعما الييوان وحفظ
الملفات ال تإ عن  3سنوات و ي ون متفرلا لل م تفرلا ام بيوام ام طيلة مي تنفيذ المشروع مي
اإلنجاز .
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**الكادر المطلوب حسب نظام رقم 232لسنة  1026نظام إلزامٌة تشغٌل العمالة االردنٌة من أبناء المحافظة
فً مشارٌع اإلعمار المنفذة فٌها:
=<مهندس مدنً مقٌم من أبناء المحافظة حدٌث التخرج عدد (( )1بدوام كامل) طٌلة مدة تنفٌذ المشروع (مدة
اإلنجاز) حسب التوزٌع التالً:
=<عامل مقٌم من أبناء المحافظة عدد (( )4بدوام كامل) طٌلة مدة تنفٌذ المشروع (مدة اإلنجاز) حسب التوزٌع
التالً:



سايق يحم ر صة سوق بر ال تإ عن  5سنوات عيي . 3
مراس عيي . 1

خامسا ً :وصف الخدمات الهندسٌة وواجبات المستشار خالل مرحلة األشراف:
اافة لما وري في اتفاقية ال يمات الهنيسية:
اإلشرا علا تنفيذ ا عما الموصوفة في يعو ال طاء أع ه و

ما يلزم إل ما تنفيذ أعما المشروع.

( )2-5دعم المكتب الرئٌسً وٌشتمل على:
 .1زياااارات يورياااة لمهنيساااي الم تااال الرييساااي رؤسااااء أقساااام اال تصااااص والمهنيساااين الرييسياااـين وحسااال
اال تصاصااات الااواري فااي هااذه الشااروط لموقااع مشااروع التنفيااذ لمااا يعاات الحاجااة لااذلك بم ااي ال يإا عاان
زيااارتين شااهريا ع ويااامن الم تاال االستشاااري هااذه الزيااارات فااي التإااارير الشااهرية ونسا ة منهااا فااي يف اتا
الشهرية.
 .2زياااارات يورياااة لمهنيساااي الم تااال الرييساااي رؤسااااء أقساااام اال تصااااص والمهنيساااين الرييسياااـين وحسااال
اال تصاصات الواري في هذه الشروط لموقع المشروع طيلة فتر االيامة بم ي ال يإ عن زياارتين شاهريا ع
علا أن يامن الم تل االستشاري هذه الزيارات في التإارير الشهرية عن المشروع ونس ة منها فاي يف اتا
الشهرية.
 .3تااأمين ا عمااا الفنيااة الهنيسااية والم تبيااة والإرطاسااية واإلياريااة وأعمااا السا رتارية والطباعااة فااي الم تاال
الرييسي والموقع وال زمة إلتمام ال م علا أ م وج .
 .4يراسة وتيقيق وتإييم التوصيات ال زمة لل روا الفنية المإيمة من المإاو فيما يت لق بالمواي والم ططاات
التفصاااايلية  Shop Drawingوأ ااااذ موافإااااة المالااااك المساااابإة قباااا الموافإااااة للمإاااااو علااااا المااااواي
. Submittals
 .5جراء الت يي ت الارورية للتصاميم أثناء التنفيذ وتزويي المإااو بالم ططاات والتفاصاي للتنفياذ شاريطة أن
يإوم المستشار بأ ذ الموافإة عليها من المالك قب صيار الت ليمات للمإاو .
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سادسا ً :شروط خاصة إضافٌة:
(:)2-6علااا المناااقص ان ي ااون سا ره شااام ع ل افااة الرسااوم والااارايل والااامان االجتماااعي واي رسااوم و /أو
ارايل ا رى بما في ذلك الاريبة ال امة علا المبي ات و اذلك علاا المستشاار تاأمين الم ايات ال زماة
لألعمااا الم تبيااة وت ااون أسا ارها محملااة علااا أسا ار بنااوي ال طاااء وت ااوي مل يتهااا للمستشااار ب ااي انتهاااء
أعما ال طاء وحسل ما يلي :
 جهاز مبيوتر عيي 2 الة طاب ة ت ون بحالة ممتاز الة طاب ة ملون  A3مع أحبارها ا يوات وا وراق والإرطاسية ال زمة إلتمام ال م علا أ م وج( :)1-6علاا المناااقص تإااييم شا بالرواتاال التااي ساايتم يف هااا للجهاااز الفنااي المشاار مفصا ع فيا قيمااة الراتاال
االساسي،الارايل،ال وات ،الامان االجتماعي ،المواص ت وااللتزام بتإييم وصاوالت الايفع التاي ياتم
بموجبها يفع الرواتل للجهاز ال ام شهرياع.
( :)3-6علا المناقص تإييم ش با جهز المساني التي ساتإوم بزياار المشاروع ا اسابوعين وحسال شاروط
ال إي ،شريطة ان تتوفر لييهم بر في مشاريع مماثلة.
( :)4-6علا المناقص الإيام بت لي
هذا الت لي الا الوزار .

االجهز الفنية بالواجبات والمسؤوليات المناطة بها طياا ع وارساا نسا ة مان

( :)5-6عيم مغاير الموقع من قب اجهاز االشارا
امن سج لهذه الغاية.
( :)6-6تايوين اساماء الزايارين فاي ساج
التاب ة لها واالمور التي تم بحثها.

اال ب اي التوقياع علاا نماوذج المغااير الم تماي وتوثياق ذلاك

ااص لهاذه الغاياة مبيناا ع فيا سااعة الحااور وسااعة المغااير والجهاة

( :)7-6يج ل ان ال يإ عيي ساعات اليوام الرسمي لجهاز االشرا المإيم في الموقع بيوام ام وبتفرغ تام عان
اص
ستة أيام عم اسبوعيا ع وبواقع  47ساعة عم اسبوعيا ع ويتم تثبيت ساعات اليوام الرسمي ب ش
لهذه الغاية يتامن ساعة الحاور ماع التوقياع واالنصارا ماع التوقياع ويرفاق ب اي المصاايقة عليا مان
الم تل الهنيسي -مع اليف ات الشهرية.
( :)8-6عيم السماح بتسمية أي مهنيم رييسي رييم ا تصاص ي م فاي م تال هنيساي مؤها اامن ال ااير
الهنيسااي المسااما علااا عطاااء لم تاال ا اار ويساام بتساامية اشا اص ماان م اتاال لياار مؤهلااة لاايى ياياار
ال طاءات الح ومية او من م اتل مؤهلة في مجا الهنيسة المت صصة.
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( :)9-6ان الم تل الهنيسي مسؤو عن توفير الجهاز المسما لل طاء وعلا صاحل ال م اب غ ياير ال طاءات
عن أي تإصير من جانل الم تل في توفير أي من افراي الجهاز الرييسي المسؤو عن تنفيذ المشروع.
( :)20-6ان يإيم الم تل الهنيسي والمهنيم المسما ت هاي موقاع مان ليهماا ل لتازام بال ما علاا المشاروع فاي
حال احالة ال طاء علا الم تل وحسل النموذج المرفق.
( :)22-6لن يتم احالة ال طاء علا االستشاري الذي يفإي تأهيل الصاير بموجل ت ليمات تأهي االستشاريين لسنة
 2112اويصير بحإ قرار بالحرمان مان المشاار ة بال طااء ا الفتار ماا باين تاريـاـخ اعـاـ ن طارح
ال طاء وتاريــخ قــرار االحالاة ،وبناا عء عليا ساو يساتب ي ال ارا الفناي وال ارا الماالي المإايمين مان
االستشااري ماان المشااار ة بال طااء ،يون ان ي ااون ل ستشاااري الحاق باااالعتراا او بااالرجوع عــــــااـلا
صاحل ال م او ياير ال طاءات الح ومية بأي مطالبة مالية او قانونية.
( :)21-6ت تمي الشروط التالية شروط اصة باالتفاقية وان ما يري في هذه الشروط من ااافات أو ت ايي علاا
مواي الشروط ال امة التفاقية ال يمات الهنيسية ي تبر سايياع ويؤ ذ ب بالإير الذي يفسر او ياي او ي ي
علا تلك المواي وقي اعتميت نفم ارقام مواي الشروط ال امة التفاقية ال يمات الهنيسية.
( :)23-6ان يتم ارفاق الوثايق الثبوتية التي تيعم الم لومات المإيمة من أي فري من افراي الجهاز الفني.
( :)24-6المشاريع لير الموثإة و/او التي ال تإتنع بهاا لجناة ال طااءات المر زياة مان حيا االثباات او ناوع هاذه
ال بر ال تحتسل من امن ال برات المت صصة سواء انت للم تل او لألفراي.
( :)25-6يتحم االستشاري والش ص المسما مسؤولية يقة وصحة الم لومات المإيمة في هذا ال صاوص علماا ع
بأن لياير ال طاءات الح ومية  /لجنة ال طااءات المر زياةالحق فاي الطلال مان االستشااري تإاييم الوثاايق
ا صلية لهذه الم لومات ل ط ع عليها والتأ ي من صحتها وذلك قب صيور قرار االحالة.
( :)26-6يحق لصاحل ال م الغاء ال طاء يون اباياء االسابال وبايون ان يترتال علاا هاذا االلغااء اياة مطالباات
مالي او قانونية ي من المشار ين بال طاء.
( :)27-6يجل علا االستشاري ت بية الجياو التالية- :
أ .مرفق جيو رقم  1ال طاءات الح ومية المحالة في مجا االشرا
ل .مرفق جيو رقم  2اص بالواع المؤسسي.
ج .مرفق جيو رقم  3اصبرؤساء اال تصاص.
ي .مرفق جيو رقم  4اص بتحلي أت ال ال اير الشهري.
ه .مرفق جيو رقم  5اص بتحلي بي أت ال اليعم الم تبي.

علا مشاريع مماثل .

( :)28-6يجل ان ي ون جهاز االشرا علا المشروع متفرلا ع لل م بيوام رسامي اما وحسال برناامج ال ما
المإيم من المإاو والموافق علي من االستشاري وصاحل ال م وت ون اعياي هذا الجهااز حسال ماا هاـو
مبين في نموذج ال ـرا المالي المـرفق الملحق -3أ .
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الشهر االو من بيء تنفيذ المشروع باالشاتراك ماع المإااو واالستشااري
( :)29-6يإوم المهنيم المشر
والمصمم ومنيول صاحل ال م ذا رلل صاحل ال م بذلك بأ ذ قراءات االرا الطبي ية والمإاطع
الطوليااة وال راااية لهااا ب ااي ان يإااوم المإاااو بتثبيتهااا علااا الواقااع حساال الم ططااات التصااميمية ويحاارر
محاراع بذلك محار موقع علي مان جمياع االطارا العتمايهاا فاي حساال ال مياات المنفاذ علماا ع باأن
مشار ة منيول صاحل ال م ال ت في االستشاري من المسؤولية المترتبة علي .
( :)10-6ي ون من مسؤوليات االستشاري في مرحلة اإلشرا علا المشروع تطبيق افة الت ااميم الصااير عان
م الي وزيراالشاغا ال اماة واالسا ان وال اصاةبالماي  7/13مان يفتار عإاي المإاولاة الموحاي للمشااريع
اإلنشااايية الت اايي ت بساابل تغياار الت ااالي سااواء بااالت ويا او الحساام علااا المإاااو المنفااذ ويتحماا
االستشاري ام المسؤولية علا ذلك.
( :)12-6المادة ( :)27بدل االتعاب- :
تضاف الى هذه المادة الفقرات التالٌة:
أ .يطلل من االستشاري ارفاق تحلي مع عرا حسل الجياو المرفإة رقم  5ورقام  6مبيناا فيهاا
باايالت ات ااال ال ااواير ويعاام الم تاال الاارييم وأي بنااوي ا اارى واري فااي الملحااق رقاام -3أ بشا
تفصيلي وبيان نسبة بي يعم الم تل الرييسي مان قيماة ال طااء االجمالياة و ذا تباين ان هاذه التحاليا
ليار واق يااة أو ليار منطإيااة أو ليار وااااحة أو مباالغ فااي لفاة ب ااا بنويهاا ف ناايها سايتم اسااتب اي
ال را المإيم من االستشاري يون ان يحق ل االعتراا أو المطالبة بأي ت االي مهماا اان نوعهاا
بسبل هذا االجراء.
بٌ .لغى البند (-4أ) من ملحق االتفاقٌة رقم ( )3بدل اتعاب االستشاري فً مرحلة االشراف وٌستعاض
عنه بما ٌلً- :
ييفع بي ات ال الم تل الرييسي مبلغ شهري مإطوع للمي التي يستغرقها مإاو تنفيذ المشاروع
لحين انجاز االعماا وتساليمها تساليما أولياا وي اون هاذا الباي ثابات الإيماة طيلاة الماي المحايي لايعم
فتر التنفيذ والواري في الملحق رقم -3أ  ،وب اي انإاااء ماي يعام الم تال المحايي
الم تل
في نفم الملحق ف نيها يتم ت فيا قيمة اليعم الم تبي الشاهري ا فتار التنفياذ بسابل ت فايا
اعياي الجهاز وفإا لما يلي:
فتر التنفيذ للم تل
اجمالي قيمة اليعم
نسبة اليعم للم تل =
قيمة ال طاء اإلجمالية يون المبالغ االحتياطية واريبة المبي ات

× %111

الت فيا علا قيمة اليعم الم تبي الشهري = نسبة اليعم الم تبي × رواتل ال اير الشهري الذي ياتم
االستغناء عن
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وعلا االستشاري الإيام بأي اعما تت لق بال طااء الاذي يإاوم باإلشارا عليا ب اي تااريخ التساليم
االولي لألشغا لحين التسليم النهايي يون ان يحق ل المطالبة بأي ت الي مإاب ذلك وت تبر لفة مث هذه
االعما محملة علا اس ار عطاء ال ايمات الهنيساية لفشارا باساتثناء الايعم الم تباي ال ااص بأعماا
اإليامة .
ج .مدة تسدٌد الدفعات:
يت ين علا صاحل ال ما ان يايفع اساتحإاقات االستشااري الشاهرية بموجال شاهاي يفاع يإايمها
 45يوما من تاريخ تسليم شهاي اليفع وفاي حاا اليف اة النهايياة ا فتار 61
االستشاري
يوما من تاريخ تسليمها و ذا تأ ر صاحل ال م عان صار الايف ات المساتحإة ا الفتارات المناوه
عنها في هذه الفإر يترتل علي ان ييفع الا االستشاري الفايي الإانونية عنهاا وذلاك عان جمياع المباالغ
لير الميفوعة اعتبارا من انتهاء المهلة المحيي ليف ها.
( :)11-6ياا علا الماي -12أ من اتفاقية ال يمات الهنيسية ع 2ما يلي- :
فإي تأهيل الصاير بموجل ت ليمات تأهي الم اتل الهنيسية والشر ات االستشارية لسنة .2112
( :)13-6يطلل من االستشاري التإيي بالشروط ال اصة التفاقية ال يمات الهنيساية لفشارا
ع 2والمتامنة المرفإة مع وثايق ال طاء - :
أ .ت يي الماي  - 1الت اري .
ل .ت يي الماي  - 22اح ام عامة.
ج .ملحق رقم  4اقرار مت لق باليف ات ا رى.
ي .ملحق رقم  5اقرار مت لق باليف ات الممنوعة.
ه .ان تإيم االقرارات المطلوبة امن وثايق ال را الفني لل طاء.

علاا تنفياذ مشاروع

( :)14-6عيم انتظام اي من واير االستشاري وبيون اع م مهنيم االتصا من هذه الوزار هو مبارر رييساي
إلنهاء يماتا فاورا وسايتم حسام المباالغ التالياة يومياا مان مساتحإات االستشااري نتيجاة عايم تواجاي ااير
االشرا الموق ي في الموقع أو عيم تإييم تإارير زيارات اليعم الم تبي أو التإارير الشهرية او حسل ما
هو واري في عرا االستشاري المالي ايهما اعلا وفق التالي- :
 حسم مبلغ  311يينار يوميا بي ميير مشروع.
 حسم مبلغ  151يينار يوميا بي مهنيم ميني طرق/مواي .
 حسم مبلغ  151يينار يوميا بي مهنيم هربايي .
 حسم مبلغ  81يينار يوميا بي مراقل طرق .
 حسم مبلغ  41يينار يوميا بي مهنيم حيي الت رج.
 حسم مبلغ  81يينار يوميا بي مساح.
 حسم مبلغ  81يينار يوميا بي حاسل ميات طرق .
 حسم مبلغ  81يينار يوميا بي فني م تبر.
 حسم مبلغ  51يينار يوميا بي قيام.
 حسم مبلغ  51يينار يوميا بي موظ اياري.
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 حسم مبلغ  511يينار عن اي زيار يورية لل اير الرييسي زيارات الايعم الم تباي
التنفيذ لم توثق وال تتم حسل ال إي.
 حسم مبلغ  511يينار عن اي تإرير شهري ال يإيم من الم تل االستشاري حسل ا صو
فتر التنفيذ .
ا

فتار

سابعا ً :التقٌـٌم المالً
سٌتم التعامل مع العروض المالٌة للمكاتب المؤهلة بتطبٌق األسس والشروط التالٌة:
 .1سترتل ا س ار المإيمة من االستشاريين ترتيبا ع تنازليا ع من ا ثر الا ا ق .
 .2سيؤ ذ السا ر الوساطي لألسا ار المإيماة فاإن اان عايي االستشااريين المتإايمين فريياا ع فسايؤ ذ صااحل
التإااييم الوسااط هااو الس ا ر الوسااطي أمااا ذا ااان عاايي المتإاايمين زوجي اا ع فيؤ ااذ المتإاايمان الوسااط حساال
الترتيل وي ون صاحل التإييم الوسط الثاني ا ق هو س ر الوسطي.
 .3سي رج من التنافم من يزيي أو يإ س ره عن  %31من الس ر الوسطي.
 .4يست رج م ي الس ر لألس ار الباقية وذلك بجمع هذه ا س ار وتإسيمها علا ال يي الباقي.
 .5سيحا ال طاء علا أق ا س ار الاذي يإاع اامن حايوي الاـ  %11ا قا مان م اي السا ر المباين فاي
البني  4أع ه ،وفي حالة عيم وجوي مث هذا الس ر تاتم االحالاة علاا السا ر ا يناا مباشار ب اي حايوي
 % 11ا ق حتا لو ان صاحل هذا الس ر من الذين تم استب ايهم بموجل البني  3أع ه.
 .6ن عبار امن حيوي  %11ا ق مان م اي السا ر الاواري فاي  5أعا ه ت ناي أن السا ر المسااوي
لم ي الس ر لير مشمولة امن هذه الحيوي.
 .8ذا ت ذر تطبيق الم ايلة وفإا ع لهذه ا سم تتم اإلحالة علا أق ا س ار المتإيمة لل طاء.
ثامناً :اإلحالة:
ستتم اإلحالة ب ي تطبيق يلية التإيم الواري أع ه  ،ولصاحل ال م الحق برفا ال روا في حا
لير منطإية أو مُبالغ فيها ،يون أن ي ون ي من المناقصين حق اإلعتراا علا ذلك.

انات ا سا ار

تاسعاً :كفالة حسن األداء:
تإيم فالة حسن ا ياء لفتر التنفيذ بنسبة  %11من اجمالي قيمة بيالت ا ت ال باستثناء بيالت االيامة
شاملة اريبة المبي ات.
تإيم فالة حسن ا ياء لفتر االيامة بنسبة  %11من اجمالي قيمة بيالت ا ت ال لفتر االيامة شاملة
اريبة المبي ات وت تبر شرط ل فراج عن فالة حسن ا ياء لفتر التنفيذ.
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عاشراً :الشروط الخاصة بمدٌر المشروع:
.1

.2

.3
.4
.5
.6

ت يين مهنيم ميني حاص ع علا شهاي ب الوريوم في الهنيسة المينية أريني الجنسية ب بر عامة ال
تإ عن  15سنة وب بر ف لية ومت صصة في مجا التنفيذ أو اإلشرا علا مشاريع مشابه أو
ليهما ليى م اتل استشارية وب بر موثإة  11سنوات علا االق مييرا لمشروع  /مشاريع ذات
متطلبات مشابهة من حي النوعية والحجم وان ي ون علا علم ويراية بمتطلبات ال م وبيوام رسمي
ام ويسج علا اير الم تل في نإابة المهنيسين ،تـتم المإابلـة واالعتمـاي مـن قبـ لجنـة مش لة من
صاحل ال م والم تل االستشاري.
ت ون اسم االعتماي وفإا ع لما يلي وحسل نموذج المإابلة الم ي صيصا ع لهذه الغاية:
أ .المؤه ت ال لمية  31ع مة
ل .ال برات ال ملية  41ع مة
ج .المإابلة الش صية  31ع مة
ي ون راتب شام ع بي الس ن وبي المواص ت.
يتم يفع ما نسبت  %65من الراتل ل ستشاري بي مصاري يارية وارباح وعلا االستشاري
تغطية ما يترتل علي من حسومات امان اجتماعي ،اريبة ،يمات ،اجازات .
يتم توقيع عإي التوظي بين الم تل االستشاري والمهنيم الم تمي مع بيان قيمة الراتل الذي يتإاااه
وبيالت الس ن والتنإ ت.
يتم ت ليف في المهام المناطة ب طيا ع من الم تل االستشاري وي ون الم تل االستشاري مسؤوالع عن
متاب ة أياءه.

أشهد أنا المهندس  ...........................................................................أننً قد تعاقدت
مبدئٌا ً مع شركة  /مكتب.......................................................................................

على العمل لدٌهم بوظٌفة......................................................................................

فً مشروع .....................................................................................................
ولكامل المدة المحددة أو الالزمة لتنفٌذ األعمال المطلوبة فً حال جرى إحالة العطاء على المكتب.

توقٌع المفوض بالتوقٌع من الشركة ..........................توقٌع المهندس ............................

42

