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الجزء .1خطاب الدعوة
ضمن الخطة التطويرية لبلدية رام هللا ،وبهدف التأكد من توفير البيئة االمنة للطالب تقوم البلدية بتنفيذ العديد من
المشاريع منها مشروع تقييم مدرسة هواري بو مدين االساسية المختلطة القائمة في البلدة القديمة ،وذلك لتقييم الوضع
اإلنشائي للبناء القائم وتقديم مقترحات المعالجة والتقوية وأية أمور يتطلبها المشروع ان لزم ،وبحيث يتم تقديم
الوثائق والمخططات التفصيلية الالزمة بناء على تقارير تحريات استطالع الموقع والتقييم االنشائي للبناء ،لذا ترغب
بلدية رام هللا -لجنة المعارف في الحصول على الخدمة االستشارية الالزمة (دراسات ،تحريات استطالع الموقع،
ووثائق المشروع) لمشروع تقييم مدرسة هواري بو مدين االساسية المختلطة ،وتدعوكم لتقديم عرضكم المالي
والفني لالشتراك في طلب عرض "تقديم خدمة استشارية لمشروع تقييم مدرسة هواري بو مدين االساسية المختلطة"،
فعلى الراغبين في التقدم لهذا العرض مراعاة الشروط التالية:
 .1أن يكون المكتب مسجال لدى نقابة المهندسين ومصنفا بمرتبة هندسة ثانية فما فوق في مجال اإلنشاءات.
 .2أن يتوفر لدى المكتب خبرات سابقة وموثقة في هذا المجال.
 .3سيتم اختيار المستشار بطريقة االختيار على أساس الجودة والتكلفة ،واإلجراءات الواردة في هذا الطلب هي عرض فني
مختصر "."STP
 .4يشمل طلب تقديم العرض على الوثائق التالية ،ويطلب استخدام النماذج القياسية المدرجة لدى تقديم العرض المالي
والفني:
الجزء  – 1خطاب الدعوة.
الجزء  – 2تعليمات إلى المستشارين وجدول البيانات.
الجزء  – 3العرض الفني.
الجزء  – 4العرض المالي.
الجزء  – 5الشروط المرجعية.
الجزء  –6نموذج العقد.

 .5يمكنكم الحصول على وثائق تقديم العرض " "RFPمن بلدية رام هللا – مركز خدمة الجمهور ،مقابل مبلغ غير مسترد
وقدره "100دوالر أمريكي" أو ما يعادله.
 .6ترسل العروض المالية والفنية بمغلفات منفصلة ومختومة ويكتب عليها "تقديم عرض خدمة استشارية لمشروع
مدرسة هواري بو مدين االساسية المختلطة" ،وذلك حسب التاريخ والموعد المحددين في دعوة التقدم بالعروض ،ولن
يقبل أي عرض بعد هذا الموعد.
 .7يجب تقديم كفالة دخول عطاء كمبلغ مقطوع بقيمة " 1,000شيكل جديد" ،وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل
عن 120يوم من تاريخ اإلقفال.
.8

يتم استيفاء اجور االعالن بالصحف على من يرسو عليه تقديم الخدمة االستشارية.
م موسى حديد
رئيس بلدية رام هللا
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الجزء  .2تعليمات إلى المستشارين وجدول البيانات
 .Aأحكام عامة
 .1تعريفات
القانون المعمول به :قانون الدولة الفلسطينية.

أ.

ب .الجهة المشترية :الفريق المسمى في هذه االتفاقية كفريق أول وكذلك خلفاءه القانونيون والذي يتعاقد مع المستشار إلنجاز
الخدمة التي تشملها االتفاقية ،أو أي جهة أخرى تفوضها الجهة المشترية لممارسة صالحيات ومسووليات الفريق اوأول،
على أن يتم إعالم المستشار بذلك خطيا".
ج .جدول البيانات :جزء من التعليمات الموجهة الى المستشار والتي تعبر عن الظروف الخاصة بالخدمة المطلوبة.
د .يوم :اليوم التقويمي.
ه .المستشار :المكتب (مكتب مهندس ،مكتب أو شركه هندسية ،مكتب أو شركة استشارية) أو التآلف المسمى في االتفاقية
كفريق ثاني والذي تعاقدت معه الجهة المشترية وأداء الخدمة وفقا" لهذه االتفاقية.
و .طاقم المستشار  :يعني الموظفين اوأساسيين وغير اوأساسيين أو أي موظف لدى المستشار أو مستشاريه من الباطن أو
أعضاء االئتالف.
ز .الموظفون  :تعني االشخاص الموهلون والمساعدون الذين يوفرهم المستشار أو أي مستشار من الباطن لتنفيذ الخدمة أو أي
جزء منها.
ح .تعليمات إلى المستشارين :هي الوثيقة التي تتضمن المعلومات الالزمة للمستشارين من أجل إعداد عروضهم.
ط .خطاب الدعوة :تعني خطاب الدعوة الموجه من الجهة المشترية إلى المستشارين.
ي .العرض :تعني العرض الفني أو العرض المالي.
ك .طلب العرض :تعني طلب العرض المعد من قبل الجهة المشترية الختيار المستشارين.
ل .خدمة :تعني العمل الواجب إنجازه من قبل المستشارين بموجب العقد.
م .المستشار من الباطن :تعني أي شخص أو كيان يتعاقد معه المستشار من الباطن للقيام بأي جزء من الخدمة.
ن .الشروط المرجعية  :تعني الوثيقة المرفقة بطلب العرض والتي توضح اوأهداف ونطاق العمل والنشاطات والمهام الواجب
تنفيذها والمسئوليات المترتبة على الجهة المشترية والمستشار والنتائج المتوقعة والمخرجات.
.2

مقدمة

 .2.1تقوم الجهة المشترية المسمية في جدول البيانات باختيار المستشار وفقا لوسيلة االختيار المحددة في جدول البيانات.
 .2.2على المستشارين تقديم عرض فني وعرض مالي للخدمة االستشارية المطلوبة للمهمة المذكورة في جدول البيانات،
ويعتبر العرض المقدم هو أساسا للتفاوض مع المستشار الفائز وتوقيع العقد معه.
 .2.3على المستشارين اإلطالع على كافة الظروف المحيطة وأخذها بعين االعتبار عند إعداد عروضهم ،ويجب حضور
االجتماع التمهيدي الذي يتم عقده قبل تقديم العروض -إن ُحدد ذلك في جدول البيانات ،-وعلى نفقتهم الخاصة.
 .2.4على الجهة المشترية توفير الوثائق المذكورة في جدول البيانات للمستشارين ،ومساعدتهم في الحصول على الرخص
الالزمة لتنفيذ الخدمة المطلوبة.
 .3تضارب المصالح
 .3.1يلتزم المستشارون بتقديم الخدمة بشكل مهني وموضوعي وحيادي.
 .3.2يعد المستشارون في حالة تضارب مصالح ،ولن يتم اختيارهم في أي من الظروف المذكورة أدناه:
أ .المهام المتضاربة :ال يتم التعاقد مع المستشار (بما في ذلك موظفوه ومستشاريه من الباطن) للقيام بأي مهمة قد تتعارض
بطبيعتها مع مهام أخرى ينفذها المستشار للجهة المشترية.
ب .العالقات المتضاربة :ال يتم توقيع العقد مع اي مستشار (بما في ذلك موظفيه ومستشاريه من الباطن) إذا كان على عالقة
عمل أو عالقة عائلية مع أي من موظفي الجهة المشترية ذوي العالقة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ،إال إذا تم حل
التضارب الناجم عن هذه العالقة بشكل مقبول لدى الجهة المشترية طوال عملية االختيار وتنفيذ العقد.
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 .3.3على المستشار اإلفصاح عن حاالت التضارب الموجودة أو المحتملة والتي قد توثر على مقدرته في القيام بواجبه
على أكمل وجه ،وقد يودي عدم اإلفصاح عن هذه الحاالت إلى فقدان المستشار وأهليته أو إلى فسخ العقد معه.
 .4األفضلية غير العادلة :إذا حصل أحد المستشارين الموهلين على أفضلية تنافسية جراء تقديمه خدمة استشارية تتعلق
بالمهمة المطلوبة ،تقوم الجهة المشترية بتوفير جميع المعلومات التي تعطي ذلك المستشار أي أفضلية تنافسية وذلك إلى
جميع المستشارين مع طلب العرض.
 .5االحتيال والفساد :االلتزام بسياسات الدولة اتجاه االحتيال والفساد.
 .6األهلية:
 .6.1يلتزم المستشار بتقديم ع رض واحد فقط ،وفي حال قيامه بالمشاركة و/أو بتقديم أكثر من عرض ،تعتبر عروضهم غير
موهلة ،إال أنه يسمح بمشاركة نفس المستشار من الباطن ،بما في ذلك خبراء منفردين ،في أكثر من عرض واحد.
 .6.2ال تقبل مشاركة الموظفين العموميين كطاقم فني ضمن عرض المستشار إال إذا كان ذلك ال يتعارض مع أي عمل أو أي
قانون أو الئحة ،أو سياسات حكومية ،وأنه:
.i

في إجازة بدون راتب ،أو مستقيل أو متقاعد؛

.ii

ال تودي هذه المشاركة لتضارب في المصالح.

 .Bإعداد العرض
 .7أحكام عامة  :على المستشارين دراسة كافة وثائق طلب تقديم العرض بدقة ،وأي نقص في المعلومات المطلوبة قد يودي
إلى رفض العرض.
 .8تكلفة إعداد العرض :يتحمل المستشار كافة التكاليف المترتبة عن اعداد وتقديم عرضه ،وال تتحمل الجهة المشترية
مسوولية تلك التكاليف ،بغض النظر عن سير أو نتيجة عملية االختيار .ويحق للجهة المشترية إلغاء عملية االختيار في
أي وقت قبل احالة العقد وبدون تحمل أي مسوولية تجاه المستشار.
 .9اللغة :يكون العرض وجميع المراسالت المتبادلة بين المستشارين والجهة المشترية باللغة (أو اللغات) المحددة في جدول
البيانات.
 .10الوثائق التي يتألف منها العرض :يتألف العرض من الوثائق والنماذج المذكورة في جدول البيانات.
 .11عرض واحد :يلتزم المستشارون بتقديم عرض واحد فقط ،وترفض العروض في حال قيام المستشارين بالمشاركة و/أو
بتقديم أكثر من عرض ،إال أنه يسمح بمشاركة خبراء منفردين في أكثر من عرض واحد.
 .12صالحية العرض :تكون مدة صالحية عرض المستشارين بعد الموعد النهائي للتسليم حسب ما هو موضح في جدول
البيانات  .ويتعين على المستشارين التأكيد على جاهزية الطواقم الفنية المسمية في العرض خالل هذه المدة ،وعلى الجهة
المشترية أن تبذل أقصى جهد إلنهاء المفاوضات خالل هذه المدة.
 .12.1تمديد صالحية العرض :على الجهة المشترية بذل أقصى جهد إلنهاء المفاوضات خالل مدة صالحية العرض وإذا
اقتضت الضرورة ،يحق للجهة المشترية الطلب كتابيا من المستشارين تمديد مدة صالحية عروضهم .وعلى
المستشارين الذين يوافقون على التمديد ،تأكيد جاهزية الطواقم الفنية المسمية في العرض ،ويحق للمستشارين الذين ال
يوافقون أن يرفضوا تمديد صالحية عروضهم.
 .12.2تبديل طواقم في فترة التمديد :في حال كون أحد الطواقم المسمية غير جاهزا خالل فترة تمديد صالحية العرض ،يقوم
المستشار بتقديم المبررات للجهة المشترية مع طلب تبديل لهوالء الطواقم بآخرين لديهم موهالت وخبرات مماثلة أو
أفضل ،ويبقى التقييم الفني معتمدا على تقييم السير الذاتية للطواقم المسمية في عروضهم.
 .12.3إذا فشل المستشار في توفير خبير بديل بموهالت مساوية أو أفضل ،أو إذا كانت المبررات المقدمة لالستبدال غير
مقبولة للجهة المشترية ،يتم رفض هذا العرض.
 .12.4التعاقد من الباطن :ال يجوز أن تسند المهمة كليا للمستشار من الباطن وحسب ما هو موضح في جدول البيانات.
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.13

توضيح وتعديل وثائق طلب العروض

 .13.1يستطيع المستشارون طلب توضيح وأي من وثائق تقديم العرض خالل المدة المحددة في جدول البيانات وذلك قبل
موعد تسليم العرض .يتم تقديم طلب التوضيح خطيا أو بالوسائل اإللكترونية إلى عنوان الجهة المشترية المبين في
جدول البيانات  .وتقوم الجهة المشترية باإلجابة خطيا أو بالوسائل اإللكترونية إلى جميع المستشارين (موضحا فيه
االستفسار دون ذكر مصدره ،والرد على االستفسار) .إذا رأت الجهة المشترية ضرورة لتعديل طلب العروض كنتيجة
للتوضيح ،فإنها تقوم بذلك حسب ما هو وارد في البند .13.2
 .13.2تستطيع الجهة المشترية تعديل طلب تقديم العرض في أي وقت قبل الموعد النهائي لتسليم العرض وذلك بإصدار
ملحقا خطيا ً أو بالوسائل اإللكترونية .يرسل الملحق إلى جميع المستشارين ويعتبر جزءا ال يتجزأ من وثائق طلب
عرض الخدمة االستشارية .ويحق للجهة المشترية تمديد الموعد النهائي لتسليم العرض إذا كان التعديل جوهريا.
 .13.3يجوز للمستشار التعديل على أي جزء من العرض الذي تم تسليمه في أي وقت قبل الموعد النهائي لتقديم العرض .وال
يجوز قبول أي تعديالت على العرض الفني أو المالي بعد الموعد النهائي لتسليم العرض.
 .14إعداد العرض :على المستشارين أخذ اوأمور التالية باالعتبار عند إعداد العرض الفني:
(أ)

في حال رغبة المستشار بتعزيز خبرته للمهمة ،فانه يمكنه االئتالف مع مكتب استشاري اخر ليكمل العالقة ،ويكون جميع
الشركاء منفردين ومتضامنين مسئولين ويجب تسمية رئيس االئتالف.

 .15محتوى العرض الفني
 .15.1يجب أال يشمل العرض الفني على أي معلومات مالية ،ويعتبر العرض الفني الذي يحتوي على معلومات مالية باستثناء
كفالة دخول العطاء ،مخالف للشروط ويتم استبعاده.
 .15.2يتم تسليم سيرة ذاتية واحدة فقط لكل شخص مسمى ،وبحيث تكون موقعة من الشخص نفسه وبتاريخ حديث ،وقد يودي
عدم االلتزام بذلك الى استبعاد العرض.
 .15.3على المستشار تقديم عرض فني مختصر ( ،)STPكما هو موضح في جدول البيانات ،وباستخدام النماذج القياسية
المذكورة في الجزء  3من وثيقة طلب التقدم بعرض.
 .16العرض المالي
 .16.1يتم إعداد العرض المالي باستخدام النماذج المرفقة (الجزء  ،)4ويتضمن العرض جميع التكاليف المترتبة عن انجاز
الخدمة ،بما في ذلك تعويضات الموظفين.
 .16.2تعديل السعر :يتم تعديل أسعار معدالت اوأجور بالعملة المحلية أو اوأجنبية إذا ذكر ذلك في جدول البيانات ،وذلك
للمهام التي يتطلب انجازها مدة تزيد عن 18شهرا فقط.
 .16.3يجب أن يكون العرض المالي للمستشار شامال لجميع الضرائب.
 .16.4يقوم المستشارون بوضع أسعار خدماتهم بالعملة المبينة في جدول البيانات.
 .16.5عملة الصرف :يتم صرف المبالغ المستحقة في إطار العقد بالعملة التي تم تقديم العرض بها.

 .Cتسليم وفتح وتقييم العروض
 .17تسليم العروض
 .17.1على المستشارين تقديم عروضهم موقعة وشاملة لجميع الوثائق والمستندات وفقا للفقرة ( 10وثائق العرض) .ويتم
تقديم العرض عن طريق البريد المسجل أو بالتسليم المباشر.
 .17.2يلتزم المستشارون بتقديم العروض باستخدام النماذج المعدة للعرض الفني والمالي ،وبحيث يتم التوقيع على جميع
صفحات العرضين الفني والمالي اوأصليين.
 .17.3يتم التوقيع على العرض المقدم من ائتالف شركات من قبل جميع أفراد االئتالف ،وبحيث يكون ملزما قانونا لجميع
اوأعضاء ،أو من قبل الممثل الذي تم تفويضه بشكل خطي.
 .17.4يجب أال يتضمن العرض اوأصلي أية إضافات بين السطور أو كتابة فوق الكلمات إال عند الضرورة لتصحيح أخطاء
قام بها المستشارون أنفسهم .وعلى الشخص المفوض التوقيع باوأحرف اوأولى على هذه التصحيحات في العرض
المقدم.
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 .17.5يتم ختم العرض الفني بختم "أصلي" أو "صورة" حسب الحالة ،وترسل العروض الفنية الى العنوان وبعدد النسخ
المبينة في جدول البيانات .وفي حال وجود أي تناقض بين اوأصل والصورة فإن اوأصل يسود.
 .17.6يتم وضع النسخة االصلية والنسخ المصورة للعرض الفني في مغلف مختوم ومكتوب عليه بوضوح "عرض فني"،
يليها اسم الخدمة ورقمها المرجعي واسم وعنوان المستشار.
 .17.7يتم وضع العرض المالي في مغلف مختوم ومكتوب عليه بوضوح "عرض مالي" يليها اسم الخدمة ورقمها المرجعي
واسم وعنوان المستشار وإضافة التحذير" :ال يفتح مع العرض الفني"
 .17.8يتم وضع المغلفين "العرض الفني والعرض المالي" في مغلف واحد مختوم ،ويكتب عليه عنوان التسليم والمعلومات
اوأخرى المبينة في جدول البيانات وعبارة "ال يفتح قبل جلسة فتح العروض.
 .17.9ال تعتبر الجهة المشترية مسوولة عن فقدان أو ضياع أو فتح المغلف الخارجي قبل الموعد إذا لم يكن مختوما ومبينا
عليه العبارات المذكورة أعاله.
 .17.10يتم إرسال العروض إلى العنوان المبين في جدول البيانات قبل الوقت والتاريخ المحددين في جدول البيانات .ولن يتم
استالم أو تعديل أي عرض بعد الموعد النهائي للتسليم.
 .18السرية
 .18.1ال يجوز للمستشار االتصال بالجهة المشترية بشأن أي مسألة تتعلق بالعرض الفني أو المالي وذلك بعد فتح العروض
ولغاية إحالة العقد .وال يجوز للجهة المشترية االفصاح عن المعلومات المتعلقة بتقييم العروض وتوصيات اإلحالة حتى
إحالة العقد.
 .18.2أي محاولة من قبل المستشارين للتأثير على الجهة المشترية في تقييم العروض وإحالة العقد ،قد تودي إلى رفض
عرضه.
 .18.3بالرغم مما ورد في البند  18.1أعاله ،إذا رغب المستشار في االتصال بالجهة المشترية خالل هذه المدة ،وذلك بشأن
أي مسألة تتعلق بعملية االختيار ،ينبغي أن يتم ذلك بشكل خطي فقط.
 .19فتح العروض الفنية
 .19.1تقوم لجنة العطاءات بفتح العروض الفنية في المكان والوقت والعنوان الموضحين في جدول البيانات وبحضور
المستشارين أو ممثليهم .ويتم حفظ العروض المالية في صندوق العطاءات حتى يتم فتحها وفقا للفقرة  22أدناه.
 .19.2خالل فتح العروض الفنية تتم قراءة ما يلي )1( :اسم المستشار أو االئتالف ،واسم العضو الرئيس وكافة اوأعضاء؛
( )2وجود أو عدم وجود مغلف مختوم حسب المطلوب يحتوي العرض المالي؛ ( )3أية تعديالت على العرض المقدم
قبل الموعد النهائي لتسليم العرض؛ و ( )4أية معلومات أخرى تعتبر ضرورية أو كما هو موضح في جدول البيانات.
 .20تقييم العرض
 .20.1لن يتم فتح العروض المالية إال بعد االنتهاء من التقييم الفني.
 .20.2ال يجوز للمستشارين تغيير أو تعديل عروضهم بأي شكل من اوأشكال بعد الموعد النهائي لتقديم العروض .وتقوم لجنة
التقييم بالتقييم على أساس العروض الفنية والمالية المقدمة.
 .20.3يجوز للجهة المشترية طلب ايضاحات من المستشار شريطة عدم تأثيرها على مبدأ التنافس.
 .21تقييم العروض الفنية :تقوم لجنة التقييم بتقييم العروض الفنية بناء على معايير التقييم الموضحة في جدول البيانات ومدى
تجاوبها مع الشروط المرجعية .ويتم إعطاء كل عرض مستجيب عالمة فنية ) .(Stويتم رفض العرض في حالة عدم
استيفاءه لما هو وارد في الشروط المرجعية ،أو عند فشله في تحصيل أدنى عالمة فنية محددة في جدول البيانات.
 .22الفتح العلني وتقييم العروض المالية
 .22.1تقوم الجهة المشترية بعد االنتهاء من التقييم الفني للعروض ،بتبليغ المستشارين بعالمة التقييم الفني التي حصلوا عليها،
وتبليغ الذين تم رفض عروضهم الفنية ،بأنه سيتم إرجاع عروضهم المالية دون فتحها وذلك بعد االنتهاء من العملية.
وفي نفس الوقت ،تبلغ الجهة المشترية المستشارين الذين اجتازوا الحد اوأدنى للتأهيل بتاريخ ووقت ومكان جلسة فتح
العروض المالية ،وذلك قبل وقت كاف يمكنهم من ترتيب إجراءات الحضور .ويعتبر حضور المستشارين لجلسة فتح
العروض المالية اختياريا وحسب رغبتهم.
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 .22.2تتم جلسة فتح العروض المالية بشكل علني وبحضور ممثلي المستشارين الذين يرغبون في الحضور .ويتم فيها قراءة
العالمات الفنية للمستشارين جهرا ،ثم فحص العروض المالية للتأكد من أنها مختومة ولم تفتح .ثم يتم فتح العروض
المالية وقراءة اوأسعار اإلجمالية جهرا وتسجيلها.
 .23تصحيح االخطاء
 .23.1تعتبر اوأنشطة والبنود المذكورة في العرض الفني ،والتي ال يوجد لها سعر في العرض المالي ،محمله في أسعار
نشاطات وبنود أخرى وبالتالي ال يجرى أي تصحيح عليها.
 .23.2يعتبر المستشار قد أدرج كافة التكاليف في العرض المالي ،ولن يتم تطبيق أي تعديل على السعر وال أي تصحيحات
حسابية على العرض المالي.
 .24الضرائب والرسوم :يشمل السعر اإلجمالي للعرض المالي جميع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة.
 .25التقييم الذي يجمع بين الجودة والتكلفة :تحسب العالمة النهائية بجمع عالمة التقييم الفني والمالي بأوزانها حسب ما هو
موضح في جدول البيانات .ويدعى المستشار الذي حصل على أعلى عالمة إجمالية إلى المفاوضات بعد اتمام االجراءات.
 .26المفاوضات
 .26.1يتم عقد المفاوضات في التاريخ الذي يتم تحديده من قبل الجهة المشترية .ويقوم المستشار الفائز بتأكيد توفر جميع
أفراد طاقم العمل المسمى كمتطلب أساسي لحضور المفاوضات .وإذا فشل المستشار في ذلك ،تقوم الجهة المشترية
بالتفاوض مع الشركة التي تليه في الترتيب .ويجب أن يكون ممثلي المستشار مفوضين بشكل رسمي وذلك بموجب
كتاب خطي.
 .26.2تحرر الجهة المشترية محضر المفاوضات الذي يوقع من طرفها ومن طرف المستشار او ممثليه.
 .26.3يجوز للجهة المشترية قبول االستبدال للطاقم الرئيس خالل المفاوضات إذا كان ذلك ناتجا فقط عن ظروف خارجة عن
إرا دة المستشار وال يمكن توقعها ،مثال الوفاة أو العجز الصحي .وفي هذه الحالة ،يتعين على المستشار تقديم خبير
بديل للخبير المسمى وبموهالت وخبرة مساوية أو أفضل من االشخاص المسمية في العرض الفني ،وذلك خالل الفترة
الزمنية المحددة في رسالة الدعوة للتفاوض على العقد.
 .26.4المفاوضات الفنية :تشمل المفاوضات مناقشة العرض واوأسلوب الفني ،والمنهجية ،وخطة العمل ،وادارة العمل ،وأي
اقتراحات أخرى يقدمها المستشار لتحسين الشروط المرجعية .تقوم الجهة المشترية والمستشار بصياغة الشروط
المرجعية بشكل نهائي إن لزم ،بما في ذلك جدول الموظفين وخطة العمل والتقارير .ويتم ادراج هذه الوثائق بالعقد
تحت عنوان "وصف الخدمة" .وال ينبغي أن تغير المفاوضات أمورا جوهرية للخدمة المحددة في الشروط المرجعية
( )TORأو شروط العقد.
 .26.5المفاوضات المالية :اذا كان االختيار على أساس الجودة ،تكون اوأمور المالية خاضعة للتفاوض.
 .27إنهاء المفاوضات  :تنتهي المفاوضات بمراجعة مسودة العقد في صيغتها النهائية ،ويتم توقيعها باوأحرف االولى من قبل
الجهة المشترية والمستشار .وفي حال فشل المفاوضات ،تقوم الجهة المشترية بإبالغ المستشار خطيا بجميع القضايا
العالقة ،ويعطى المستشار مدة زمنية محددة للرد وتصويب االوضاع العالقة .وإذا استمرت الخالفات ،تقوم الجهة
المشترية بإنهاء المفاوضات وإبالغ المستشار بذلك مع توضيح اوأسباب ثم تدعو الجهة المشترية المستشار صاحب
المرتبة الثانية للتفاوض على العقد .وعندما تبدأ المفاوضات مع المستشار الذي يليه في الترتيب ،ال يجوز إعادة فتح
المفاوضات مع المستشار اوأول.
 .28إحالة العقد :بعد االنتهاء من المفاوضات ،تقوم الجهة المشترية بالحصول على الموافقات الالزمة لإلحالة .ويقوم
المستشار بإحضار كفالة حسن التنفيذ وأية وثائق الزمة لتوقيع العقد ،وبعد توقيع اتفاقية العقد ،يتم إعالم المستشارين
اآلخرين بإحالة العقد وذلك في أسرع وقت ممكن.
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.A

جدول بيانات التعليمات الى المستشارين

البند

( 1أ)
2.1
2.2
2.3

2.4
4

البيانات
 .Aعام
 دولة فلسطين
 اسم الجهة المشترية :بلدية رام هللا
 أسلوب االختيار :على اساس الجودة والتكلفة.









يطلب تقديم :عرض فني عرض مالي.
اسم الخدمة :طلب عرض تقديم خدمة استشارية لمشروع مدرسة هواري بو مدين االساسية المختلطة.
سيتم عقد اجتماع تمهيدي :نعم
التاريخ والوقت والمكان :حسب ما هو وارد في اعالن الصحف
ممثل الجهة المشترية............................................................................................. :
العنوان :بلدية رام هللا -هاتف- 2945555 :فاكس2963214 :
ستوفر الجهة المشترية االمور التالية:
مخططات البناء القائم المتوفرة لديه.
ال يوجد "ميزة تنافسية غير عادلة"

 .Bإعداد العروض
9
10

 لغة العرض :اللغة العربية
 تتألف العروض الفنية المختصرة ( )STPمما يلي:
 .Aالمغلف الداخلي األول -العرض الفني:
( )1المخول بالتوقيع على العقد (كتاب التفويض)
( )2نموذج فني :1نموذج تقديم العرض الفني
( )3نموذج فني :4وصف المنهجية وخطة العمل وأداء الخدمة.
( )4نموذج فني :5هيكلية فريق العمل وتوزيع المهام.
( )5نموذج فني :6السير الذاتية للموظفين المقترحين.
( )6نموذج فني :7جدول العمل.
( )7كفالة دخول العطاء بالقيمة المحددة في دعوة العطاء.
 .Bالمغلف الداخلي -المالي (:)FP
( )1نموذج مالي  :1نموذج تقديم العرض المالي.
( )2نموذج مالي  :2ملخص التكاليف.

11
12

 مشاركة مستشار من الباطن في أكثر من عرض واحد مقبولة :نعم
 تبقى العروض صالحة لمدة  90يوم بعد الموعد النهائي لتسليم العروض.

12.4
13.1

 الحد االعلى لنسبة مشاركة المستشار من الباطن%0 :
 اخر موعد لتقديم االستفسارات 5 :أيام قبل تاريخ التسليم النهائي للعروض.
 العنوان الذي ترسل اليه االستفسارات هو :بلدية رام هللا /دائرة المشاريع n.ghuneim@ramallah.ps

( 14أ)

 يمكن للمستشار أن يتعاون ويتآلف مع مكتب استشاري اخر ليكمل العالقة.

15.3

 العرض الفني هو :عرض فني مختصر (.)STP
 تقديم عرض فني مخالف يودي إلى اعتباره غير مستجيب لشروط طلب العروض.

16.2

 غير مطبق

16.4

 يجب تقديم العرض المالي بالعمالت التالية :الشيكل الجديد
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البند

17.1
17.5
17.8
17.10

19.1

21.1

البيانات
 .Cتسليم وفتح وتقييم العروض
 ال يمكن للمستشار تقديم عرضه بالطريقة االلكترونية.
 يسلم المستشار النسخة اوأصلية ونسخة واحدة من العرض الفني ،والنسخة االصلية للعرض المالي.
 عنوان تسليم العرض :بلدية رام هللا – مركز خدمة الجمهور -الطابق االرضي.
 يجب تسليم العروض قبل التاريخ والوقت المحددين في خطاب الدعوة.
 يتم اضافة التحذير التالي على المغلف الخارجي":ال يفتح إال بحضور لجنة فتح العروض".
 يسمح بفتح العروض الفنية باوأسلوب االلكتروني :ال.
 سيتم فتح العروض في :قاعة اجتماعات بلدية رام هللا ،بنفس تاريخ الموعد النهائي لتسليم العروض الموضح في بند
 17.10الساعة  12:00ظهرا.
 المعايير والمعايير الفرعية وأوزانها
العالمة
المعايير والمعايير الفرعية
القصوى
للتقييم الفني للعروض المختصرة ""STP
20
أ .مالئمة األسلوب الفني والمنهجية ،وخطة العمل.
سوف تقوم الجهة المشترية بتقييم المنهجية المقترحة من حيث الوضوح واالستجابة للشروط
المرجعية ،وأن خطة العمل واقعية وقابلة للتنفيذ؛ وأن الهيكل العام للفريق متوازن ويحتوي على
المهارات والموهالت المطلوبة؛ وأن خطة العمل متناغمة مع الطواقم المقترحة.
العالمة القصوى
المعيار الفرعي للتقييم
10
 اسلوب العمل والمنهجية
10
 خطة العمل
80
ب .مؤهالت وخبرات وكفاءة الطاقم األساسي
العالمة القصوى
المعيار الفرعي للتقييم
 رئيس فريق العمل والمهندس المدني
50
 مختبر هندسي مصنف
30
توزيع العالمة القصوى للتقييم باعتبار المعايير الفرعية حسب أوزانها بالنسبة المئوية
%30
 الخبرة العامة (التعليم العام ،والتدريب والخبرة الزمنية العامة)
%70
 الخبرات والموهالت إلنجاز المهمة (مشاريع مشابهة ،والمدة
الزمنية مع المكتب الرئيس ،المعرفة بالبرامج ذات العالقة)

24

25











العالمة الفنية للنجاح هي%75 :
يجب ان يتم توقيع جميع صفحات العرض الفني والمالي من قبل المستشار.
العملة الموحدة لتحويل جميع اوأسعار المقدمة بعمالت أخرى هي :الشيكل الجديد.
المصدر الرسمي لسعر صرف العمالت :دائرة المالية -بلدية رام هللا.
تاريخ سعر الصرف هو :اخر موعد نهائي لتسليم العروض.
يعطى العرض المالي ذو التكلفة االقل سعرا ( )Fmالعالمة المالية (100 )Sfوتحسب عالمات العروض االخرى بشكل
يتناسب تناسبا عكسيا ً مع اسعارهم.
حساب عالمة العروض المالية هي :العرض المالي االقل سعرا مقسوما ً على قيمة العرض المالي للمستشار ويضرب
الناتج في .100
الوزن النسبي لعالمة العرض الفني( )Tهي (70نقطة) والوزن النسبي لعالمة العرض المالي (30( )Fنقطة)
يتم الحصول على العالمة النهائية من خالل جمع العالمة الفنية والمالية ،ويتم دعوة المستشار الذي يحصل على أعلى
مجموع عالمات الى المفاوضات او توقيع العقد.
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الجزء  :3العرض الفني -النماذج القياسية
نموذج فني1-

نموذج تقديم العرض الفني
التاريخ..................:

إلى :بلدية رام هللا
السادة المحترمين،
بعد حصولنا على وثائق طلب التقدم بعرض الخدمة االستشارية واالطالع على كافة الوثائق ودراستها ،وبعد أن قمنا بزيارة
الموقع والتعرف على جميع الظروف المحيطة به ،وبعد تفهمنا وأسلوب العمل المحدد في الوثائق ومعرفة الضرائب والرسوم
وجميع المتعلقات ،نعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم بتقديم كافة الخدمة االستشارية لخدمة :طلب عرض تقديم خدمة
استشارية لمشروع مدرسة هواري بو مدين االساسية المختلطة حسب الشروط والمواصفات ودون تحفظ ،ونقدم إليكم
عرضنا الذي يحتوي على العرض الفني والعرض المالي مختومين في مغلفين منفصلين.
نقدم عرضنا هذا باالشتراك مع ]أدخل قائمة باالسم الكامل والعنوان لكل من المستشارين

المشتركين[1

ونقر بأن المعلومات المذكورة في العرض صحيحة ،وفي حالة وجود اي نقص او تعارض وعدم وضوح او عدم صحة
المعلومات او تقديم معلومات مغلوطة قد يودي الى االستبعاد.
إذا تم عقد المفاوضات خالل فترة صالحية العرض ،أي قبل التاريخ المبين في البند  12من جدول البيانات ،فإننا نتعهد
بالتفاوض على أساس فريق العمل المحدد في العرض .وعرضنا ملزم لنا وخاضع للتعديالت الناجمة عن مفاوضات العقد.
اذا تم احالة العقد علينا من خالل تنفيذ العقد نتعهد بااللتزام بالقوانين واوأنظمة المعمول بها في دولة فلسطين.
ونتعهد في حال قبول عرضنا  ،أن نقدم كفالة حسن التنفيذ المطلوبة بموجب شروط االتفاقية خالل فترة ال تتجاوز أسبوعا
واحدا من تاريخ توقيع االتفاقية ،وأن نباشر العمل بتاريخ أمر المباشرة ،وأن ننتهي من تقديم الوثائق المتعلقة بالخدمة
االستشارية للمشروع ونسلمه وأن نقوم بإجراء أي تعديالت عليها وفقا لمتطلبات وثائق االتفاقية خالل "مدة اإلنجاز" .نوافق
على االلتزام بعرض طلب الخدمة االستشارية هذا لمدة ( )90يوما من التاريخ النهائي إليداع العروض ،وأن يبقى العرض
ملزما لنا ،ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة االلتزام هذه ".
وما لم يتم إعداد وتوقيع االتفاقية فيما بيننا ،وإلىى أن يىتم ذلىك ،فىإن "كتىاب عىرض طلىب الخدمىة االستشىارية" هىذا مىع "كتىاب
القبول أو قرار اإلحالة" الذي تصدرونه يعتبر عقدا ملزما فيما بيننا.
ونحن نتفهم بأنكم لستم ملزمين بقبول أي عرض تستلمونه.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،
اسم الشركة:
اسم المخول بالتوقيع:
التوقيع:
العنوان:

] 1يلغى هذا الجزء في حال عدم وجود مشاركة[
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نموذج فني4-
وصف المنهجية وخطة العمل ألداء الخدمة
]اوأسلوب الفني والمنهجية وخطة العمل هي مكونات رئيسية للعرض الفني .ويقترح أن يتم تقديم العرض الفني مقسما إلى
الفقرات التالية (على األكثر 10صفحة بما في ذلك الجداول والرسومات البيانية):
أ) األسلوب الفني والمنهجية :على المستشار ان يشرح فهمه وأهداف الخدمة في هذا البند ،وأسلوب الخدمة ومنهجية
تنفيذ النشاطات لتحقيق المخرجات المتوقعة ،ودرجة تفصيل هذه المخرجات .والتركيز على المشكالت الواجب
التعامل معها ومدى أهميتها ،وشرح اوأسلوب الفني الذي ستتبناه في التعامل مع هذه المشكالت .كما ويجب شرح
المنهجيات التي يقترح تبنيها والتركيز على مدى توافق هذه المنهجيات مع اوأسلوب المقترح.
ب) خطة العمل :في هذا البند على المستشار اقتراح النشاطات الرئيسية في الخدمة ومحتواها ومدتها ومراحلها
وعالقاتها مع بعضها البعض والنقاط الهامة فيها (متضمنة موافقات الجهة المشترية) ،ومواعيد التسليم والتقارير.
يجب أن تكون خطة العمل المقترحة منسجمة مع اوأسلوب الفني والمنهجية ،وأن تعكس فهم الشروط المرجعية
والقدرة على ترجمتها إلى خطة عمل مجدية .ويجب إرفاق قائمة الوثائق النهائية التي سيتم تسليمها للمشروع.
يجب أن تكون خطة العمل منسجمة مع جدول العمل في النموذج الفني.7-
على المستشار اقتراح التنظيم الهيكلي لفريق العمل المسمى ،وعليه وضع قائمة باوأنشطة الرئيسية للخدمة موزعة
على الطاقم الفني وفريق الدعم المساند.
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نموذج فني5-
هيكلية فريق العمل وتوزيع المهام*

اسم الموظف



مجال الخبرة

الموقع المقترح

المهمة الموكلة له

يجب أن يتضمن طاقم العمل للمشروع مهندسا مدنيا حديث التخرج "سنة التخرج "2020/2019
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نموذج فني6-
السير الذاتية للموظفين المقترحين
 اسم الموظف

] أدخل االسم الكامل[:

 تاريخ الميالد
 المؤهالت العلمية


[ أدخل اسم الكلية/الجامعة وغيره من التعليم المتخصص للموظف ،مع ذكر أسماء
الموسسات ،والدرجات الحاصل عليها ،وتاريخ التخرج[:

 العضوية
النقابات المهنية

في 

 عدد سنوات الخبرة  عدد سنوات الخبرة العملية:
وعدد سنوات الخبرة  عدد سنوات العمل في الشركة:
مع الشركة
 الدورات التدريبية ] أدخل الدورات التدريبية الرئيسية . :
 محليا:
 الخبرات العملية
 دوليا:
 الخبرات الفنية االخرى:
 البرامج المحوسبة ] أدخل اسم البرامج ذات العالقة ومستوى اإلتقان :ممتاز ،أو متوسط ،أو ضعيف [:
المتخصصة
 السجل الوظيفي

 المهام بالتفصيل

الرقم

اسم المشروع

مساحة
المشروع

التكلفة

اسم الجهة
المشترية

 التصديق

وصف المشروع
"الموقع وانشطة
المشروع الخ

تاريخ المباشرة

]قائمة بالمهام الخاصة
بالمهمة[

[ بداية بآخر وظيفة ،قائمة مرتبة من اوأحدث إلى اوأقدم لجميع الوظائف التي عمل فيها
الموظف منذ التخرج وذكر تاريخ العمل واسم الجهة المشترية والوظيفة لكل وظيفة
(بالتنسيق التالي)[:
إلى ]السنة[ :
من ]السنة[.:
الجهة المشترية:
الوظيفة:
 الخبرات المشابهة] :من ضمن المهام التي كان الموظف معنيا بها ،أذكر المعلومات التالية
للمهام التي توضح قدرة الموظف على القيام بالمهام المطلوبة[
مدة
العطاء
االصلية

تاريخ
انجاز
العمل

ذكر المهام
المحددة "التي
تم انجازها من
قبل الشخص
في المشروع"

 أنا الموقع اسمي أدناه ،أقر بأن المعلومات والخبرات والموهالت الواردة في السيرة الذاتية
صحيحة ،وأنا على علم بأن أية معلومات غير صحيحة مكتوبة ،قد تودي إلى فقداني اوأهلية
أو استعبادي من العمل في حال أحيل العمل للمستشار.

توقيع صاحب السيرة الذاتية:
التاريخ:
مالحظة:
* يجب ان توقع السير الذاتية من الشخص نفسه وبتاريخ حديث ،ويجب ان يكون جميع أفراد الطاقم الفني المسمى مسجال في
المكتب لدى نقابة المهندسين ،باستثناء مكتب المساحة المرخص.
* يتم احضار شهادة خبرة لكل مهندس صادرة عن نقابة المهندسين توضح التخصص المسجل للمهندس في المكاتب المختلفة.
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نموذج فني7-
جدول العمل

االنشطة الرئيسية

الرقم

والفرعية1

المدة الموارد
الزمنية البشرية

الشهور2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

مالحظات

1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
3.0

 .1اذكر جميع أنشطة الخدمة " الرئيسية والفرعية" بما في ذلك تسليم التقارير (مثل :االولية ،الدورية ،النهائية) ،وغيرها من المتطلبات كموافقة الجهة المشترية ،االنشطة الفرعية ،الخ
 .2اذكر مدة النشاطات بشكل رسم بياني أفقي.
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الجزء .4

العرض المالي – النماذج القياسية
نموذج مالي1-
نموذج تقديم العرض المالي

]الموقع ،التاريخ[
إلى] :اسم وعنوان الجهة المشترية [
السادة،
نحن ،الموقعون أدناه ،نعرض توفير الخدمة االستشارية لخدمة ]أدخل عنوان الخدمة] بموجب طلبكم للعروض بتاريخ
]أدخل التاريخ[ وعرضنا الفني .نعلمكم أن قيمة عرضنا المالي المرفق هي ]أدخل المبلغ أو المبالغ بالكلمات
واوأرقام .[2يشمل هذا المبلغ الضرائب.
يكون عرضنا المالي ملزما لنا وخاضعا للتعديالت الناجمة عن مفاوضات العقد حتى انتهاء مدة صالحية العرض ،أي
قبل التاريخ المذكور في البند رقم  12من جدول البيانات.

نحن على علم بأنكم غير ملزمين بقبول العرض الذي تستلمونه.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

توقيع مفوض (بالكامل وباألحرف األولى):
اسم الشركة:
اسم المخول بالتوقيع:
التوقيع:
العنوان:

2يجب أن تماثل المبالغ تلك المذكورة في التكلفة اإلجمالية للعرض المالي في النموذج المالي.2-
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نموذج مالي“ 2-ملخص التكاليف”
"بدل أتعاب المستشار في مرحلة تقديم الخدمة االستشارية"

الرقم
1.0

الوصف

الوحدة

الكمية

سعر الوحدة
شيكل

المبلغ اإلجمالي
شيكل

أعمال تقديم الخدمة الهندسية:
بدالت أتعاب إعداد الدراسات وتقارير التقييم االنشائي وتحريات
استطالع الموقع( )1وتقديم مقترحات المعالجة والتقوية بناء عليه
وذلك لمدرسة هواري بو مدين االساسية المختلطة القائمة في البلدة
القديمة والمكونة من  3طوابق بمساحة 1,300م 2تقريبا ،والسعر
يشمل االمور الرئيسية التالية:
 عمل كافة الفحوصات المخبرية الالزمة بموجب كودات استطالعالموقع لمعرفة قدرة تحمل البناء القائم لالحمال العمودية الحالية.
 اعمال إعادة اوأوضاع كما كانت وبشكل فوري والمرتبطةبالفحوصات المخبرية.
 تقديم التوصيات بخصوص إمكانية عمل فتحات في واجهة وحدةالحمامات الداخلية وإحدى الواجهات الخارجية لعمل أبواب.
 التحليل اإلنشائي الثالثي اوأبعاد للعناصر اإلنشائية ولالحمالالعمودية وباستخدام البرامج المتخصصة.
 تقديم المخططات التفصيلية -المصدقة من نقابة المهندسين وكل مايتعلق بها من اعمال ذات عالقة والزمة لتنفيذ االعمال.
 تقديم المواصفات الفنية وجدول الكميات المسعر وغير المسعرلتنفيذ أشغال المشروع ذات العالقة بموجب المتطلبات الفنية.
وتنفيذ كل ما يلزم بموجب الشروط المرجعية وتعليمات المهندس
المشرف ضمن حدود العقد.

3.0

قيمة الخدمة االستشارية اإلجمالية شاملة ضريبة القيمة المضافة

4.0

خصم

5.0

قيمة الخدمة االستشارية اإلجمالية بعد الخصم وشاملة ضريبة القيمة
المضافة
المجموع رقما ً (

مقطوع

1

) شيكال جديدا بعد الخصم وشامال ضريبة القيمة المضافة.

المجموع كتابة  ............................................................................................................................شيكال جديدا.
اسم المستشار......................................................................................................................................... :
المفوض بالتوقيع...................................................................................................................................... :
الوظيفة................................................................................................................................................ :
تلفون ............................. :فاكس ............................ :البريد االلكتروني………………………………………..… :
ختم وتوقيع المكتب الهندسي

( )1يتم إرفاق العرض المالي من مختبر تحريات استطالع الموقع والمصنف بدرجة ال تقل عن ثانية لدى نقابة المهندسين ،وبحيث يحتوي
على تفاصيل الفحوصات المطلوبة وأعدادها وكل ما يلزم.
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الجزء  .5الشروط المرجعية
المشروع  :طلب تقديم عرض خدمة استشارية لمشروع تقييم مدرسة هواري بو مدين االساسية المختلطة.
.1

خلفية عامة عن الخدمة المطلوبة:
ضمن الخطة التطويرية لبلدية رام هللا ،وبهدف التأكد من توفير البيئة االمنة للطالب تسعى البلدية لتنفيذ العديد من
المشاريع منها مشروع تقييم مدرسة هواري بو مدين االساسية المختلطة وذلك لتقييم الوضع االنشائي للبناء القائم
واجراء اية معالجات /تقويات وأيه أعمال أخرى يتطلبها العمل بناء عليه ،وترغب بلدية رام هللا في الحصول على
الخدمة االستشارية الالزمة (دراسات وتحريات استطالع الموقع ،ووثائق المشروع) لمشروع مدرسة هواري بو
مدين االساسية المختلطة ،بحيث تتضمن مخرجات المشروع جميع الوثائق المصدقة من الجهات ذات العالقة
والالزمة لتنفيذ المشروع.
وبهدف التأكد من أن االهداف ومخرجات المشروع سوف يتم تحقيقها ،ترغب الجهة المشترية بالتعاقد مع مكتب
هندسي متخصص ومصنف بمرتبة ثانية فما فوق لدى نقابة المهندسين في مجال اإلنشاءات ،وذلك للحصول
على الخدمة االستشارية الالزمة خالل المدة التعاقدية وبموجب الشروط المرجعية للمشروع.

.2

الهدف من الخدمة االستشارية:
حيث ان بلدية رام هللا ترغب بتطوير البنية التعليمية في المدينة وذلك لتوفير بنية تحتية تعليمية امنة للطالب ،فان
الهدف من هذه الخدمة االستشارية هو اعداد وثائق المشروع لتنفيذ أشغال مشروع تقييم مدرسة هواري بو مدين
االساسية المختلطة مع التكلفة التقديرية للتنفيذ وذلك بموجب الشروط المرجعية للمشروع ،وبذلك تصبح وثائق
المشروع جاهزة -حسب االهداف المحددة لها -لإلعالن عن عطاء التنفيذ.

 .3وصف الخدمة المطلوبة:
تقع مدرسة هواري بو مدين اوأساسية المختلطة في البلدة القديمة حي  ،2/31ويتكون البناء من ثالثة طوابق بمساحة
1,300م 2تقريبا ،وحيث انه من المقترح تحويل أحد شبابيك الواجهة الخارجية في طابق التسوية الثانية الى باب
وكذلك فتح بابين في أحد واجهات الحمامات الداخلية ،ونظرا لوحظ وجود العديد من التشققات في جدران البناء
ترغب البلدية في تقييم الوضع االنشائي للبناء القائم بكافة عناصره وتقديم مقترحات المعالجة/التقوية ان لزم وذلك قبل
تنفيذ اية تدخالت في الواجهات القائمة ،علما بان البناء قد تم انشاوه في السبعينات.
اسم الطابق
المساحة م

2

االرضي
675

التسوية االولى
278

التسوية الثانية
335

يتضمن العمل في هذه االتفاقية تقديم الخدمة االستشارية الالزمة من اعداد الدراسات وتقرير التقييم اإلنشائي للبناء
القائم بموجب تقريرتحريات استطالع الموقع ،بحيث يتم توضيح المعالجات/التقويات الالزمة بناء على ذلك على
مخططات البناء بشكل تفصيلي باإلضافة الى ادراج المواصفات الفنية وجدول الكميات والتكلفة التقديرية لالعمال
المرتبطة ،وذلك لبيان مدى تحمل البناء لألحمال العمودية ،وأعمال المشروع تشمل اوأمور التالية بشكل رئيس:
أ -تقديم تقرير تحريات استطالع الموقع والذي يشمل الفحوصات المخبرية والعينية الالزمة وذلك لتحديد خصائص
وطبيعة العناصر اإلنشائية للبناء-من أساسات ،وأعمدة ،وجدران حاملة ،وجسور ،وعقدات الخ-استنادا إلى الكودات
المعتمدة الستطالع الموقع ،وبحيث توضح مخرجات تقرير استطالع الموقع اوأمور التالية:
 طبيعة ونوعية وعمق تربة التأسيس للبناء القائم.
 مقاطع كافة العناصر اإلنشائية وسماكاتها وطبيعتها ،بما في ذلك اوأساسات.
 قوة ونوعية الخرسانة المستعملة للعناصر اإلنشائية والجدران حيثما يلزم.
 قوة ونوعية حديد التسليح المستعمل باإلضافة إلى بيان أعداد وأقطار الحديد لجميع العناصر اإلنشائية.
 أية أمور أخرى تلزم وأعمال التقييم اإلنشائي.
ب -اإلشراف على فحوصات تحمل البناء وتقديم تقرير التقييم اإلنشائي لعناصر البناء الحاملة.
ت -إجراء التحليل اإلنشائي الثالثي اوأبعاد للبناء القائم باستخدام البرامج المتخصصة.
ث -تقديم تقرير التقييم االنشائي للبناء لمعرفة قدرة تحمل البناء القائم لالحمال العمودية الحالية ،باإلضافة إلى توضيح
أعمال التدعيم الالزمة لعناصر البناء اإلنشائية القائمة ان لزم-على مخططات البناء-مع التكاليف التقديرية
الالزمة لهذه اوأعمال وأية أعمال أخرى مرتبطة بتنفيذ أعمال التقوية.
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 .5مسؤوليات المستشار:
يتعين على المستشار الذي سيتم إحالة العطاء عليه وتوقيع العقد معه أن يقوم بإعداد الدراسات وتقرير استطالع الموقع
والمخططات التفصيلية ووثائق المشروع وإعادة اوأوضاع كما كانت بشكل فوري وذلك بعد اجراء الفحوصات
المخبرية وتقديم الخدمة االستشارية المتعلقة به ،مع مراعاة المسووليات التالية كحد أدنى:
 .1عام
 التشاور مع الجهة المشترية وتقديم التوصيات الالزمة.
 اجراء عرض تقديمي للمشروع في أي مرحلة من مراحل الدراسات والتصميم بناء على تعليمات الجهة المشترية.
 إجراء التعديالت التي تطلبها الجهة المشترية وإنهاء الوثائق بشكلها النهائي وتقديمها للجهة المشترية.
 تقديم الدراسات والمذكرات الحسابية المتعلقة بالمشروع.
 يلتزم جميع أفراد الطاقم الفني المسمى من قبل المستشار بحضور االجتماعات التي يتم عقدها للمشروع.
 .2المرحلة االولى :مرحلة الدراسات
أ .دراسة متطلبات المشروع المعدة من قبل الجهة المشترية ،وتزويده بأي مالحظات ومقترحات عليها.
ب .زيارة الموقع واالطالع على كافة الظروف المحيطة به ،وتقديم تقرير فني شامل للمشروع يحتوي على االمور التالية
بحد أدنى- :
 .1وصف موجز لطبيعة المشروع وعناصره.
 .2خطة إجراء تحريات استطالع الموقع موضحا منهجية العمل ،كافة الفحوصات الالزمة ،المدة الزمنية ،إعادة
اوأوضاع كما كانت  ،الخ.
 .3أية عوائق ممكن أن توثر على تنفيذ فعاليات المشروع المختلفة.
 .4المرجعيات الفنية للتصاميم المعدة ( ،)Design Codes and Referenceوبيان المواد المقترح استعمالها.
 .3المرحلة الثانية :مرحلة المخططات التفصيلية ووثائق المشروع.
أ .اجراء التعديالت التي تطلبها الجهة المشترية على أعمال المرحلة االولى.
ب .التعاقد مع جهة متخصصة لتحريات استطالع الموقع واإلشراف علـى تنفيـذها ،وتقييم تقرير المطلوب.
ت .تقديم تقرير التقييم االنشائي متضمنا تقرير تحريات استطالع الموقع ،التوصيات الالزمة لمعالجة التشققات وأية
مشاكل إنشائية أخرى لضمان تحمل البناء لألحمال المتوقعة العمودية ،المخططات التصميمية والتفصيلية الالزمة
لمعالجة المشاكل اإلنشائية بناء على التوصيات المقترحة الالزمة بموجب الكودات العالمية المعروفة ،مواصفات
المواد المنوي استخدامها وكل ما يلزم.
ث .تقديم المواصفات الفنية وجداول الكميات مع التكاليف التقديرية النجاز العمل بناء على التوصيات.
ج .بعد الحصول على موافقة الجهة المشترية الخطية على أعمال المرحلة الرابعة ،يتم تسليم وثائق المشروع بشكلها
النهائي ،حسب ما هو وارد في بند رقم ( :)9وثائق المشروع من الشروط المرجعية
 .4المرحلة الثالثة :مرحلة ما بعد تسليم وثائق المشروع ولحين االنتهاء من تنفيذ أشغال المشروع.
أ .المشاركة في االجتماع التمهيدي والجولة الميدانية للعطاء والرد على استفسارات المقاولين.
ب .المشاركة في جلسة فتح العطاء بناء على الدعوة التي يتم ارسالها من قبل البلدية ،والمساعدة في تقييم العروض.
ت .الرد على االستفسارات المتعلقة بالمشروع ووثائقه وذلك في أي مرحلة من مراحل العمل وفي مرحلة تنفيذ المشروع.
 .6اإلطار الزمني للعقد والمدة الزمنية لتسليم الخدمات المطلوبة:
ينبغي على المستشار انجاز الخدمة االستشارية المطلوبة بموجب االتفاقية خالل "مدة 60يوما تقويميا" غير شاملة
لفترات المراجعة التي تستغرقها الجهة المشترية.
 .7التأخير في المشروع:
 ان أي تأخير في فترات المراجعة المحددة للجهة المشترية يعنىي تمديىد مرحلىة العمىل بىنفس عىدد أيىام التىأخير ،وال
يمكن للمستشار اعتبار هذا التمديد في المدة الزمنية تأخير تحت أي من الشروط الجزائيىة الىواردة فىي العقىد المبىرم
بين الجهة المشترية والمستشار .وال يحق للمستشار المطالبة بأي نفقات إضافية أو تعويضات للتأخير.
 وفي حالة التأخير في التسليم من قبل المستشار ،تقوم الجهة المشترية بتطبيىق غرامىات التىأخير علىى النحىو الىوارد
في الع قد ويترتب على المستشار مسوولية تقىديم التبريىرات عىن التىأخير الحاصىل فىي التسىليم للجهىة المشىترية ليىتم
البت به وذلك بموجب تقريرا مفصال وموضحا فيه تواريخ التسليم الفعلي مقارنة بالمدة الزمنية التعاقدية للمشروع،
وبحيث يتم تسليم التقرير مع مطالبة الدفعة النهائية ،وفي حىال عىدم تسىليم التقريىر يىتم خصىم غرامىات التىأخير مىن
الدفعة النهائية بشكل تلقائي.
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 .8الطاقم الفني المسمى للمشروع:
يطلب من المستشار االلتزام بتسمية الطاقم الفني من المهندسين وغيرهم الذين سيقومون بالدراسات والتصميم واعداد
وثائق المشروع بموجب الجدول أدناه ،وبحيث يكون جميع أفراد الطاقم الفني مسجال في المكتب:
الرقم

.1
.2
3.

المؤهالت والخبرة العملية المطلوبة
الكادر الفني
رئيس الفريق والمهندس مدني  خبرة عملية ال تقل عن  10سنة في مجال التقييم االنشائي لمشاريع مشابهة.
 مهندس مدني أو معماري خريج عام 2020-2019
مهندس حديث التخرج
 مصنف في نقابة المهندسين بخبرة ال تقل عن 10سنوات لمشاريع مشابهة.
مختبر هندسي

 .9وثائق المشروع:
 على المستشار مراعاة توفير كافة المتطلبات الواردة في التعليمات الصادرة عن نقابة المهندسين فيما يتعلق بوثائق
المشروع ،وبحيث يتم عمل مخططات تفصيلية لجميع العناصر االنشائية.
 بعد الحصول على موافقة الجهة المشترية الخطية على أعمال المشروع يتم تسليم وثائق المشروع بشكلها النهائي
مصدقة من نقابة المهندسين وحسب االتي ،وبحيث يتم ختم وتوقيع جميع وثائق المشروع من قبل مدير المشروع.









نسختين عن كافة الدراسات اوأولية والتحليل واالستخالصات منها.
نسختين عن تقرير استطالع الموقع المصدق.
نسختين عن تقرير التقييم االنشائي للبناء متضمنا التحليل الثالثي االبعاد للبناء ،مخرجات التحليل والتوصيات
ملف التحليل اإلنشائي للمبنى.
 8نسخ من وثائق تنفيذ مناقصة المشروع ،بحيث تتضمن كل نسخة :جدول الكميات المسعر وغير المسعر ،المخططات
التفصيلية بحجم  ،A3وقرص مرن يحتوي على المواصفات الفنية بصورة ملف PDF
نسخة من جميع الوثائق السابقة على قرص مرن ،وبحيث تكون المخططات  ،dwg & PDF filesوالوثائق اوأخرى
.doc, xls. & PDF
تقديم خطة زمنية لتنفيذ فعاليات المشروع المختلفة والية التنفيذ خالل المدة الزمنية المحددة في العطاء.

 .10نوع العقد وبدالت األتعاب:
 .1ان هذا العقد هو عقد المبلغ المقطوع ( )Lump Sum Contractوتكون بدل أتعاب تقديم الخدمة االستشارية
حسب التالي ،وبحيث يتم تطبيق نسبة الخصم أو الزيادة المدرجة في جدول الكميات على كل دفعة.
  %90من قيمة االتفاقية تدفع بعد قبول أعمال المشروع من قبل الجهة المشترية ،وال توجد دفعات مرحلية. %10 -من قيمة االتفاقية تدفع بعد االنتهاء من تنفيذ أعمال المشروع أو بعد مرور مدة 12شهر على تقديم الوثائق أيهما أسبق

 .11ادارة المشروع:
تكون الجهة المشترية أو من يمثلها مسوولة عن تنسيق أنشطة المشروع بموجب الشروط المرجعية ،وحسب التالي:
أطراف العالقة

مسؤوليات أطراف العالقة

مسؤوليات الجهة
المشترية

 تقديم المعلومات والوثائق المتوفرة لديها إلى المستشار بما فيها مخططات البناء القائم المتوفرة ،إال أنه غير
ملـزم بتقديــم أي مخططــات أو وثائــق يوكــل إلى المستشار الحصول عليها بموجب االتفاقية.
 تسليـم المستشار موقع المشروع بـكامل حدوده أو بشكل يمكن المستشار من مباشرة مهامه.
 تسمية شخص بخبـرة منـاسبة يمثـــله للتـنسـيــق بـيــنه وبين المستشار وليساعد المستشار في الحصول على
المعلومات المذكورة أعاله.
 موافاة المستشار بالدفعات المستحقة له في المواعيد المحددة بموجب هذه االتفاقية.
 يحق للجهة المشترية في أي مرحلة من مراحل العمل تدقيق الدراسات والمخططات وكافة التصاميم التي
يقدمها المستشار ،وسواء تمت هذه المراجعة والتدقيق من قبل ممثلي الجهة المشترية من مهندسي البلدية
وغيرهم ،أو من قبل مكاتب استشارية أخرى أو خبراء لديهم الخبرة الكافية للقيام بذلك ،إال أنه يحق
للمستشار االعتراض على أية آراء ال تتفق مع الكودات والمواصفات المرجعية المتفق عليها في هذه
االتفاقية ،كما يحق للمستشار تمديد فترة العمل بسبب أية تأخيرات تسببها عمل المراجعة والتدقيق.
 تقديم الخدمة االستشارية الالزمة لمشروع مدرسة هواري بو مدين االساسية المختلطة بموجب المتطلبات
الفنية للمشروع ،وكل ما يرد في المادة ( )5أعاله :مسوولية المستشار.

مسؤوليات
المستشار الذي
يتم التعاقد معه
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الجزء  .6نموذج عقد المبلغ المقطوع

نموذج عقد تقديم الخدمة االستشارية
حررت هذه االتفاقية في هذا اليوم  ..............من شهر  ...................لسنة 2020

بين:

الجهة المشترية  ........................................................................على اعتبارها "الفريق األول"
و
المستشار

 ...........................................................................على اعتباره "الفريق الثاني"

لما كانت الجهة المشترية راغبة في الحصول على الخدمة االستشارية الالزمة (دراسات وتحريات استطالع الموقع
وتصميم وإعداد وثائق المشروع) لمشروع مدرسة هواري بو مدين االساسية المختلطة بموجب المتطلبات الفنية
والشروط المرجعية للمشروع ،ولما كان قد قبل بعرض الفريق الثاني المستشار المقدم إليه ،فقد تم االتفاق بين
الفريقين على ما يلي:

-1

اعتمىىاد التعىىاريف الىىواردة فىىي الشىىروط العامىىة مىىن دفتىىر عقىىد المقاولىىة الصىىادر عىىن وزارة اوأشىىغال العامىىة
واإلسكان للكلمات والعبارات الواردة في االتفاقية وذلك باإلضافة إلىى التعىاريف الىواردة فىي المىادة ( )1مىن
شروط هذه االتفاقية.

-2

اعتبار الوثائق المدرجة أدناه جزءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية ،وتعتبر بمجموعها وحدة متكاملة وتتم قراءتهىا
وتفسيرها بهذه الصورة:
 .قرار اإلحالة
 .عرض طلب الخدمة االستشارية
 .الشروط المرجعية للعقد
 .الشروط العامة للعقد
 .التعليمات للمشتركين ودعوة العطاء والمالحق التي تصدر قبل توقيع االتفاقية.
 .المراسالت بين الطرفين.

( -3أ) قيمةةة االتفاقيةةة ) ....... ( :شىىيكال جديىىدا فقىىط كتابة.......................................شىىيكال جديىىدا ،شةةاملة
ضةةريبة القيمةةة المضةةافة ،وسةةتقوم الجهةةة المشةةترية بخصةةم كافةةة الرسةةوم الماليةةة المسةةتحقة وبشةةكل تلقةةائي قبةةل
اصدار أية دفعة مستحقة للمستشار.

(ب) مةةةدة االتفاقيةةةة) .......( :يومىىىا كتابىىىة ........................................................يومىىىا ،وال تشىىىمل
المدة الالزمة للمراجعة والتقييم من قبل الفريق اوأول.
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-4

يتعهد الفريق الثاني بإعداد وتقديم الخدمة االستشارية المطلوبة منه في هذه االتفاقية وانجازها وتسىليمها وفقىا
وأحكام االتفاقية.

-5

يتعهد الفريق اوأول بأن يدفع إلى الفريق الثاني قيمة االتفاقيىة (بىدل أتعابىه) المىذكورة باالتفاقيىة فىي المواعيىد
وباوأسلوب المحدد في االتفاقية وأعمال التصىميم لقىاء قيىام الفريىق الثىاني بالخدمىة االستشىارية المطلوبىة منىه
بموجب هذه االتفاقية

وبناء على ما تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام هذه االتفاقية وتوقيعها فىي الموعىد المحىدد أعىاله ،وذلىك وفقىا للقىوانين
المعمول بها.

الفريق الثاني (المستشار)

الفريق األول (الجهة المشترية)

التوقيع............................................. :

التوقيع............................................... :

االسم.............................................. :

االسم................................................. :

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

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

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

وقد شهد على ذلك:
التوقيع............................................... :
االسم.................................................:
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.I

الشروط العامة التفاقية الخدمة االستشارية

المادة ( )1التعاريف :تكون للكلمات الواردة في هذه االتفاقية المعاني المحددة لها تاليا إال إذا دلت القرينة على غير ذلك:
 السلطة /الدولة :السلطة الوطنية الفلسطينية. الجهة المشترية :الفريق المسمى في هذه االتفاقية كفريق أول وكذلك خلفاءه القانونيون والذي يتعاقد مع المستشار إلنجازالخدمة االستشارية التي تشملها االتفاقية ،أو أي جهة أخرى تفوضها الجهة المشترية لممارسة صالحيات ومسووليات
الفريق اوأول ،على أن يتم إعالم المستشار بذلك خطيا".
 ممثل الجهة المشترية :الشخص الذي تعينه الجهة المشترية لمتابعة أعمال المستشار بموجب هذه االتفاقية ويتمتــعبالصالحيـــات التي يتم تحديدها له من قبل الجهة المشترية كما يجري إبالغ المستشار خطيا ً بها.
 المستشار  :المكتب (مكتب مهندس ،مكتب أو شركه هندسية ،مكتب أو شركة استشارية) أو التآلف المسمى في االتفاقيةكفريق ثاني والذي تعاقدت معه الجهة المشترية وأداء الخدمة االستشارية وفقا" لهذه االتفاقية.
 الخدمة االستشارية :إعداد الدراسات ،التصاميم ،وثائق عطاء التنفيذ ،المخططات التصميمية والتفصيلية بكافة أنواعها،المواصفــــات الفنية ،جداول الكميات ،الشروط العامة والخاصة وفقا" لما هو محدد في هذه االتفاقية ومالحقه والشروط
المرجعية بهذه االتفاقية.
 العرض المالي :هو العرض المسعر المقدم من المستشار إلى الجهة المشترية إلنجاز الخدمة االستشارية بموجب أحكام هذهاالتفاقية.
 قرار اإلحالة :القبول الرسمي من الجهة المشترية لعرض طلب الخدمة االستشارية مع أي شروط إضافية اتفق الفريقانعليها قبل توقيع االتفاقية.
 قيمة االتفاقية :المبلغ اإلجمالي المذكور في قرار االحالة ويكون خاضعا وأي زيادة أو نقصان بسبب التعديالت التي قد تطرأعلى االتفاقية.
 الموافقــة :الموافقة الخطية أو الموافقة الشفوية التي يتلوها تأكيد خطي. مـدة العمـل :هي المدة المحددة باالتفاقية إلنجاز اوأعمال موضوع هذه االتفاقية وتشمل المدة الالزمة للمراجعة والتدقيق منقبل الفريق اوأول باإلضافة إلى أي تمديدات مبررة على مدة االتفاقية ،وتقاس بالتوقيت الشمسي وبعدد اوأيام التقويمية
وليس بأيام العمل.
 الوثائق :هي الوثائق المدرجة في هذه االتفاقية والتي تعتبر جزءاً منها. الموقع :اوأراضي واوأماكن والمناطق التي تحددها الجهة المشترية أو يعينها إلنجاز اوأعمال موضوع هذه االتفاقية ،وكذلكأي أماكن أخرى تنص عليها االتفاقية تحديدا على اعتبارها جزءا ً من الموقع.
المادة ( )2وصف العمل في نطاق االتفاقية:
يتضمن العمل في هذه االتفاقية تقديم الخدمة االستشارية الالزمة من إعداد الدراسات وتحريات استطالع الموقع والتصاميم
والمخططات والمواصفات الفنية وجداول الكميات المسعرة وغير المسعرة والشروط الخاصة والعامة لمشروع مدرسة هواري
بو مدين االساسية المختلطة ،وذلك بموجب الشروط المرجعية ومتطلبات وزارة التربية والتعليم وبلدية رام هللا.
المادة ( )3القانون واللغة:
أ -تكون االتفاقية باللغة العربية ،بما في ذلك جميع المراسالت والشروط المتعلقة به ،والمواصفات وجداول الكميات
والمخططات والتقارير الفنية ،وإذا حررت االتفاقية باللغتين العربية واإلنجليزية ووقع خالف على التفسير يكون النص
بالعربية هو المعتمد.
ب -تسري أحكام القوانين واوأنظمة والتعليمات الفلسطينية النافذة المفعول على هذه االتفاقية عند التوقيع عليها ويرجع إليها في
تطبيق شروطها.
المادة ( )4الضرائب والرسوم :يخضع جميع المستشارون لجميع القوانين واوأنظمة السارية المفعول في مناطق السلطة
الوطنية الفلسطينية .وتشمل اوأسعار التي يضعها المستشار جميع الضرائب الحكومية ولن تتحمل الجهة المشترية أية إضافات
على سعر االتفاقية اإلجمالي المحدد في عرض طلب الخدمة االستشارية وخصوصا وأي تغييرات في اوأسعار أو بقيمة العملة
أو التعرفات الجمركية وغيره.
المادة ( )5كفالة حسن التنفيذ :على المستشار بعد تبلغه قرار اإلحالة وقبل توقيع االتفاقية أن يقدم للجهة المشترية كفالة حسن
اوأداء ضمانة لتقديمه الخدمة االستشارية وقيامه بكامل التزاماته بموجب االتفاقية ولمدة تزيد بما نسبته  %25عن مدة العمل
المحدد باالتفاقية أو ثالثة أشهر أيهما أكثر وتكون الكفالة بنسبة  %10من قيمة االتفاقية المقبولة صادره عن بنك أو موسسة
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مالية معتمدة رسميا"وحسب نموذج الكفالة  -ملحق رقم(ج) ،وإذا تطلب اوأمر تمديد الكفالة فيحق للجهة المشترية تمديدها على
حساب المستشار لثالثة أشهر قابلة للتجديد لمدد مماثلة حسب متطلبات سير العمل ،وعلى الجهة المشترية اإلفراج عن الكفالة
بعد موافقته على المخالصة النهائية المقدمة من قبل المستشار.
المادة ( )6مستوى األداء:
أ -يلتزم المستشار ببذل كل عناية ومواظبة وأداء واجبـاته المطلوبة على أعلى مستويات الممارسة المهنية وان يستخدم
اوأشخاص الموهلين كالً فـي مجـال اختصـاصه وخبـــرته ،وان يعــلم الجهة المشترية بأسماء وخبرات المهندسين الذين
سيقومون بتقديم الخدمة االستشارية .وإذا ما تحقق للجهة المشترية بأن مستوى اوأداء المهني للكادر الفني للمستشار ال يتفق
والدرجة المطلوبة فعلى الجهة المشترية إبالغ المستشار بذلك خطياً ،ويجب على المستشار أن يستخدم كوادر فنية جديدة إذا
لزم اوأمر لتصحيح الوضع وان يعيد تنظيم الفريق العامل بما يتفق وهذا المطلب .وعلى المستشار أن يأخذ في االعتبار
المالحظات التي يوجهه بشأنهـا أو يطلبها الجهة المشترية أو مـن يمثلــه في كل ما له عالقة بتقديم الخدمة االستشارية
موضوع هذه االتفاقية.
ب  -إذا تخلف المستشار عن تقديم الخدمة الفنية بالمستوى المطلوب فيعتبر ذلك تقصيرا"من جانبه ،ويحـق للجهة المشترية
فـي هــذه الحالة اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتالفي التقصير وتصحيح اوأخطاء ،وذلك بعد إنذار المستشار ،وتتم اإلجراءات وفقا
للمادة ( )12من هذه االتفاقية.
المادة ( :)7سريان االتفاقية ،المباشرة ،مدة العمل ،تمديد مدة العمل ،التأخر في تقديم الخدمة المطلوبة
أ  -سريان مفعول االتفاقية :يسري مفعول هذه االتفاقية بعد توقيعها من قبل الفريقين.
ب -مدة العمل :ينبغي على المستشار انجاز الخدمة االستشارية المطلوبة منه بموجب االتفاقية لكل مرحلة من المراحل ضمن
المدة المحددة لها بموجب المادة ( )16الحقا .ويتخلل مدة العمل فترات المراجعة التي تستغرقها الجهة المشترية.
ج  -تاريخ المباشرة  :يحدد تاريخ المباشرة بموجب كتاب خطي توجهه الجهة المشترية إلى المستشار ،ويتم ذلك بعد تسليم
الموقع أو أجزاء من الموقع تمكن المستشار من مباشرة العمل ،ويتم تثبيت ذلك في محضر رسمي مبين فيه جاهزية الموقع
وأي عوائق أخرى إن وجدت ،ويوقع المحضر من قبل كل من الجهة المشترية أو من يفوضه خطيا" و المستشار.
د -تمديد مدة العمل :
 - 1إذا قـامت الجهة المشترية بطلب خدمة استشارية إضافية وكانت تلك الخدمة من النوع والقدر الذي يبرر تمديد مدة عمل
أي مرحلة من مراحل المشروع أو جدت ظروف طارئة توثر على سير العمل ،فعلى الجهة المشترية أن يدرس الحالة
مع المستشار وتمدد مدة االتفاقية نتيجة لتمديد مدة أي مرحلة من مراحل العمل بما يتناسب مع هذه اوأمور.
 - 2إذا استغرقت الجهة المشترية فترات مراجعه أطول من المقررة في جداول المراحل المشار إليه في المادة ( )16الحقا،
فانه يتم تمديد مدة العمل تبعا لذلك فيمــا عـدا مـا هو ناجم عن تخلف المستشار في أداء مهامه.
ه -التأخيـــر:
إذا لم يقم المستشار بتنفيذ التزاماته بإتمام كامل الخدمة االستشارية المطلوبة في هذه االتفاقية ضمن مدة العمل
–1
المحددة باالتفاقية ،وتأخر عن تسليم المخططات ووثائق العطاء ،فان على المستشار أن يقوم بدفع غرامة مقدارها
(100دوالر) عن كل يوم تأخير غير مبرر ويعتبر هذا المبلغ مستحقا" للجهة المشترية سواء لحق به ضرر مادي من جراء
التأخير أو لم يلحق ،ويحـق للجهة المشترية أن يحسم هذا المبلغ من استحقاقات المستشار أو كفالته أو محتجزاته .ووأغراض
تحديد قيمة الغرامة يعتبر مجموع مدة العمل لكامل االتفاقية والتأخير الحاصل عليها وليس لكل مرحله على حده.
 -2يحدد للغرامة سقف حده األعلى ( )%10من قيمة االتفاقية ،وال تحتسب للمستشار مدة العمل التي توفرها الجهة
المشترية من فترات المراجعة الخاصة به والمنصوص عليها بهذه االتفاقية.
المادة ( )8واجبات المستشار:
يقوم المستشار بأداء الواجبات المنصوص عليها في الشروط المرجعية المرفقة بهذه االتفاقية.
المادة ( :)9التنازل والعقود الفرعية:
 ال يحق للمستشار أن يتنازل عن أي جزء من هذه االتفاقية للغير أو أن يعهد إلى أي استشاري آخر للقيام بأي جزء منها ما
لم تنص على ذلك شروط الدعوة أو عرض المستشار ،ويحق للجهة المشترية إلغاء االتفاقية حيال أي تصرف من هذا
القبيل وفقا وأحكام المادة ( )12من هذه االتفاقية.
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 وفي جميع اوأحوال على المستشار الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المشترية على قيام أي استشاري فرعي بأي
عمل ،وعليه أن يقدم إلى الجهة المشترية المعلومات المطلوبة عن أي استشاري فرعي مقترح من حيث موهالته وخبراته
وكفاءاته ،وان يقدم كذلك عقد التكليف الفرعي الذي يعقد بينه وبين المستشار الفرعي ويكون المستشار مسووال مسوولية
كاملة عن جميع الخدمة االستشارية ،وعن أي خطأ أو تقصير ينجم عن عمل المستشار الفرعي أو مستخدميه.
المادة ( :)10تحريات استطالع الموقع:
أ -ما لم تنص الشروط المرجعية على خالف ذلك يتم التعاقد مع استشاري الستطالع الموقع بعقد مستقل بين الجهة
المشترية واستشاري استطالع الموقع حسب الشروط التالية:
 - 1يكون استشاري التربة مسووال" عن أداء مهامه مسوولية كاملة.
 -2تكون مهمة المستشار (الفريق الثاني في هذه االتفاقية) وضع وصف العمل المطلوب للتحريات واالستطالع (مع مراعاة
أحكام كود استطالع الموقع المعتمد كما يقوم المستشار أيضا بمراقبة عمليات التحري أثناء إجراءاها وتقييم تقرير
استشاري استطالع الموقع للجهة المشترية.
ب -أما إذا نصـت الشروط المرجعية على مسوولية المستشار عن دراسات وتحريات التربة عندها علـى المستشار اخذ موافقة
الفريق اوأول المسبقة قبل التعاقد مع استشاري استطالع الموقع.
المادة ( :)11التغييرات واألعمال اإلضافية:
أ -يحق للجهة المشترية إجراء أي تعديل يراه ضروريا في برنامج الخدمة أو نوعها أو مقدارها أو تقديم خدمة
استشارية إضافية ،وال توثر هذه التغييرات أو اإلضافات على سريان هذه االتفاقية وتكون بدل اوأتعاب لألعمال
اإلضافية الناتجة عن زيادة قيمة العمل عما ورد في االتفاقية بنفس اوأتعاب المحددة في االتفاقية ،لما يزيد أو ينقص
عن ( )%5من قيمة العمل المتفق عليه وال يدفع للمستشار أية أتعاب مقابل زيادة ال ( )%5هذه ،وال يخصم من
استحقاقاته مقابل نقص ال ( )%5هذه .وفي الحاالت التي تكون طبيعة اوأعمال المشمولة في هذه التغييرات
واوأعمال اإلضافية من النوع الذي يتطلب تقديم خدمة تختلف عن تلك المشمولة في هذه االتفاقية ،ففي مثل هذه
الحالة يتم االتفاق بين الجهة المشترية والمستشار على بدل اوأتعاب المترتبة على تلك التغييرات واوأعمال اإلضافية.
ب -ويلتزم المستشار بإجراء التعديالت المطلوبة بعد صدور اوأمر الخطي له من قبل الجهة المشترية.
المادة ( :)12التقصير من جانب المستشار:
(أ) يعتبر المستشار مقصرا في أداء عمله إذا حصل أثناء تنفيذ هذه االتفاقية أي من الحاالت التالية:
 أي تأخير غير مبرر في إنجاز العمل والواجبات وتقديم الخدمة المطلوبة بسبب تقصير من جانب المستشار.
 إذا قدم المستشار عمال بمستوى ال يتناسب وأصول ممارسة المهنة الهندسية أو أهمل أو قصر في أداء مهامه.
 إذا تخلف المستشار عن تغيير أي من مستخدميه العاملين مخالفا بذلك التعليمات المحددة بالمادة ( )8من هذه االتفاقية.
 قام بالتلزيم من الباطن وأي جزء من المهام الموكلة إليه بدون موافقة الجهة المشترية.
 لم يلتزم المستشار بتقديم عمل يلبي المتطلبات اوأساسية للمشروع.
ويحق للجهة المشترية في أي من الحاالت المذكورة أعاله إنهاء االتفاقية بموجب اإلجراءات التالية:
 .1توجيه إنذار أول للمستشار مع منحه مهلة لمدة ( )10أيام لتصويب المخالفة.
 .2في حالة عدم تصويب المستشار المخالفة ،يتم توجيه إنذار ثاني له لمدة ( )10أيام من تاريخ انتهاء اإلنذار اوأول.
 .3في حالة مرور فترة اإلنذار الثانية دون تصويب للوضع أو اتخاذ إجراءات جادة ومقنعة إلزالة اوأسباب المخالفة،
يحق للجهة المشترية إنهاء االتفاقية ومصادرة كفالة حسن اوأداء أو جزء منها ،ويقوم بإكمال الخدمة المطلوبة
بواسطة أجهزته الخاصة أو أن يعمد إلى استشاريين آخرين للقيام بمثل هذه الخدمة ،وتتم محاسبة المستشار على ما
قدمه من خدمات لتاريخه مخصوما منه أي فروق من بدل اوأتعاب والتكلفة التي تتكبدها الجهة المشترية إلنجاز
الخدمة طبقا لمتطلبات هذه االتفاقية ويتم احتساب هذه الفروقات من قبل اللجنة المنصوص عليها بالبند (ب) من هذه
االتفاقية.
(ب) إذا تبين للجهة المشترية أثناء تنفيذ اوأعمال المشمولة في هذه االتفاقية أو بعد انتهائها أن هناك نقص أو خطأ في الدراسة
أو زيادة كبيرة في التكاليف عن قيمة عطاء التنفيذ وذلك بسبب تقصير المستشار أو أجهزته ،فعندها يحق للجهة المشترية
بتشكيل لجنة فنية لتحديد مسوولية المستشار ،وتقوم هذه اللجنة بدراسة كافة أبعاد المشكلة واالتصال والتنسيق مع الجهات
المعنية وترفع توصيتها للجهة المشترية محددة بذلك مسوولية المستشار ،فإذا كان قرارها بتقصير المستشار ومسووليته عن
اوأخطاء والعيوب تصدر الجهة المشترية قراره لمعالجة تقصير المستشار.
المادة ( )13إنهاء االتفاقية من قبل الجهة المشترية :يحق للجهة المشترية أن تنهي العمل باالتفاقية في أي وقت مع تعويض
المستشار تعويضا مناسبا وبما ال يزيد عن  %10من قيمة اوأعمال المتبقية.
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المادة ( )14إنهاء االتفاقية من قبل المستشار :يحق للمستشار إنهاء االتفاقية في الحاالت التالية:
أ  -إذا لم تصدر الجهة المشترية أمر المباشرة خالل ( )90يوما من تاريخ توقيع االتفاقية.
ب -إذا أخلت الجهة المشترية بموافاة المستشار بالدفعة المستحقة له بعد ( )60يوما من تاريخ استحقاقها.
فعندها على المستشار أن يطالب الجهة المشترية إصدار أمر المباشرة خالل ( )10أيام من انتهاء المدة المحددة في البند (أ) أو
تسديد الدفعة المستحقة له خالل ( )10أيام من انتهاء المدة المحددة بالبند (ب) أعاله ،وإذا لم تقم الجهة المشترية بإصدار أمر
المباشرة أو تسديد الدفعة المستحقة للمستشار خالل  10أيام ،فيحق للمستشار أن يطالب الجهة المشترية بإنهاء االتفاقية
وتعويضه التعويض المناسب الناجم عن اإلخالل.
المادة ( )15مسؤوليات الجهة المشترية:
 -1تقديم المتطلبات الفنية والمعلومات والوثائق المتوفرة لديه والمتعلقة بالمشروع إلى المستشار بما فيها مخطط الموقع ،إال
أنه غير ملـزم بتقديــم أي مخططــات أو وثائــق يوكــل إلى المستشار الحصول عليها بموجب االتفاقية.
 -2تسليـم المستشار موقع المشروع بـكامل حدوده أو بشكل يمكن المستشار من مباشرة مهامه إلعداد الدراسات و/أو
التصاميم.
 -3تسمية مهـنـدس بخبـرة منـاسبة يمثـــله للتـنسـيــق بـيــنه وبين المستشار وليساعد المستشار في الحصول على المعلومات
المذكورة أعاله.
 -4مساعدة المستشار لتسهيل مهامه في الحصول على تـصاريح الدخول أو تصاريح العمل واإلقامة وأي من موظفيه الذين
يتطلب عقد استخدامهم ذلك.
 -5موافاة المستشار بالدفعات المستحقة له في المواعيد المحددة بموجب هذه االتفاقية.
المادة ( )16مراحل ومدد العمل :يلتزم المستشار والجهة المشترية كال حسب مسوولياته بتنفيذ المراحل المختلفة للمشروع
خالل المدة الزمنية المحددة في الشروط المرجعية.
المادة ( )17بدل األتعاب:
أ -يتقاضى المستشار بدل أتعاب التصاميم وتحضير وثائق العطاء لجميع اوأعمال الواردة في هذه االتفاقية وذلك بموجب
النسب المبينة في الشروط المرجعية.
ب-يتعين على الجهة المشترية أن تدفع استحقاقات المستشار المرحلية خالل ( )30يوما ً من تاريخ تسليم شهادة الدفع وفي حال
الدفعة النهائية خالل فترة ( )60يوما ً من تاريخ تسليمها بموجب شهادة دفع يقدمها المستشار إلى الجهة المشترية وإذا تأخرت
الجهة المشترية عن صرف الدفعات المستحقة خالل الفترات المنوه عنها في هذا البند ،يترتب عليه أن يدفع إلى المستشار
الفائدة القانونية عنها وذلك عن جميع المبالغ غير المدفوعة اعتبارا ً من انتهاء المهلة المحددة لدفعها.
المادة ( )18تدريب موظفي الجهة المشترية :يحق للجهة المشترية انتداب عدد مناسب من مستخدميه وإلحاقهم بجهاز
المستشار للتدريب على أعمال الدراسات وفق برنامج يتفق عليه بين الطرفين وتقوم الجهة المشترية بدفع رواتبهم
ومستحقاتهم.
المادة ( )19تسوية الخالفات بين المستشار والجهة المشترية :أي نزاع أو خالف ينشا عن هذه االتفاقية يتم البت به بأحد
الطرق التالية:
(أ) التسوية الودية:
أ-إذا صدر إشعار من أي من الفريقين برغبته في تسوية الخالف عن طريق التسوية الودية فعلى الفريق اآلخر خالل مدة
( ) 14يوما" من تاريخ تسلمه اإلشعار أن يرسل رده خطيا" إلى موجه اإلشعار بقبول الدعوة إلى التسوية الودية أو
رفضها.
ب -تبدأ إجراءات التسوية الودية عندما يوافق الفريق اآلخر على قبول الدعوة إلى التسوية الودية.
جـ -إذا رفض الفريق اآلخر التسوية الودية ،أو إذا لم يرسل أي رد إلى الفريق الذي وجه اإلشعار خالل مدة الـ ( )14يوما"
المبينة في البند (أ) من هذا البند ،يعتبر طلب التسوية الودية كأن لم يكن ،ووأي من الفريقين في هذه الحالة المباشرة في
إجراءات التحكيم.
د -يتولى التسوية الودية موفق واحد أو أكثر من ذوي الخبرة في نفس مجال أعمال هذه االتفاقية وفقا" لما يتفق عليه الفريقان،
وإذا لم يتفقا على اسم الموفق أو الموفقين يجوز لهما أن يتفقا على أن تقوم نقابة المهندسين بتعيين الموفق أو الموفقين.
هـ -للموفق في جميع مراحل التسوية الودية أن يطلب من أي من الفريقين تقديم ما يلزمه من معلومات ووقائع وأسباب
ومستندات ووثائق وأي أدلة أخرى ،وعلى الموفق أن يساعد الفريقين في التوصل إلى تسوية الخالف وديا" بأسلوب يتسم
باالستقالل والحياد ،وان يسترشد بمبادئ الموضوعية والنزاهة والعدالة.
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و -على الفريقين والموفق االحتفاظ بسرية ما يتعلق بإجراءات التسوية الودية بما في ذلك اتفاق التسوية ،إال حيثما يكون نشره
ضروريا" وأغراض التنفيذ والتطبيق.
ز -إذا توصل الفريقان إلى اتفاق لتسوية الخالف وديا" ،فيقوما بإعداد االتفاق وتوقيعه ويصبح اتفاق التسوية الودية بعد توقيعه
من الفريقين ملزما" لهما.
ً
ح -تنتهي إجراءات التسوية الودية بتوقيع الفريقين على االتفاق ،أو بمرور ( )30يوما على قبول الطرفين للسير بإجراءات
للتسوية الودية ولم يتم االتفاق على الموفق ,أو بمرور(  )60يوما" من تاريخ االتفاق على الموفق أو تاريخ تعيينه دون
التوصل إلى اتفاق تسويه أو بإشعار خطي يصدر عن الموفق يبين فيه انه ال يوجد ما يسوغ االستمرار في جهود التسوية
الودية ،أو بإشعار خطي يصدر عن الفريقين أو عن أحدهما إلى الفريق اآلخر والى الموفق بإنهاء إجراءات التسوية الودية
وفي جميع الحاالت على الموفق أن يقدم تقريرا" بجميع ما توصل إليه من وقائع وبينات في موضوع الخالف أثناء قيامه
بعمل الموفق وتسليمه إلى الفريقين مع محاضر جلسات التوفيق.
ط -ال يجوز وأي من الفريقين أثناء إجراءات التسوية الودية ،أن يباشر في اتخاذ أي إجراءات تحكيمية أو قضائية.
(ب) التحكيم :ما لم يكن قد تمت تسـوية الخالف وديـا ً وفقا للمادة (أ) أعاله ،فان أي خالف تتم تسويته بواسطة التحكيم وفقا
لما يلي:
أ -تتم تسوية الخالف نهائيا بموجب قانون التحكيم الفلسطيني النافذ.
ب -يجري التحكيم موسسيا من خالل غرفة التحكيم الدولية الفلسطينية ووفقا إلجراءاتها وذلك لتنظيم التحكيم واالشراف
عليه.
ج -تتم اجراءات التحكيم بموجب قواعد غرفة التحكيم المسمية أعاله ،وبلغة االتصال المحددة في طلب العرض ،وبحيث
تشكل هيئة التحكيم من ثالثة أعضاء محكمين.
 تتمتع هيئة التحكيم بصالحية كاملة للكشف ومراجعة وتنقيح أية شهادة أو تقديرات أو تعليمات أو اراء أو تقييم صدر عنفض الخالفات فيما يتعلق بالخالف.
المهندس ،وأي قرار صادر عن مجلس ّ
المادة ( )20تعديل التشريعات:
أ -يدفع للمستشار أي مبالغ إضافية يترتب عليه دفعها لخزينة الدولة نتيجة لتعديل التشريعات أو لفرض أي رسوم أو
ضرائب جديدة بعد موعد إيداع عروض المناقصات.
ب -أما إذا جرى تخفيض رسمي على أي من الرسوم والضرائب المذكورة بالبند (أ) أعاله بعد موعد إيداع عروض
المناقصات ،فعندها يحق للفريق اوأول حسم تلك التخفيضات من استحقاقات المستشار.
المادة ( )21اإلخطارات العدلية :ال حاجة لتبادل اإلخطارات العدلية بين الفريقين لممارستهما أي حق من حقوقهما االتفاقية أو
القانونية وتعتبر أي رسالة مسجلة مرسلة من أي فريق للفريق اآلخر على عنوانه المثبت بهذه االتفاقية بمثابة إخطار عدلي في
جميع اوأحوال.
المادة ( )22أحكام عامة:
 .1إن جميـع المخططات ووثائـق العطاء والمعلومات المتـعلقة بهذا المشروع هي ملك للجهة المشترية وال يحق للمستشار
التصرف بهــا بــأي شكــل من اوأشكال إال بعد موافقة الجهة المشترية الخطية على ذلك.
 .2إذا اكتشـف أي خطـأ أو نـقص في المخططات أو في وثائق العطاء سواء في مرحلة إعداد المخططات والوثائق أو في
مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروع ،فعلى المستشار تصحيح الخطأ أو استكمال النقص بصورة عاجلة وبدون مقابل.
 .3علـى المستشار التقـيد بالنـص علـى استـعمال المواد والمنتجات الصناعية المحلية ما أمكن عنـد إعداد وثائـق العطـاء في
جمـيع الحاالت الـتي تتوفر فيها تلك المواد أو المنتجات بشكل مطابق للمواصفات ،وفي المشاريع التي تحتاج الستعمال
مواد مستوردة فعلى الجهة المشترية اخذ الموافقات المسبقة على استخدام هذه المواد والنص عليها في وثائق االتفاقية.
 .4العناوين -:ال تشكل العناوين الواردة في هذه االتفاقية جزءا" منه وال توخذ في االعتبار لدى تفسير شروط االتفاقية أو
مضمونها.
 .5المفرد والجمع -:تنصرف صيغة المفرد إلى الجمع والعكس بالعكس وفقا" لمقتضى القرينة.
 .6تصدر الجهة المشترية موافقته أو عدم موافقته على مراحل العمل المختلفة على النحو التالي:
 استكمال العمل دون أية شروط. استكمال العمل مشروط بمالحظات تسمح للمستشار باالنتقال للمرحلة التالية شريطة تنفيذ هذه المالحظات في المرحلةالتالية وفي هذه الحالة يتم احتجاز نسبه من مستحـقـات الـدفـعة لهذه المرحلة لحين تنـفيذ المالحظات المطلوبة ال تزيد
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نسـبتها عـن %10مـن قيـمـة الدفعة المستحقة لهـذه المرحلة على أن يـتـم دفع هذه المحتجزات عند استكمال
المالحظات ضمن أعمال المرحلة التي تليها.
 عدم الموافقة على المرحلة مع بيان اوأسباب الكافية التي تبرر الرفض. .7يحق للجهة المشترية التأكد بالطريقة التي يراها مناسبة من صحة ودقة المعلومات والوثائق المقدمة من المستشار.
 .8على المستشار االلتزام بالتعليمات الصادرة عن نقابة المهندسين بما يتعلق بأعمال المشروع ،وعليه تصديق جميع
المخططات الخاصة بالمشروع موضوع االتفاقية من قبل نقابة المهندسين.
 .9تكون المسوولية المدنية والقانونية للمهندس المصمم وفقا" للقانون المدني الفلسطيني بغض النظر عما يرد في هذه
االتفاقية بهذا الخصوص.
 .10على المستشار مراجعة موسسات الخدمات (كهرباء ،ماء ،تلفون) للحصول على المعلومات الالزمة للتصميم.
 .11يلتزم االشخاص المسميين للمشروع بحضور االجتماعات الفنية ومناقشة االمور المتعلقة بالمشروع مع الجهة المشترية
أو ممثلها ،وفي حال استبدال أي من االشخاص المسمية يطلب الحصول على موافقة الجهة المشترية الكتابية.
المادة (- )23إقرار المخالصة :على المستشار حال تقديمه لكشف الدفعة النهائية أن يعطي الجهة المشترية إقرار مخالصة
يثبت فيه أن كشف الدفعة النهائية يشكل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة له بموجب االتفاقية ،ويشترط أال
يسري مفعول إقرار المخالصة إال بعد قبض المستشار للمبالغ المستحقة له بموجب هذه الدفعة.
المادة (- )24اإلشعارات :تبلغ اإلشعارات والمـراسالت التي تصدرها الجهة المشترية إلى المستشار وتلك التي يقوم المستشار
بإبالغها إلى الجهة المشترية وفقا وأحكام االتفاقية إما بالبريد المسجل أو بإيداعها لدى المكتب الرئيسي لكل فريق منهما ،أو
بإرسالها إلى أي عنوان آخر يعينه كل فريق لهـذه الغاية ويتم تحديده تاليا.
عنوان الجهة المشترية................................................................................................ :
عنوان المستشار ..................................................................................................... :
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المالحق
الملحق (أ) :وصف الخدمات الشروط المرجعية

 :يتضمن الملحق الشروط المرجعية النهائية المتفق عليها بين الجهة المشترية والمستشار أثناء المفاوضات الفنية والمنهجية
وخطة العمل التي اتفق بشأنها بعد نهاية المفاوضات على العقد وكذلك تاريخ انتهاء اوأشغال المختلفة وخطة اوأعمال الخاصة
للمشروع  ...إلخ.
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الملحق (ج) :نموذج كفالة ضمان االداء
المشروع :تقديم خدمة استشارية لمشروع مدرسة هواري بو مدين االساسية المختلطة
عرض رقم :ب ر م 2019/37
إلى السادة .........................................................................................................................:
يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا......……………………..................................................................
قد كفل بكفالة مالية ،المستشار .......……....................................................................................
بخصوص العطاء رقم .………..……………..........................................................................
المتعلق ............…………………..................................................................................
بمبلغ ..…………….................…………………………………… )..……………..... ( :شيكل جديد.
وذلك مقابل كفالة حسن اوأداء لضمان التزام المستشار بتقديم الخدمة االستشارية للتصميم ووفقا لشروط االتفاقية الخاصة
بالعطاء أعاله.
وإننا نتعهد أن ندفع لكم المبلغ المذكور لدى أول طلب من قبلكم بال إنذار أو تحفظ أو أي شرط آخر ،وبغض النظر عن أي
معارضة من جانب المستشار.
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولمدة (

) وتحدد مبدئيا"-:

بتاريخ  ..……...............شهر  ........………...من عام ……………………...............
ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء على طلب الجهة المشترية.
توقيع الكفيل/مصرف ........................... :
المفوض بالتوقيــع ........................... :
بحضــور وشهادة ........................... :
التـــــــاريخ ........................... :
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ملحق االتفاقية رقم (د) مخطط الموقع العام

مدرسة هواري بو مدين
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مخطط المساحة
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مخطط الطابق االرضي
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مخطط طابق التسوية االولى
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مخطط طابق التسوية الثانية
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