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 خطاب الدعوة .2الجزء 
 

العديد من تسعى البلدية لتنفيذ  مرافقها الخدمات فيوبهدف المساهمة بتطوير ،رام اللهبلدية ضمن الخطة التطويرية ل

 ة رام الله في الحصول على الخدمةترغب بلدي لذا ،تحديث االنظمة المختصة لمرافق البلديةمشروع المشاريع منها 

تحديث االنظمة ع ( لمشرو، واالشراف على التنفيذمناقصةوتصميم واعداد وثائق  ساتاالستشارية الالزمة )درا

 استشاريةتقديم خدمة "لالشتراك في طلب عرض  م المالي والفنيكضعروتدعوكم لتقديم  ،مرافق البلديةالمختصة ل

 :مراعاة الشروط التالية رضفعلى الراغبين في التقدم لهذا الع ،"مرافق البلديةتحديث االنظمة المختصة للمشروع 

 .سابقة وموثقة في هذا المجال خبرات ولديه ةمتخصص يكون شركةأن  .1

 

سيتم اختيار المستشار بطريقة االختيار على أساس الجودة والتكلفة، واإلجراءات الواردة في هذا الطلب هي عرض فني  .2

 ."STP" مختصر

 

دام النماذج القياسية المدرجة لدى تقديم العرض المالي ويطلب استخيشمل طلب تقديم العرض على الوثائق التالية،  .3

 والفني: 

 خطاب الدعوة  – 1الجزء 

 تعليمات إلى المستشارين وجدول البيانات.  – 2الجزء 

  .الفني العرض – 3الجزء 

 المالي. العرض – 4الجزء 

 الشروط المرجعية. – 5الجزء 

 .العقدنموذج  –6الجزء 

 

مقابل مبلغ غير  ،وحدة العطاءات والمشتريات –بلدية رام الله من " "RFPتقديم العرض وثائق  يمكنكم الحصول على .4

   .ما يعادله أو" دوالر أمريكي "100مسترد وقدره

 

تحديث لمشروع استشارية  خدمة"تقديم عرض فات منفصلة ومختومة ويكتب عليها ترسل العروض المالية والفنية بمغل .5

، ولن يقبل أي عروضالفي دعوة التقدم ب ينحسب التاريخ والموعد المحدد، وذلك "ديةاالنظمة المختصة في مرافق البل

 .عرض بعد هذا الموعد

 

وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل "، يكل جديدش 1,500"كمبلغ مقطوع بقيمة  دخول عطاءيجب تقديم كفالة  .6

 ل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.وال تقب ،يوم من تاريخ اإلقفال أو شيك بنكي مصدق120عن 

 

 تقديم الخدمة االستشارية.رسو عليه تن م   علىيتم استيفاء اجور االعالن بالصحف  .7

 

 

 م موسى حديد

 رئيس بلدية رام الله
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 . تعليمات إلى المستشارين وجدول البيانات6الجزء 
 

A. أحكام عامة 
 تعريفات  .2

 

 سطينية.: قانون الدولة الفلالقانون المعمول به .أ

 المستشار إلنجازوالذي يتعاقد مع  وكذلك خلفاءه القانونيونالفريق المسمى في هذه االتفاقية كفريق أول  الجهة المشترية: .ب
مسؤوليات وفوضها الجهة المشترية لممارسة صالحيات تأخرى  جهة يأو أشملها االتفاقية، تالخدمات الهندسية التي 

 بذلك خطيا".  لمستشارا إعالم، على أن يتم األولالفريق 
 :هي قائمة المستشارين المؤهلين وفق الشروط والمعايير الواردة في وثائق دعوة التعبير عن االهتمام.القائمة المختصرة .ج

  

 : جزء من التعليمات الموجهه الى المستشار والتي تعبر عن الظروف الخاصة بالخدمة المطلوبة.جدول البيانات .د
 

 : اليوم التقويمي.يوم .ه

( أو التآلف المسمى في االتفاقية استشاريةشركة  أومكتب  هندسية،مكتب أو شركه  مهندس،)مكتب  المكتب: مستشارال .و
 االتفاقية.الخدمات وفقا" لهذه  ألداءمعه الجهة المشترية  تكفريق ثاني والذي تعاقد

ار أو مستشاريه من الباطن أو : يعني الموظفين األساسيين وغير األساسيين أو أي موظف لدى المستشطاقم المستشار .ز

 أعضاء االئتالف.

تنفيذ الخدمات أو لالباطن من أو أي مستشار  المستشارالمساعدون الذين يوفرهم و االشخاص المؤهلونتعني : الموظفون .ح
 .أي جزء منها

 م.هي الوثيقة التي تتضمن المعلومات الالزمة للمستشارين من أجل إعداد عروضه :المستشارينتعليمات إلى  .ط

 : تعني خطاب الدعوة المرسل من الجهة المشترية إلى المستشارين المدرجين في القائمة المختصرة.خطاب الدعوة  .ي

 : تعني العرض الفني أو العرض المالي. العرض .ك

 : تعني طلب العرض المعد من قبل الجهة المشترية الختيار المستشارين.طلب العرض .ل

 بل المستشارين بموجب العقد. : تعني العمل الواجب إنجازه من قخدمات .م

 : تعني أي شخص أو كيان يتعاقد معه المستشار من الباطن للقيام بأي جزء من الخدمات.المستشار من الباطن .ن
  

: تعني الوثيقة المرفقة بطلب العرض والتي توضح األهداف ونطاق العمل والنشاطات والمهام الواجب الشروط المرجعية  .س
 ترتبة على الجهة المشترية والمستشار والنتائج المتوقعة والمخرجات. تنفيذها والمسئوليات الم

  مقدمة  .6

 . جدول البيانات باختيار المستشار وفقا لوسيلة االختيار المحددة في جدول البيانات الجهة المشترية المسمية في تقوم .2.1

جدول في  لمهمة المذكورةللخدمات االستشارية المطلوبة ليدعى المستشارون إلى تقديم عرض فني وعرض مالي  .2.2
 . ويعتبر العرض المقدم هو أساسا للتفاوض مع المستشار الفائز وتوقيع العقد معه. البيانات

على المستشارين اإلطالع على كافة الظروف المحيطة وأخذها بعين االعتبار عند إعداد عروضهم. وعليهم حضور  .2.3
 ، وعلى نفقتهم الخاصة. -جدول البياناتإن ُحدد ذلك في -االجتماع التمهيدي الذي يتم عقده قبل تقديم العروض 

في الحصول على الرخص  ته، ومساعدمستشارينلل البيانات جدولالمذكورة في  وثائقتوفير ال على الجهة المشترية  .2.4
 .الالزمة لتنفيذ الخدمات

 هابحق الجهة المشترية حتفظتوومفاوضات العقد.  عروضهمإعداد وتسليم  التكاليف المترتبة عن كافة مستشارونيتحمل ال .2.5
 مستشارين.لية تجاه الؤوبدون تحمل أية مسوأي وقت قبل إرساء العقد، بعملية االختيار  في ايقاف

 تضارب المصالح  .3

 يلتزم المستشارون بتقديم الخدمة بشكل مهني وموضوعي وحيادي.  .3.1

 وف المذكورة أدناه:يعد المستشارون في حالة تضارب مصالح، ولن يتم اختيارهم في أي من الظر .3.2

: ال يتم التعاقد مع  المستشار )بما في ذلك موظفوه ومستشاريه من الباطن( للقيام بأي مهمة قد تتعارض المهام المتضاربة .أ
     بطبيعتها مع مهام أخرى ينفذها المستشار لذات  الجهة المشترية أو جهة مشترية  اخرى.
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ع اي مستشار )بما في ذلك موظفوه ومستشاريه من الباطن( إذا كان على عالقة : ال يتم توقيع العقد مالعالقات المتضاربة  .ب
عمل أو عالقة عائلية مع أي من موظفي الجهة المشترية ذوي العالقة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بأي جزء من: 

ادارة العقد، إال إذا تم حل ( 3( عملية االختيار الخاصة  بالخدمة، أو 2( إعداد الشروط المرجعية الخاصة  بالخدمة، 1
 التضارب الناجم عن هذه العالقة بشكل مقبول لدى الجهة المشترية طوال عملية االختيار وتنفيذ العقد. 

ؤثر على مقدرته في القيام بواجبه على ة والتي قد تمحتملالأو  الموجودةتضارب ال حاالتاإلفصاح عن  مستشارلى الع .3.3
 هليته أو إلى فسخ العقد معه. أل مستشارح عن هذه األوضاع إلى فقدان القد يؤدي عدم اإلفصاووجه.  أكمل

على أفضلية تنافسية جراء تقديمه خدمات استشارية تتعلق ؤهلين الم مستشارينأحد ال حصل إذا األفضلية غير العادلة: .4
إلى وذلك أي أفضلية تنافسية  مستشاربتوفير جميع المعلومات التي تعطي ذلك ال الجهة المشتريةقوم ت، لوبةبالمهمة المط

 العرض.مع طلب المختصرة المدرجين في القائمة لمستشارين جميع ا

 االلتزام بسياسات الدولة اتجاه االحتيال والفساد. االحتيال والفساد:  .5

 األهلية: .2

ضهم غير يلتزم المستشار بتقديم عرض واحد فقط، وفي حال قيامه بالمشاركة و/أو بتقديم أكثر من عرض، تعتبر عرو .6.1
 مؤهلة. إال أنه يسمح بمشاركة نفس المستشار من الباطن، بما في ذلك خبراء منفردين، في أكثر من عرض واحد. 

 يستثنى من القاعدة السابقة الحاالت التالية: .6.2

الموظفين كطاقم فني ضمن عرض المستشار إال إذا كان ذلك ال  ال تقبل مشاركة القيود على الموظفين العموميين: .أ
 رض مع أي عمل أو أي قانون أو الئحة، أو سياسات حكومية، وأنه: يتعا

i.  في إجازة بدون راتب، أو مستقيل أو متقاعد؛ 

ii. .ال  تؤدي هذه المشاركة لتضارب في المصالح 

B.  إعداد العروض 

يؤدي على المستشارين دراسة كافة وثائق طلب تقديم العرض بدقة، وأي نقص في المعلومات المطلوبة قد  :أحكام عامة .7
 إلى رفض العرض.

يتحمل المستشار كافة التكاليف المترتبة عن اعداد وتقديم عرضه، وال تتحمل الجهة المشترية   :تكلفة إعداد العروض .8
مسؤولية تلك التكاليف، بغض النظر عن سير أو نتيجة عملية االختيار. ويحق للجهة المشترية إلغاء عملية االختيار في 

 د وبدون تحمل أي مسؤولية تجاه المستشار.أي وقت قبل احالة  العق

 جدولباللغة )أو اللغات( المحددة في  المستشارين والجهة المشتريةوجميع المراسالت المتبادلة بين  عرضاليكون   :اللغة .9
 .البيانات

 . جدول البيانات يتألف  العرض من الوثائق والنماذج المذكورة في الوثائق التي يتألف منها العرض :  .20

يلتزم المستشارون بتقديم عرض واحد فقط، وترفض العروض في حال قيام المستشارين بالمشاركة و/أو ض واحد: عر .22
 .بتقديم أكثر من عرض، إال أنه يسمح بمشاركة خبراء منفردين في أكثر من عرض واحد

جدول ضح في حسب ما هو مو تسليمالنهائي للموعد البعد  مستشارينال عروضمدة صالحية ان صالحية العرض:  .26
 وعلى الجهة خالل هذه المدة. عرضفي ال سميةالم الطواقم الفنيةجاهزية التأكيد على  مستشارين. ويتعين على الالبيانات

 أقصى جهد إلنهاء المفاوضات خالل هذه المدة. المشترية أن تبذل 

مدة صالحية العروض وإذا على الجهة المشترية بذل أقصى جهد إلنهاء المفاوضات خالل تمديد صالحية العروض:  .12.1
اقتضت الضرورة، تستطيع الجهة المشترية الطلب كتابيا من المستشارين تمديد مدة صالحية عروضهم. وعلى 

الذين ال  مستشارينويحق لل عرض،في ال سميةالم الطواقم الفنيةجاهزية  تأكيدالمستشارين الذين يوافقون على التمديد، 
  عروضهم.   يوافقون أن يرفضوا تمديد صالحية

في حال كون أحد الطواقم المسمية غير جاهزا خالل فترة تمديد صالحية  العرض، يقوم تبديل طواقم في فترة التمديد:  .12.2
المستشار بتقديم المبررات للجهة المشترية مع طلب تبديل لهؤالء الطواقم بآخرين لديهم مؤهالت وخبرات مماثلة أو 

  على تقييم السير الذاتية  للطواقم المسمية في عروضهم.أفضل. ويبقى التقييم الفني معتمدا 
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إذا فشل المستشار في توفير خبير بديل بمؤهالت مساوية أو أفضل، أو إذا كانت المبررات المقدمة لالستبدال غير مقبولة  .12.3
 للجهة المشترية، يتم رفض هذا العرض. 

 .  جدول البياناتن الباطن وحسب ما هو موضح في ال يجوز أن تسند المهمة كليا للمستشار مالتعاقد من الباطن:  .12.4

 توضيح وتعديل وثائق طلب العروض  .23

قبل موعد وذلك  البيانات جدولفي  خالل المدة المحددة عرضي من وثائق تقديم الألطلب توضيح  مستشارونيستطيع ال .13.1
 جدولالمبين في  هة المشتريةالج . يجب إرسال طلب التوضيح خطيا أو بالوسائل اإللكترونية إلى عنوانعرضتسليم ال
موضحا فيه االستفسار )مستشارين جميع ال اإللكترونية إلىباإلجابة خطيا أو بالوسائل  الجهة المشترية قومت. والبيانات

ضرورة لتعديل طلب العروض كنتيجة للتوضيح،  ت الجهة المشتريةستفسار(. إذا رأ، والرد على االدون ذكر مصدره
 .13.2في الفقرة  ما هو وارد حسبقوم بذلك ت افإنه

تستطيع الجهة المشترية تعديل طلب تقديم العروض في أي وقت قبل الموعد النهائي لتسليم العروض وذلك بإصدار   .13.2
ملحقا خطياً أو بالوسائل اإللكترونية. يرسل الملحق إلى جميع المستشارين ويعتبر جزءا ال يتجزأ من وثائق طلب عرض 

 إذا كان التعديل جوهريا.  عروضتمديد الموعد النهائي لتسليم ال يحق للجهة المشتريةو. الخدمات االستشارية

يجوز للمستشار التعديل على أي جزء من العرض الذي تم تسليمه في أي وقت قبل الموعد النهائي لتقديم العروض. وال  .13.3
 م العروض.يجوز قبول أي تعديالت على العرض الفني أو المالي بعد الموعد النهائي لتسلي

 التالية عند إعداد العرض الفني: األمور على المستشارين أخذ إعداد العروض:  .24

في حال رغبة المستشار بتعزيز خبرته للمهمة، فانه يمكنه االئتالف مع )أ( مستشار غير مدرج في القائمة المختصرة  (أ)
تشار مدرج في القائمة المختصرة إن ورد ويكون رئيس االئتالف هو المستشار المدرج في القائمة المختصرة، أو )ب( مس

 ذلك في ورقة البيانات، ويكون جميع الشركاء منفردين ومتضامنين مسئولين ويجب تسمية رئيس االئتالف.

 محتوى العرض الفني  .25

يجب أال يشمل العرض الفني أي معلومات مالية، ويعتبر العرض الفني الذي يحتوي على معلومات مالية مخالف للشروط  .15.1
 م استبعاده. ويت

يتم تسليم سيرة ذاتية واحدة فقط لكل شخص مسمى، وبحيث تكون موقعة من الشخص نفسه وبتاريخ حديث، وقد يؤدي  .15.2
 عدم االلتزام بذلك الى استبعاد العرض.

وباستخدام النماذج القياسية جدول البيانات (، كما هو موضح في STP) مختصرعلى المستشار تقديم عرض فني  .15.3
 من وثيقة طلب التقدم بعروض. 3الجزء  المذكورة في

 العرض المالي  .22

(. ويتضمن العرض جميع التكاليف المترتبة عن انجاز 4يتم إعداد العرض المالي باستخدام النماذج المرفقة )الجزء .16.1
 الخدمة، بما في ذلك تعويضات الموظفين.

، وذلك للمهام جدول البيانات نبية إذا ذكر ذلك في يتم تعديل أسعار معدالت األجور بالعملة المحلية أو األجتعديل السعر:  .16.2
 شهرا فقط.11التي يتطلب انجازها مدة تزيد عن 

 يجب أن يكون العرض المالي للمستشار شامال لجميع الضرائب. .16.3

 .  جدول البياناتيقوم المستشارون بوضع أسعار خدماتهم بالعملة المبينة في   .16.4

 .ي إطار العقد بالعملة التي تم تقديم العرض بهايتم صرف المبالغ المستحقة فعملة الصرف:  .16.5

C. تسليم وفتح وتقييم العروض 

 تسليم العروض  .27

)وثائق العرض(. ويتم تقديم  11على المستشارين تقديم عروضهم موقعة وشاملة لجميع الوثائق والمستندات وفقا للفقرة  .17.1
 العرض عن طريق البريد المسجل أو بالتسليم المباشر.

ن بتقديم العروض على النماذج المعدة للعرضين الفني والمالي. وبحيث يتم التوقيع على جميع صفحات يلتزم المستشارو .17.2
 العرضين الفني والمالي األصليين.
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يتم التوقيع على العرض المقدم من ائتالف شركات من قبل جميع أفراد االئتالف، وبحيث يكون ملزما قانونا لجميع   .17.3
 ي تم تفويضه بشكل خطي.األعضاء، أو من قبل الممثل الذ

األصلي أية إضافات بين السطور أو كتابة فوق الكلمات إال عند الضرورة لتصحيح أخطاء قام  عرضال يتضمن اليجب أ .17.4
. في العرض المقدم التوقيع باألحرف األولى على هذه التصحيحاتالمفوض أنفسهم. وعلى الشخص  لمستشارونبها ا
 ج الفنية والمالية المرفقة.النماذباستخدام  العرض يجب تسليمو

 ينوبعدد النسخ المبينالى العنوان الفنية  عروضوترسل اليتم ختم العرض الفني بختم "أصلي" أو "صورة" حسب الحالة،  .17.5
 يسود.األصل  والصورة فإنصل األوفي حال وجود أي تناقض بين  .البيانات جدولفي 

،  يليها "عرض فني"ي في مغلف مختوم ومكتوب عليه بوضوح يتم وضع النسخة االصلية والنسخ المصورة للعرض الفن .17.6
 اسم الخدمة ورقمها المرجعي واسم وعنوان المستشار.

يليها اسم الخدمة ورقمها المرجعي واسم  "عرض مالي"يوضع العرض المالي في مغلف مختوم ومكتوب عليه بوضوح  .17.7
 "ال يفتح مع العرض الفني"وعنوان المستشار وإضافة التحذير: 

يتم وضع المغلفين "العرض الفني والعرض المالي" في مغلف واحد مختوم، ويكتب عليه عنوان التسليم والمعلومات   .17.1
 "ال يفتح قبل جلسة فتح العروض. وعبارة  جدول البياناتاألخرى المبينة في 

لم يكن مختوما ومبينا عليه ال تعتبر الجهة المشترية مسؤولة عن فقدان أو ضياع أو فتح المغلف الخارجي قبل الموعد إذا  .17.1
 العبارات المذكورة أعاله.

. ولن يتم جدول البياناتقبل الوقت والتاريخ المحددين في  جدول البيانات يتم إرسال العروض إلى العنوان المبين في .17.11
 استالم أو تعديل أي عرض بعد الموعد النهائي للتسليم. 

 السرية .28

ة بشأن أي مسألة تتعلق بالعرض الفني أو المالي وذلك بعد فتح العروض ال يجوز للمستشار االتصال بالجهة المشتري .11.1
ولغاية إحالة العقد. وال يجوز للجهة المشترية االفصاح عن المعلومات المتعلقة بتقييم العروض وتوصيات اإلحالة حتى 

 إحالة العقد.

 وإحالة العقد، قد يؤدي إلى رفض عرضه. أي محاولة من قبل المستشارين للتأثير على الجهة المشترية في تقييم العروض .11.2

أعاله، إذا رغب المستشار في االتصال بالجهة المشترية خالل هذه المدة، وذلك بشأن  11.1بالرغم مما ورد في الفقرة  .11.3
 أي مسألة تتعلق بعملية االختيار، ينبغي أن يتم ذلك خطيا فقط.

 فتح العروض الفنية .29

وبحضور  جدول البيانات ية في المكان والوقت والعنوان الموضحين فيتقوم لجنة العطاءات بفتح العروض الفن .11.1
 .23المستشارين أو ممثليهم. ويتم حفظ العروض المالية في صندوق العطاءات حتى يتم فتحها وفقا للفقرة 

ضاء؛     ( اسم المستشار أو االئتالف، واسم العضو الرئيس وكافة األع1خالل فتح العروض الفنية تتم قراءة ما يلي: ) .11.2
( أية تعديالت على العرض المقدم 3( وجود أو عدم وجود مظروف مختوم حسب المطلوب يحتوي العرض المالي؛ )2)

 . جدول البيانات( أية معلومات أخرى تعتبر ضرورية أو كما هو موضح في 4قبل الموعد النهائي لتسليم العرض؛ و )

 تقييم العرض  .60

 االنتهاء من التقييم الفني.  لن يتم فتح العروض المالية إال بعد .21.1

ال يجوز للمستشارين تغيير أو تعديل عروضهم بأي شكل من األشكال بعد الموعد النهائي لتقديم العروض. وتقوم لجنة  .21.2
 التقييم بالتقييم على أساس العروض الفنية والمالية المقدمة. 

 لى مبدأ التنافس. يجوز للجهة المشترية طلب ايضاحات من المستشار شريطة عدم تأثيرها ع .21.3

ومدى جدول البيانات بناء على معايير التقييم الموضحة في الفنية  عروضتقوم لجنة التقييم بتقييم التقييم العروض الفنية:  .62
عدم  عرض في حالةيتم رفض ال. و(St)تجاوبها مع الشروط المرجعية. ويتم إعطاء كل عرض مستجيب عالمة فنية 

 . البيانات جدولروط المرجعية، أو عند فشله في تحصيل أدنى عالمة فنية محددة في الشلما هو وارد في استيفاءه 

 الفتح العلني وتقييم العروض المالية .66

بعد االنتهاء من التقييم الفني للعروض، تقوم الجهة المشترية بتبليغ المستشارين بعالمة التقييم الفني التي حصلوا عليها،  .22.1
نية، بأنه سيتم إرجاع عروضهم المالية دون فتحها وذلك بعد االنتهاء من العملية. وفي وتبليغ الذين تم رفض عروضهم الف

نفس الوقت، تبلغ الجهة المشترية المستشارين الذين اجتازوا الحد األدنى للتأهيل بتاريخ ووقت ومكان جلسة فتح العروض 
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ضور المستشارين لجلسة فتح العروض المالية، وذلك قبل وقت كاف يمكنهم من ترتيب إجراءات الحضور. ويعتير ح
 المالية اختياريا وحسب رغبتهم. 

تكون جلسة فتح العروض المالية بشكل علني وبحضور ممثلي المستشارين الذين يرغبون في الحضور. ويتم قراءة  .22.2
. ثم يتم فتح العالمات الفنية للمستشارين جهرا. بعد ذلك، يتم فحص العروض المالية للتأكد من أنها مختومة ولم تفتح

 العروض المالية وقراءة األسعار اإلجمالية جهرا وتسجيلها.

  تصحيح االخطاء .63

تعتبر األنشطة والبنود المذكورة في العرض الفني، والتي ال يوجد لها سعر في العرض المالي، محمله في أسعار نشاطات  .23.1
 وبنود أخرى وبالتالي ال يجرى أي تصحيح عليها.

ج كافة التكاليف في العرض المالي، ولن يتم تطبيق أي تعديل على السعر وال أي تصحيحات يعتبر المستشار قد أدر .23.2
 حسابية على العرض المالي. ويشمل السعر اإلجمالي جميع الضرائب. 

 : سيتم تقييم العروض المالية شاملة لضريبة القيمة المضافة.الضرائب والرسوم .64

ب العالمة النهائية بجمع عالمة التقييم الفني والمالي بأوزانها حسب ما هو تحسالتقييم الذي يجمع بين الجودة والتكلفة:  .65
 . ويدعى المستشار الذي حصل على أعلى عالمة إجمالية إلى المفاوضات بعد اتمام االجراءات.جدول البيانات موضح في

D. تسليم وفتح وتقييم العروض 

 المفاوضات  .62

أفراد بتأكيد توفر جميع  فائز. ويقوم المستشار المن قبل الجهة المشترية الذي يتم تحديدهيتم عقد المفاوضات في التاريخ  .26.1
الجهة المشترية بالتفاوض مع  ذلك، تقومفي المستشار فشل وإذا لحضور المفاوضات. ب كمتطل المسمى طاقم العمل

 .خطيب مفوضين بشكل رسمي وذلك بموجب كتا المستشارممثلي أن يكون يجب  الشركة التي تليه في الترتيب.

 تحرر الجهة المشترية محضر المفاوضات الذي يوقع من طرفها ومن طرف المستشار او ممثليه. .26.2

يجوز للجهة المشترية قبول االستبدال للطاقم الرئيس خالل المفاوضات إذا كان ذلك ناتجا فقط عن ظروف خارجة عن  .26.3
هذه الحالة، يتعين على المستشار تقديم خبير بديل إرادة المستشار وال يمكن توقعها، مثال الوفاة أو العجز الصحي. وفي 

للخبير المسمى وبمؤهالت وخبرة مساوية أو أفضل من االشخاص المسمية في العرض الفني، وذلك خالل الفترة الزمنية 
 المحددة في رسالة الدعوة للتفاوض على العقد.

والمنهجية، وخطة العمل، وادارة العمل، وأي  تشمل المفاوضات مناقشة العرض واألسلوب الفني،المفاوضات الفنية :  .26.4
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 

"وصف الخدمات". وال ينبغي أن تغير المفاوضات أمورا جوهرية للخدمات المحددة في الشروط المرجعية عنوان 
(TOR.أو شروط العقد ) 

 يجوز للجهة المشترية التفاوض على السعر اإلجمالي المدون في العرض المالي. المفاوضات المالية:  .26.5

في صيغتها النهائية، ويتم توقيعها باألحرف االولى من قبل : تنتهي المفاوضات بمراجعة مسودة العقد إنهاء المفاوضات .67
الجهة المشترية والمستشار. وفي حال فشل المفاوضات، تقوم الجهة المشترية بإبالغ المستشار خطيا بجميع القضايا 

الجهة العالقة، ويعطى المستشار مدة زمنية محددة  للرد وتصويب االوضاع العالقة. وإذا استمرت الخالفات، تقوم 
المشترية بإنهاء المفاوضات وإبالغ المستشار بذلك مع توضيح األسباب ثم تدعو الجهة المشترية المستشار صاحب 
المرتبة الثانية للتفاوض على العقد. عندما تبدأ هذه المفاوضات مع المستشار الذي يليه في الترتيب، ال يجوز إعادة فتح 

 المفاوضات مع المستشار األول.

بعد االنتهاء من المفاوضات، تقوم الجهة المشترية بالحصول على الموافقات الالزمة لإلحالة. ويتم بعد ذلك عقد: إحالة ال .68
احضار 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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E. بيانات التعليمات الى المستشارين جدول 

 البيانات المرجع 

A. عام 

 

 دولة فلسطين   )أ( 1

 

2.1 

 اسم الجهة المشترية: بلدية رام الله 

  .أسلوب األختيار:  على اساس التكلفة     

 

2.2 

 .يطلب تقديم: عرض فني عرض مالي 

  البلدة القديمة.-لبيت الضيافةاسم الخدمة: طلب عرض تقديم خدمة استشارية لمشروع التصميم الداخلي 

 

2.3 

 :نعم    سيتم عقد اجتماع تمهيدي 

  والوقت والمكان التاريخ............................................................................................: 

  :ممثل الجهة المشترية ............................................................................................. 

  2163214فاكس: - 2145555هاتف: -العنوان: بلدية رام الله                                                

 

2.4 

  :ستوفر الجهة المشترية االمور التالية 

 .ت الطوابق"المتطلبات األولية والمعلومات والوثائق المتوفرة لديها "مثل مخطط مسطحا -

مساعدة المستشار في الحصول على تـصاريح الدخول أو تصاريح العمل واإلقامة ألي من موظفيه الذين يتطلب عقد  -

 استخدامهم ذلك.

4  "ال يوجد "ميزة تنافسية غير عادلة 

B. إعداد العروض 

 

1  لغة العرض:  اللغة العربية 

11  ٍالعروض الفنية المختصرة  تتألف(STP) :مما يلي 

A.  :المغلف الداخلي األول المحتوي على العرض الفني 

 المخول بالتوقيع على العقد )كتاب التفويض( (1)

 .: نموذج تقديم العرض الفني1نموذج فني (2)

 .مرفقة بشهادات انجازللمستشار  الخبرات: 2فنينموذج  (3)

 : وصف المنهجية وخطة العمل ألداء الخدمة.4نموذج فني (4)

 توزيع المهام.: هيكلية فريق العمل و5نموذج فني (5)

 :  السير الذاتية للموظفين المقترحين.6نموذج فني (6)

B. ( المغلف الداخلي الثاني المحتوي على المقترح الماليFP:) 

 : نموذج تقديم العرض المالي.1نموذج مالي  (1)

 : ملخص التكاليف.2نموذج مالي  (2)

11  مشاركة مستشار من الباطن في أكثر من عرض واحد مقبولة :  نعم 

12   بعد الموعد النهائي لتسليم العروض. يوم 90لمدة العروض صالحة تبقى 

12.4   : 1الحد االعلى لنسبة مشاركة المستشار من الباطن% 

13.1    :أيام  قبل تاريخ التسليم النهائي للعروض.  5اخر موعد لتقديم االستفسارات 

 2163214فاكس رقم:  -مشاريع   العنوان الذي ترسل اليه االستفسارات هو: بلدية رام الله /دائرة ال     

 يمكن للمستشار أن يتعاون ويتآلف مع:  )أ( 14

i.  مستشار ليس في القائمة المختصرة: نعم 

ii.  :ال     مستشار في القائمة المختصرة 

15.3   ( العرض الفني هو:  عرض فني مختصرSTP) 

  وض.تقديم عرض فني مخالف يؤدي إلى اعتباره غير مستجيب لشروط طلب العر 

16.2  مطبق غير  

16.4  يجب تقديم  العرض المالي بالعمالت التالية: الشيكل الجديد 

C. تسليم وفتح وتقييم العروض 

 

17.1  للمستشار تقديم عرضه بالطريقة االلكترونية. ال يمكن 
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 البيانات المرجع 

17.5  الي. من العرض الفني، والنسخة االصلية  للعرض الم  يسلم  المستشار النسخة األصلية ونسخة واحدة 

 17.1 
17.11 

  وحدة العطاءات والمشتريات –عنوان تسليم  العرض: بلدية رام الله 

  يجب تسليم العروض قبل التاريخ والوقت المحددين في خطاب الدعوة 

 "يتم اضافة التحذير التالي على المغلف الخارجي:"ال يفتح إال بحضور لجنة فتح  العطاءات. 

 

11.1  ة باألسلوب االلكتروني:  اليسمح بفتح  العروض الفني 

  بنفس تاريخ الموعد النهائي لتسليم العروض الموضح في  –قاعة االجتماعات  -سيتم فتح العروض في:  بلدية رام الله

 ظهرا. 12:11الساعة  17.11مرجع 

 

21.1 

 

 والمعايير الفرعية وأوزانها المعايير 

 المعايير والمعايير الفرعية 

   "STP"الكاملة للتقييم الفني للعروض 

العالمة 

 القصوى

 25 .األعمالخبرة المكتب والمكاتب المتالفة النجاز   .أ

 مالئمة األسلوب الفني والمنهجية، وخطة العمل.   .ب

سوف تقوم الجهة المشترية بتقييم المنهجية المقترحة من حيث الوضوح واالستجابة للشروط 

وأن الهيكل العام للفريق متوازن ويحتوي  المرجعية، وأن خطة العمل واقعية وقابلة للتنفيذ؛

 على المهارات والمؤهالت المطلوبة؛ وأن خطة العمل متناغمة مع الطواقم المقترحة.

 العالمة القصوى المعيار الفرعي للتقييم

                         21 اسلوب العمل والمنهجية 

                                      5 خطة العمل  

65 

 مؤهالت وخبرات وكفاءة الطاقم األساسي   .ت

 العالمة القصوى المعيار الفرعي للتقييم

 35 .رئيس فريق العمل 

 " 25                                                     "مهندس كهرباء وأنظمة مختصةمساعد رئيس العمل 

 حسب أوزانها بالنسبة المئويةللتقييم باعتبار المعايير الفرعية  العالمة القصوىتوزيع 

  31 الخبرة العامة% 

  71 الخبرات والمؤهالت النجاز المهمة%  

20 

 75هي :  العالمة الفنية للنجاح%  

 يجب ان يتم توقيع جميع صفحات العرض الفني والمالي من قبل المستشار. 

 

24  شيكل الجديدالعملة الموحدة لتحويل جميع األسعار المقدمة بعمالت أخرى هي:  ال 

  بلدية رام الله -المصدر الرسمي لسعر صرف العمالت:  دائرة المالية 

 تاريخ سعر الصرف هو:  اخر موعد نهائي لتسليم العروض. 

 

25 

 

 ( يعطى العرض المالي ذو التكلفة االقل سعراFm( العالمة المالية )Sf )111 وتحسب عالمات العروض االخرى بشكل

 ع اسعارهم .يتناسب تناسبا عكسياً م

  على قيمة العرض المالي للمستشار ويضرب ً حساب عالمة العروض المالية هي: العرض المالي االقل سعرا مقسوما

 . 111الناتج في 

 (الوزن النسبي لعالمة العرض الفنيT( هي )نقطة( والوزن النسبي لعالمة العرض المالي )71F( )31 )نقطة 

 خالل جمع العالمة الفنية والمالية، ويتم دعوة المستشار الذي يحصل على أعلى  يتم الحصول على العالمة النهائية من

 مجموع عالمات الى المفاوضات او توقيع العقد. 
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 الجزء 3: العرض الفني- النماذج القياسية

 
 الفني العرضتقديم نموذج   2-نموذج فني

 
 التاريخ:..................      

 
 بلدية رام اللهإلى: 

 

 السادة المحترمين، 

 

تحديث لمشروع نحن، الموقعون أدناه، نعرض توفير الخدمات االستشارية لخدمة طلب عرض تقديم خدمات استشارية 

بموجب طلبكم للعروض بتاريخ................ وعرضنا. نقدم إليكم عرضنا الذي ، االنظمة المختصة في مرافق البلدية

 المالي مختومين في مغلفين منفصلين.يحتوي على العرض الفني والعرض 

 

  1]أدخل قائمة باالسم الكامل والعنوان لكل من المستشارين المشتركين[نقدم عرضنا هذا باالشتراك مع 

 

ونقر بأن المعلومات المذكورة في العرض صحيحة، وفي حالة وجود اي نقص او تعارض وعدم وضوح او عدم صحة 

 طة قد يؤدي الى االستبعاد.المعلومات او تقديم معلومات مغلو

 

إذا تم عقد المفاوضات خالل فترة صالحية العرض، فإننا نتعهد بالتفاوض على أساس فريق العمل المحدد في العرض.  

 وعرضنا ملزم لنا وخاضع للتعديالت الناجمة عن مفاوضات العقد.  

 وانين واألنظمة المعمول بها في دولة فلسطين.اذا تم احالة العقد علينا من خالل تنفيذ العقد نتعهد بااللتزام بالق

 

 .نتعهد، في حال قبول عرضنا، بالبدء بتقديم الخدمات االستشارية المتعلقة بالمهمة في التاريخ المحدد

 

 نحن نتفهم بأنكم لستم ملزمين بقبول أي عرض تستلمونه. 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام، 

 

 اسم الشركة :

 ع  :اسم المخول بالتوقي 

 التوقيع:

 العنوان:

 
 

  
 
 

 
 

                                                           
  ]يلغى هذا الجزء في حال عدم وجود مشاركة[ 1 
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  6-نموذج فني

  نموذج الهيكلية التنظيمية والخبرات 
 
 خبرات المستشار  .أ

 
باستخدام النموذج المرفق أعط معلومات عن الخدمة االستشارية المماثلة للمهمة الحالية والتي قامت بها الشركة/الشركات  [

 وبحيث تتضمن، ت االنجاز الموقعة حسب االصول من الجهات ذات العالقةمرفقة بشهادا وذلك الخر خمس سنوات،المتالفة 

 شهادة االنجاز، طبيعة االعمال التي تمت من قبل المستشار، أداءه ومدى التزامه بالمدة الزمنية والشروط التعاقدية، باالضافة الى قيمة

 ]صفحة على األكثر 21استخدم  .المستشارالمشروع والمدة الفعلية لتنفيذ الخدمة، وايه مالحظات على أداء وتصرف 

 اسم المشروع: العملة[: فقيمة العقد ]أض مساحة المشروع:  
 
 

 مدة المشروع التعاقدية: 
 مدة المشروع الفعلية:

 تاريخ البدء )شهر / عام(:
 تاريخ اإلنتهاء )شهر / عام(:

 

 مكان المشروع:  
 

 العنوان:
 

 اسم الجهة المشترية:
 
 

  
فريق العمل الذي قام بالخدمة االستشارية التي رئيس إسم 

 :شاركت بها شركتكم والمهام التي قام بها 
 

 وصف للخدمة:
 
 
 

 وصف االنشطة الفعلية التي قام بها الموظفون من شركتكم في إطار هذا العمل:
 
 
 
 

 
 ملخص لخبرات المستشار .ب

اسم  الرقم
 المشروع

وصف المشروع 
"الموقع االستخدام 

 الرئيسيةوعناصره 

مساحة 
 المشروع

اسم الجهة  التكلفة
 المشترية

تاريخ 
 المباشرة

مدة 
 العطاء

تاريخ 
 االنتهاء

مهام المكتب 
 بالتحديد
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  4-نموذج فني
 وصف المنهجية وخطة العمل ألداء الخدمة

 
ويقترح أن يتم تقديم العرض الفني مقسما إلى األسلوب الفني والمنهجية وخطة العمل هي مكونات رئيسية  للعرض الفني. [

 صفحات بما في ذلك الجداول والرسومات البيانية(: 10الفقرات التالية )على األكثر
 
 

: على المستشار ان يشرح فهمه ألهداف الخدمة في هذه الفقرة، وأسلوب الخدمات األسلوب الفني والمنهجية (أ
متوقعة، ودرجة تفصيل هذه المخرجات.  والتركيز على المشكالت ومنهجية تنفيذ النشاطات لتحقيق المخرجات ال

الواجب التعامل معها ومدى أهميتها، وشرح األسلوب الفني الذي ستتبناه في التعامل مع هذه المشكالت.  كما ويجب 
 .شرح المنهجيات التي يقترح تبنيها والتركيز على مدى توافق هذه المنهجيات مع األسلوب المقترح

 
بشكل كتابة و–في هذه الفقرة على المستشار اقتراح النشاطات الرئيسية في الخدمة ومحتواها ومدتها لعمل: خطة ا (ب

ومراحلها وعالقاتها مع بعضها البعض والنقاط الهامة فيها )متضمنة  -رسم بياني افقي لكل نشاط، ولالنشطة معا
ولية ، الدورية ، النهائية(، وغيرها من  المتطلبات  التقارير ومواعيد تسليمها )مثل: االموافقات الجهة المشترية(، 
، "وذلك باستخدام احد البرامج المتخصصة"، يجب أن تكون خطة العمل المقترحة منسجمة كموافقة  الجهة المشترية

مع األسلوب الفني والمنهجية، وأن تعكس فهم الشروط المرجعية والقدرة على ترجمتها إلى خطة عمل مجدية. 
 . للمهام المرحلية،.اق قائمة الوثائق النهائية التي سيتم تسليمها للمشروع.   ويجب إرف

 
على المستشار اقتراح التنظيم الهيكلي لفريق العمل المسمى. عليه وضع قائمة باالنشطة الرئيسية للخدمة موزعة 

 على الطاقم الفني وفريق الدعم المساند.
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   5-نموذج فني
 ع المهامهيكلية فريق العمل وتوزي

 
 

 المهمة الموكلة له الموقع المقترح مجال الخبرة اسم الموظف
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 2-نموذج فني
 السير الذاتية للموظفين المقترحين

 

 إسم الموظف  ]أدخل اإلسم الكامل[...................................................... :......... 

 تاريخ الميالد  ..................................................................................... 

 المؤهالت العلمية   أدخل إسم الكلية/الجامعة وغيره من التعليم المتخصص للموظف، مع ذكر أسماء[
المؤسسات، والدرجات الحاصل عليها، وتاريخ 

 ........................................................................:........]التخرج

  العضوية في
 النقابات المهنية

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

  عدد سنوات الخبرة
وعدد سنوات الخبرة 

 مع الشركة

 عدد سنوات الخبرة العملية........................................................... 
 ..................................................... عدد سنوات العمل في الشركة 
 

 الدورات التدريبية  ]الدورات التدريبية الرئيسية  أدخل................................................. : 

 عملية  الخبرات ال  ............................................................................... محليا 
 ................................................................................ دوليا 
 الخر ....................................................... الخبرات الفنية........  

 اللغات  ] لكل لغة: جيد، أو متوسط، أو ضعيف محادثة وقراءة وكتابة اإلتقانأدخل مستوى[ :
..................................................................................... 

  السجل الوظيفي 
 

 وظائف التي عمل فيها ]بداية بآخر وظيفة، قائمة مرتبة من األحدث إلى األقدم لجميع ال
الموظف منذ التخرج وذكر تاريخ العمل واسم الجهة المشترية والوظيفة لكل وظيفة 

 :])بالتنسيق التالي(
 :....................................... ]السنة[:..................... إلى ]السنة[من 

 ..............................الجهة المشترية: ........................................
 الوظيفة: ...........................................................................

  المهام بالتفصيل 
 
قائمة بالمهام الخاصة [

 ]بالمهمة

 :من ضمن المهام التي كان الموظف معنيا بها، أذكر المعلومات التالية [ الخبرات المشابهة
 ]التي توضح قدرة الموظف على القيام بالمهام المطلوبةللمهام 

 اسم المهمة أو المشروع: 
 السنة:
 الموقع:

 الجهة المشترية : 
 ميزات المشروع الرئيسية: 

 الوظيفة: 
 النشاطات المنفذة: 

 التصديق   أنا، الموقع اسمي أدناه،  أقر بأن المعلومات والخبرات والمؤهالت الواردة في السيرة
ية صحيحة، وأنا على علم بأن أية معلومات غير صحيحة مكتوبة، قد تؤدي إلى فقداني الذات

 األهلية أو استعبادي من العمل في حال أحيل العمل للمستشار

          
 توقيع صاحب السيرة الذاتية* :..............................................................................

خ: ...................................................................................................              التاري
  

 *يجب ان يتم توقيع السير من الشخص ذاته بتوقيع حي وبتاريخ حديث.
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 النماذج  القياسية –.   العرض المالي 4الجزء 
 

  2-نموذج مالي
 لعرض الماليا تقديمنموذج 

 

          
  ]الموقع، التاريخ[
 

 ]اسم وعنوان الجهة المشترية [إلى: 
 

 السادة، 
 

بموجب طلبكم للعروض بتاريخ  أدخل عنوان الخدمة][نحن، الموقعون أدناه، نعرض توفير الخدمات االستشارية لخدمة 
أدخل المبلغ أو المبالغ بالكلمات واألرقام [ي وعرضنا الفني. نعلمكم أن قيمة عرضنا المالي المرفق ه ]أدخل التاريخ[
 يشمل هذا المبلغ الضرائب. . ]2

 
 يكون عرضنا المالي ملزما لنا وخاضعا للتعديالت الناجمة عن مفاوضات العقد حتى انتهاء مدة صالحية العرض.

 
 
 

 نحن على علم بأنكم غير ملزمين بقبول العرض الذي تستلمونه. 
 

 
 الحترام، وتفضلوا بقبول فائق ا

 
 

 توقيع مفوض )بالكامل وباألحرف األولى(: 
 

 اسم الشركة :
 

 اسم المخول بالتوقيع:
 

 التوقيع: 
 

 العنوان :
 

 

                                                           
  .2-ماليالالمالي في النموذج  للعرض كلفة اإلجمالية تيجب أن تماثل المبالغ تلك المذكورة في ال2 
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  6-نموذج مالي
 ملخص التكاليف

 
 

 

 الكمية الوحدة الوصف الرقم
 المبلغ اإلجمالي سعر الوحدة

 شيكل شيكل
0.1 

 

 داد تقرير التقييمالع تقديم الخدمة االستشارية أتعاببدالت 
وجداول الكميات والمواصفات الفنية ووثائق والمخططات التصميمية 

لتحديث االنظمة المختصة لمرافق البلدية المدرجة في وذلك  المناقصة
ل واالحتياجات تشغياعداد دليل ال باالضافة الىالشروط المرجعية، 

، وتنفيذ كل  عالالزمة للتشغيل وادارة المشرو  المادية والكوادر البشرية
ما يلزم بموجب الشروط المرجعية وتعليمات المهندس ضمن حدود 

 .العقد

 مقطوع

 

 

0 

 
  

 

روع ولمدة كالبند السابق ولكن االشراف الكلي على تنفيذ أشغال المش 0.1
 تنفيذ المشروع الفعلية.

   0 مقطوع

 
3.0 
 

   قيمة المناقصة اإلجمالية شاملة ضريبة القيمة المضافة

4.0 
 نسبة الخصم وقيمته

 
  

5.0 
 قيمة المناقصة بعد الخصم وشامال ضريبة القيمة المضافة

 
  

  
 المجموع رقماً )               ( شيكال جديدا 

 
 

 شيكال جديدا.................................................. ...............................المجموع كتابة ............................
 
 

  

 .......................................................................................................................... :اسم المستشار 

 ......................................................................................................................:  المفوض بالتوقيع

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

 ...........................................................: فاكس  ..............................................................: تلفون 

 .........................................................البريد االلكتروني :  ............................................................

 

 ختم و توقيع المكتب الهندسي
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 الجزء 5. الشروط المرجعية 
 

 .تحديث االنظمة المختصة في مرافق البلدية استشارية لمشروع خدمةعرض تقديم  : طلبلمشروع ا

 عامة عن الخدمة المطلوية: خلفية .1

 تسعى البلدية الخدمات في مرافقهاوبهدف المساهمة بتطوير  ،رام اللهبلدية ضمن الخطة التطويرية ل
ترغب بلدية رام الله في الحصول على  لذا ،ةتحديث االنظمة المختصة في مرافق البلديمشروع لتنفيذ 

( لمشروع واالشراف على التنفيذ الخدمة االستشارية الالزمة )دراسات وتصميم واعداد وثائق عطاء
لالشتراك في طلب م المالي والفني كعرض، وتدعوكم لتقديم تحديث االنظمة المختصة في مرافق البلدية

وبحيث تكون  "،ث االنظمة المختصة في مرافق البلديةتحديلمشروع  استشاريةتقديم خدمة عرض "
 للمشروع.مصدقة من الجهات ذات العالقة والالزمة مخرجات المشروع 

 

 شركةبالتعاقد مع  الجهة المشتريةوبهدف التأكد من أن االهداف ومخرجات المشروع سوف يتم تحقيقها، ترغب 
بموجب والستشارية الالزمة خالل المدة التعاقدية ا الخدمة، وذلك للحصول على ة بمثل هذه االعمالمتخصص

 للمشروع.الشروط المرجعية 
 

 :االستشارية الخدمةالهدف من  .2

االستشارية  ةالهدف من هذه الخدم، فان بتحديث االنظمة المختصة في مرافق البلديةترغب ه حيث ان بلدية رام الل
ميات المسعرة وغير صفات الفنية وجداول الكوالمخططات الهندسية والموا والتصاميمإعداد الدراسات هو 

الشروط ، وذلك بموجب تحديث االنظمة المختصة في مرافق البلديةلمشروع واالشراف على التنفيذ  المسعرة
 لالعالن -لهاحسب االهداف المحددة - للمشروع جاهزةتصبح وثائق العطاء  ذلكوب ،والعامة للمشروع المرجعية

  .عن عطاء التنفيذ

  المطلوبة: خدمةالوصف  .3

التصاميم والمخططات شارية الالزمة من إعداد الدراسات، ويتضمن العمل في هذه االتفاقية تقديم الخدمة االست
تحديث االنظمة والمواصفات الفنية وجداول الكميات المسعرة وغير المسعرة والشروط الخاصة والعامة لمشروع 

واشتراطات لمعايير العالمية اوذلك بموجب  ذ أشغال المشروعواالشراف على تنفي المختصة في مرافق البلدية
 .أدناهاالمور الرئيسية الواردة في الجدول و المدنيالدفاع بلدية رام الله ومتطلبات و، العامةالسالمة 

 التفاصيل البيان

مرافق 
 الموقع اسم المرفق الرقم البلدية

 البلديةابنية أوال:  

 حي مار جريس -ع عيسى زيادةشار دار بلدية رام الله 1.1

 شارع شاتيال المنطقة الصناعية المستودعات المركزية 1.1

 شارع شاتيال المنطقة الصناعية كراج بلدية رام الله 1.3

 البلدة القديمة –شارع عيسى زيادة  المحكمة العثمانية 1.4

 حي المغتربين  -شارع عيسى زيادة مركز االستعالم السياحي 1.5

 خلة الطعيمة –شارع طوكيو  ر رام الله الثقافيقص 1.6

 وادي الدير مقبرة رام الله الجديدة 1.7

 حي النزهة -شارع النزهة مكتبة رام الله العامة 1.8

 البلدة القديمة حوش قندح 1.9

 البلدة القديمة متحف مدينة رام الله 1.10

 البلدة القديمة –شارع البلدية  مركز البلدة القديمة لخدمة الجمهور 1.11

 عين الكرزم-تقاطع شارع جاك شيراك وعين سمعان مجمع رام الله الترويحي 1.12

 حي القسطل  -شارع الرملة  منتدى الخبرات 1.13

 شارع دمشق بيت الضيافة 1.14

  ثانيا : الحدائق 

 مقابل ميدان عزيز شاهين –تقاطع شارع الجهاد وجبرا االنقر  حديقة االمم 2.1

 حي قدورة –شارع المعاهد  حديقة يوسف قدورة 2.2

 خلة  الطعيمة -شارع السنديانة حديقة البروة 2.3

 شارع موسكو حديقة ردانا 1.2
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 شارع باطن الهواء حديقة العائلة 1.2

  ثالثا : الميادين 

 شارع الطيرة  ميدان جورج حبش 1.1

 ونالماصي -شارع جبرا االنقر  ميدان محمود درويش 1.1

  ميدان بشير البرغوثي 1.1

  ميدان ابو علي مصطفى 1.2

  ميدان أحمد ياسين 1.2

  ميدان فلسطين 1.3

  ميدان نيلسون مانديال 1.3

  مديان المنارة 1.3

  ميدان ياسر عرفات 1.3

  ميدان عزيز شاهين 1.13

  رابعا: محطات الضخ والتنقية 

 سوشارع معين بسي محطة ضخ الماصيون 2.1

 تقاطع شارع الفارابي مع االسكندرية. محطة باطن الهواء 2.1

  محطة تنقية الطيرة 2.1

 المنطقة الصناعية -شارع عبد الحميد شومان المنطقة الصناعية -محطة التنقية 2.2

أنشطة 
المشروع 
 الرئيسية

  تقرير مخرجات بناء على " لبلديةأنظمة المراقبة واالنذار والسرقة والحريق واالطفاء لمرافق اوتصميم تقييم

 .المعتمد" التقييم

  المخططات والمواصفات الفنية وجداول الكميات المسعرة وغير المسعرة والشروط الخاصة والعامة إعداد

 اخذين بعين االعتبار كافة اجراءات السالمة والوقاية العامة للموقع بموجب متطلبات الدفاع المدني. للمشروع.

  ل واالحتياجات المادية والكوادر البشرية.شغيالتاعداد دليل 

 .إعداد خطة عمل لتنفيذ الفعاليات المقترحة للمشروع مع توضيح آلية تنفيذ العمل والمدة الزمنية لذلك 

 .المشاركة في تحليل العروض الفنية للمناقصين 

 .االشراف على تنفيذ اشغال المشروع 

 تأهيل وتدريب الكادر الفني على األنظمة. 

 :المستشارؤوليات مس .5
التصميمية الذي سيتم إحالة العطاء عليه وتوقيع العقد معه أن يقوم بإعداد الدراسات والمخططات  المستشاريتعين على 

جميع مراحل بمتعلقة ال االستشارية ةوتقديم الخدم واالشراف على تنفيذ أنشطة المشروع المختلفة، العطاء وثائقو

 .:ىليات التالية كحد أدنالمسؤو مع مراعاة ،المشروع

 

 عام .1
  في جميع مراحل المشروع وتقديم التوصيات الالزمة.الجهة المشترية التشاور مع 
 في أي مرحلة من مراحل الدراسات والتصميم بناء على تعليمات الجهة المشترية. للمشروع عرض تقديمي اجراء 
 المشترية.وتقديمها للجهة  نهائيق بشكلها الرية وإنهاء الوثائالجهة المشت إجراء التعديالت التي تطلبها 
 ها الرسميةإلى أسماء الكودات والمواصفات وأرقام راساته وتصاميمهاإلشارة في جميع د.  
 والمواصفات المعتمدة في فلسطينم الكودات العالمية استخدا.  
 العناصر وتشغيلها بأقل تكلفة ممكنة ية الجمالية واالقتصادية للمشروع واالخذ بعين االعتبار سهولة صيانةمراعاة الناح.  
 لجميع التخصصاتدراسات والمذكرات الحسابية المتعلقة بتصميم المشروع تقديم ال. 

  بحضور االجتماعات التي يتم عقدها للمشروع.من قبل المستشار المسمى الفني جميع أفراد الطاقم يلتزم 
 .والمخططات االولية الدراساتمرحلة : األولىالمرحلة  .2

  وتزويده بأي مالحظات ومقترحات عليها. ،الجهة المشتريةدراسة متطلبات المشروع المعدة من قبل  .أ
 -:االمور التالية بحد أدنيإعداد تقرير فني شامل للمشروع يحتوي على  .ب

 .وصف موجز لطبيعة المشروع وعناصره  
  للوضع القائم مرفقة بمخططات تقييم االنظمة القائمة لكل مرفق من مرافق المشروعتقرير. 
  مرفقة بمخططات للوضع  لكل مرفق من مرافق المشروع والالزمة النظمة المختلفةومواصفات اتحديد االحتياجات

 .المقترح
 تقدير التكلفة األولية للمشروع. 
 .ووثائق العطاء صميميةالمخططات التمسودة : مرحلة ثانيةالالمرحلة  .3

 .ثانيةعلى المرحلة ال تريةطلبها الجهة المشتإجراء التعديالت التي  .أ
المخططات وجداول الكميات ووثائق العطاء كاملة مسودة والتصاميم النهائية لجميع األعمال وتحضير  إنجاز الدراسات .ب
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“Final Draft” وقانون الشراء العام بما فيها الشروط العامة والخاصة "باعتماد عقد المقاولة الموحد كمرجعية "
رى المطلوبة وذلك بموجب التفاصيل المبينة في هذا الملحق، وتقديم مسودة هذه المرحلة للمراجعة والمواصفات الفنية األخ

 وإقرارها. الجهة المشتريةمن قبل 
 .نهائي متضمنة التعديالت المطلوبةبشكلها ال لجهة المشتريةلالوثائق  تقديم .ت

 ة.المخططات التفصيلية ووثائق العطاء النهائيمرحلة  :الثالثةة المرحل .4
 .ثالثةالمرحلة الأعمال  على تطلبها الجهة المشتريةإجراء التعديالت التي  .أ
 انجاز المخططات التفصيلية ووثائق العطاء النهائية للمشروع. .ب

، بعد الحصول على موافقة الجهة المشترية الخطية على أعمال المرحلة الرابعة، يتم تسليم وثائق المشروع بشكلها النهائي .ت

 (: وثائق المشروع من الشروط المرجعية.9في بند رقم ) حسب ما هو وارد

 . االشراف على المشروع :الرابعةة المرحل .5
المشاركة في االجتماع التمهيدي والجولة الميدانية للعطاء، ويترتب عليه عمل محضر االجتماع التمهيدي والرد على  .أ

ين، وارسال نسخة من المحضر وجميع الوثائق الصادرة استفسارات المقاولين والتأكد من استالمها من قبل جميع المقاول
 للمقاولين الى الجهة المشترية.

 المشاركة في جلسة فتح العطاء بناء على الدعوة التي يتم ارسالها من قبل البلدية، والمساعدة في تقييم العروض.  .ب

 مشروع.ال تنفيذالعمل وفي مرحلة رحلة من مراحل االستفسارات المتعلقة بالمشروع ووثائقه وذلك في أي م الرد على .ت
 االشراف الكلي على أنشطة المشروع المختلفة وللمدة الفعلية للتنفيذ. .ث

 تسليم الخدمات المطلوبة:لاالطار الزمني للعقد والمدة الزمنية  .6
ة الزمنية المدبموجب االتفاقية خالل لبنود االعمال التالية  المطلوبة االستشارية ةالخدمالمستشار انجاز ينبغي على 

 . لمراجعة التي تستغرقها الجهة المشتريةغير شاملة لفترات ا المحددة أدناه

 المدة الزمنية البيان

 يوما تقويميا 08 الدراسات والتصميم واعداد وثائق المناقصة 

 المدة الفعلية للتنفيذ االشراف على تنفيذ أشغال المشروع 

 التأخير في المشروع:   .7
 وال  ،حلية العميل بينفس عيدد أييام التيأخيرمر يعنيي تمدييد للجهة المشتريةت المراجعة المحددة ان أي تأخير في فترا

تحت أي من الشروط الجزائيية اليواردة فيي العقيد المبيرم ة الزمنية تأخير اعتبار هذا التمديد في المد للمستشار يمكن
 إضافية أو تعويضات للتأخير. . وال يحق للمستشار المطالبة بأي نفقات المشترية والمستشاربين الجهة 

 بتطبييق غراميات التيأخير عليى النحيو اليوارد  يم من قبل المستشار، تقوم الجهة المشتريةوفي حالة التأخير في التسل
لييتم لجهية المشيترية في العقد ويترتب على المستشار مسؤولية تقيديم التبرييرات عين التيأخير الحاصيل فيي التسيليم ل

يرا مفصال وموضحا فيه تواريخ التسليم الفعلي مقارنة بالمدة الزمنية التعاقدية للمشروع، البت به وذلك بموجب تقر
وبحيث يتم تسليم التقرير مع مطالبة الدفعة النهائية، وفي حيال عيدم تسيليم التقريير ييتم خصيم غراميات التيأخير مين 

 الدفعة النهائية بشكل تلقائي.

 للمشروع:الطاقم الفني المسمى  .8
اد دواع صميمالذين سيقومون بالدراسات والتستشار االلتزام بتسمية الطاقم الفني من المهندسين وغيرهم يطلب من الم

 ألعمال المشروع بموجب الجدول أدناه: مناقصةوثائق ال

 

  للمشروع:الرئيس الكادر الفني 
 المؤهالت والخبرة العملية المطلوبة الكادر الفني الرقم

 مشابهة.في مشاريع  ةسن 11عن  خبرة ال تقل  رئيس الفريق  .1

 لمشاريعالمختصة االنظمة في مجال تصميم  واتسن11خبرة عملية ال تقل عن   ء وأنظمة مختصة.مهندس كهربا .2

 مشابهة.

  :يتم توفير أحد الكوادر الفنية المذكورة أعاله لمتابعة اشغال المشروع بدوام كامل على الموقع ولمدة تنفيذ مالحظة
 لية.المشروع الفع
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 :وثائق المشروع .9
  على المستشار مراعاة توفير كافة المتطلبات الواردة في التعليمات الصادرة عن فيما يتعلق بوثائق العطاء

 :على أن تشتمل األمور الواردة أدناه ،المختصةنظمة اال أعمالوالمخططات لجميع 
/المخططات  البيان   الوثائق المطلوبة

ء
طا

لع
 ا
ق

ائ
وث

 

                        تعليمات للمناقصين      المجلد األول:-
المجلد الثاني: نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات-  

       وتقرير فحص التربة.المجلد الثالث: الشروط العامة والخاصة 
المجلد الرابع: المواصفات الفنية-  
         المجلد الخامس: جداول الكميـات                                  -
  وتتضمن: المجلد السادس: المخططات-
 انظمة الحريق والسرقة واالطفاء الخالكاميرات، للسالمة واالمان في المواقع " االنظمة المختصة مخطط. 
 .إعداد دليل للمخططات موضحا عليه داللة كل رمز 
 ة.أي مخططات وتفاصيل أخرى الزم 

 ة على أعمال المشروع يتم تسليم وثائق المشروع بشكلها النهائيالخطي بعد الحصول على موافقة الجهة المشترية 

 Designed)موضحا فيها ختم وتوقيع جميع المخططات من االستشاري بتاريخ التسليم  :وبحيث يتم، حسب االتي
by:, Drawn by:, checked by:, ) ختم وتوقيع جميع وثائق العطاء من قبل مدير المشروع، باالضافة الى. 

 عن كافة الدراسات األولية والتحليل واالستخالصات منها. نسختين  
  لحسابية المتعلقة بتصميم المشروع.المذكرات انسخة عن 
 1 ت والمواصفات الفنية والمخططات بحجم ، وجداول الكميابما في ذلك دفاتر الشروط من وثائق العطاء نسخA3. 
 .نسخة مسعرة من جداول الكميات 
 ولكل مرفق أعمال المشروعلجميع البنود  وذلكات بشكل مفصل كتيب جدول احتساب الكمي. 
  نسخة من جميع الوثائق السابقة على قرص مرن، وبحيث تكون المخططاتdwg & PDF files والوثائق األخرى ،

doc, xls. & PDF. 
 

 :تعابنوع العقد وبدالت األ .01
  .(Fixed Price Contract) القياسان هذا العقد هو عقد  .0

  :التاليحسب أتعاب تقديم الخدمة االستشارية  بدلتكون  .2

نسبة المحتجزات من  .0
 الدفعات المرحلية:

 من قيمة األعمال المنجزة لكل دفعة مرحلية مستحقة. %91يتم دفع  -

( في الفاتورة النهائية بعد االنتهاء من األعمال المطلوبة %11يتم دفع باقي المستحقات ) -

 ة بموجب محضر استالم للمشروع.وتسليمها إلى الجهة المشتري
 يتم تطبيق نسبة الخصم أو الزيادة المدرجة في جدول الكميات على كل دفعة". -

بدل أتعاب تقديم  .2
 االستشارية الخدمة

A. ملخص التكاليف 0البند رقم  -التصميم واعداد وثائق المناقصة: 

من قبل الدراسات للمشروع  مرحلةاالولى: قبول أعمال المرحلة  بعدتدفع  البندمن قيمة  21% -

 .الجهة المشترية
مرحلة المخططات التصميمية : نيةقبول أعمال المرحلة الثا بعدتدفع  البندمن قيمة  41% -

 .الجهة المشتريةمن قبل  "Final Draft"ووثائق العطاء للمشروع 

ئق النهائية المخططات والوثا مرحلة: الثالثةقبول أعمال المرحلة  بعدتدفع  البندمن قيمة  31% -

 .الجهة المشتريةمن قبل  للمشروع
تدفع بعد االنتهاء من تنفيذ أعمال  أعمال التصميم واعداد وثائق المناقصةقيمة من  01% -

 شهر على تقديم جميع وثائق العطاء أيهما أسبق.أ 6العطاء أو بعد مرور مدة 
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B. االشراف: 
االعمال المنجزة نسبة بحسب  -ملخص التكاليف  – 2من البند رقم تدفع النسبة المستحقة  -

 على الواقع.

 ادارة المشروع: .00
 :وحسب التالي، بموجب الشروط المرجعية المشروع أنشطةها مسؤولة عن تنسيق أو من يمثل ريةالجهة المشتتكون 

 مسؤوليات أطراف العالقة أطراف العالقة

مسؤوليات الجهة 
 المشترية

 المخططييات إلييى المستشييار بمييا فيهييا  اائق المتييوفرة لييديهتقييديم المتطلبييات األولييية والمعلومييات والوثيي
إال أنه غير ملـزم بتقديــم أي مخططــات أو وثائــق يوكــل إلى المستشار الحصول  ،المتوفرة للمرافق

 عليها بموجب االتفاقية.

 .تسليـم المستشار موقع المشروع بـكامل حدوده أو بشكل يمكن المستشار من مباشرة مهامه 

 ليسيياعد المستشييار فييي المستشييار و خص بخبييـرة منييـاسبة يمثــييـله للتـنسـيـييـق بـيـييـنه وبييينتسييمية شيي
 الحصول على المعلومات المذكورة أعاله.

 .موافاة المستشار بالدفعات المستحقة له في المواعيد المحددة بموجب هذه االتفاقية  
 ت والمخططيات وكافية التصياميم يحق للجهة المشترية في أي مرحلة من مراحل العمل تدقيق الدراسيا

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 بيذلك، إال أنيه 

فق مع الكودات والمواصفات المرجعية المتفق عليها فيي يحق للمستشار االعتراض على أية آراء ال تت
المراجعية  أعميالهيا ب تهذه االتفاقية، كما يحق للمستشار تمديد فتيرة العميل بسيبب أيية تيأخيرات تسيبب

 والتدقيق.

مسؤوليات 
المستشار الذي يتم 

 التعاقد معه

  بموجييب  رافييق البلديييةتحييديث االنظميية المختصيية فييي ماالستشييارية الالزميية لمشييروع  الخدمييةتقييديم

 ( أعاله: مسؤولية المستشار.1المتطلبات الفنية للمشروع، وكل ما يرد في المادة )
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 الجزء 2. نموذج عقد القياس
 

 االستشارية الخدمةنموذج عقد تقديم 
 

 :بين      9102ت هذه االتفاقية في هذا اليوم .............. من شهر ................... لسنة حرر

 
 "الفريق األول" ا................................................................. على اعتباره جهة المشترية ال

 و

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

وثائق  وإعدادتصميم والالزمة )دراسات  ستشاريةاال الخدمةعلى لحصول في ا ةراغب كانت الجهة المشتريةلما 

بموجب المتطلبات الفنية والشروط  تحديث االنظمة المختصة في مرافق البلدية ( لمشروعواالشراف المناقصة

فريقين على فقد تم االتفاق بين الولما كان قد قبل بعرض الفريق الثاني المستشار المقدم إليه، ، المرجعية للمشروع

 ما يلي:

 

اعتميياد التعيياريف الييواردة فييي الشييروط العاميية ميين دفتيير عقييد المقاوليية الصييادر عيين وزارة األشييغال العاميية  - 0

( مين 1واإلسكان للكلمات والعبارات الواردة في االتفاقية وذلك باإلضافة إليى التعياريف اليواردة فيي الميادة )

 شروط هذه االتفاقية.
 

قراءتهيا  متكاملة وتتمالمدرجة أدناه جزءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية، وتعتبر بمجموعها وحدة  اعتبار الوثائق - 2

 وتفسيرها بهذه الصورة:

 قرار اإلحالة  .

 عرض المناقصة .

 للعقد الشروط المرجعية .

 الشروط العامة للعقد  .

 .دعوة العطاء والمالحق التي تصدر قبل توقيع االتفاقيةالتعليمات للمشتركين و .

 مراسالت بين الطرفين.ال .
 

شةةاملة  : ) ....... ( شيييكال جديييدا فقييط كتابة.......................................شيييكال جديييدا،قيمةةة االتفاقيةةة)أ(   -3

قبةةل وبشةةكل تلقةةائي بخصةةم كافةةة الرسةةوم الماليةةة المسةةتحقة  وسةةتقوم الجهةةة المشةةتريةضةةريبة القيمةةة المضةةافة، 

 .مستشارلل اصدار أية دفعة مستحقة

وال تشيييمل  ،..........................يوميييا: )....... (يوميييا كتابييية ..............................مةةةدة االتفاقيةةةة)ب( 

 المدة الالزمة للمراجعة والتقييم من قبل الفريق األول.
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ة وانجازها وتسيليمها وفقيا المطلوبة منه في هذه االتفاقي ستشاريةاال ةريق الثاني بإعداد وتقديم الخدميتعهد الف - 4

 ألحكام االتفاقية.

ه( الميذكورة باالتفاقيية فيي المواعييد أتعابييتعهد الفريق األول بأن يدفع إلى الفريق الثاني قيمة االتفاقيية )بيدل  - 5

المطلوبية منيه  ستشياريةاال الخدميةوباألسلوب المحدد في االتفاقية ألعمال التصيميم لقياء قييام الفرييق الثياني ب

 وجب هذه االتفاقيةبم

 
وذليك وفقيا للقيوانين  ،على ما تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام هذه االتفاقية وتوقيعها فيي الموعيد المحيدد أعياله وبناء

 المعمول بها.
 
 
 

 الفريق الثاني )المستشار(
 

 (الجهة المشتريةالفريق األول )

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

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

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

 
 وقد شهد على ذلك: 

 التوقيع ..........................................
 االسم:...........................................

 ..........................التاريخ................
 

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

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

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

 وقد شهد على ذلك: 
 ...................التوقيع: ............................
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I.  العامة التفاقية الخدمة االستشاريةالشروط  

 لها تاليا إال إذا دلت القرينة على غير ذلك:الواردة في هذه االتفاقية المعاني المحددة للكلمات  : تكون( التعاريف2المادة )

 .السلطة الوطنية الفلسطينية :الدولةالسلطة/  -
 المستشار إلنجازوالذي يتعاقد مع  وكذلك خلفاءه القانونيونفي هذه االتفاقية كفريق أول  المسمىالفريق  :المشتريةالجهة  -

مسؤوليات ولممارسة صالحيات  الجهة المشتريةفوضها ترى أخ جهة يأو أشملها االتفاقية، تالتي  ستشاريةاال الخدمة
 بذلك خطيا".  المستشار إعالم، على أن يتم األولالفريق 

 االتفاقية ويتمتــع بموجب هذه المستشار أعماللمتابعة  الجهة المشتريةعينه تالذي  الشخص :الجهة المشتريةثل مم -
 .إبالغ المستشار خطياً بهاكما يجري  ة المشتريةالجهالصالحيـــات التي يتم تحديدها له من قبل ب

في االتفاقية  المسمى( أو التآلف استشاريةشركة  أومكتب  هندسية،مكتب أو شركه  مهندس،)مكتب  المكتب :المستشار -
    االتفاقية.وفقا" لهذه  ستشاريةاال الخدمة ألداء الجهة المشتريةمعه  تكفريق ثاني والذي تعاقد

، أنواعهابكافة  التصميمية والتفصيلية ، المخططاتوثائق عطاء التنفيذالتصاميم،  الدراسات، إعداد :ستشاريةاال الخدمة -
الشروط محدد في هذه االتفاقية ومالحقه و هو وفقا" لما والخاصة العامة، جداول الكميات، الشروط الفنيةالمواصفــــات 

 بهذه االتفاقية. المرجعية
 ههذأحكام بموجب  ستشاريةاال الخدمةإلنجاز  الجهة المشترية إلى المستشارالمقدم من  المسعر عرضال هو :العرض المالي -

 االتفاقية.
اتفق الفريقان عليها قبل توقيع  إضافيةمع أي شروط  المناقصةلعرض  الجهة المشتريةالقبول الرسمي من  :قرار اإلحالة -

 االتفاقية.
زيادة أو نقصان بسبب التعديالت التي قد تطرأ  يألقرار االحالة ويكون خاضعا المذكور في  اإلجماليالمبلغ  :االتفاقيةقيمة  -

 .على االتفاقية
 خطي.التي يتلوها تأكيد  الشفوية الموافقةأو  الخطية الموافقة الموافقــة: -
من  والتدقيقللمراجعة  الالزمةلمدة اقية وتشمل افموضوع هذه االت األعمال إلنجازباالتفاقية  المحددةهي المدة  :العمـلمـدة  -

 التقويمية األياموتقاس بالتوقيت الشمسي وبعدد  االتفاقية،تمديدات مبررة على مدة  أيباإلضافة إلى  الفريق األولقبل 
 وليس بأيام العمل.

 ها.من ءاً في هذه االتفاقية والتي تعتبر جز المدرجةهي الوثائق  الوثائق: -
، وكذلك موضوع هذه االتفاقية األعمالإلنجاز يعينها  أو الجهة المشترية حددهاتالتي والمناطق  ماكنواأل األراضي الموقع: -

 .نص عليها االتفاقية تحديدا على اعتبارها جزءاً من الموقعتأي أماكن أخرى 
 

 : ( وصف العمل في نطاق االتفاقية6المادة )
الالزمة من إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات والمواصفات  يةستشاراال الخدمةتضمن العمل في هذه االتفاقية تقديم ي
تحديث االنظمة لمشروع  واالشراف وذلك مسعرة والشروط الخاصة والعامةالغير لفنية وجداول الكميات المسعرة وا

 الدفاع المدنيو رام اللهبلدية وووزارة الرياضية  العالمية للمالعب تطلباتالمبموجب  وذلك ،المختصة في مرافق البلدية
 ."للسالمة العامة"

 

 واللغة:  ( القانون3المادة )
المواصفات وجداول الكميات وبه،  المتعلقةبما في ذلك جميع المراسالت والشروط  العربية، باللغة االتفاقيةكون ت -أ

على التفسير يكون النص  ووقع خالف واإلنجليزية العربيةباللغتين  االتفاقية تحرر وإذا ،الفنيةوالمخططات والتقارير 
 المعتمد.هو  بالعربية

في  إليهاويرجع  اعند التوقيع عليه هذه االتفاقيةالمفعول على  النافذة الفلسطينيةوالتعليمات  واألنظمةالقوانين  أحكامتسري  -ب
 ها.تطبيق شروط

 

ارية المفعول في مناطق السلطة : يخضع جميع المستشارون لجميع القوانين واألنظمة الس( الضرائب والرسوم4المادة )
أية إضافات  الجهة المشتريةتحمل جميع الضرائب الحكومية ولن ت الوطنية الفلسطينية. وتشمل األسعار التي يضعها المستشار

على سعر االتفاقية اإلجمالي المحدد في المناقصة وخصوصا ألي تغييرات في األسعار أو بقيمة العملة أو التعرفات الجمركية 
 يره.وغ
 

كفالة حسن  جهة المشتريةليقدم ل أن تفاقية وقبل توقيع اال اإلحالةبعد تبلغه قرار  المستشارعلى : ( كفالة حسن التنفيذ5المادة )
عن مدة العمل  %25بما نسبته  وقيامه بكامل التزاماته بموجب االتفاقية ولمدة تزيد ستشاريةاال الخدمةضمانة لتقديمه  األداء
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مؤسسة  أوصادره عن بنك المقبولة من قيمة االتفاقية  %11 بنسبة الكفالةوتكون  ثالثة أشهر أيهما أكثر اقية أوالمحدد باالتف
تمديدها على  جهة المشتريةلفيحق ل الكفالةتمديد  األمرتطلب  وإذا(، ج)رقمملحق  - الكفالةمعتمدة رسميا"وحسب نموذج  مالية

عن الكفالة  اإلفراج الجهة المشتريةحسب متطلبات سير العمل، وعلى  مماثلةد لمدد لثالثة أشهر قابلة للتجدي المستشارحساب 
 .المستشارمن قبل  النهائية المقدمة المخالصة موافقته علىبعد 
 
 : ( مستوى األداء2المادة ) 
هنية وان يستخدم الم الممارسةعلى أعلى مستويات  المطلوبةألداء واجبـاته  ومواظبةببذل كل عناية  المستشاريلتزم  -أ

بأسماء وخبرات المهندسين الذين  الجهة المشتريةفـي مجـال اختصـاصه وخبـــرته، وان يعــلم  األشخاص المؤهلين كالً 
ال يتفق  للمستشارالمهني للكادر الفني  األداءبأن مستوى  جهة المشتريةلما تحقق ل وإذا. ستشاريةاال الخدمةسيقومون بتقديم 

ً  الجهة المشتريةفعلى  المطلوبة ةوالدرج جديدة إذا  فنيةيستخدم كوادر  أن المستشاريجب على و، إبالغ المستشار بذلك خطيا
أن يأخذ في االعتبار  المستشارلتصحيح الوضع وان يعيد تنظيم الفريق العامل بما يتفق وهذا المطلب. وعلى  لزم األمر

 ستشاريةاال الخدمةمـن يمثلــه في كل ما له عالقة بتقديم  أو يةالجهة المشترأو يطلبها المالحظات التي يوجهه بشأنهـا 
 موضوع هذه االتفاقية.

 جهة المشتريةلبالمستوى المطلوب فيعتبر ذلك تقصيرا"من جانبه، ويحـق ل الفنية الخدمةعن تقديم  المستشارتخلف  إذا -ب 
وفقا  اإلجراءات، وتتم المستشار إنذار، وذلك بعد األخطاءالكفيلة بتالفي التقصير وتصحيح  اإلجراءاتاتخاذ  الحالةفـي هــذه 

 .( من هذه االتفاقية12) للمادة
 

  المطلوبة الخدمةفي تقديم تأخر مدة العمل، تمديد مدة العمل، ال المباشرة،سريان االتفاقية،  (: 7المادة )
 الفريقين. من قبل ابعد توقيعه تفاقيةاال هيسري مفعول هذ االتفاقية:سريان مفعول  -أ 
 

المطلوبة منه بموجب االتفاقية لكل مرحلة من المراحل ضمن  ستشاريةاال الخدمةينبغي على المستشار انجاز : مدة العمل -ب
 .الجهة المشتريةستغرقها مدة العمل فترات المراجعة التي ت ( الحقا. ويتخلل16المدة المحددة لها بموجب المادة )

 

، ويتم ذلك بعد تسليم المستشار إلى الجهة المشتريةوجهه تبموجب كتاب خطي  المباشرةاريخ يحدد ت :تاريخ المباشرة  - ج
من مباشرة العمل، ويتم تثبيت ذلك في محضر رسمي مبين فيه جاهزية الموقع  المستشارمن الموقع تمكن  أجزاء أوالموقع 
  .و المستشار من يفوضه خطيا" أو الجهة المشترية، ويوقع المحضر من قبل كل من وجدت إن أخرىعوائق  وأي
 
 

 تمديد مدة العمل :                                                                             -د
مدة عمل من النوع والقدر الذي يبرر تمديد  الخدمةوكانت تلك  إضافية استشارية خدمةبطلب  الجهة المشترية تقـام إذا - 1 

يدرس الحالة  أن الجهة المشتريةجدت ظروف طارئة تؤثر على سير العمل، فعلى  أو راحل المشروعمرحلة من م أي
 األمور.من مراحل العمل  بما يتناسب مع هذه  ةمرحل نتيجة لتمديد مدة أي االتفاقيةمدد مدة تو المستشارمع 

( الحقا، 16في المادة ) إليهالمراحل المشار من المقررة في جداول  أطولفترات مراجعه  الجهة المشترية تاستغرق إذا  - 2
 مهامه. أداءفي  المستشارفانه يتم تمديد مدة العمل تبعا لذلك  فيمــا عـدا مـا هو  ناجم عن تخلف 

 

      التأخيـــر :  -ه
ضمن مدة العمل في هذه االتفاقية  المطلوبة ستشاريةاال الخدمةكامل  بإتمامبتنفيذ التزاماته  المستشارلم يقم  إذا  – 1

مقدارها يقوم بدفع غرامة  أن المستشارعلى  فانالمحددة باالتفاقية، وتأخر عن تسليم المخططات ووثائق العطاء، 
سواء لحق به ضرر مادي من جراء  جهة المشتريةل( عن كل يوم تأخير غير مبرر ويعتبر هذا المبلغ مستحقا" لدوالر111)

محتجزاته. وألغراض  أوكفالته  أو المستشاريحسم هذا المبلغ من استحقاقات  أن لمشتريةجهة الويحـق ل يلحق،لم  أوالتأخير 
 .وليس لكل مرحله على حده هاكامل االتفاقية والتأخير الحاصل عليليعتبر مجموع مدة العمل  قيمة الغرامةتحديد 

 
الجهة وفرها التي تمدة العمل  ستشارللموال تحتسب  االتفاقية،( من قيمة %20) األعلىسقف حده  للغرامةيحدد   -2  

 من فترات المراجعة الخاصة به والمنصوص عليها بهذه االتفاقية. المشترية
 

 : واجبات المستشار( 8المادة )
 .بهذه االتفاقية ةالمرفق الشروط المرجعية فيالواجبات المنصوص عليها  بأداء المستشاريقوم 
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  ة:الفرعي التنازل والعقود (:9المادة )

  أن يتنازل عن أي جزء من هذه االتفاقية للغير أو أن يعهد إلى أي استشاري آخر للقيام بأي جزء منها ما  للمستشارال يحق
هذا  تصرف منإلغاء االتفاقية حيال أي  لجهة المشتريةلم تنص على ذلك شروط الدعوة أو عرض المستشار، ويحق ل

 تفاقية.( من هذه اال12القبيل وفقا ألحكام المادة )
 

  على قيام أي استشاري فرعي بأي  الجهة المشتريةوفي جميع األحوال على المستشار الحصول على موافقة مسبقة من
المعلومات المطلوبة عن أي استشاري فرعي مقترح من حيث مؤهالته وخبراته  الجهة المشتريةعمل، وعليه أن يقدم إلى 

عي الذي يعقد بينه وبين المستشار الفرعي ويكون المستشار مسؤوال مسؤولية وكفاءاته، وان يقدم كذلك عقد التكليف الفر
 ، وعن أي خطأ أو تقصير ينجم عن عمل المستشار الفرعي أو مستخدميه.ستشاريةاال الخدمةكاملة عن جميع 

 
 تحريات استطالع الموقع: (:20دة )الما

الجهة ستشاري الستطالع الموقع بعقد مستقل بين على خالف ذلك يتم التعاقد مع ا الشروط المرجعيةما لم تنص   -أ
 واستشاري استطالع الموقع حسب الشروط التالية:  المشترية

 يكون استشاري التربة مسؤوال" عن أداء مهامه مسؤولية  كاملة.  - 1   
مراعاة ستطالع )مع تكون مهمة المستشار )الفريق الثاني في هذه االتفاقية( وضع وصف العمل المطلوب للتحريات واال -2   

المعتمد كما يقوم المستشار أيضا بمراقبة عمليات التحري أثناء إجراءاها وتقييم  تقرير أحكام كود استطالع الموقع 
 .لجهة المشتريةاستشاري استطالع الموقع ل

شار اخذ موافقة على مسؤولية المستشار عن دراسات وتحريات التربة عندها علـى المست الشروط المرجعيةأما إذا نصـت  -ب
 الفريق األول المسبقة قبل التعاقد مع استشاري استطالع الموقع.

 

 اإلضافية:  األعمال(: التغييرات و22المادة )
 خدمةأو نوعها أو مقدارها أو تقديم  الخدمةإجراء أي تعديل يراه ضروريا في برنامج  لجهة المشتريةيحق ل -أ

لألعمال  تعاببدل األتكون أو اإلضافات على سريان هذه االتفاقية وإضافية، وال تؤثر هذه التغييرات  استشارية
لما يزيد أو ينقص ، ةالمحددة في االتفاقي تعاباألبنفس  ةاإلضافية الناتجة عن زيادة قيمة العمل عما ورد في االتفاقي

ه، وال يخصم من ( هذ%5مقابل زيادة ال ) أية أتعاب للمستشار( من قيمة العمل المتفق عليه وال يدفع %5عن )
المشمولة في هذه التغييرات  األعمال( هذه.  وفي الحاالت التي تكون طبيعة %5استحقاقاته مقابل نقص ال )

، ففي مثل هذه ةتختلف عن تلك المشمولة في هذه االتفاقي خدمةاإلضافية من النوع الذي يتطلب تقديم  األعمالو
 اإلضافية.   األعمالالمترتبة على تلك التغييرات و تعابتشار على بدل األوالمس الجهة المشتريةالحالة يتم االتفاق بين 

 .الجهة المشتريةويلتزم المستشار بإجراء التعديالت المطلوبة بعد صدور األمر الخطي له من قبل  -ب
 

 (: التقصير من جانب المستشار:  26المادة )
 ذ هذه االتفاقية أي من الحاالت التالية:يعتبر المستشار مقصرا في أداء عمله إذا حصل أثناء تنفي)أ( 

 المطلوبة بسبب تقصير من جانب المستشار. الخدمةفي إنجاز العمل والواجبات وتقديم  رأي تأخير غير مبر 

 .إذا قدم المستشار عمال بمستوى ال يتناسب وأصول ممارسة المهنة الهندسية أو أهمل أو قصر في أداء مهامه 

 ( من هذه االتفاقية.1ير أي من مستخدميه العاملين مخالفا بذلك التعليمات المحددة بالمادة )إذا تخلف المستشار عن تغي 

  الجهة المشتريةقام بالتلزيم من الباطن ألي جزء من المهام الموكلة إليه بدون موافقة. 

 .لم يلتزم المستشار بتقديم عمل يلبي المتطلبات األساسية للمشروع 
 من الحاالت المذكورة أعاله إنهاء االتفاقية بموجب اإلجراءات التالية: في أي لجهة المشتريةويحق ل
 ( أيام لتصويب المخالفة.11مع منحه مهلة لمدة ) للمستشارتوجيه إنذار أول  .1
 األول. ر( أيام من تاريخ انتهاء اإلنذا11في حالة عدم تصويب المستشار المخالفة، يتم توجيه إنذار ثاني له لمدة ) .2
ر فترة اإلنذار الثانية دون تصويب للوضع أو اتخاذ إجراءات جادة ومقنعة إلزالة األسباب المخالفة، في حالة مرو .3

المطلوبة  الخدمةإنهاء االتفاقية ومصادرة كفالة حسن األداء أو جزء منها، ويقوم بإكمال  لجهة المشتريةيحق ل
ما  ى، وتتم محاسبة المستشار علالخدمةثل هذه بواسطة أجهزته الخاصة أو أن يعمد إلى استشاريين آخرين للقيام بم

إلنجاز  الجهة المشتريةتكبدها والتكلفة التي ت تعابق من بدل األقدمه من خدمات لتاريخه مخصوما منه أي فرو
)ب( من هذه  البندمن قبل اللجنة المنصوص عليها ب تطبقا لمتطلبات هذه االتفاقية ويتم احتساب هذه الفروقا الخدمة
 ية.االتفاق

 

أن هناك نقص أو خطأ في الدراسة  اأو بعد انتهائه ةالمشمولة في هذه االتفاقي األعمالأثناء تنفيذ  لجهة المشترية)ب( إذا تبين ل 
 لجهة المشتريةأو زيادة كبيرة في التكاليف عن قيمة عطاء التنفيذ وذلك بسبب تقصير المستشار أو أجهزته، فعندها يحق ل

ديد مسؤولية المستشار، وتقوم هذه اللجنة بدراسة كافة أبعاد المشكلة واالتصال والتنسيق مع الجهات بتشكيل لجنة فنية لتح
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ومسؤوليته عن  محددة بذلك مسؤولية المستشار، فإذا كان قرارها بتقصير المستشار لجهة المشتريةالمعنية وترفع توصيتها ل
 صير المستشار.قراره لمعالجة تق الجهة المشتريةصدر األخطاء والعيوب ت

 
نهي العمل باالتفاقية في أي وقت مع تعويض أن ت جهة المشتريةليحق ل: الجهة المشتريةاالتفاقية من قبل  ( إنهاء23)المادة 

  المتبقية. األعمالمن قيمة  %11المستشار تعويضا مناسبا وبما ال يزيد عن 
 

  االتفاقية في الحاالت التالية: إنهاء رللمستشايحق االتفاقية من قبل المستشار:  ( إنهاء24المادة )
 ( يوما من تاريخ توقيع االتفاقية.11أمر المباشرة خالل ) الجهة المشتريةصدر تلم  إذا -أ 
 ( يوما من تاريخ استحقاقها.61بموافاة المستشار بالدفعة المستحقة له بعد ) الجهة المشترية تأخل إذا -ب

 

)أ( أو  البند( أيام من انتهاء المدة المحددة في 11إصدار أمر المباشرة خالل ) ة المشتريةالجهفعندها على المستشار أن يطالب 
بإصدار أمر  الجهة المشتريةقم )ب( أعاله، وإذا لم ت البندددة ب( أيام من انتهاء المدة المح11تسديد الدفعة المستحقة له خالل )

 ةبإنهاء االتفاقي الجهة المشتريةأن يطالب  للمستشارأيام، فيحق  11خالل  للمستشارالمباشرة أو تسديد الدفعة المستحقة 
 وتعويضه التعويض المناسب الناجم عن اإلخالل.

 

 : الجهة المشترية ( مسؤوليات25المادة )
 إال ،بما فيها مخطط الموقع المستشار إلىوالمتعلقة بالمشروع والمعلومات والوثائق المتوفرة لديه  الفنية تقديم المتطلبات -1

 االتفاقية.الحصول عليها بموجب  المستشار إلىأنه غير ملـزم بتقديــم أي مخططــات أو وثائــق يوكــل 
 أوالدراسات و/ إلعدادمن مباشرة مهامه  المستشاريمكن  لأو بشكالمشروع بـكامل حدوده  موقع المستشارتسليـم  -2

 .التصاميم
في الحصول على المعلومات  المستشار و ليساعد المستشار للتـنسـيــق بـيــنه وبينتسمية مهـنـدس بخبـرة منـاسبة يمثـــله  -3

 أعاله.المذكورة 
الذين  هألي من موظفي واإلقامةالعمل  حأو تصاريلتسهيل مهامه في الحصول على تـصاريح الدخول  المستشارمساعدة  -4

 .يتطلب عقد استخدامهم ذلك
 .حقة له في المواعيد المحددة بموجب هذه االتفاقيةبالدفعات المست المستشارموافاة  -5
 

في الجدول الزمني المبين  مسؤولياته بإتباعحسب  كال الجهة المشتريةو المستشاريلتزم : ومدد العمل ( مراحل22المادة )
ً  ملحق االتفاقية رقم )ب(  هالمشمولة في هذ اللألعم ستشاريةاال الخدمة الجدول لتقديمللمراحل المنصوص عليها بهذا  ووفـقــا

 االتفاقية.
 

 : تعاباأل ( بدل27المادة )
في هذه االتفاقية وذلك بموجب  الواردة األعمالالتصاميم وتحضير وثائق العطاء لجميع  أتعاببدل  المستشار يتقاضى-أ 

 .الشروط المرجعيةفي  المبينةالنسب 
يوماً من تاريخ تسليم شهادة الدفع وفي حال  (31)خالل رحلية الم المستشاردفع استحقاقات ت أن الجهة المشتريةعلى  يتعين-ب

 تتأخر وإذا الجهة المشتريةإلى  المستشار دفع يقدمهايوماً من تاريخ تسليمها بموجب شهادة  (61)خالل فترة  النهائيةالدفعة 
 المستشار إلىيدفع  أنعليه  ، يترتبالبند اخالل الفترات المنوه عنها في هذ عن صرف الدفعات المستحقة الجهة المشترية

 .عنها وذلك عن جميع المبالغ غير المدفوعة اعتباراً من انتهاء المهلة المحددة لدفعها القانونيةالفائدة 
 

بجهاز  وإلحاقهمانتداب عدد مناسب من مستخدميه  جهة المشتريةليحق ل: الجهة المشتريةموظفي  ( تدريب28المادة )
بدفع رواتبهم  الجهة المشتريةقوم تبرنامج يتفق عليه بين الطرفين و وفق الدراسات أعمالللتدريب على  المستشار

 ومستحقاتهم.
 

: أي نزاع أو خالف ينشا عن هذه االتفاقية يتم البت به بأحد الجهة المشترية( تسوية الخالفات بين المستشار و29المادة )
  :الطرق التالية
   الودية: )أ( التسوية

الفريق اآلخر خالل مدة  الودية فعلىمن أي من الفريقين برغبته في تسوية الخالف عن طريق التسوية  إشعارصدر  إذا-أ
 أو الودية التسوية إلىبقبول الدعوة  اإلشعارموجه  إلىيرسل رده خطيا"  أن اإلشعار( يوما" من تاريخ تسلمه 14)

 رفضها.
 .الودية التسوية إلىالدعوة قبول ر على عندما يوافق الفريق اآلخ الودية التسوية إجراءات تبدأ-ب 
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( يوما" 14خالل مدة الـ ) اإلشعارالفريق الذي وجه  إلىلم  يرسل أي رد  إذا أو، الوديةالتسوية  اآلخررفض الفريق  إذا -جـ
المباشرة في كأن لم يكن، وألي من الفريقين في هذه الحالة  الودية التسوية، يعتبر طلب البند امن هذ ()أ المبينة في البند

 .التحكيم إجراءات
وفقا" لما يتفق عليه الفريقان،  أكثر من ذوي الخبرة في نفس مجال أعمال هذه االتفاقيةموفق واحد أو  الوديةيتولى التسوية  -د

 .فقينبتعيين الموفق أو المو ننقابة المهندسيقوم تالموفقين يجوز لهما أن يتفقا على أن  أولم يتفقا على اسم الموفق  وإذا
 وأسبابمعلومات ووقائع  يلزمه منأن يطلب من أي من الفريقين تقديم ما  الوديةللموفق في جميع مراحل التسوية  -هـ

تسوية الخالف وديا" بأسلوب يتسم  إلى، وعلى الموفق أن يساعد الفريقين في التوصل أخرى أدلةومستندات ووثائق وأي 
 .والنزاهة والعدالة الموضوعية بمبادئباالستقالل والحياد، وان يسترشد 

حيثما يكون نشره  إالبما في ذلك اتفاق التسوية،  الوديةالتسوية  بإجراءاتعلى الفريقين والموفق االحتفاظ بسرية ما يتعلق  -و
 .التنفيذ والتطبيق ألغراضضروريا" 

بعد توقيعه  الوديةوقيعه ويصبح اتفاق التسوية االتفاق وت بإعدادفيقوما  وديا"،اتفاق لتسوية الخالف  إلىتوصل الفريقان  إذا -ز
 لهما.من الفريقين ملزما" 

( يوماً على قبول الطرفين للسير بإجراءات 31أو بمرور ) بتوقيع الفريقين على االتفاق، الودية التسوية إجراءاتتنتهي  -ح
تفاق على الموفق أو تاريخ تعيينه دون ( يوما" من تاريخ اال61بمرور)  أو للتسوية الودية ولم يتم االتفاق على الموفق,

 التسويةخطي يصدر عن الموفق يبين فيه انه ال يوجد ما يسوغ االستمرار في جهود  بإشعاراتفاق تسويه أو  إلىالتوصل 
 الودية التسوية إجراءات بإنهاءالفريق اآلخر والى الموفق  إلى أحدهماعن  أوخطي يصدر عن الفريقين  بإشعار، أو الودية

قيامه  أثناءمن وقائع وبينات في موضوع الخالف  إليهيقدم تقريرا" بجميع ما توصل  أنفي جميع الحاالت على الموفق و
 .الفريقين مع محاضر جلسات التوفيق إلىبعمل الموفق وتسليمه 

 قضائية. أو ةتحكيمي إجراءات أييباشر في اتخاذ  أن، الودية التسوية إجراءات أثناءمن الفريقين  أليال يجوز  -ط
 
 

ً  التحكيم:)ب(  ، فان أي خالف تتم تسويته بواسطة التحكيم وفقا وفقا للمادة )أ( أعاله ما لم يكن قد تمت تسـوية الخالف وديـا
 لما يلي:

 تتم تسوية الخالف نهائيا بموجب قانون التحكيم الفلسطيني النافذ. -أ
لتنظيم التحكيم واالشراف وذلك  جراءاتهاال االفلسطينية ووفق يجري التحكيم مؤسسيا من خالل غرفة التحكيم الدولية -ب

 عليه.
بحيث بلغة االتصال المحددة في طلب العرض، وبموجب قواعد غرفة التحكيم المسمية أعاله، وتتم اجراءات التحكيم  -ج

 تشكل هيئة التحكيم من ثالثة أعضاء محكمين. 
جعة وتنقيح أية شهادة أو تقديرات أو تعليمات أو اراء أو تقييم صدر عن تتمتع هيئة التحكيم بصالحية كاملة للكشف ومرا -

 .فّض الخالفات فيما يتعلق بالخالفالمهندس، وأي قرار صادر عن مجلس 
 

 التشريعات: ( تعديل60المادة )
 أورسوم   أي ضنتيجة لتعديل التشريعات أو لفريترتب عليه دفعها لخزينة الدولة  إضافيةمبالغ  أي للمستشاريدفع  -أ

       .عروض المناقصات إيداعضرائب جديدة بعد موعد 
عروض  إيداعبعد موعد  أعاله)أ(  البندب المذكورةمن الرسوم والضرائب  أيجرى تخفيض رسمي على  إذا أما -ب 

 .المستشارحسم تلك التخفيضات من استحقاقات  األولالمناقصات، فعندها يحق للفريق 
 

 أواالتفاقية  هماحق من حقوق أيبين الفريقين لممارستهما  ةالعدلي : ال حاجة لتبادل اإلخطاراتالعدلية ات( اإلخطار62المادة )
عدلي في  إخطار بمثابةالمثبت بهذه االتفاقية على عنوانه  اآلخرللفريق فريق  أيمرسلة من القانونية وتعتبر أي رسالة مسجلة 

 األحوال.جميع 
 

  ( أحكام عامة:66المادة )
 للمستشار وال يحق لجهة المشتريةملك لجميـع المخططات ووثائـق العطاء والمعلومات المتـعلقة بهذا المشروع هي  نإ .1

 ذلك.الخطية على  الجهة المشترية بعد موافقة إال األشكالالتصرف بهــا بــأي شكــل من 
 

المخططات والوثائق أو في  إعدادحلة في مر العطاء سواءفي وثائق  أونـقص في المخططات  أواكتشـف أي خطـأ  إذا .2
 مقابل.عاجلة وبدون  النقص بصورةتصحيح الخطأ أو استكمال  المستشارفعلى  للمشروع،مرحلة التنفيذ الفعلي 

 

وثائـق العطـاء في  إعدادعنـد  المحلية ما أمكن الصناعيةالتقـيد بالنـص علـى استـعمال المواد والمنتجات  المستشارعلـى  .3
في المشاريع التي تحتاج الستعمال , والمنتجات بشكل مطابق للمواصفات أواالت الـتي تتوفر فيها تلك المواد جمـيع الح

 . النص عليها في وثائق االتفاقيةلمسبقة على استخدام هذه المواد واخذ الموافقات ا الجهة المشتريةمواد مستوردة فعلى 
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التفاقية جزءا" منه وال تؤخذ في االعتبار لدى تفسير شروط االتفاقية أو في هذه ا الواردةال تشكل العناوين  -العناوين: .4
 مضمونها.

 

 القرينة.الجمع والعكس بالعكس وفقا" لمقتضى  إلىتنصرف صيغة المفرد  -المفرد والجمع: .5
 

  التالي:النحو  ىالمختلفة علموافقته أو عدم موافقته على مراحل العمل  الجهة المشتريةصدر ت .6
 .دون أية شروط العملاستكمال  -
 المرحلةشريطة تنفيذ هذه المالحظات في  التالية للمرحلةباالنتقال  للمستشاربمالحظات تسمح  مشروطاستكمال العمل  -

 تزيدال  المطلوبةلحين تنـفيذ المالحظات  المرحلةيتم احتجاز نسبه من مستحـقـات الـدفـعة لهذه  الحالةوفي هذه  التالية
على أن يـتـم دفع هذه المحتجزات عند استكمال  المرحلةلهـذه  المستحقة الدفعةـن قيـمـة م%11نسـبتها عـن

 .المرحلة التي تليها أعمالالمالحظات ضمن 
 .ضتبرر الرفالتي  الكافية األسبابمع بيان  المرحلةعلى  الموافقةعدم  -
 

 .المستشاروالوثائق المقدمة من  المعلومات ودقةالتأكد بالطريقة التي يراها مناسبة من صحة  جهة المشتريةلليحق  .7
 

 . أعمال المشروعببما يتعلق  نقابة المهندسين االلتزام بالتعليمات الصادرة عن المستشارعلى  .1
 

يرد في هذه  عمابغض النظر  الفلسطينيقانون المدني لتكون المسؤولية المدنية والقانونية للمهندس المصمم وفقا" ل .1
  .الخصوص االتفاقية بهذا

 الجهة المشتريةيلتزم االشخاص المسميين للمشروع بحضور االجتماعات الفنية ومناقشة االمور المتعلقة بالمشروع مع  .11
 الكتابية. الجهة المشتريةطلب الحصول على موافقة ، وفي حال استبدال أي من االشخاص المسمية ياأو ممثله

 

 
 مخالصة إقرار الجهة المشتريةيعطي  أنقديمه لكشف الدفعة النهائية حال ت المستشارعلى : المخالصة إقرار -( 63) المادة

ال  أنكشف الدفعة النهائية يشكل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة له بموجب االتفاقية، ويشترط  أنيثبت فيه 
 .ذه الدفعةللمبالغ المستحقة له بموجب ه المستشاربعد قبض  إال المخالصة إقراريسري مفعول 

 

وتلك التي يقوم  المستشار إلى الجهة المشتريةصدرها توالمـراسالت التي  اإلشعاراتتبلغ  :اإلشعارات -( 64) المادة
ى المكتب الرئيسي لكل فريق لد بإيداعها أوبالبريد المسجل  إمااالتفاقية  ألحكاموفقا  الجهة المشترية إلى بإبالغها المستشار

 .أي عنوان آخر يعينه كل فريق لهـذه الغاية ويتم تحديده تاليا إلى بإرسالها أو، منهما
 

 ...........................................................................................: ....................الجهة المشتريةعنوان 
  ....................................................................................................: ................ المستشارعنوان  
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 المالحق
 الملحق )أ(: وصف الخدمات الشروط المرجعية

أثناء المفاوضات الفنية والمنهجية  والمستشارالمشترية  بين الجهةمتفق عليها يتضمن الملحق الشروط المرجعية النهائية ال:  
الخاصة  األعمال ال المختلفة وخطةالعقد وكذلك تاريخ انتهاء األشغاتفق بشأنها بعد نهاية المفاوضات على التي وخطة العمل 

 إلخ. ... للمشروع
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 الجدول الزمني لمراحل الدراسات والمدد المحددة إلنجازها: (ب) الملحق 
 
 

 يوم تقويمي البيــــــــــــــــــــــان المرحلة

 االولى

 
 "Conceptual Designالدراسات والتصاميم األولية "ة مرحل

نجاز المطلوب في المرحلة تبدأ من تاريخ أمر المباشرة بالعمل ولغاية إ -
 األولى.

 

 يوما  ( 38)

 الثانية

 
 ":Final Draftالمخططات التصميمية ووثائق العطاء "مرحلة 

الثانية حلة تبدأ من تاريخ موافقة صاحب العمل الخطية على أعمال المر -
على أعمال  الجهة المشتريةطلبها توتشمل إجراء التعديالت التي  ،الثالثةو

 رابعة.، وإنجاز أعمال المرحلة الالثالثةالثانية والمرحلة 
 

 ( يوم30)

 الثالثة
 

 
ووثائق العطاء "Detailed Design"مرحلة المخططات التفصيلية 

 النهائية:
 ،رابعةالخطية على أعمال المرحلة ال شتريةالجهة المموافقة تبدأ من تاريخ  -

المرحلة أعمال على  الجهة المشتريةطلبها توتشمل اجراء التعديالت التي 
 .لخامسةوأعمال المرحلة ا رابعةلا

 

 ( يوم60)

 الخالصة

 
 . "التصميم واعداد وثائق المناقصة مدة العمل لالستشاري -
 

 ( يوم80)

 الرابعة

 
 

 شروع المختلفةاالشراف على انشطة الم
 

 المدة الفعلية للتنفيذ
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كفالة ضمان االداءنموذج  (: جالملحق )  

 

 62/6029ر م  رقم: ب طلب       تحديث االنظمة المختصة في مرافق البلديةلمشروع  استشارية تقديم خدمة المشروع:

 

 ...................................................................إلى السادة :......................................................

 

 ...............……………………...............يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا..........................................

 ........……...............................................، المستشار ....................................قد كفل بكفالة مالية

 .......……………..………...........بخصوص العطاء رقم .........................................................

 ..…………………......................المتعلق ......................................................................

 .شيكل جديد……………...................) .....……………..(  ……………………………………بمبلغ : 

 

للتصميم ووفقا لشروط االتفاقية الخاصة  ستشاريةاال الخدمةوذلك مقابل كفالة حسن األداء لضمان التزام المستشار بتقديم 

 بالعطاء أعاله.

 إنذار أو تحفظ أو أي شرط آخر، وبغض النظر عن أي وإننا نتعهد أن ندفع لكم المبلغ المذكور لدى أول طلب من قبلكم بال

 معارضة من جانب المستشار.

  -وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولمدة )                        ( وتحدد مبدئيا":

 ...............……………………من عام ...………........  شهر ...............…….. بتاريخ 

 .الجهة المشتريةيتم تمديدها أو تجديدها بناء على طلب ما لم 

 

 ....................................................................................................توقيع الكفيل/مصرف : .............

 ............................................................................................................المفوض بالتوقيــع : .......

 ..............................................................................................................بحضــور وشهادة : ......

 .......................................................................................................................التـــــــاريخ : ....

 


