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نموذج اتفاقيػػة عقد خػدمػػات ىنػدسػيػة
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عطاء رقـم .....................................................................................) 7102/ 27 (..:

حررت ىذه االتفاقية 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 :

-0

-7

يكوف لمكممات و التعابير الواردة في ىذا العقد نفس المعاني الواردة في دفتر عقد المقاولة الموحد

لممشاريع اإلنشائية باإلضافة إلى التعاريؼ الواردة في المادة (  ) 0مف الشروط العامة ليذا العقد  ،و
في حاؿ وجود اختالؼ تعتمد التعاريؼ الواردة في ىذا العقد 1

اعتبار الوثائؽ المدرجة أدناه جزءاً ال يتج أز مف ىذا العقد وتعتبر في مجموعيا وحدة متكاممة  ،ويكوف
ترتيب أولوية الوثائؽ حسب التسمسؿ التالي -:
أ-

ب-
ج-

د-

ىػ-

و-

كتاب القبوؿ متضمناً قرار اإلحالة

عرض المناقصة

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

العقد 1

الشروط الخاصة لمعقد
األسس المرجعية

الشروط العامة

 -3أ -قيمة العقد المقبولة رقماً  )..................................( :دينار

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

ب -مدة العقد  ) ……………… (:يوما" .
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…………………………………………………………………………………… .يوماً

-4

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

-5

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

الواردة فيو .

الممحؽ رقـ ( )3منو 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

االستــشـاري

صـاحب العمــل

التوقيع .........................:

التوقيع ........................... :

االسم ..........................:

االسم ...........................:

الوظيفة........................ :

الوظيفة............................:

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

التوقيع ........................... :

االسـ ........................ :

االسـ

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

الوظيفة.…………………… :

الوظيفة ……………………… :
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الشػروط العامة
لعقد الخدمات اليندسية

المػادة ( :)0التعاريؼ
ٌكون للكلمات و المصطلحات التالٌة حٌثما وردت فً هذا العقد المعانً المخصصة لها أدناه  ,كما أن الكلمات
التً تشٌر إلى األشخاص أو الفرقاء تشمل الشركات و الكٌانات القانونٌة األخرى  ,ما لم ٌقتض السٌاق ؼٌر
ذلك -:
الحكومػػػة :حكومة المملكة األردنٌة الهاشمٌة.

صاحب العمؿ  :الفرٌق المشار إلٌه فً هذا العقد كفرٌق أول وكذلك خلفاإه القانونٌون والذي ٌتعاقد مع
االستشاري إلنجاز الخدمات الهندسٌة التً ٌشملها العقد  ,أو أي جهة أخرى ٌفوضها صاحب العمل
لممارسة صالحٌات ومسإولٌات الفرٌق األول  ,على أن ٌتم إعالم االستشاري بذلك خطٌا" .
ممثل صاحب العمل  :الشخص الذي ٌعٌنه صاحب العمل لمتابعة أعمال االستشاري بموجب هذا العقد وٌتمتــع
بالصالحٌـــات التً ٌتم تحدٌدها له من قبل صاحب العمل كما ٌجري إبالغ االستشاري خطٌا ً بها .
االستشاري  :المكتب(مكتب مهندس  ,مكتب أو شركه هندسٌة  ,مكتب أو شركة استشارٌه) أو التآلؾ المشار إلٌه
فً العقد كفرٌق ثانً الذي تعاقد معه صاحب العمل الداء الخدمات الهندسٌة وفقا" لهذا العقد .
الخدمات الهندسٌة  :تقدٌم الخدمات الفنٌة الالزمة لإلشراؾ على المشروع وفقا" لما هو محدد فً هذا العقد
ومالحقه والشروط الخاصة بهذا العقد .
األسس المرجعٌة  :األهداؾ و الؽاٌات و نطاق المهام المطلوبة و الدراسات و البٌانات األساسٌة و المعلومات
التً تعطً فكرة واضحة عن طبٌعة الخدمات الهندسٌة المطلوبة .
عرض المناقصة  :العرض المقدم من االستشاري إلى صاحب العمل النجاز الخدمات الهندسٌة بموجب هذا العقد.
كتاب القبول  :القبول الرسمً من صاحب العمل لعرض المناقصة مع أي شروط إضافٌة اتفق الفرٌقان علٌها قبل
توقٌع العقد وذلك وفقا ً لقرار اإلحالة .
قٌمة العقد المقبولة  :المبلػ اإلجمالً المذكور فً كتاب القبول مقابل أداء الخدمات الهندسٌة المطلوبة وفقا ً للعقد.
قٌمة العقد  :قٌمة العقد المقبولة باإلضافة إلى أي زٌادة أو نقصان قد تطرأ على العقد .
الموافقــة  :الموافقة الخطٌة أو الموافقة الشفوٌة التً ٌتلوها تؤكٌد خطً .
مدة العقد  :هً المدة المحددة فً اتفاقٌة العقد وتحدد لكل اختصاص محدداً فً الملحــق رقم ( /3أ ) من هذا العقد
من قبل صاحب العمل .
الوثـائـق  :هً الوثائق المدرجة فً هذا العقد والتً تعتبر جزء منه .
الموقــع  :األراضً واألماكن و المناطق التً ٌقدمها صاحب العمل أو ٌعٌنها لتنفٌذ األشؽال الدائمة فٌها  ,وكذلك
أي أماكن أخرى ٌنص علٌها العقد تحدٌدا" على اعتبارها جزءا"من الموقع .
المبالػ االحتٌاطٌة  :هً المبلػ أو المبالػ المدرجة فً خالصة بدل األتعاب والمخصصة للصرؾ على أي أعمال أو
خدمات أخرى تحدد بالعقد وٌحدد بند منفصل لكل منها فً خالصة بدل األتعاب .
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الموظؾ  :الموظؾ الرسمً أو المستخدم أو الممثل أو الوكٌل لدى صاحب العمل أو من ٌمثله صاحب العمل
وٌشمل ذلك العاملٌن لدى المإسسات الحكومٌة والشركات التً تساهم بها الحكومة.
اآلخرٌن  :األشخاص من ؼٌر الموظفٌن.
الدفعات األخرى  :هً جمٌع العموالت أو أتعاب االستشارات أو أتعاب الوكالء أو ؼٌرها المباشرة وؼٌر المباشرة
وأي شًء ذو قٌمة مادٌة دفعها االستشاري أو تم االتفاق على دفعها إلى " اآلخرٌن" وٌشمل ذلك
التصرٌح على سبٌل المثال ال الحصر وصفا ً مفصالً لهذه الدفعات وسببها سواء تم دفعها أو كانت
ً
ً
نٌابة
نٌابة عنه  ,أو من قبل استشارٌٌه أو
ستدفع بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر من قبل االستشاري أو
عنهم أو أي من موظفٌهم أو وكالئهم أو ممثلٌهم  ,وذلك فٌما ٌتعلق بالدعوة إلى تقدٌم العروض
الخاصة بتنفٌذ هذا العقد أو عملٌة المناقصة  /المزاودة نفسها واإلحالة على االستشاري أو المفاوضات
التً تجري إلبرام العقد من أجل تنفٌذه فعالً.
الدفعات الممنوعة  :هً جمٌع المبالػ سواء كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب وكالء أو ؼٌرها دفعت
بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر أو أي شًء ذو قٌمة مادٌة أو الوعود أو التعهدات لدفع مثل هذه المبالػ
أو تقدٌم هذه األشٌاء سواء مباشر ًة أو بالواسطة وبؽض النظر عما إذا كان ذلك تم من قبل االستشاري
ً
ً
نٌابة عنهم أو أي من موظفٌهم ووكالئهم أو ممثلٌهم
نٌابة عنه أو من قبل استشارٌٌه من الباطن أو
أو
والتً تدفع إلى أي "موظؾ" سواء تصرؾ بصفة رسمٌة أم ال  ,وذلك فٌما ٌتعلق بالدعوة إلى تقدٌم
العروض الخاصة بتنفٌذ هذا العقد أو عملٌة المناقصة  /المزاودة نفسها أو اإلحالة على االستشاري أو
المفاوضات التً تجري إلبرام العقد من أجل تنفٌذه فعالً .

المـادة (:)2

نطاق العمل بالعقد
اإلشراؾ على تنفٌذ المشروع وذلك من خالل دعم المكتب الرئٌسً و/أو إشراؾ مق ٌم حس ب م ا ٌ رد
تحدٌده الحقا ً فً هذا العقد .

المـادة (:)3

اللؽة والقانون المعتمدان
أ-

ب-

ٌكون العقد باللؽـة العربٌـة بما فً ذلك جمٌع المراسالت والشروط المتعلقة به  ,إال انه ٌجوز
أن تكون المواصفات والمخططات وجداول الكمٌات والتقارٌر الفنٌة باللؽة اإلنجلٌزٌة .وإذا
حرر العقد باللؽتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة ووقع خالؾ على التفسٌر ٌكون النص بالعربٌة هو
المعتمد.
تسري أحكام القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات األردنٌة النافذة المفعول على هذا العقد عند
التوقٌع علٌه وٌرجع إلٌها فً تطبٌق شروطه .

المادة ( :)4الضرائب والرسوم
-1
-2

المـادة (:)5

ٌخضع أطراؾ العقد لجمٌع القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات المعمول بها فً المملكة فٌما
ٌخص الضرائب والرسوم إالّ إذا ورد نص خالفا ً لذلك فً العقد .
على االستشاري دفع رسوم طوابع الواردات والجامعة قبل توقٌع العقد وحسب القوانٌن
واألنظمة والتعلٌمات الخاصة بذلك والمعمول بها .

كفالة حسن األداء

على االستشاري بعد تبلؽه قرار اإلحالة وقبل توقٌع العقد أن ٌقدم لصاحب العمل كفالة حسن األداء
ضمانة لتقدٌمه الخدمات الهندسٌة وقٌامه بكامل التزاماته بموجب العقد ولمدة تزٌد ثالثة أشهر على مدة
العقد وتكون الكفالة بنسبة %01من قٌمة العقد المقبولة صادره عن بنك أو مإسسة مالٌة معتمدة
رسمٌا"وحسب نموذج الكفالة الوارد فً ملحق العقد رقم ( ,)2وإذا تطلب األمر تمدٌد الكفالة فٌحق
لصاحب العمل تمدٌدها على حساب االستشاري لثالثة أشهر قابلة للتجدٌد لمدد مماثلة حسب متطلبات
سٌر العمل ,وعلى صاحب العمل اإلفراج عن الكفالة بعد موافقته على المخالصة النهائٌة المقدمة من قبل
االستشاري .
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المـادة ( :)6مستوى األداء
أٌ -لتزم االستشاري ببذل كل عناٌة ومواظبة ألداء واجباته المطلوبة على أعلى مستوٌات الممارسة المهنٌة
وان ٌستخدم األشخاص المإهلٌن كالً فً مجال اختصاصه وخبرته  ,وان ٌعلم صاحب العمل بؤسماء
وخبرات المهندسٌن الذٌن سٌقومون بتقدٌم الخدمات الهندسٌة .
وإذا ما تحقق لصاحب العمل بؤن مستوى األداء المهنً للكادر الفنً لالستشاري ال ٌتفق والدرجة
المطلوبة فعلى صاحب العمل إبالغ االستشاري بذلك خطٌا ً  ,و ٌجب على االستشاري أن ٌستخدم كوادر
فنٌة جدٌدة إذا لزم األمر لتصحٌح الوضع وان ٌعٌد تنظٌم الفرٌق العامل بما ٌتفق وهذا المطلب  .وعلى
االستشاري أن ٌؤخذ فً االعتبار المالحظات التً ٌوجهه بشؤنها أو ٌطلبها صاحب العمل أو من ٌمثله فً
كل ما له عالقة بتقدٌم الخدمات الهندسٌة موضوع هذا العقد .
ب -إذا تخلؾ االستشاري عن تقدٌم الخدمات الفنٌة بالمستوى المطلوب فٌعتبر ذلك تقصٌراً من جانبه  ,وٌحق
لصاحب العمل فً هذه الحالة اتخاذ اإلجراءات الكفٌلة بتالفً التقصٌر وتصحٌح األخطاء وذلك بعد إنذار
االستشاري  ,وتتم اإلجراءات وفقا ً للمادة ( )02من هذا العقد .

المـادة (:)7

سرٌان العقد  ,المباشرة :

أ -سرٌان مفعول العقد :
ٌسري مفعول هذا العقد بعد توقٌعه من قبل الفرٌقٌن .
ب -تارٌخ المباشرة :
تتم المباشره فً أعمال اإلشراؾ بموجب كتاب خطً ٌصدره صاحب العمل إلى االستشاري محدداً فٌه
تارٌخ المباشرة وتارٌخ دوام عناصر الجهاز المشرؾ باالتفاق فٌما بٌن صاحب العمل أو من ٌفوضه
خطٌا" واالستشاري  ,وعلى صاحب العمل أن ٌراعً إصدار أمر المباشرة ضمن مدة ال تقل عن أسبوع
قبل البدء بؤعمال التنفٌذ لؽاٌات دراسة المخططات ووثائق العطاء و إبداء الرأي حولها .

المـادة ( :)8واجبات االستشاري:
ٌقوم االستشاري بؤداء الواجبات المنصوص علٌها فً الملحق رقم ( )0المرفق بهذا العقد.

المـادة ( :)9التنازل والعقود الفرعٌة :
أ – ال ٌحق لالستشاري أن ٌتنازل عن أي جزء من هذا العقد للؽٌر أو أن ٌعهد إلى أي استشاري فرعً
القٌام بؤي جزء منه ما لم تنص على ذلك شروط الدعوة أو عرض االستشاري وٌحق لصاحب
العمل إلؽاء العقد حٌال أي تصرؾ ٌثبت من هذا القبٌل وفقا" ألحكام المادة( )02من هذا العقد .
ب -وفً جمٌع الحاالت على االستشاري الحصول على موافقة مسبقة من صاحب العمل على قٌام أي
استشاري فرعً بؤي عمل وعلٌه أن ٌقدم لصاحب العمل المعلومات المطلوبة عن أي استشاري
فرعً مقترح من حٌث مإهالته وخبراته وكفاءته إلنجاز مثل هذا العمل ,وان ٌقــدم كذلك عقد
التكلٌؾ الفرعً الذي ابرم بٌنه وبٌن االستشاري الفرعً وٌكون االستشاري مسإوال" مسإولٌة
كاملة عن جمٌع الخدمات الهندسٌة  ,وعن أي خطؤ أو تقصٌر ٌنجم عن عمـل االستشاري الفرعً
أو مستخدمٌه .

المـادة (:)01

تحرٌات استطالع الموقع :
إذا تم إجراء تحرٌات استطالع الموقع خالل مرحلة إعداد الدراسات والتصامٌم فعلى االستشاري
مراجعة تقارٌر تحرٌات استطالع الموقع ومقارنتها مع الواقع والتؤكد من مطابقة الواقع لما جاء فً
التقارٌر بالتنسٌق مع استشاري استطالع الموقع  ,وإعالم صاحب العمل عن أي اختالؾ بٌنهما
واستدعاء االستشاري الذي قام بتحرٌات استطالع الموقع لبٌان الرأي إذا لزم األمر ومتابعة إجراء
ما ٌلزم من تعدٌالت على المخططات مع صاحب العمل والمصمم والمقاول .
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المـادة ( :)00التؽٌٌرات واألعمال اإلضافٌة :

أٌ -حق لصاحب العمل إجراء أي تعدٌل ٌراه ضرورٌا ً على الخدمات الهندسٌة من حٌث نوعها أو
مقدارها أو طلب تقدٌم خدمات هندسٌة إضافٌة و ٌتم االتفاق بٌن صاحب العمل واالستشاري على
بدالت األتعاب التً قد تترتب على تلك التؽٌٌرات واألعمال اإلضافٌة .
ب -وٌلتزم االستشاري بإجراء التعدٌالت المطلوبة  ,وذلك بعد ص دور األم ر الخط ً ل ه م ن قب ل ص احب
العمل و تثبٌت بدل أتعاب مإقت لالستشاري عن هذه التعدٌالت وحتى ٌتم االتفاق على بدالت االتعاب
بالشكل النهائً .

المـادة ( :)02التقصٌر من جانب االستشاري:
(/02أ)ٌ -عتبر االستشاري مقصرا" فً أداء عمله إذا حصل أثناء تنفٌذ هذا العقد أي من الحاالت التالٌة:
 -0أي تؤخٌر ؼٌر مبرر فً إنجاز العمل والواجبات وتقدٌم الخدمات المطلوبة .
 -2قدم عمال بمستوى ال ٌتناسب وأصول وأعراؾ ممارسة المهنة الهندسٌة أو أهمل فً أداء
مهامه .
 -3تخلؾ عن تؽٌٌر أي من مستخدمٌه العاملٌن مخالفا بذلك التعلٌمات المحددة بالمادة (  )6من
هذا العقد .
 -4قام بالتلزٌم من الباطن ألي جزء من المهام الموكولة إلٌه بدون موافقة صاحب العمل .
 -5لم ٌلتزم بتقدٌم عمل ٌلبً المتطلبات األساسٌة للمشروع .
 -6اعسر أو أصبح ؼٌر ذي مالءة مالٌة ,أو لجؤ إلى مخالصة لصالح دائنٌه.
ولصاحب العمل فً أي من الحاالت المنصوص علٌها فً الفقرة (/02أ) أعاله إنهاء العقد بموجب
اإلجراءات التالٌة -:
أوالً  -:توجٌه إنذار أول لالستشاري مع منحه مهلة لمدة ( ٌ ) 20وما" لتصوٌب المخالفة .
ثانٌا ً  -:فً حالة عدم تصوٌب االستشاري المخالفة ٌ ,تم توجٌه إنذار ثانً له مع منحه مدة (ٌ )04وما ً لتصوٌب
المخالفة .

ثالثا ً  -:فً حالة مرور فترة اإلنذار الثانٌة دون تصوٌب للوضع أو اتخاذ إجراءات جادة ومقنعة
إلزالة األسباب المخالفة ٌ ,حق لصاحب العمل إنهاء العقد ومصادرة كفالـة حسن األداء
أو جزء منها بما ٌتناسب مع األعمال المتبقٌة  ,وٌقوم بإكمال الخدمات المطلوبة بواسطة
أجهزته الخاصة أو أن ٌعهد إلى استشارٌٌن آخرٌن القٌام بمثل هذه الخدمات .
وتتم محاسبة االستشاري على ما قدمه من خدمات لتارٌخ إنهاء العقد محالمشٌرفةا" منه
أي فروق من بدالت األتعاب والكلفة التً ٌتكبدها صاحب العمل للفترة المتبقٌة ضمن
المدة المحددة فً بدالت األتعاب و أي تمدٌدات صدرت حتى تارٌخ إنهاء العقد بموافقة
الفرٌقٌن  ,وٌتـم احتساب هذه الفروقات من قبل اللجنة المنصوص علٌـها بالفقرة
(/02ب) من هذه المادة .
رابعا ً ٌ -:حق لصاحب العمل فً الحاالت الطارئة والخاصة الواردة فً الفقرة (/02ج) إنهاء
العقد فوراً و بدون توجٌه إنذارات  ,و تتم محاسبة االستشاري حسب ما ورد فً الفقرة
ثالثا ً أعاله.
(/02ب) -إذا تبٌن لصاحب العمل أثناء تنفٌذ األعمال المشمولة فً هذا العقد أو بعد انتهائها أن
االستشاري -:
 -0لم ٌكتشؾ عٌوبا ً وأخطاء جوهرٌة و التً ٌمكن اكتشافها بدون إجراء حسابات تصمٌمٌه
فً التصامٌم األصلٌة ووافق على تنفٌذ األعمال كما وردت فً هذه التصامٌم بؤخطائها و/
أو .
 -2قام بإصدار تعلٌمات أو أجراء تعدٌالت على تصامٌم أو مواصفات أو جداول الكمٌات أو أي
من وثائق العطاء األخرى أدت أو قد تإدي إلى تؽٌٌرات أساسٌة فٌها قد ٌنجم عنها خطورة
على المنشؤ أو زٌادة كبٌرة ؼٌر مبررة فً التكالٌؾ عن قٌمة عطاء التنفٌذ فان ذلك ٌعتبر
تقصٌرا"من قبل االستشاري وأجهزته فعندها ٌقوم صاحب العمل بمخاطبة وزٌر األشؽال
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العامة واإلسكان مبٌنا" تقصٌر االستشاري وٌطلب تشكٌل لجنة فنٌة لتحدٌد مسإولٌته من
ذوي الخبرة واالختصاص على النحو التالً :
 -0مدٌر عام دائرة العطاءات الحكومٌة أو من ٌفوضه خطٌا ً  -رئٌسا ً للجنة
 -2مهندسا ً مندوبا ً عن وزارة األشؽال العامة واإلسكان
 -3مهندسا ً مندوبا ً عن نقابة المهندسٌن األردنٌٌن
 -4مهندسا ً مندوبا ً عن هٌئة المكاتب الهندسٌة فً نقابة المهندسٌن األردنٌٌن
 -5مهندسا ً من دٌوان المحاسبة
تقوم هذه اللجنة بدراسة كافة أبعاد المشكلة واالتصال والتنسٌق مع الجهات المعنٌة
وترفع توصٌاتها إلى وزٌر األشؽال العامة واإلسكان محددة مسإولٌة االستشاري ,فإذا
كان قرارها باألكثرٌة أو باإلجماع بالنسبة لتقصٌر االستشاري ومسإولٌته عن األخطاء
والعٌوب ٌصدر الوزٌر قراره ملزما ً االستشاري بمعالجة التقصٌر و محمالً إٌاه جمٌع

التبعات المالية جراء ذلك .
( /02ج ) – تحدد الحاالت الخاصة و الطارئة المنصوص علٌها فً الفقرة (/02أ /رابعا) بما ٌلً :
-0
-2
-3
( تم ترك هذه البنود لتتم تعبئتها من قبل صاحب العمل بحسب خصوصٌة المشروع فً حالة لزم ذلك )

المـادة ( :)03إنهاء العقد من قبل صاحب العمل:
ٌحق لصاحب العمل فً أي وقت إنهاء العقد ألسباب ؼٌر األسباب الواردة فً المادة (/02أ) ,
وفً هذه الحالة ٌقوم بؤشعار االستشاري وٌعطٌه مهلة (ٌ )31وما ً لتوقٌؾ العمل بالعقد وعند
التوقؾ ٌتم االتفاق بٌن الفرٌقٌن على طرٌقة المحاسبة وتعوٌض االستشاري عن التكالٌؾ الفعلٌة
والخسائر التً قد ٌتكبدها نتٌجة إنهاء هذا العقد.

المادة  -04إنهاء العقد من قبل االستشاري :
أ.
ب.

جـ.

إذا لم ٌصدر صاحب العمل أمر المباشرة خالل (ٌ )91وما من تارٌخ توقٌع اتفاقٌة العقد.
أخل صاحب العمل بإٌفاء االستشاري بالدفعة المستحقة له بعد (ٌ )61وما"من تارٌخ استحقاقها.
أعسر صاحب العمل أو تعرض لضائقة اقتصادٌة تمنعه من االستمرار فً تنفٌذ العقد.
فعندها على االستشاري أن ٌطالب صاحب العمل إصدار أمر المباشرة أو تسدٌد الدفعة المستحقة له
خالل عشرة أٌام من انتهاء المدد المحددة بالفقرة (أ) أو الفقرة (ب) أعاله وإذا لم ٌقم صاحب العمل
بإصدار أمر المباشرة وتسدٌد الدفعة المستحقة لالستشاري خالل العشرة أٌام هذه  ,أو إذا اعسر
صاحب العمل حسب الفقرة (ج) أعاله  ,فٌحق لالستشاري إنهاء العقد وطلب تعوٌضه التعوٌض
المناسب الناجم عن اإلخالل من قبل صاحب العمل  ,وال ٌعاد العمل بهذا العقد إال بموافقة الفرٌقٌن.

المـادة ( :)05مسإولٌات صاحب العمل :
-0
-2
-3
-4
-5

موافاة االستشاري بالدفعات المستحقة له فً المواعٌد المحددة بموجب هذا العقد .
تقدٌم المعلومات والوثائق المتوفرة لدٌه إلى االستشاري مع ثالث نسخ من وثائق عقد التنفٌذ
 ,إال انه ؼٌر ملزم بتقدٌم أي مخططات أو وثائق ٌوكل إلى االستشاري الحصول علٌها
بموجب العقد .
تسمٌة مهندس ٌمثله للتنسٌق بٌنه وبٌن االستشاري ولٌساعد االستشاري فً الحصول على
المعلومات المذكورة أعاله .
مساعدة االستشاري فً الحصول على تصارٌح الدخول أو تصارٌح العمل ألي من موظفٌه
الذٌن ٌتطلب العقد استخدامهم .
دفع بدل أتعاب استشاري استطالع الموقع ( إال إذا اتفق على ؼٌر ذلك بموجب هذا العقد).
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ٌ -6قوم صاحب العمل عن طرٌق المقاول بتقدٌم مكاتب للجهاز المشرؾ المقٌم فً موقع العمل
وتكون هذه المكاتب مإثثه و مزودة بجهاز حاسوب و طابعة و ماكٌنة تصوٌر وثائق ومجهزة
بالماء والكهرباء والصرؾ الصحً والتدفئة والتكٌٌؾ اذا لزم وتقدٌم الخدمة الالزمة لها
وتشؽٌلها وصٌانتها طٌلة مدة العمل ما لم تنص وثائق العطاء على ؼٌر ذلك .
 -7تسلٌـم االستشاري موقع المشروع بـكامل حدوده أو بشكل ٌمكن االستشاري من مباشرة
مهامه .

المـادة ( :)06مدة العمل :
هً المدة الفعلٌة التً ٌستؽرقها مقاول التنفٌذ إلنجاز المشروع وتسلم األشؽال بما فٌها
التمدٌدات التً ٌوافق علٌها صاحب العمل مضافا" إلٌها المدة الالزمة إلنجاز النواقص و
استالمها حسب تقرٌر لجنة تسلم األشؽال  ,وتمدد لكل عمل أو اختصاص محدد فً الملحق العقد
رقم ( /3أ ) من هذا العقد بمعرفة و موافقة صاحب العمل حسب مقتضٌات العمل فً المشروع.

المـادة ( :)07بدل األتعاب :
أٌ -حدد بدل أتعاب االستشاري فً مرحلة األشراؾ بموجب الملحق العقد رقم ( )3المرفق بهذا
العقد مع مراعاة ما ورد فً البنود (ح  ,ط ) من المادة  22بهذا الخصوص .
ب -إذا حصلت ظروؾ أثناء سرٌان هذا العقد أدت إلى تعدٌل على أجور و/أو كلفة استخدام الكوادر
الفنٌة المماثلة للكوادر المطلوبة حسب هذا العقد  ,فعندها ٌقوم وزٌر األشؽال العامة و اإلسكان
بتشكٌل لجنة فنٌة لتحدٌد نسبة التعدٌل على األجور  ,و ٌتم تعدٌل بدالت أتعاب الجهاز الفنً
المحددة بالملحق رقم (  / 3أ ) بقرار من وزٌر األشؽال العامة و اإلسكان .

المـادة (:)08

تدرٌب موظفً صاحب العمل :

ٌحق لصاحب العمل انتداب عدد مناسب من مستخدمٌه وإلحاقهم بجهاز اإلشراؾ للتدرب على أعمال
اإلشراؾ ,وفق برنامج ٌتفق علٌه بٌن الفرٌقٌن وٌقوم صاحب العمل بدفع رواتبهم ومستحقاتهم .

المـادة ( :)09تسوٌة الخالفات بٌن صاحب العمل واالستشاري :
أي نزاع أو خالؾ قد ٌنشؤ عن هذا العقد تتم تسوٌته باتباع اإلجراءات التالٌة -:
( :)0-09التسوٌة الودٌة :
أ -إذا صدر إشعار من أي من الفرٌقٌن برؼبته فً تسوٌة الخالؾ عن طرٌق التسوٌة الودٌة فعلى
الفرٌق اآلخر خالل مدة (ٌ )04وما" من تارٌخ تسلمه اإلشعار أن ٌرسل رده خطٌا" إلى موجه
اإلشعار بقبول الدعوة إلى التسوٌة الودٌة أو رفضها .
ب -تبدأ إجراءات التسوٌة الودٌة عندما ٌوافق الفرٌق اآلخر على قبول الدعوة إلى التسوٌة الودٌة .
ج -إذا رفض الفرٌق اآلخر التسوٌة الودٌة  ,أو إذا لم ٌرسل أي رد إلى الفرٌق الذي وجه اإلشعار
خالل مدة أل (ٌ )04وما" المبٌنة فً البند (أ) من هذه الفقرة ٌ ,عتبر طلب التسوٌة الودٌة كؤن
لم ٌكن  ,وألي من الفرٌقٌن فً هذه الحالة المباشرة فً إجراءات التحكٌم .
دٌ -تولى التسوٌة الودٌة موفق واحد أو اكثر من ذوي الخبرة فً نفس مجال أعمال هذا العقد
وفقا" لما ٌتفق علٌه الفرٌقان  ,وإذا لم ٌتفقا على اسم الموفق أو الموفقٌن ٌجوز لهما أن ٌتفقا
على أن ٌقوم شخص أو مإسسة بتعٌٌن الموفق أو الموفقٌن .
هـ -للموفق فً جمٌع مراحل التسوٌة الودٌة أن ٌطلب من أي من الفرٌقٌن تقدٌم ما ٌلزمه من
معلومات ووقائع وأسباب ومستندات ووثائق وأي أدلة أخرى  ,وعلى الموفق أن ٌساعد
الفرٌقٌن فً التوصل إلى تسوٌة الخالؾ ودٌا" بؤسلوب ٌتسم باالستقالل والحٌاد  ,وان ٌسترشد
بمبادئ الموضوعٌة والنزاهة والعدالة .
و  -على الفرٌقٌن والموفق االحتفاظ بسرٌة ما ٌتعلق بإجراءات التسوٌة الودٌة بما فً ذلك اتفاق
التسوٌة  ,إال حٌثما ٌكون نشره ضرورٌا" ألؼراض التنفٌذ والتطبٌق .
ز  -إذا توصل الفرٌقان إلى اتفاق لتسوٌة الخالؾ ودٌا"  ,فٌقوما بإعداد االتفاق وتوقٌعه وٌصبح
اتفاق التسوٌة الودٌة بعد توقٌعه من الفرٌقٌن ملزما" لهما .
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ح -تنتهً إجراءات التسوٌة الودٌة بتوقٌع الفرٌقٌن على االتفاق  ,أو بمرور (ٌ )31وما ً على قبول
الطرفٌن للسٌر بإجراءات التسوٌة الودٌة و لم ٌتم االتفاق على الموفق  ,أو بمرور(ٌ )61وما"
من تارٌخ االتفاق على الموفق أو تارٌخ تعٌنه دون التوصل إلى اتفاق تسوٌه أو بإشعار خطً
ٌصدر عن الموفق ٌبٌن فٌه انه ال ٌوجد ما ٌسوغ االستمرار فً جهود التسوٌة الودٌة  ,أو
بإشعار خطً ٌصدر عن الفرٌقٌن أو عن أحدهما إلى الفرٌق اآلخر والى الموفق بإنهاء
إجراءات التسوٌة الودٌة وفً جمٌع الحاالت على الموفق أن ٌقدم تقرٌرا" بجمٌع ما توصل
إلٌه من وقائع وبٌنات فً موضوع الخالؾ أثناء قٌامه بعمل الموفق وتسلٌمه إلى الفرٌقٌن مع
محاضر جلسات التوفٌق.
ط  -ال ٌجوز ألي من الفرٌقٌن أثناء إجراءات التسوٌة الودٌة  ,أن ٌباشر فً اتخاذ أي إجراءات
تحكٌمٌة أو قضائٌة.
( :)2-09التحكٌـم :
فً حالة عدم التوصل إلى تسوٌة ودٌة وفقا" ألحكام المادة ( )0-09أعاله فعندئذ ٌتم اللجوء إلى
تسوٌة الخالؾ بؤسلوب التحكٌم بموجب قانون التحكٌم األردنً الساري المفعول.

المـادة (:)21
أ-
ب-

تعدٌل التشرٌعات :
ٌدفع لالستشاري أي مبالػ إضافٌة ٌترتب علٌه دفعها لخزٌنة الدولة نتٌجة لتعدٌل التشرٌعات أو
لفرض أي رسوم أو ضرائب جدٌدة بعد موعد إٌداع عروض المناقصات.
أما إذا جرى تخفٌض رسمً على أي من الرسوم والضرائب المذكورة بالفقرة (أ) أعاله بعد موعد
إٌداع عروض المناقصات  ,فعندها ٌحق للفرٌق األول حسم تلك التخفٌضات من استحقاقات
االستشاري .

المادة  -20االخطارات العدلٌة :
ال حاجة لتبادل االخطارات العدلٌة بٌن الفرٌقٌن لممارستهما أي حق من حقوقهما العقدٌة أو القانونٌة
وتعتبر أي رسالة مسجلة مرسلة من أي فرٌق للفرٌق اآلخر على عنوانه المثبت بهذا العقد بمثابة أخطار
عدلً فً جمٌع األحوال .

المـادة ( :)22أحكام عامة :
أ-
ب-
جـ -
د-
هـ -
و-
ز-
ح-
ط-
ي-
ك-

على االستشاري االلتزام بمتطلبات الكودات السارٌة المفعول عند المباشرة بالعمل.
إن جمٌع المخططات ووثائق العطاء والمعلومات المتعلقة بهذا المشروع هً ملك لصاحب العمل وال
ٌحق لالستشاري التصرؾ بها بؤي شكل من األشكال إال بعد موافقة صاحب العمل الخطٌة على ذلك
.
إذا اكتشؾ أي خطؤ أو نقص فً المخططات أو فً وثائق العطاء فً مرحلة التنفٌذ الفعلً للمشروع
 ,فعلى االستشاري أن ٌقوم بإبالغ صاحب العمل عنها فوراً ,وأن ٌعلم المهندس المصمم من خالل
صاحب العمل عن طبٌعة تلك األخطاء وٌتابع المصمم بخصوصها .
ٌجب على االستشاري التقٌد باعتماد المواد والمنتجات الصناعٌة المنصوص علٌها فً وثائق عطاء
التنفٌذ .
العناوٌن  :ال تشكل العناوٌن الواردة فً هذا العقد جزءا" منها وال تإخذ فً االعتبار لدى تفسٌر
شروط العقد أو مضمونه .
المفرد والجمع  -:تنصرؾ صٌؽة المفرد إلى الجمع والعكس بالعكس وفقا" لمقتضى القرٌنة .
ضرٌبة المبٌعات ٌ :جب أن ٌشمل السعر المقدم الضرٌبة العامة على المبٌعات ولن ٌتم إفراد بند
خاص بالضرٌبة.
على االستشاري التقٌد التام بالحد األدنى للرواتب الشهرٌة للمهندسٌن العاملٌن بهذا العقد عند
تقدٌم عرضه والذي تحدده نقابة المهندسٌن األردنٌٌن مضافة إلٌه المصارٌؾ واألرباح .
ٌطلب من االستشاري المحلً تعبئة الجداول المرفقة ( ) 5 , 4 , 3 , 2 , 0المتعلقة بحجم االلتزام
وبالوضع المإسسً ورإساء االختصاص و تحلٌل بدل أتعاب الكادر الفنً الشهري و الدعم
المكتبً.
تحدد شروط التؤهٌل والتقٌٌم الفنً الخاصة بهذا المشروع بالشروط الخاصة (إن طلبت) .
ٌحق لصاحب العمل التؤكد بالطرٌقة التً ٌراها مناسبة من صحة ودقة المعلومات والوثائق المقدمة
من االستشاري .
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ل -على االستشاري االلتزام بالتعلٌمات الصادرة عن نقابة المهندسٌن بما ٌتعلق باألعمال اإلنشائٌة
والمعمارٌة والكهربائٌة والمٌكانٌكٌة وخالفها .
م -تكون المسإولٌة المدنٌة والقانونٌة للمهندس المصمم و/أو المشرؾ وفقا" لما ورد فً المواد
( )791( , )789( , )788من القانون المدنً األردنً رقم ( )43لسنة  0976بؽض النظر عن
ما ٌرد فً هذا العقد بهذا الخصوص .
نٌ -جوز لصاحب العمل االستعاضة عن المراقبٌن بمهندسٌن حدٌثً التخرج فً اختصاصات الهندسة
المختلفة فً مجال االختصاصات المطلوبة .
ً
س -على االستشاري أن ٌدرس إعداد الجهاز المقٌم الالزمة وأن ٌقدم لصاحب العمل كشفا باألعداد
الالزمة متزامنة مع برنامج تنفٌذ األشؽال من قبل المقاول وٌتم تعٌٌن أفراد هذا الجهاز حسب حاجة
العمل الحقٌقٌة بموافقة مسبقة من صاحب العمل ,وٌعاد النظر فً أعداد الجهاز كلما دعت الحاجة
وذلك بزٌادته أو بإنقاصه بموافقة الفرٌقٌن  ,وفً حالة حاجة المشروع ألعداد إضافٌة من جهاز
اإلشراؾ المقٌم واقتناع صاحب العمل بذلك وموافقته ٌ ,تم التعٌـٌن وتدفع بدل األتعاب حسب ما هو
مبٌن بالملحق رقم (-3أ) من هذا العقد .
ع -الدفعات األخرى:
 -0لقد صرح االستشاري فً الملحق رقم ( )4المرفق بهذا العقد بجمٌع " الدفعات األخرى" والتً
دفعها أو تم االتفاق على دفعها إلى " اآلخرٌن " ,وعلى االستشاري تقدٌم وصفا ً مفصالً لهذه
الدفعات األخرى وسببها سواء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر من قبله أو
نٌابة عنه  ,أو من قبل استشارٌٌن من الباطن أو نٌابة عنهم أو أي من موظفٌهم أو وكالئهم أو
ممثلٌهم  ,وذلك فٌما ٌتعلق بالدعوة إلى تقدٌم العروض الخاصة بتنفٌذ هذا العقد أو عملٌة
المناقصة  /المزاودة نفسها أو اإلحالة على االستشاري أو المفاوضات التً تجري إلبرام العقد أو
من أجل تنفٌذه فعالً ,كما ٌتعهد االستشاري بؤن ٌقدم تصرٌحا ً خطٌا ً إلى الفرٌق األول على الفور
عن وجود أي دفعات أخرى بما فً ذلك على سبٌل المثال وصفا ً مفصالً لسبب هذه الدفعات
األخرى وذلك بتارٌخ قٌامه بالدفع أو تارٌخ إلزامه بالدفع أٌهما ٌحدث أوالً.
ٌ -2حق للفرٌق األول فً حال حدوث أي مخالفة أو إخالل بؤحكام الفقرة (ع )0/من هذه المادة أن
ٌتخذ أٌا ً من اإلجراءات التالٌة أو جمٌعها وذلك بمحض حرٌته واختٌاره:
 -0أن ٌنهً هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة (/02أ) من العقد.
 -7أن ٌخصم من المبالػ المستحقة لالستشاري بموجب هذا العقد مبلؽا ً ٌساوي (ضعفً) مبلػ
الدفعات الممنوعة.
 -3أن ٌطالب االستشاري بؤن ٌدفع إلى الفرٌق األول وعلى الفور مبلؽا ً ٌساوي ( ضعفً) مبلػ
الدفعات األخرى وٌقر االستشاري بموجب هذا البند بموافقته ؼٌر القابلة للنقض على
االستجابة الفورٌة لمثل هذه المطالبة.
مع مراعاة الفقرة (ع )4/أدناه ٌ ,صرح الفرٌقان بؤن مجموع المبالػ التً ٌحق للفرٌق األول
تقاضٌها بموجب هذه الفقرة (ع )2/لن ٌتجاوز ( ضعفً) مجموع مبالػ الدفعات األخرى.
ٌ -3وافق االستشاري على أن ٌض ّمن جمٌع االتفاقٌات التً ٌبرمها مع االستشارٌٌن من الباطن أو
المجهزٌن  ,فٌما ٌخص هذا العقد مواداً مماثلة لتلك الواردة فً الفقرات (ع )0/و(ع )2/أعاله
على أن ال تقل هذه المواد فً شدتها عن نصوص ( الفقرتٌن المشار إلٌهما )  ,شرٌطة أن تنص
هذه المواد صراحة على حق الفرٌق األول بتنفٌذ أحكام هذه المواد مباشرة بحق أي من هإالء
االستشارٌٌن من الباطن أو المجهزٌن .كما ٌتعهد االستشاري أن ٌزود الفرٌق األول على الفور
بنسخ كاملة ومطابقة ألصل هذه االتفاقٌات بمجـرد التوقٌع علٌها وبما ٌثبت أنها مشتملة على هذه
المواد.
 -4ال ٌجوز ألي شخص أن ٌتذرع بؤن نص المادة أعاله ٌضفً صفة المشروعٌة على أي من
الدفعات األخرى إذا كانت القوانٌن واألنظمة النافذة تمنعها  ,وأن حقوق الفرٌق األول المنصوص
علٌها فً المادة أعاله هً باإلضافة إلى أي حقوق أخرى قد تترتب للفرٌق األول تجاه االستشاري
أو أي طرؾ آخر بموجب القوانٌن واألنظمة النافذة فً المملكة.
ٌ -5بقى نص المادة أعاله بجمٌع فقراتها سارٌا ً وٌتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد .
ؾ -الدفعات الممنوعة :
 -0لقد صرح االستشاري وتعهد للفرٌق األول فً الملحق رقم ( )5بؤنه لم ٌقم بدفع أو ٌعد بدفع أي
من " الدفعات الممنوعة " سواء مباشر ًة أو بالواسطة  ,وبؽض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من
ابة عنه أو من قبل استشارٌٌن من الباطن أو نٌا ً
قبل االستشاري أو نٌ ً
بة عنهم أو أي من
موظفٌهم أو وكالئهم أو ممثلٌهم إلى الفرٌق األول  ,وٌشمل ذلك على سبٌل المثال ال الحصر أي
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"موظؾ" بؽض النظر عما إذا كان ٌتصرؾ بصفة رسمٌة أم ال  ,وذلك فٌما ٌتعلق بالدعوة إلى
تقدٌم العروض الخاصة بتنفٌذ هذا العقد أو عملٌة المناقصة  /المزاودة نفسها أو اإلحالة على
االستشاري أو المفاوضات التً تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفٌذه فعالً  ,كما وتعهد
سواء
االستشاري بؤن ال ٌقوم بتقدٌم أي دفعات ممنوعة أو أن ٌعد بتقدٌم مثل هذه الدفعات
ً
مباشر ًة أو بالواسطة وسوا ًء أكان ذلك من قبل االستشاري نفسه أو استشارٌٌن من الباطن أو أي
من موظفٌهم أو وكالئهم أو ممثلٌهم إلى أي "موظؾ" فٌما ٌتعلق بتعدٌل هذا العقد أو تجدٌده أو
تمدٌده أو تنفٌذه.
ٌ -2حق للفرٌق األول فً حال حدوث أي مخالفة أو إخالل بؤحكام الفقرة (ؾ )0/من هذه المادة أن
ٌتخذ أٌا ً من اإلجراءات التالٌة أو جمٌعها وذلك بمحض حرٌته واختٌاره:
أ -أن ٌنهً هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة (/02أ) من العقد.
ً
ب -أن ٌخصم من المبالػ المستحقة لالستشاري بموجب هذا العقد مبلؽا ٌساوي (ضعفً) مبلػ
الدفعات الممنوعة.
ج -أن ٌطالب االستشاري بؤن ٌدفع إلى الفرٌق األول وعلى الفور مبلؽا ً ٌسـاوي ( ضعفً) مبلػ
الدفعات الممنوعة وٌقر االستشاري بموجب هذا البند بموافقته ؼٌر القابلة للنقض على
االستجابة الفورٌة لمثل هذه المطالبة.
مع مراعاة الفقرة (ؾ )4/أدناه ٌ ,صرح الفرٌقان بؤن مجموع المبالػ التً ٌحق للفرٌق األول تقاضٌها بموجب هذه
الفقرة (ؾ )2/لن ٌتجاوز ( ضعفً) مجموع مبالػ الدفعات الممنوعة.

ٌ - 3وافق االستشاري على أن ٌضمن جمٌع االتفاقٌات التً ٌبرمها مع االستشارٌٌن من الباطن أو
المجهزٌن  ,فٌما ٌخص هذا العقد مواداً مماثلة لتلك الواردة فً الفقرات (ؾ )0/و(ؾ )2/أعاله (
على أن ال تقل هذه المواد فً شدتها عن نصوص الفقرتٌن المشار إلٌهما )  ,شرٌطة أن تنص
هذه المواد صراحة على حق الفرٌق األول بتنفٌذ أحكام هذه المواد مباشرة بحق أي من هإالء
االستشارٌٌن من الباطن أو المجهزٌن .كما ٌتعهد االستشاري أن ٌزود الفرٌق األول على الفور
بنسخ كاملة ومطابقة ألصل هذه االتفاقٌات بمجرد التوقٌع علٌها وبما ٌثبت أنها مشتملة على هذه
المواد.
 -4ال ٌجوز ألي شخص أن ٌتذرع بؤن نص المادة أعاله ٌضفً صفة المشروعٌة على أي من
الدفعات الممنوعة إذا كانت القوانٌن واألنظمة النافذة تمنعها  ,وأن حقوق الفرٌق األول
المنصوص علٌها فً المادة أعاله هً باإلضافة إلى أي حقوق أخرى قد تترتب للفرٌق األول
تجاه االستشاري أو أي طرؾ آخر بموجب القوانٌن واألنظمة النافذة فً المملكة.
ٌ -5بقى نص المادة أعاله بجمٌع فقراتها سارٌا ً وٌتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد.

المـادة ( :)23إقرار المخالصة :
على االستشاري حال تقدٌمه لكشؾ الدفعة النهائٌة أن ٌعطً صاحب العمل إقرار مخالصة ٌثبت فٌه
أن كشؾ الدفعة النهائٌة ٌشكل التسوٌة الكاملة والنهائٌة لجمٌع المبالػ المستحقة له بموجب العقد ,
وٌشترط أن ال ٌسري مفعول إقرار المخالصة إال بعد قبض االستشاري للمبالػ المستحقة له بموجب
هذه الدفعة .

المـادة (:)24

اإلشعارات :
تبلػ اإلشعارات والمراسالت التً ٌصدرها صاحب العمل إلى االستشاري وتلك التً ٌقوم
االستشاري بإبالؼها إلى صاحب العمل وفقا ً ألحكام العقد إما بالبرٌد المسجل أو بإٌداعها لدى
المكتب الرئٌسً لكل فرٌق منهما ,أو بإرسالها إلً أي عنوان آخر ٌعٌنه كل فرٌق لهذه الؽاٌة وٌتم
تحدٌده تالٌا ً :

عنوان صاحب العمل ................................................................. :
عنوان االستشـاري................................................................. :
............................................................................................
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ملحق العقد رقم ()0
واجبات االستشاري فً مرحلة اإلشراؾ
 -0جهاز اإلشراؾ :
على االستشاري توفٌر الجهاز الفنً لألشراؾ على أشؽال المشروع حسب المإهالت والشروط المبٌنة بالملحق
رقم (/3أ) وٌحدد فً هذا الملحق الكوادر واألعداد وسنوات الخبرة لألجهزة المقٌمة بشكل دائم ولألجهزة
المساندة وؼٌر المقٌمة إضافة إلى دعم المكتب الرئٌسً .

ب-

التنقػػػالت :
يقػػػوـ االستشػػػاري بتػػػوفير السػػػيارات الالزمػػػة لتػػػنقالت جيػػػازه المقػػػيـ وغيػػػر المقػػػيـ واجيػػػزة المكتػػػب  ،ويتحمػػػؿ
االستشاري جميع المصاريؼ المترتبة عمى ذلؾ 1

دعم المكتب الرئٌسً :
ٌكون المكـتب الرئٌسـً مسـإوالً ع ـن إدارة جه ـاز اإلش راؾ وٌق وم بمه ام ( المهن دس) المنص وص علٌه ا ف ً
دفتر عقد المقاولة الموحد للمشارٌع اإلنشائٌة وهذا العق د  ,كم ا ٌق وم بإٌف اد الع دد ال الزم م ن مهندس ً المكت ب
الرئٌسً المختــصٌن باألعمال الجاري تنفٌذها لزٌـ ـارة المش ـروع خ الل فت رة التنفٌ ذ كلم ا دع ت الحاج ة أو ك ل
أس بوعٌن عل ى األق ل للت دقٌق عل ى تق دم س ٌر العم ل ومطابقت ه للش روط وبؤن ه ٌنف ذ حس ب أعل ى مس توى م ن
مستوٌات ممارسة المهنة على أن ٌقــدم االستشاري تقرٌـراً عـن هـذه الزٌـارات ضمـن التقارٌر الشهرٌة .
 -2مراجعة المخططات ووثائق العطاء المقدمة من قبل المصمم وإبداء الرأي حولها إلى صاحب العمل
فٌما ٌخص شمولٌتها وقابلٌة تنفٌذها قبل المباشرة وأثناء التنفٌذ  ,وإذا اكتشؾ فٌها أي عٌوب أو
نواقص فعلٌه تبلٌػ صاحب العمل عنها خطٌا ً لتالفً هذه العٌوب والنواقص .
 -3اإلشراؾ على التنفٌذ حسب متطلبات المشروع هندسٌا ً وفنٌا ً وطبقا ً لعقد المقاولة الموحد للمشارٌع
اإلنشائٌة وتوجٌهات صاحب العمل والتنسٌق مع المصمم من خالل صاحب العمل قبل إجراء أي
تعدٌالت رئٌسٌه على التصامٌم  ,و رفض أي أعمال مخالفة لوثائق عطاء التنفٌذ .
 -4مراجعة المخططات التنفٌذٌة التً ٌقدمها المقاول والموافقة علٌها و الطلب من المقاول استكمال أي
مخططات تفصٌلٌة الزمه لتنفٌذ األعمال .
 -5التدقٌق فً صحة تثبٌت األبعاد على الموقع من قبل المقاول .
 -6اإلشراؾ على الفحوصات المخبرٌة الالزمة على الحصمة واإلسفلت والخرسانة وأي مواد أخرى
والتؤكد من مطابقتها للمواصفات الخاصة بها للمحافظة على مستوى األشؽال وتبلٌػ المقاول عن أي
عٌوب قد تحتاج إلى معالجة وكذلك التؤكد من سالمة فحوصات استطالع الموقع وفقا ً لما ورد فً
المادة ( )01من هذا العقد .
 -7على االستشاري التشاور مع صاحب العمل أثناء سٌر العمل فً األمور المتعلقة بؤعمال التنفٌذ وأن
ٌحٌطه علما ً بتقدم سٌر العمل .
 -8دراسة المقترحات الفنٌة المقدمة من قبل المقاول وتقدٌم المشورة الفنٌة لصاحب العمل والتوصٌات
المناسبة فٌما ٌتعلق بالمواد والعٌنات المذكورة فً المواصفات وجداول الكمٌات .
 -9اإلشراؾ و التدقٌق على إجراء الكٌل لألشؽال المنجزة بالتنسٌق مع المقاول  ,والتوصٌة من حٌث
قبول أو رفض أي أجزاء من األشؽال المنجزة .
 -01تدقٌق كشوؾ الدفع الدورٌة والنهائٌة للمقاول  ,وتصدٌقها للدفع بعد التؤكد من مطابقتها للمواصفات
الفنٌة والشروط التعاقدٌة .
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 -00مناقشة ومفاوضة المقاول فً أسعار األشؽال الجدٌدة التً قد تستجد أثناء التنفٌذ ولم تكن واردة فً
العطاء  ,ودراستها وتحلٌلها وإجراء ما ٌلزم وفقا للفصل الثالث عشر من دفتر عقد المقاولة الموحد
للمشارٌع اإلنشائٌة.
 -02دراسة وإعداد األوامر التؽٌٌرٌة وإجراء التعدٌالت الالزمة على المخططات والوثائق األصلٌة
لتتناسب وطبٌعة األشؽال الجدٌدة وفقا" للفصل الثالث عشر من دفتر عقد المقاولة الموحد للمشارٌع
اإلنشائٌة  ,و بالتنسٌق مع صاحب العمل .
 -03تقدٌم الرأي الفنً فً أي خالؾ قد ٌقع بٌن صاحب العمل والمقاول وإبداء النصح والمشورة لصاحب
العمل لبٌان الموقؾ الصحٌح وتمكٌن صاحب العمل من متابعة الموضوع  ,وإذا تمت هذه الخدمات
بعد انتهاء مدة العمل ٌتم االتفاق بٌن الفرٌقٌن على بدل األتعاب التً قد تترتب على ذلك  ,بما فٌها
بدالت اتعاب الزٌارات الزائدة عما هو وارد فً الفقرة ( )08من هذا الملحق .
 -04عمل كشؾ بنواقص األشؽال المنجزة والتوصٌة من حٌث قبول أو رفض أي أجزاء من األشؽال
المنجزة.
ً
 -05تدقٌق المخططات النهائٌة للمشروع كما جرى تنفٌذه فعال(  )As Built Drawingsوالمعدة من
قبل المقاول وتقدٌمها لصاحب العمل .
 -06القٌـام بالكشؾ علـى األشؽال قبـل انتهـاء فترة اإلشعار بإصالح العٌوب دون حاجه لتمدٌد كفالة
حسن األداء  ,وإبالغ المقاول عن أي أشؽال قد تحتاج إلى اإلصالح أو التبدٌل ثم القٌام بتحضٌر
شهادة األداء بعد إنجاز اإلصالحات ,وكذلك القٌام باإلشراؾ على أي أشؽال تحتاجها المشارٌع أثناء
فترة اإلشعار بإصالح العٌوب مهما كان نوعها وطبٌعتها بدون مقابل على أن ال تزٌد عن ثالث
زٌارات .
 -07االحتفـاظ بسجـالت التقارٌـر الدورٌـة والٌومٌـة مبٌنـا ً فٌهـا حالـة الطقـس وعدد جهاز المقاول
والمعدات وكمٌـات المـواد التـً تـورد إلى الموقع والفحوصات المخبرٌة وأي أشؽال أخرى وتقدٌم
خمس نسخ من التقارٌر الدورٌة وتقارٌر االجتماعات إلى صاحب العمل .
 -08إعداد وتقدٌم ( )3نسخ من التقارٌر الشهرٌة على أن تشمل ما ٌلً :
الصور الفوتوؼرافٌة التً ٌكلؾ المقاول بالتقاطها .
تقرٌر موجز عن األحوال الجوٌة بما ٌخدم أؼراض المشروع .
األشؽال المنجزة لتارٌخه بالتفصٌل من حٌث النسب والقٌم .
التعلٌق على سٌر العمل ومقارنه ما هو حاصل حقٌقة وبٌن برنامج العمل المعتمد .
األوامر التؽٌٌرٌة الصادرة لتارٌخه .
بٌان المشاكل والنواقص والمعوقات ووسائل المعالجة .
كشؾ بالمعدات المستعملة والمواد المحضرة .
أعداد العمال المهرة والعمال العادٌٌن ودوامهم .
الدفعات المستلمة من قبل المقاول لتارٌخه .
كشؾ بالفحوصات المخبرٌة والتعلٌق علٌها واإلجراءات المتخذة بخصوص المواد المخالفة
للمواصفات .
أعداد المهندسٌن والفنٌٌن العاملٌن ( المقٌمٌن ) .
 -09االشتراك بؤي لجان تتعلق باإلشراؾ على المشروع .
مالحظة:

-0

إذا تطلبت ظروؾ العمل متطلبات خاصة ولم ترد ضمن الواجبات فعلى صاحب العمل تحدٌد هذه المتطلبات
وواجبات االستشاري .
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ملحق العقد رقم ()2
نموذج كفالة حسن األداء
إلى السادة ...............................................………….....................:
ٌسرنا إعالمكم بؤن مصرفنا ............................…................................
قد كفل بكفالة مالٌة  ,االستشاري ..........................................................
بخصوص العطاء رقم...................….............................) 2109 / 72 ( :
المتعلق باإلشراؾ على................................................................... :
بمبلػ )...............................( :دٌنار أردنً .
وذلك مقابل كفالة حسن األداء لضمان التزام االستشاري بتقدٌم الخدمات الهندسٌة لإلشراؾ وفقا ً لشروط العقد الخاصة
بالعطاء أعاله .
وأننا نتعهد أن ندفع لكم المبلػ المذكور لدى أول طلب من قبلكم بال إنذار أو تحفظ أو أي شرط آخر  ,وبؽض النظر عن أي معارضة من جانب
االستشاري .

وتبقى هذه الكفالة سارٌة المفعول من تارٌخ إصدارها ولمدة ثالثة اشهر من انتهاء مدة العقد وتحدد مبدئٌا":
بتارٌخ  ..............شهر ..............من عام  ..........ما لم ٌتم تمدٌدها أو تجدٌدها بناء على طلب صاحب العمل .
توقٌع الكفٌل  /مصرؾ......................................... :
المـفـوض بالتوقٌــــــع................................ :
بحضـــور وشهـــــــادة............................. :
الـتـارٌــخ.................................................. :

18

اإلشراف على تنفيذ مشروع مدرسة الطيبة الثانوية للبنين ومبنى التعليم الفندقي والسياحي /محافظة معان

ملحق العقد رقم ()3
بدل أتعاب االستشاري فً مرحلة اإلشراؾ
-0

بدل أتعاب جهاز اإلشراؾ المقٌم :
بدالت شهرٌة شاملة  ,للرواتب األساسٌة وما ٌتبعها من إجازات وتعوٌضات وضمان اجتماعً وضرٌبة
وبدالت تنقالت وبدل إدارة وأرباح ومصارٌؾ ؼٌر منظورة .
وٌلتزم االستشاري بتوفٌر بدٌل ألي من أفراد الجهاز المشرؾ تتم إجازته لفترة تزٌد على ( )3أٌام وفً حال
عدم قٌامه بذلك تحسم كلفة بدل أتعاب أفراد الجهاز المشرؾ المجازٌن كما حددت فً الملحق رقم ( / 3أ ).

-2

ٌتم تسدٌد جمٌع الدفعات من قبل صاحب العمل خالل (ٌ )31وما ً من تارٌخ تقدٌم الكشوؾ الخاصة بها.

-3

بٌن
ٌتم تخفٌض أعداد الجهاز المشرؾ وبدالت أتعابه فً كل من المواقع أو المكتب الرئٌسً بعد االتفاق
صاحب العمل واالستشاري على ذلك فً ضوء اإلنجاز الفعلً وتقدم سٌر العمل فً المشارٌع المختلفة  ,و
إذا لم ٌتم االتفاق بٌن الفرٌقٌن ٌ ,حتفظ االستشاري بالجهاز الفنً كما ورد فً العقد لحٌن حل الخالؾ .

-4

طرٌقة الدفع :
أٌ -دفع بدل أتعاب المكتب الرئٌسً كمبلػ شهري مقطوع لكامل مدة العمل وٌكون هذا البدل ثابت القٌمة
طٌلة المدة المحددة لدعم المكتب والواردة فً الملحق رقم (/3أ)  ,وبعد انقضاء مدة دعم المكتب
المحددة فً نفس الملحق ٌتم تخفٌض قٌمة الدعم المكتبً الشهري بسبب تخفٌض أعداد الجهاز وفقا
لما ٌلً:
نسبة
للمكتب

الدعم

=

إجمالً قٌمة الدعم للمكتب
قٌمة العطاء دون المبالػ االحتٌاطٌة وضرٌبة
المبٌعات

×

%011

التخفٌض على قٌمة الدعم المكتبً الشهري= نسبة الدعم المكتبً × رواتب الكادر الشهري الذي ٌتم
االستؽناء عنه .
وعلى االستشاري القٌام بؤي أعمال تتعلق بالعطاء الذي ٌقوم باألشراؾ علٌه بعد تارٌخ تسلم األشؽال و
لحٌن انتهاء فترة األشعار بإصالح العٌوب على أن ال تزٌد عن ثالث زٌارات * دون أن ٌحق له المطالبة
بؤٌة تكالٌؾ مقابل ذلك  ,وتعتبر كلفة مثل هذه األعمال محملة على أسعار عطاء الخدمات الهندسٌة
لإلشراؾ .
بٌ -دفع بدل أتعاب الجهاز المقٌم المتفق على إبقائه حسب الجدول الوارد فً
الملحــق رقـم ( – 3أ ) وتكون هذه البدالت ثابتة القٌمة طٌلة مدة تنفٌذ
المشروع .
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العطاء المركزي رقـ (  ) 7109 / 77الخاص

باإلشراؼ عمى تنفيذ مشروع مدرسة الطيبة الثانوية لمبنيف ومبنى التعميـ الفندقي والسياحي/
محافظة معاف

ملحق رقم ( – 3أ )

رقـ مسمسؿ

أ

ب

الوصؼ والخبرة والكوادر

-0

تعيػػػػيف مػػػػدير لممشػػػػروع متفػػػػرغ ( مينػػػػدس مػػػػدني
اختصاص أبنيػة) بخبػرة ال تقػؿ عػف ( )05سػنة فػي
مجػػاؿ اإلشػراؼ و/أو التنفيػػذ عمػػى مشػػاريع مشػػابية
وحسػػػػػػػػػػػػب الشػػػػػػػػػػػػروط الػػػػػػػػػػػػواردة فػػػػػػػػػػػػي البنػػػػػػػػػػػػد
( )3-3ويتـ احتساب بدالت األتعػاب الشػيرية ليػذا
البند كما ىو مبيف في البند سابعاً.

-3

مينػػدس اختصػػاص ىندسػػة كيربائيػػة متفػػرغ بخبػػرة
ال تقؿ عف ( )7سنوات .

-5

ميندس مدني /حاسػب كميػات متفػرغ بخبػرة ال تقػؿ
عػػػػف ( )5سػػػػنوات أو حاسػػػػب كميػػػػات خػػػػريي كميػػػػة
مجتمع بخبرة ال تقؿ عف ( )01سنوات .

-0

فني اردني مف ابناء المحافظة.

-7

مينػػػػػػػػػػدس موقػػػػػػػػػػع  /مػػػػػػػػػػدني متفػػػػػػػػػػرغ بخبػػػػػػػػػػرة
ال تقؿ عف (  ) 01سنوات.

-4

مينػػدس اختصػػاص ىندسػػة ميكانيكيػػة متفػػرغ بخبػػرة
ال تقؿ عف ( )7سنوات .

-6

مراقب أبنية خريي كمية مجتمع مػدني متفػرغ بخبػرة
ال تقؿ عف ( )7سنوات .أو مراقب عاـ بخبرة ال تقػؿ
عف ( )01سنوات 1

-7

ميندس حديث التخرج.

-3
ج

بدؿ أتعاب االستشاري في مرحمة االشراؼ شامالً ضريبة المبيعات 1

-0

العدد
أ

المدة
بالشير
ب

 0واحد

 71شير

 0واحد

 08شير

 0واحد

 06شير

 0واحد

 06شير

 0واحد

 08شير

 0واحد

 08شير

 3ثالثة

 08شير

 3ثالثة

مبمغ احتياطي

87511

 08شير

عامؿ اردني مف ابناء المحافظة .

 7سبعة

 08شير

دعـ المكتب اليندسي

مقطوع

 71شير

المجموع الكمي المنقوؿ مف صفحة (

البدؿ الشيري
رقماً وكتابة
ج

المجموع
بالدينار
رقماً وكتابة
(أ*ب*ج)

------

)

قيمة العطاء االجمالية لالشراؼ شاممة الضريبة العامة عمى المبيعات والمبالغ االحتياطية .
المجموع كتابة ................................................................................................. :
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اإلشراف على تنفيذ مشروع مدرسة الطيبة الثانوية للبنين ومبنى التعليم الفندقي والسياحي /محافظة معان

مالحظػػػػات-:


يمتزـ االستشاري بتسميـ وارفاؽ شيادات اسػتالـ الرواتػب األساسػية لجيػاز اإلشػراؼ و بشػكؿ شػيري مػع المطالبػات



عمى االستشاري تعييف الميندسيف حػديثي التخػرج والفنيػيف والعمػاؿ االردنيػيف مػف ابنػاء المحافظػة ذاتيػا التػي ينفػذ

مصدقة مف قبمو أصولياً.
وتكوف
ّ

فيو المشروع والمشار الييـ في الممحؽ رقـ (-3أ) بند (ب) أعاله  ،وذلؾ عمى ضوء ما ورد في نظػاـ رقػـ ()030

لسػنة  7106نظػػاـ الزاميػػة تشػػغيؿ العمالػػة االردنيػة مػػف ابنػػاء المحافظػػة فػػي مشػاريع االعمػػار المنفػػذة فييػػا ضػػمف
المادة (-4أ) مف ىذا النظاـ .

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

خاتم وتوقٌع االستشاري
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اإلشراف على تنفيذ مشروع مدرسة الطيبة الثانوية للبنين ومبنى التعليم الفندقي والسياحي /محافظة معان

ملحق العقد رقم ( / 3ب)
خالصة بدل أتعاب االستشاري فً مرحلة اإلشراف على إنشاء مدرسة الطٍبة الثانوٌة للبنٍن ومبنى
التعلٍم الفندقً والسٍاحً /محافظة معان
الرقم
-0

منقول من
صفحه

الوصؾ

فلس

القٌمة اإلجمالٌة
دٌنار
كتابة

قٌمة العطاء اإلجمالٌة شامالً ضرٌبة المبٌعات
والمبالػ االحتٌاطٌة.
المجموع رقماً( :

) دٌنار

المجموع كتابة
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………… دٌنار أردنً
اسم االستشاري:
………………………………………………………………………………………..
المفوض بالتوقٌع…………………………………… :الوظٌفة:
العنوان:
………………………………………………………………………………………………
تلفون …………………………… :فاكس ..…………………… :ص .ب :
………………………….
خاتم وتوقٌع االستشاري

مالحظة ٌ -0- :دون المجموع بالدٌنار رقما ً وكتابة
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اإلشراف على تنفيذ مشروع مدرسة الطيبة الثانوية للبنين ومبنى التعليم الفندقي والسياحي /محافظة معان

ملحق العقد رقم()4
إقرار 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 (/22ع) من الشروط العامة لعقد الخ دمات الهندسٌـ ـة (ع )2وعم الً بؤحك ام
هذه المادة نرفق إقراراً موقعا ً من قبلنا موقع حس ب األص ول نق ر فٌ ه بجمٌ ع العم والت أو أتع اب االستش ارات أو أتع اب
ال وكالء أو ؼٌره ا المباش رة وؼٌ ر المباش رة وأي ش ًء ذو قٌم ة مادٌ ة والت ً ت م دفعه ا أو االتف اق عل ى دفعه ا إل ى "
اآلخرٌن" ونرفق طٌا ً وصفا ً مفصالً له ذه ال دفعات األخ رى ولم ن دفع ت وس ببها س وا ًء ت م دفعه ا أو كان ت س تدفع بش كل
مباشر أو ؼٌر مباشر من قبلن ا أو نٌاب ًة عن ا أو م ن قب ل استش ارٌٌن م ن الب اطن أو نٌاب ًة ع نهم أو أي م ن م وظفٌهم أو
وكالئه م أو ممثل ٌهم ,وذل ك فٌم ا ٌتعل ق بال دعوة إل ى تق دٌم الع روض الخاص ة بتنفٌ ذ ه ذا العق د أو عملٌ ة المناقص ة /
المزاودة نفسها أو اإلحالة على االستشاري أو المفاوضات التً تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفٌذه فعالً.
كما ونتعهد بؤن نقدم تصرٌحا ً خطٌا ً إل ى الفرٌ ق األول عل ى الف ور ع ن وج ود أي دفع ات بم ا ف ً ذل ك عل ى س بٌل المث ال
وصفا ً مفصالً لسبب هذه الدفعات وذلك بتارٌخ قٌامنا بالدفع أو ت ارٌخ إلزامن ا بال دفع أٌهم ا ٌح دث أوالً كم ا ونواف ق عل ى
قٌام الفرٌق األول باتخاذ اإلجراءات المبٌنة تحت المادة المش ار إلٌه ا أع اله ح ال ح دوث أي مخالف ة أو إخ الل م ن قبلن ا
بؤحكام المادة (  ) 0منها ونلتزم بتنفٌذ كل ما ورد فً هذه المادة.
وعلٌه نوقع تحرٌراً فــــً

/

/

اســـــم االستشـــاري............................……………………………………………:
اسم المفوض بالتوقٌــــع.................……………………………………………………… :
توقٌع المفوض بالتوقٌـــع......………………………………………………………………… :
الخاتـــــــــــــم...................................................................……… :


على االستشاري تقدٌم اإلقرار المتعلق بالدفعات األخرى وفً حال عدم قٌامه بدفع أي عموالت أو أتعاب أو أي
من األمور المحددة بالمادة (/22ع) علٌه أن ٌذكر ذلك فً اإلقرار المقدم منه  ,وكل من ال ٌقدم هذا اإلقرار
سٌرفض عرضه  ,وعلى االستشاري وضع اإلقرار فً ظرؾ مؽلق منفصل عن العرض.
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ملحق العقد رقم ()5
إقرار 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 (-22ؾ) من الشروط العامة لعق د الخ دمات الهندس ٌة (ع ,)2وعم الً بؤحك ام ه ذه
المادة نرفق إقرار موقعا ً من قبلنا حسب األصول  ,نق ر فٌ ه بؤنن ا ل م نق م ب دفع أي مب الػ س وا ًء كان ت عم والت أو أتع اب
استشارات أو أتعاب وكالء أو ؼٌرها سوا ًء بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر ولم نقم بتقدٌم أي شًء ذو قٌمة مادٌة ول م نق م
بإعطاء وعود أو تعهدات لدفع مثل هذه المبالػ أو تقدٌم مثل هذه األشٌاء س وا ًء مباش ر ًة أو بالواس طة  ,أو بؽ ض النظ ر
عما إذا كان ذلك قد تم من قبلنا أو نٌاب ًة عن ا أو م ن قب ل استش ارٌٌنا م ن الب اطن أو نٌاب ًة ع نهم أو أي م ن م وظفٌهم أو
وكالئهم أو ممثلٌهم إلى الفرٌق األول ,وٌشمل ذلك على سبٌل المثال ال الحص ر أي "موظ ؾ" بؽ ض النظ ر عم ا إذا ك ان
ٌتص رؾ بص فة رس مٌة أم ال  ,وذل ك فٌم ا ٌتعل ق بال دعوة إل ى تق دٌم الع روض الخاص ة بتنفٌ ذ ه ذا العق د أو عملٌ ة
المناقصة/المزاودة نفسها أو اإلحالة على االستشاري أو المفاوضات التً تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفٌذه فعالً.
اء
كما ونتعهد بؤن ال نقوم بتقدٌم أي دفعات ممنوع ة أو نع د بتق دٌم مث ل ه ذه ال دفعات س وا ًء مباش ر ًة أو بالواس طة وس و ً
أكان ذلك من قبلنا أو من قبل استشارٌٌنا من الباطن أو أٌا ً من موظفٌهم أو وكالئه م أو ممثل ٌهم إل ى أي "موظ ؾ" فٌم ا
ٌتعلق بتعدٌل هذا العقد أو تجدٌده أو تمدٌده أو تنفٌذه.
/
/
وعلٌه نوقع تحرٌراً فــــً
اســـــم االستشـــاري............................……………………………………………:
اسم المفوض بالتوقٌــــع...................…………………………………………………… :
توقٌع المفوض بالتوقٌـــع......………………………………………………………………… :
الخاتـــــــــــــم..................................................................……… :
*

على االستشاري تقدٌم اإلقرار المتعلق بالدفعات الممنوعة وفً حال عدم قٌامه بدفع أي عموالت أو أتع اب أو أي
من األمور المحددة بالم ادة (/22ؾ) علٌ ه أن ٌ ذكر ذل ك ف ً اإلق رار المق دم من ه  ,وك ل م ن ال ٌق دم ه ذا اإلق رار
سٌرفض عرضه  ,وعلى االستشاري وضع اإلقرار فً ظرؾ مؽلق منفصل عن العرض.
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جدول رقم (  - ) 0العطاءات الحكومٌة المحالة
ٌطلب من جمٌع االستشارٌٌن المشاركة بهذا العطاء تعبئة حجم االلتزام عن العطاءات الحكومٌة المحالة علٌها كما هو مبٌن أدناه :

متسلسل

نسبة حجم االلتزام الحالً بالدٌنار

رقم وأسم العطاء

تصمٌم

مالحظة :

إشراؾ

كلٌهما

أسم صاحب العمل

نسبة اإلنجاز
لتارٌخه

تارٌخ
المباشرة

مدة العطاء
األصلٌة

تارٌخ إنجاز
العمل المتوقع

إذا كان النموذج ال ٌكفً ٌ ,مكن إرفاق صورة عنه .
أشهد أن المعلومات المبٌنة أعاله صحٌحة ودقٌقة وأتحمل مسئولٌتها بالكامل
أسم المفوض بالتوقٌع :
التوقٌــــع والخاتم :

اإلشراؼ عمى تنفيذ مشروع مدرسة الطيبة الثانوية لمبنيف ومبنى التعميـ الفندقي والسياحي /محافظة معاف
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جدول رقم (  - ) 2الوضع المإسسً
ٌطلب من جمٌع االستشارٌٌن المشاركة بهذا العطاء تعبئة النموذج المبٌن أدناه والمتعلق بالوضع المإسسً 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 .
-0
ترفق شهادة من نقابة المهندسٌن ووزارة الصناعة والتجارة بؤسماء الشركاء عند التؤهٌل
-2
وبؤسماء الشركاء حالٌا ً .

تارٌخ الترك

أسباب الترك

أسماء الشركاء الذٌن التحقوا
بالشركة أو بالمكتب

تارٌخ
االلتحاق

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

اإلشراؼ عمى تنفيذ مشروع مدرسة الطيبة الثانوية لمبنيف ومبنى التعميـ الفندقي والسياحي /محافظة معاف
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جدول رقم (  - ) 3رإساء االختصاص
ٌطلب من جمٌع االستشارٌٌن المشاركٌن بهذا العطاء تعبئة النموذج المبٌن أدناه والمتعلق برإساء االختصاص ومساعدٌهم الحالٌـٌن والذٌن تركوا العمل وبٌان التعدٌالت التً جرت
علٌهم منذ آخر تؤهٌل خاص بكل منهم
مسلسل

االختصاص

أسم رئٌس االختصاص الحالً

تارٌخ االلتحاق

أسم رئٌس االختصاص
بتارٌخ آخر تعدٌل

تارٌخ الترك إذا تؽٌر
أي منهما

أسباب الترك

مالحظات -:
 -0ترفق شهادة السٌرة الذاتٌة وشهادات الخبرة للكوادر الجدٌدة بعد آخر تؤهٌل.
 -7ترفق شهادة من نقابة المهندسٌن باالختصاصات وأسماء المهندسٌن .

أشهد أن المعلومات المبٌنة أعاله صحٌحة ودقٌقة وأتحمل مسئولٌتها بالكامل
أسم المفوض بالتوقٌع :
التوقٌـــع و الخاتم :

اإلشراؼ عمى تنفيذ مشروع مدرسة الطيبة الثانوية لمبنيف ومبنى التعميـ الفندقي والسياحي /محافظة معاف
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جدول رقم (  - ) 4تحلٌل أتعاب الكادر الشهري
الرقم



الوصؾ الوظٌفً
للكادر

الراتب
األساسً

العالوات

ضمان
اجتماعً

الضرائب

بدل إجازة
عادٌة ومرضٌة

* بدل
تنقالت

** بدل
سكن

خدمات
ومصارٌؾ

***
أخرى

أرباح
%

المجموع

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

**

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

***

يطلب من االستشاري تحديد البنود التي تدخل ضمن هذا البند .

اإلشراؼ عمى تنفيذ مشروع مدرسة الطيبة الثانوية لمبنيف ومبنى التعميـ الفندقي والسياحي /محافظة معاف
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جدول رقم (  - ) 5تحلٌل بدل أتعاب الدعم المكتبً

الوصؾ الوظٌفً للكادر

الرقم
0

إدارة جهاز اإلشراؾ

2

* كلفة إٌفاد المهندسٌن الرئٌسٌـٌن لزٌارة الموقع مع كلفة تنقالتهم

3

كلفة إعداد التقارٌر أو الملفات

4

كلفة إنجاز األعمال الموصوفة فً البنود (  ) 20 – 3من ملحق العقد رقم ()0

5

المصارٌؾ واألرباح

6

** أخرى

7

المجموع

8

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

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

الكلفة لكامل المدد المحددة بالعقد

%

من ملحق العقد رقم ( . ) 1

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

اإلشراؼ عمى تنفيذ مشروع مدرسة الطيبة الثانوية لمبنيف ومبنى التعميـ الفندقي والسياحي /محافظة معاف
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شروط المشاركة

لمعطاء المركزي رقـ ( ) 7109/ 77

اوالً:

الخاص باإلشراؼ عمى تنفيذ مشروع مدرسة مدرسة الطيبة الثانوية لمبنيف ومبنى التعميـ
الفندقي والسياحي /محافظة معاف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تػػدعى المكاتػػب اليندسػػية والشػػركات االستشػػارية المؤىمػػة لػػدى دائػػرة العطػػاءات الحكوميػػة فػػي مجػػػاؿ
األبنية والمصنفة بالفئة

النقابة اعتبا ارً مف

لدى نقابة الميندسيف األردنييف بموجػب شػيادة حديثػة صػادرة عػف ىػذه
سحب نسخ المناقصة وفؽ اآلتي -:

ثانياً :وصؼ المشروع واألعماؿ المطموبة -:
مدرسة الطيبة الثانوية لمبنيف ومبنى التعميـ الفندقي والسياحي:يقع المشروع عمى قطعة رقـ
 0768حوض  75الطيبة في محافظة معاف مف اراضي معاف ويتكوف المشروع مف -:

 -0انشاء مدرسة مقترحة وىي (مدرسة الطيبة الثانوية لمبنيف)

المدرسة مكونة مف ثالثة طوابؽ بمساحة اجمالية لممباني حوالي 3151ـ 7تقريباً والمبنى
مكوف مف ىيكؿ خرساني بواجيات حجرية ويتكوف مبنى المدرسة مف  04غرفة صفية ومختبر
فيزياء مع مشغؿ ميني ومختبري حاسوب كما يشمؿ عمى مكتبة وغرفة فف وجناح االدارة
وغرفة المعمميف ويشمؿ ايضا مقصؼ وغرفة اسعافات اولية وسيطرة ومستودع لوازـ وغرفة
كيرباء وغرفة سوالر وغرفة بويمر ووحدات صحية لمطالب والمعمميف وذوي االحتياجات
الخاصة.

 - 7انشاء مبنى مقترح ؿ (تعميـ الفندقي والسياحي)

والمشروع عبارة عف مبنى لتعميـ الفندقي والسياحي مكوف مف طابقيف مف ىيكؿ خرساني بواجيات
حجرية بمساحة اجمالية لممبنى حوالي  0418.73ـ 7تقريباً ويضـ غرفة مراقبة وغرفة نظافة ومطعـ
وجمي ومطبخ وغرفة كيرباء وغرفة غاز وبويمر وغسيؿ ووحدات صحية كما يشمؿ قاعة المدخؿ وغرفة
صفية عدد  4وغرفة نظافة وقاعة تدبير فندقي وغرفة نوـ وصالوف وغرفة معممينوغرفة سيطرة واستقباؿ

 كما يشمؿ المشروع االعماؿ الخارجية لممدرسة مف اسوار خارجية وساحات ومواقؼ
سيارات وباصات والجدراف االستنادية وممعب كرة السمة وبئر ماء وحفرة تجميعية
وبوابات خارجية وغرفة الحارس وغرفة مبرد الماء باالضافة الى االعماؿ الكيربائية
والميكانيكة.
ثالثاً :طريقة تقديـ العرض المالي

 :0-3يطمػػب تقػػديـ عػػرض مػػالي فػػي مغمػػؼ مغمػػؽ يػػتـ تسػػميمو فػػي الموعػػد المحػػدد يػػتـ ايداعػػو فػػي
صػندوؽ العطػاءات لػدى دائػرة العطػاءات الحكوميػة ويكتػب عمػى المغمػؼ اسػـ االستشػاري واسػػـ

ورقـ العطاء ويكتب عمى المغمؼ عبارة "عرض مالي لمرحمة االشراؼ" .

 :7-3العرض المالي
.0

يجب اف يشتمؿ العرض المالي عمى-:
-

تقػػديـ العػػرض المػػالي عمػػى النمػػوذج المخصػػص فػػي اتفاقيػػة الخػػدمات اليندسػػية

لالشراؼ عمى مشروع (ع.)7
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-

تقديـ تحميؿ مالي مفصؿ لرواتب جياز االشراؼ المقيـ.

تقديـ وتحميؿ مػالي مفصػؿ لػدعـ المكتػب الرئيسػي وبحيػث يكػوف الػدعـ المكتبػي

شامال لكافة المتطمبات.

اف تكوف االسعار الواردة في العرض المالي شاممة أليػة رسػوـ أو ضػرائب نتيجػة

العمؿ في ىذه االتفاقية.

 :3-3جياز االشراؼ المقيـ لممشروع 1
يطمب مف اإلستشاري أف يقوـ بتعييف جياز اإلشراؼ المقيـ لممشروع وحسب ما ىو وارد
أدناة وحسب الممحؽ رقـ (-3أ) شريطة أف يػتـ مقابمػة الكػادر الػوارد أدنػاة وأخػذ
الموافقة المسبقة عمى تعييف باقي الكادر واعتمادىـ مف قبػؿ صػاحب العمػؿ قبػؿ
المباشرة بالعمؿ1
( )0/3-3مدير المشروع عدد(.)0

تعييف ميندس مدني اختصاص أبنية اردني الجنسية عدد ( )0بخبرة ال تقؿ عػف ( )05سنة في مجاؿ
التنفيذ أو االشراؼ أو كمييما عمى مشاريع االبنية المشابية عمى أف تتضمف الخبرة العممية مشروعيف

عمى االقؿ بمثؿ حجـ وطبيعة األعماؿ في المشروع موضوع البحث  ،متفرغ وبدواـ رسمي كامؿ  ،وأنو
ال يجوز لممستشار بأي حاؿ استبداؿ مدير المشروع خالؿ فترة اإلشراؼ إال إذا قدـ المستشار أسباب

مقنعة وحقيقية يقتنع بيا صاحب العمؿ مع تقديـ البديؿ المناسب الذي يجب أف يوافؽ عميو صاحب

العمؿ قبؿ أف يترؾ مدير المشروع األصيؿ .

(  )7-/3-3ميندس موقع  /مدني (1 )0

تعييف ميندس مدني اردني الجنسية عدد ( )0بخبرة ال تقؿ عف ( )01سنوات  .في مجاؿ التنفيذ أو

االشراؼ أو كمييما عمى مشاريع االبنية المشابية عمى اف تتضمف الخبرة العممية مشروعيف عمى

االقؿ بمثؿ حجـ وطبيعة األعماؿ في المشروع موضوع البحث.
(  )3/3-3ميندس كيرباء عدد(1 )0

تعييف ميندس كيربائي أردني الجنسية عدد ( )0بخبرة ال تقؿ عف ( )7سنوات في
مجاؿ التنفيذ أو األشراؼ أو كمييما معا عمى مشاريع األبنية المشابية) .

عمى اف تتضمف الخبرة العممية مشروعيف عمى األقؿ بمثؿ حجـ وطبيعة األعماؿ

في المشروع موضوع البحث يبدأ عممو مف الشير الثالث.

( )4/3-3ميندس ميكانيؾ عدد(. )0

تعييف ميندس ميكانيؾ أردني الجنسية عدد ( )0بخبرة ال تقؿ عف ( )7سنوات
في مجاؿ التنفيذ أو األشراؼ أو كمييما معا عمى مشاريع األبنية المشابية.

عمى اف تتضمف الخبرة العممية مشروعيف عمى األقؿ بمثؿ حجـ وطبيعة األعماؿ

في المشروع موضوع البحث يبدأ عممو مف الشير الثالث.

(  )5/3-3حاسب كميات عدد()0

اإلشراف على تنفيذ مشروع مدرسة الطيبة الثانوية للبنين ومبنى التعليم الفندقي والسياحي /محافظة معان

31

تعييف ميندس مدني /حاسب كميات بخبرة ال تقؿ عف ( )5سنوات أو حاسب كميات خريي كمية
مجتمع بخبرة ال تقؿ عف ( )01سنوات أردني الجنسية عدد(.)0

(  )6/3-3مراقب أبينة عدد()0

تعييف مراقب أبنية خريي كمية مجتمع مدني متفرغ بخبرة ال تقؿ عف ( )7سنوات .أو مراقب
عاـ بخبرة ال تقؿ عف ( )01سنوات أردني الجنسية عدد(.)0

(  )7/3-3فني عدد()3

تعييف فني أردني الجنسية عدد(.)3

(  )8/3-3ميندس حديث التخرج عدد (.)3

تعييف ميندس حديث التخرج عدد (.)3

(  )9/3-3عماؿ اردنييف عدد (.)7

تعييف عماؿ اردنيي الجنسية عدد (. ) 7
مالحظو:


رابعا:

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

وصؼ الخدمات اليندسية وواجبات المستشار خالؿ مرحمة االشراؼ

اضػافة لمػػا ورد فػي اتفاقيػػة الخػدمات اليندسػػية ،االشػراؼ عمػػى تنفيػذ االعمػػاؿ الموصػوفة فػػي دعػػوة

العطاء اعاله وكؿ ما يمزـ الكماؿ تنفيذ اعماؿ المشروع:

 :0-4دعـ المكتب الرئيسي ويشتمؿ عمى
.0

زيػػػارات دوريػػػة لميندسػػػي المكتػػػب الرئيسػػػي رؤسػػػاء اقسػػػاـ االختصػػػاص والميندسػػػيف
الرئيسػػييف وحسػػب االختصاصػػات ال ػواردة فػػي ىػػذه الشػػروط لموقػػع مشػػروع التنفيػػذ كممػػا
دعت الحاجة لػذلؾ بمعػدؿ ال يقػؿ عػف زيػارتيف شػيريا ويضػمف المكتػب االستشػاري ىػذه

الزيارات في التقارير الشيرية.

 .7تأميف االعماؿ الفنية اليندسية والمكتبية والقرطاسية واالدارية واعماؿ السكرتارية والطباعػة
في المكتب والموقع والالزمة التماـ العمؿ عمى اكمؿ وجو.

 .3دراسة وتدقيؽ وتقديـ التوصػيات الالزمػة لمعػروض الفنيػة المقدمػة مػف المقػاوؿ فيمػا يتعمػؽ
بػػالمواد والمخططػػات التفصػػيمية ( )Shop drawingوأخػػذ موافقػػة المالػػؾ المسػػبقة قبػػؿ
الموافقة لممقاوؿ عمى المواد (.)Submitals

 .4اجراء التعديالت الضرورية لمتصاميـ اثناء التنفيذ وتزويد المقػاوؿ بالمخططػات والتفاصػيؿ

لمتنفيػػذ شػػريطة اف يقػػوـ المستشػػار بأخػػذ الموافقػػة عمييػػا مػػف المالػػؾ قبػػؿ اصػػدار التعميمػػات

.5

لممقاوؿ.

متابعة لميندس برمجة وتخطيط الموقع مف قبؿ ميندس برمجة وتخطيط تابع لمكتبو بخبرة

ال تقؿ عف  01سنوات.

خامسا :شروط خاصة اضافية
( :)0-5عمى المنػاقص تقػديـ نسػخة الوثػائؽ االصػمية كاممػة وبحيػث تكػوف موقعػة منػو ومختومػة
بختـ المكتب.
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( :)7-5يطمب مف المكاتب اليندسية والشركات االستشارية تبميغ دائرة العطاءات الحكومية عف أي
تغييػػر يط ػ أر عمػػى كوادرىػػا الفنيػػة الرئيسػػية بعػػد التقػػدـ ألي عطػػاء مػػف عطػػاءات الخػػدمات
اليندسػػػية وبخػػػالؼ ذلػػػؾ سػػػيتـ حرمػػػاف المكتػػػب اليندسػػػي أو الشػػػركة االستشػػػارية مػػػف

المشاركة بالعطاء.

( :)3-5عمى المناقص اف يكوف سعره شامال الضريبة العامة عمى المبيعات .

( :)4-5عمى المناقص تقديـ كشؼ بالرواتب التي سيتـ دفعيػا لمجيػاز الفنػي المشػرؼ مفصػال فيػو
قيمػػة الراتػػػب االساسػػػي ،الضػػػرائب ،العػػال وات ،الضػػػماف االجتمػػػاعي ،المواصػػػفات والسػػػكف

والتزاـ بتقديـ وصوالت الدفع التي يتـ بموجبيا دفع الرواتب لمجياز العامؿ شيريا.

( :)5-5عمى المناقص تقػديـ كشػؼ بػاالجيزة المسػاندة التػي سػتقوـ بزيػارة المشػروع كػؿ اسػبوعيف
وحسب شروط العقد ،شريطة اف تتوفر لدييـ خبرة في مشاريع مماثمة.

( :)6-5عمػػى المنػػاقص القيػػاـ بتكميػػؼ االجيػػزة الفنيػػة بالواجبػػات والمسػػؤوليات المناطػػة بيػػا خطيػػا
وارساؿ نسخة مف ىذا التكميؼ الى الوزارة.

( :)7-5عدـ مغادرة الموقع مف قبػؿ اجيػزة االشػراؼ اال بعػد التوقيػع عمػى نمػوذج المغػادرة المعتمػد
وتوثيؽ ذلؾ ضمف سجؿ ليذه الغاية.

( :)8-5يكوف جياز االشراؼ المقيـ متفرغا تماما لممشروع وبدواـ كامؿ ثماف ساعات يوميا.

( :)9-5تػػدويف اسػػماء الزائػػريف فػػي سػػجؿ خػػاص ليػػذه الغايػػة مبينػػا فيػػو سػػاعة الحضػػور وسػػاعة
المغادرة والجية التابعة ليا واالمور التي تـ بحثيا.

( :)01-5يجب اف ال يقؿ عدد ساعات الدواـ الرسمي لجياز االشراؼ المقيـ فػي الموقػع بػدواـ كامػؿ
وبتفرغ تاـ عف ( )48ساعة عمؿ اسبوعيا عمما بانو لف يتـ دفع أي اجر اضػافي عػف أي
عمؿ خارج اوقات الدواـ الرسمي وأي عمؿ خالؿ االعياد والعطؿ الرسمية.

( :)00-5عػػدـ السػػماح بتسػػمية أي مينػػدس رئيسػػي (رئػػيس اختصػػاص) يعمػػؿ فػػي مكتػػب ىندسػػي
مؤىؿ ضمف الكادر اليندسي المسػمى عمػى عطػاء لمكتػب وخػر ويسػمي بتسػمية اشػخاص

مػػف مكاتػػب غيػػر مؤىمػػة لػػدى دائػػرة العطػػاءات الحكوميػػة أو مػػف مكاتػػب مؤىمػػة فػػي مجػػاؿ

اليندسة المتخصصة (يقصد بذلؾ جياز االشراؼ المقيـ لممشروع).

( :)07-5اف المكتب اليندسي مسؤوؿ عف توفير الجياز المسمى لمعطاء وعمى صاحب العمؿ ابالغ
دائرة العطاءات عف أي تقصير مف جانب المكتب في توفير أي مػف افػراد الجيػاز الرئيسػي

المسؤوؿ عف تنفيذ المشروع.

( :)03-5اف يقدـ المكتب اليندسي والميندس المسمى تعيد موقع مػف كمييمػا لاللتػزاـ بالعمػؿ عمػى
المشػػروع فػػي حالػػة احالػػة العطػػاء عمػػى المكتػػب وحسػػب النمػػوذج المرفػػؽ وذلػػؾ بعػػد احالػػة
العطاء وعند تسمية الميندسيف المقيميف عمى المشروع ألخذ موافقة صاحب العمؿ.

( :)04-5لف يػتـ احالػة العطػاء عمػى االستشػاري الػذي يفقػد تأىيمػو الصػادر بموجػب تعميمػات تأىيػؿ
المكاتب اليندسية والشركات االستشارية لسنة  0996أو يصػدر بحقػو قػرار بالحرمػاف مػف
المشػػاركة بالعطػػاء خػػالؿ الفتػػرة مػػا بػػيف تػػاريخ اعػػالف طػػرح العطػػاء وتػػاريخ قػرار االحالػػة،

وبناء عميػو سػوؼ يسػتبعد العػرض المػالي المقػدـ مػف االستشػاري مػف المشػاركة بالعطػاء،
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دوف أف يكػػػوف لالستشػػػاري الحػػػؽ بػػػاالعتراض أو بػػػالرجوع عمػػػى صػػػاحب العمػػػؿ أو دائػػػرة
العطاءات الحكومية بأي مطالبة مالية أو قانونية.

( :)05-5تعتمد الشروط التالية كشروط خاصة باالتفاقية واف مػا يػرد فػي ىػذه الشػروط مػف اضػافات
أو تعػػديؿ عمػػى مػواد الشػػروط العامػػة التفاقيػػة الخػػدمات اليندسػػية يعتبػػر سػػائدا ويؤخػػذ بػػو
بالقػػدر الػػذي يفسػػر أو يضػػيؼ أو يعػػدؿ عمػػى تمػػؾ الم ػواد وقػػد اعتمػػدت نفػػس ارقػػاـ م ػواد

الشروط العامة التفاقية الخدمات اليندسية.

المادة ( :)07بدؿ االتعاب-:

.0

تضاؼ الى ىذه المادة الفقرات التالية:

أ.

يطمػب مػف االستشػػاري ارفػاؽ تحميػؿ مػػع عرضػو حسػب الجػػداوؿ المرفقػة رقػػـ
( )4ورقػػـ ( )5مبينػػا فييػػا بػػدالت اتعػػاب الكػوادر ودعػػـ المكتػػب الػػرئيس وأي
بنود اخرى واردة في الممحؽ رقـ (-3أ) صفحو ( )71بشكؿ تفصػيمي وبيػاف
نسبة بدؿ دعـ المكتب الرئيسي مف قيمة العطاء االجمالية واذا تبيف اف ىػذه

التحاليػػؿ غيػػر واقعيػػة أو غيػػر منطقيػػة أو غيػػر واضػػحة أو مبػػالغ فػػي كمفػػة

بعػض بنودىػا فعنػدىا سػيتـ اسػػتبعاد العػرض المقػدـ مػف االستشػػاري دوف اف
يحػػؽ لػػو االعت ػراض أو المطالبػػة بػػأي تكػػاليؼ ميمػػا كػػاف نوعيػػا بسػػبب ىػػذا

ب.

االجراء.

يمغػػى البنػػد (-4أ) مػػف ممحػػؽ االتفاقيػػة رقػػـ ( )3بػػدؿ اتعػػاب االستشػػاري فػػي
مرحمة االشراؼ ويستعاض عنو بما يمي-:

يدفع بدؿ اتعاب المكتب الرئيسي كمبمػغ شػيري مقطػوع لممػدة التػي يسػتغرقيا
مقاوؿ تنفيذ المشروع لحيف انجاز االعماؿ وتسميميا تسميما أوليا ويكوف ىذا
البدؿ ثابت القيمة طيمة المدة المحددة لدعـ المكتب والواردة فػي الممحػؽ رقػـ

(-3أ) بعد انقضاء مدة دعػـ المكتػب المحػددة فػي نفػس الممحػؽ فعنػدىا يػتـ
تخفيض قيمة الدعـ المكتبي الشيري بسبب تخفيض اعػداد الجيػاز وفقػا لمػا

يمي:

نسبة الدعـ لممكتب = اجمالي قيمة الدعـ لممكتب × %011
قيمة العطاء اإلجمالية دوف المبالغ االحتياطية

التخفيض عمى قيمة الدعـ المكتبي الشيري= نسبة الدعـ المكتبي × رواتػب
الكادر الشيري الذي يتـ االستغناء عنو وعمػى االستشػاري القيػاـ بػأي اعمػاؿ

تتعمؽ بالعطاء الذي يقوـ باالشراؼ عميو بعػد تػاريخ التسػميـ االولػي لالشػغاؿ

لحػػيف التسػػميـ النيػػائي دوف اف يحػػؽ لػػو المطالبػػة بأيػػة تكػػاليؼ مقابػػؿ ذلػػؾ
وتعتبر كمفة مثؿ ىذه االعماؿ محممة عمى اسػعار عطػاء الخػدمات اليندسػية

ج.

لالشراؼ.

مدة تسديد الدفعات:
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يتعيف عمى صاحب العمػؿ اف يػدفع اسػتحقاقات االستشػاري الشػيرية بموجػب

شػػيادة دفػػع يقػػدميا االستشػػاري خػػالؿ ( )45يومػػا مػػف تػػاريخ تسػػميـ شػػيادة
الػػدفع وفػػي حػػاؿ الدفعػػة النيائيػػة خػػالؿ فتػػرة ( )61يومػػا مػػف تػػاريخ تسػػميميا
واذا تأخر صاحب العمؿ عف صػرؼ الػدفعات المسػتحقة خػالؿ الفتػرات المنػوه

عنيا فػي ىػذه الفقػرة يترتػب عميػو اف يػدفع الػى االستشػاري الفائػدة القانونيػة

عنيػػا وذلػػؾ عػػف جميػػع المبػػالغ غيػػر المدفوعػػة اعتبػػا ار مػػف انتيػػاء الميمػػة

المحددة لدفعيا.

( :)06-5يتحمؿ االستشػاري والشػخص المسػمى مسػؤولية دقػة وصػحة المعمومػات المقدمػة فػي ىػذا
الخصوص عمما باف لدائرة العطاءات الحكومية/لجنة العطػاءات المركزيػة الحػؽ فػي الطمػب

مف االستشاري تقديـ الوثائؽ االصمية ليذه المعمومات لالطػالع عمييػا والتأكػد مػف صػحتيا

وذلؾ قبؿ صدور قرار االحالة.

( :)07-5يحؽ لصاحب العمؿ الغػاء العطػاء دوف ابػداء االسػباب وبػدوف اف يترتػب عػف ىػذا االلغػاء
أية مطالبات مالية أو قانونية ألي مف المشاركيف بالعطاء.

( :)08-5يجػػب اف يكػػوف جيػػاز االش ػراؼ عمػػى المشػػروع متفرغػػا لمعمػػؿ بػػدواـ رسػػمي كامػػؿ وحسػػب
برنػامي العمػؿ المقػدـ مػف المقػاوؿ والموافػؽ عميػو مػف االستشػاري وصػاحب العمػؿ وتكػػوف
اعداد ىذا الجيػاز حسػب مػا ىػو مبػيف فػي نمػوذج العػرض المػالي المرفػؽ (الممحػؽ -3أ)

فيمػػا عػػدا ميندسػػي الكيربػػاء والميكانيػػؾ اذا ورد نػػص فػػي ممحػػؽ رقػػـ (-3أ) بػػانيـ غيػػر
متفرغيف عمى اف يتـ تواجدىـ كممػا دعػت الحاجػة لػذلؾ وبزيػارات دوريػة ال تقػؿ عػف ثػالث

مرات في االسبوع.

( :)09-5يضاؼ عمى المادة (-07أ) مف اتفاقية الخدمات اليندسية (ع )7ما يمي-:
-7

فقػػػػد تأىيمػػػػو الصػػػػادر بموجػػػػب تعميمػػػػات تأىيػػػػؿ المكاتػػػػب اليندسػػػػية والشػػػػركات

االستشارية لسنة .0996

( :)71-5يطمب مف االستشاري التقيد بالشػروط الخاصػة ال تفاقيػة الخػدمات اليندسػية لالشػراؼ عمػى
تنفيذ مشروع (ع )7والمتضمنة (المرفقة مع وثائؽ العطاء)-:
أ.

تعديؿ المادة ( - ) 0التعاريؼ

ب.

تعديؿ المادة ( -)77احكاـ عامة

د.

ممحؽ رقـ ( ) 5اقرار متعمؽ بالدفعات الممنوعة

ج.

ىػ.

ممحؽ رقـ ( ) 4اقرار متعمؽ بالدفعات االخرى

اف تقدـ االق اررات المطموبة ضمف وثائؽ العرض الفني لمعطاء

( :)70-5عمى االستشػاري تحديػد بػدالت أتعػاب الجيػاز المشػرؼ وذلػؾ بمراعػاة الحػد األدنػى لألجػور
الػواردة فػػي سػػمـ رواتػػب الميندسػػيف الصػػادرة عػػف نقابػػة الميندسػػيف األردنيػػيف حتػػى تػػاريخ

تقديـ العروض لدى دائرة العطاءات الحكومية.

سادسا :سيتـ التعامؿ مع العروض المالية لممكاتب المؤىمة بتطبيؽ االسس والشروط التالية-:
 )0سترتب األسعار االمقدمة مف اإلستشارييف ترتيباً تنازلياً مف األكثر الى األقؿ.
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 )7سػػيؤخذ السػػعر الوسػػطي لألسػػعار المقدمػػة فػػإلف كػػاف عػػدد اإلستشػػارييف المتقػػدميف فردي ػاً
فسيؤخذ صاحب التقديـ الوسط ىو السعر الوسطي أما اذا كاف عدد المتقدميف زوجياً فيؤخذ

المتقػػدماف الوسػػط حسػػب الترتيػػب ويكػػوف صػػاحب التقػػديـ الوسػػط الثػػاني (األقػػؿ) ىػػو سػػعر

الوسطي 1

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

 )4يستخرج السعر المعدؿ مف األسعار الباقية وذلؾ بجمػع ىػذه األسػعار وتقسػيميا عمػى العػدد
الباقي .

 )5سيحاؿ العطاء عمى أقؿ األسعار الذي يقع ضمف حدود الػػ ( )%01األقػؿ مػف معػدؿ السػعر
المبيف في البند ( )4أعاله  ،وفي حالة عدـ وجود مثؿ ىذا السعر تػتـ االحالػة عمػى السػعر

األدنػػى مباشػػرة بعػػد حػػدود ( )%01األقػػؿ حتػػى لػػو كػػاف صػػاحب ىػػذا السػػعر مػػف الػػذيف تػػـ
استبعادىـ بموجب البند ( )3أعاله .

 )6إف عبارة (ضمف حدود  %01األقؿ مف معدؿ السعر ) الوارد في ( )5أعاله تعني أف السعر
المساوي لمعدؿ السعر غير مشمولة ضمف ىذه الحدود .

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

سابعاً :الشروط الخاصة بمدير المشروع -:

 -0اف يكوف حاصالً عمى شيادة بكالوريوس في اليندسة المدنية بخبرة ال تقؿ عػف ( )05سػنة فػي مجػاؿ التنفيػذ
أو االشراؼ أو كمييما عمى مشاريع االبنيػة المشػابية عمػى أف تتضػمف الخبػرة العمميػة مشػروعيف عمػى االقػؿ

بمثؿ حجـ وطبيعة األعماؿ في المشػروع موضػوع البحػث  ،تػتـ المقابمػة واالعتمػاد مػف قبػؿ لجنػة مشػكمة مػف
صاحب العمؿ والمكتب االستشاري  .وعمى مدير المشروع تنسيؽ تواجده في الموقع مع مدير أبنية المحافظة.

 -7تكوف اسس االعتماد وفقاً لما يمي وحسب نموذج المقابمة المعد خصيصاً ليذا الغاية -:
أ -المؤىالت العمميػػة ( )31عالمػة

ب -الخبرات العمميػػة ( )41عالمػة

ج -المقابمة الشخصية ( )31عالمػة

 -3يكوف راتبو شامالً بدؿ السكف وبدؿ المواصالت

 -4يػػتـ دفػػع مػػا نسػػبتو ( )%65مػػف راتػػب مػػدير المشػػروع لالستشػػاري لتغطيػػة مصػػاريؼ اداريػػة واربػػاح وكػػذلؾ
تغطية ما يترتب عمى مدير المشروع مف حسومات (ضماف اجتماعي ،ضريبة ،خدمات  ،اجازات)

 -5يتـ توقيع عقد التوظيؼ بيف المكتب االستشاري والميندس المعتمد مع بياف قيمة الراتب الذي يتقاضاه وبػدالت
السكف والتنقالت .

 -6يتـ تكميفو في المياـ المناطة بو خطياً مف المكتػب االستشػاري ويكػوف المكتػب االستشػاري مسػؤوالً عػف متابعػة
ادائو .
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