
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 طلب عرض األسعار
REQUEST FOR PROPOSAL 

 
OFFICE SET UP - INSTALLATION (CONSTRUCTION / AFKAR)  

 
 

  :لعناية
 

To: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

، تقطيع Jerusalem 24عداد وتجهيز مكتب إذاعة شركة أفكار لإلنتاج اإلعالمي لتقديم عروض أسعاركم إل تدعوكم 

 .، وعزل األستوديوالكهرباء واإلنترنت شبكات /طالء  /مكاتب 

 
Afkar Production Company Invites you to submit your quotes for Preparing Jerusalem 24 radio 
office,  Internal office chopping/ painting / electrical and internet networks, and isolating the 
studio. 

 
 
 
 
 
 
 

 تاريخ اإلصدار
Date of issue 

10/05/2020 

 رقم الملف
File no.: 

Lot WOR 81 

 مسمى العقد
Contract title: 

Jerusalem 24 شبكات  /طالء  /، تقطيع مكاتب
 الكهرباء واإلنترنت، وعزل األستوديو

  Office set up- Jerusalem 24 radio office, 
installation (Construction/ painting / electricity 
and internet networks, and isolating the 

etc.)studio... 
 

 تاريخ إغالق العروض
Closing date: 

/05/2020 at 16:00 p.m. 20 

للمزيد من المعلومات يرجى االتصال 
 بالجهة المتعاقدة:

 
For further information, 
please contact the 
Contracting Authority 

 شركة أفكار لإلنتاج اإلعالمي 
 مي أبو عصبالشخص المختص باالتصال: 

 022972424: الهاتف
 9905979400موبايل: 

 may@24fm.psالبريد اإللكتروني 
 

Afkar Production Company 
Contact person: May Abu Asab 
Phone: 022972424 
Mobile: 0597940099 
E-mail: may@24fm.ps 
 

 بالبريد اإللكترونيرجى المالحظة أنه يمكن إرسال عروض األسعار ي
Please note that the Quotations may be sent by email. 

mailto:may@24fm.ps


 

 

 
 
 
 
 
 

 حضرات السادة المحترمين،

 

تجدون طي هذا الوثائق التالية والتي شركة أفكار لإلنتاج اإلعالمي  لصالح    م بعروضكم ألشغال البناءدقيسرنا دعوتكم للت

 ؛ يتكون منها طلب عرض األسعار

 تعليمات -أ

 : المواصفات والشروط الفنية1الملحق 

 : وثائق التصميم والرسومات2الملحق 

 : نموذج تقديم عرض األسعار )ويجب أن يعبئه المرشح(3الملحق 

 Ver3 – 3023: الشروط والبنود الخاصة لعقود األشغال 4الملحق 

 : مدونة السلوك الخاصة بالمتعاقدين5الملحق 

 
 

Dear Sir/Madam, 

 

 We invite you to submit a proposal for the construction of the works. The works to be done are 
for use by the Contracting Authority in its Afkar Production Company Please find enclosed the 
following documents which constitute the Request for Proposal:  
 
 
A – Instructions  
 Annex 1: Technical Specifications and Requirements 
 Annex 2: Design Documents and Drawings 
 Annex 3: Proposal Submission Form (to be completed by the Candidate) 
 Annex 4: General Terms and Conditions for Works Contracts – Ver2 2012 
 Annex 5: Code of Conduct for Contractors 

 
، وبناء على الطلب، يمكن الحصول على نسخة كاملة من الوثيقة السابقة على شكل ملف وورد PDFإذا كانت هذه الوثيقة على شكل ملف 

 بحيث يمكن التعبئة إلكترونية مع العلم أنه يحظر إدخال أي تعديالت على هذا النص.
 

 تعاونكم وإخطارنا عبر البريد اإللكتروني بنيتكم في تقديم عرض من عدمها.نشكر لكم 
 

 
If this document is a PDF format, upon request, a complete copy of the above documents can be 
forwarded in a WORD format for electronic completion. It is forbidden to make alterations to the 
text. 
 
We should be grateful if you would inform us by email of your intention to submit or not a proposal. 



 

 

 التعليمات
ره عند التقدم بعرض األشغال فإن المرشح يقبل بدون أي تحفظ الشروط العامة والخاصة بما فيها المالحق التي تحكم هذا العقد باعتبا

األساس الوحيد لهذه العملية، مهما كانت شروط خدماته التي يتخلى عنها هنا. يجب دراسة كافة التعليمات والنماذج الملحقة وأحكام 
 العقود والمواصفات بغية االمتثال بها والرجوع إليها عند الضرورة. 

  
INSTRUCTIONS 

 
In submitting a proposal the Candidate accepts in full and without restriction the special 
and general conditions including annexes governing this Contract as the sole basis of this 
procedure, whatever his own conditions of services may be, which he hereby waives. The 
Candidates are expected to examine carefully and comply with all instructions, forms, 
contract provisions and specifications contained in this Request for Proposal.  

 نطاق األشغال 1أ.
 1األشغال التي تطلبها الجهة المتعاقدة مبينة في المواصفات الفنية في الملحق 

 
المرشح وحده المسئولية عن الدراسة بعناية لطلب عرض األسعار بما في ذلك وثائق التصميم المتاحة للمعاينة، وللحصول على يتحمل 

معلومات موثوقة حول أي من الشروط وااللتزامات التي من شأنها بأي طريقة كانت أن تؤثر على مبلغ أو طبيعة العرض أو على تنفيذ 
ح فال يحق له أن يطالب بأي تعديل على مبلغ العرض على أساس الخطأ أو اإلغفال في التزامات المرشح األشغال. في حال نجاح المرش

 المبينة أعاله.
 

A.1. Scope of works 
The Works required by the Contracting Authority are described in the Technical Specifications in 
Annex 1. 

The Candidate bears sole liability for examining with appropriate care the Request for Proposal, 
including those design documents available for inspection, and for obtaining reliable information 
with respect to any and all conditions and obligations that may in any way affect the amount or 
nature of the proposal or the execution of the Works. In the event that the Candidate is successful, 
no claim for alteration of the proposal amount will be entertained on the grounds of errors or 
omissions in the obligations of the Candidate described above. 

 
 تكلفة طلب عرض األسعار 2.

يتحمل المرشح كافة التكاليف المترتبة على تحضير وتقديم عرضه ولن تكون الجهة المتعاقدة مسئولة أو مساءلة عن هذه التكاليف بعض 
 النظر عن سير العملية أو نتيجتها.

A.2. Cost of proposal 
The Candidate shall bear all costs associated with the preparation and submission of his proposal 
and the Contracting Authority is not responsible or liable for these costs, regardless of the conduct 
or outcome of the process. 

 
 الشروط التعاقدية 3أ.

 Ver2 2012ة والمرشح سوف ترد في هذا العقد مع البنود والشروط العامة لعقود األشغال بنود وشروط العقد المبرم بين الجهة المتعاقد
 المرفقة في مالحق طلب العروض هذا.

 

A.3. Contractual conditions 
The terms and conditions of the Contract which will be entered into between the Contracting 
Authority and the selected Candidate will be those contained in the Contract together with the 
General Terms and Conditions for Works Contracts - Ver2 2012 attached as annexes to this 
Request for Proposal. 
 
 
 
 
 



 

 

 األهلية وشروط التأهيل 4أ.
 ذات العالقة.  الشركات لكافةالمشاركة في هذا اإلجراء مفتوحة وعلى أساس المساواة 

 
من الشروط والبنود العامة  59لن يعتبر المرشحون مؤهلين للمشاركة في هذا اإلجراء إذا كانوا في أي من األوضاع الواردة في المادة 

 .Ver 2 2012لعقود األشغال 
 

بت الجهة المتعاقدة يستوفون معايير التأهيل السابقة الذكر. إذا طل في نموذج تقديم العرض بأنهمويطلب من المتقدمين للعرض أن يتعهدوا 
 ذلك فإن المرشح الذي يقبل عرضه يتوجب عليه أن يقدم إثباتات كافية أخرى للجهة المتعاقدة تثبت أهليته.

 
 كما يطلب من المرشحين التعهد بمراعاة مدونة السلوك الخاصة بالمتعاقدين

A.4. Eligibility and qualification requirements  
 Participation in the procedure is open on equal terms to all relevant companies. 
Candidates are not eligible to participate in this procedure if they are in one of the situations listed 
in article 59 of the General Terms and Conditions for Works Contracts - Ver2 2012. 
 
Candidates shall in the Proposal Submission Form attest that they meet the above eligibility criteria. 
If required by the Contracting Authority, the Candidate whose proposal is accepted shall further 
provide evidence satisfactory to the Contracting Authority of its eligibility. 
 
Candidates are also requested to certify that they comply with the Code of Conduct for Contractors.  

 
 
 االستثناء من منح العقود 5أ.

 يحظر منح العقود للمرشحين الذين يتبين أثناء سير العرض أنهم في أي من األخوال التالية:
 في موضع تضارب مصالح (أ)

المعلومات التي طلبتها الجهة المتعاقدة وشروط المشاركة في إجراءات العقد أو عجزوا عن تقديم تلك مذنبون بالتضليل في تقديم  (ب)

 المعلومات.

 

A.5. Exclusion from award of contracts  
Contracts may not be awarded to Candidates who, during this procedure: 
 

(a) are subject to conflict of interest 
(b) are guilty of misrepresentation in supplying the information required by the Contracting 

Authority as a condition of participation in the Contract procedure or fail to supply this 
information. 

 
 الوثائق المكونة لطلب العروض 6أ.

 ويقدموا الوثائق التالية مع عرضهم:يجب على المرشحين أن يكملوا 
 ( معبأ حسب األصول وموقع من قبل المرشح.3نموذج تقديم العروض )الملحق  .أ

قليم الذي سيتم تنفيذ اأِلشغال فيه. .ب  السيرة الذاتية التي تبين خبرة المرشح في مجال األشغال المحددة وخبرته في البلد/ اإلإ

 ة. شهادة تسجيل الشرك  .ت

 عليها. واطالعهاومات أخرى ينبغي تزويد الجهة المتعاقدة بها وأية مواد أو معل
 

بق يجب أن يكون العرض وكافة المراسالت والوثائق المتعلقة بطلب العروض التي يتم تبادلها بين المرشح والجهة المتعاقدة في اللغة التي يط
 .فيها اإلجراء وهي اللغة اإلنجليزية

A.6. Documents comprising the Request for Proposal 
The Candidate shall complete and submit the following documents with his/her proposal: 

a. Proposal Submission Form (Annex 3) duly completed and signed by the Candidate. 
b. CV highlighting the Candidate’s experience in the specific field of the Works and specific 

experience in the country/region where the Works are to be performed. 
c. Company registration certificate. 
 



 

 

  
and any other material and information which should be provided and made known to the 
Contracting Authority. 

 
The proposal and all correspondence and documents related to the Request for Proposal 
exchanged by the Candidate and the Contracting Authority must be written in the language of the 
procedure, which is English. 

 
 العرض المالي 7أ.
 

. ستكون استحقاقات المتعاقد بموجب هذا 3في نموذج تقديم العروض في الملحق  الدوالريجب صياغة العرض المالي على شكل مبلغ بعملة 
العقد على أساس مبلغ شامل )مقطوع(. ويجب تقديم العرض المالي على أساس السعر الشامل وتقديمه باستخدام الجدول في نموذج تقديم 

 العروض.
 

 الدفعات والدفعات المرحلية وللتغيرات في التخمين. الكميات الواردة في الئحة الكميات هي التي سوف تستخدم لحساب
 

لغايات هذا العرض، من المتوقع أن يقوم المرشحون باإلطالع على كافة المتطلبات وااللتزامات، المنصوص عليها صراحة أو ضمنيا، وأن 
البنود الواردة في الئحة الكميات بناء يأخذوا بعين الحسبان كافة األجزاء التي يتكون منها طلب العروض هذا وأن يضعوا أسعارهم عن 

على ذلك. وعليه يجب أن يشمل المبلغ كافة المصاريف العرضية والطارئة الالزم لبناء واستكمال وصيانة األشغال كلها بموجب هذا العقد 
إن األسعار والمبالغ تشمل كافة ويشمل هذا على حساب دقيق للمخاطر وتكلفتها. إال إذا كانت هناك بنود منفصلة واردة في الئحة الكميات ف

من  التكاليف المترتبة على مختلف البنود الواردة في الئحة الكميات. االختالفات في البنود الواردة في الئحة الكميات لن تحد بأي شكل كان
أن تنتج عن تفسير التعبير عن التزامات المتعاقدة بموجب العقد لتقديم األعمال المبينة في أماكن أخرى. بغض النظر عن أي محددات يمكن 

 البنود منفردة، إال أن المبالغ المدخلة سوف تعتبر دالة على أشغال كاملة من كل النواحي.
 :التالي النحو على العطاء بهذا الخاصة التكاليف تغطية ستتم

التغيير في القدس الشرقية، المنفذ في تغطيتها من مشروع الشباب أداة  ٪  من اجمال المبلغ )قابلة للتغيير(  ستتم٤٥ -٪ ٣٥ •
الفلسطينية، وجمعية الشبان  افلسطين من قبل شركة أفكار لإلنتاج بالشراكة مع مؤسسة مساعدات الكنسية الدنماركية، والرؤي

ضافة، من ضريبة القيمة الم معفىبحيث سيكون هذا المبلغ  .المسيحية، ومسار إبراهيم الخليل، المدعوم من االتحاد األوروبي
  .صفرية فاتورةالحصول على  اوسنقوم بتزويدكم بكتاب اإلعفاء الضريبي من وزارة المالية، حتى تستطيعو

 . بتغطيته افكار شركة ستقوم المبلغ باقي اما •
 

A.7. Financial proposal 
 

The Financial Proposal shall be presented as an amount in US dollar in the Proposal Submission 
Form in Annex 3. The remuneration of the Contractor under the Contract will be on a global basis. 
The financial proposal must be presented as a global price and be submitted using the table in the 
Proposal Submission Form. 
 
The amounts entered in the Bill of Quantities will be used for calculating payments and interim 
payments and for valuing variations. 
 
The Candidate will be deemed to have taken full account of all requirements and obligations, 
whether expressed or implied, covered by all parts of this Request for Proposal and to have priced 
the items in the Bill of Quantities accordingly. The amount must therefore include for all incidental 
and contingent expenses and risks of every kind necessary to construct, complete and maintain 
the whole of the Works in accordance with the Contract. Unless separate items are provided in the 
Bill of Quantities, rates and sums include all costs involved in the various items in the Bill of 
Quantities. The item descriptions given in the Bill of Quantities will in no way limit the Contractor's 
obligations under the Contract to provide all the works described elsewhere. Notwithstanding any 
limits which may be implied by the wording of individual items, the amounts entered will be deemed 
to be works that are complete in every respect.  

• 35% - 45% of the total price (can be changed) will be covered under the project “East 
Jerusalem Youth: Agents of Change” Programme in Palestine, and implemented by Afkar 
in partnership with, DanChurchAid/Norwegian Church Aid, Palestinian Vision, EJYMCA 
and Masar Ibrahim Al Khalil, supported by European Union. As the total price will be VAT 



 

 

exempted, and we will provide you with a letter of tax exemption from the Ministry of 
Finance, so that you can get a zero bill. 

• The rest will be covered by Afkar. 
 

 
 

 
 طرح بدائل  8أ.

المرشحون الراغبون في عرض بدائل فنية للمواصفات الواردة في طلب العروض هذا يحق لهم تقديم عرض بديل مستندا للحل المختلف. 
ويجب  Ver 2 2012 –ع الشروط والبنود العامة لعقود األشغال ولكن بأي حال من األحوال يجب أن تكون تلك الحلول البديلة منسجمة م

 أن تشمل العروض البديلة على:
 

كافة التفاصيل الالزمة إلخضاعها للتقييم بما في ذلك الرسومات والتصاميم والحسابات والمواصفات الفنية وتقسيم السعر  (أ

 التوقيت وغيرها من التفاصيل ذات الصلة؛اإلجمالي وأساليب البناء المقترحة وتعبات ذلك على 

 إبراز للفائدة من الحل المختلف مقارنة مع الحل األول، بما في ذلك تبرير كمي ألي مزايا اقتصادية و/أو فنية؛ (ب

مسودة التعديالت على نموذج اتفاقية العقد وعلى المالحق التعاقدية، التي تلزم بفعل الحل المختلف بما في ذلك تقسيم السعر  (ت

 اإلجمالي؛

 الرسومات والمواصفات التي تتأثر بفعل الحل المختلف. (ث

 

A.8. Variant solutions 
Candidates wishing to offer technical alternatives to the requirements of this Request for Proposal 
may submit an alternative proposal based on a variant solution. Alternative proposals may not 
derogate from the General Terms and Conditions for Works Contracts – Ver2 2012 and any 
alternative proposal must comprise: 
 

a) All details necessary for their thorough evaluation, including drawings, designs, 
calculations, technical specifications, breakdown of overall price, proposed construction 
methods, timing implications and other relevant details; 

 
b) a demonstration of the advantages of the variant solution over the initial solution, including 

a quantifiable justification of any economic and/or technical advantages;  
 

c) a draft of the amendments to the Form of Contract agreement and to the Contractual 
annexes, necessitated by the variant solution, including the Breakdown of Overall Price; 

 
d) the drawings and specifications affected by the variant solution.  

 
 

 
 زيارة الموقع  .٩أ.

المرشح بزيارة موقع األشغال ومعاينته ومحيطه بحيث يستطيع، على مسئوليته الخاصة، أن يقيم المصاريف والمخاطر والعوامل  ينصح
الالزمة لتحضير عرضه. يجب على المرشح أن يرتب مع الجهة المتعاقدة لمنحه تصريح يسمح له بالدخول إلى الموقع، لغايات المعاينة 

 الخاصة بالمرشح نفسه.
 

، ويرجى ترتيب موعد مسبق للزيارة 4نحن ندعوكم إذا رغبتم لزيارة موقع األشغال في رام هللا، مقابل بلدية رام هللا، عمارة ناصيف مصلح ط
 مع الشخص المسؤول عن التواصل في هذا العطاء. 

 
A.9. Site visit 
The Candidate advised to visit and examine the site of the works and its surroundings for the 
purpose of assessing, at his own responsibility, expense and risk, factors necessary for the 
preparation of his proposal. The Candidate shall arrange with the Contracting Authority the granting 
of permission to enter upon the site, for the Candidate’s individual inspections. 



 

 

 
We invite you if you wish to visit the works site in Ramallah, opposite to the Ramallah 
municipality, Naseef Musleh Building, 4th floor, and please arrange a prior appointment for the 
visit with the person responsible for communicating in this tender. 
 
 
 

 قوانين بلد تنفيذ األشغال 10أ.
التي يمكنها بأي  فلسطينبمجرد تقديمه للعرض فإن المرشح يعتبر مطلعا وآخذا بعين االعتبار القوانين واألنظمة واللوائح ذات الصلة في 

 طريقة كانت أن تؤثر على أو تحكم سير األشغال والنشاطات التي يغطيها العرض والعقد الناجم عنه.
 

A.1. Laws of country of works’ execution 
By submitting his/her proposal the Candidate is deemed to have knowledge of and to have taken 
into consideration all relevant laws, acts and regulations of Palestine that may in any way affect or 
govern the operations and activities covered by the proposal and the resulting Contract. 
 

 الصالحية 11أ.
 يوما بعد تاريخ اإلغالق. 60لمدة البد أن تظل العروض سارية ومفتوحة للقبول 

 

A.11. Validity 
Proposals shall remain valid and open for acceptance for 60 days after the closing date. 
 

 وتاريخ اإلغالقتقديم العروض  12أ.
في تاريخ ال يتجاوز موعد وتاريخ اإلغالق المحدد على اإللكتروني يجب استالم العروض على العنوان الوارد على الصفحة األولى بالبريد 

 .الصفحة األولى
 

A.12. Submission of proposals and closing date 
Proposals must be received at the address mentioned on the front page by email not later than the 
closing date and time specified on the front page.  

 
 تقييم العروض 13أ. 

 وض: التقييم الفني والتقييم المالي.سوف يتم التقييم على أساس الجودة والسعر. سوف يتم استخدام إجراء من مرحلتين في تقييم العر
% للسعر 60الفني و % للعرض40 سوف يتم تصنيف العروض حسب مجموع الدرجات عن العرضين الفني والمالي باستخدام نسب

 .%60% + العرض المالي × 40المعروض. وبهذا يكون مجموع الدرجات عن العروض هو: العرض الفني × 
 

 التقييم الفني
 لتقييم العرض الفني، سوف تستخدم الجهة المتعاقدة المعايير التالية مع النسب المبينة أمامها.

 .%10استخدام العمالة المحلية والمواد المحلية  -

 .%40الوفاء بالوظائف المطلوبة  -

 .%50الحل الفني اإلجمالي  -

 التقييم المالي
 نقطة. وسيتم تطبيق المعادالت التالية لتحديد الدرجات المالية: 100سوف يمنح كل عرض درجة مالية. سوف يمنح أدنى عرض مالي 

 ×السعر األدنى/سعر العرض قيد التقييم100الدرجة المالية = 
 

 الجوهرية واالستجابة الفنية وتصحيح األخطاءاالستجابة 
سوف تحدد الجهة المتعاقدة ما إذا كان العروض تستوفي شروط التأهيل وقد وقع عليها حسب األصول ومستجيبة جوهريا لطلب العروض 

لجهة المتعاقدة بفحص وإذا ما كانت فيها أخطاء كبيرة في الحسابات وإذا ما كانت خالف ذلك منضبطة حسب المطلوب. كما سوف تبدأ ا
موجز لدودة العروض الفنية وتصنفها حسب استجابتها أو عدم استجابتها للشروط الفنية. إذا لم يكن العرض مستجيبا بشكل جوهري لطلب 

ة العروض، و/أو لم يطابق الشروط الفنية، فلن يتم النظر فيه، إال إذا كان المرشح الذي قدم العرض غير المستجيب مخوال من الجه
 المتعاقدة بأن يقوم على الفور بإعادة تقديم عرض مستجيبا للشروط الجوهرية والمطالب الفنية.

 



 

 

العروض التي يتبين أنها مستجيبة جوهريا وفنيا سوف تخضع لفحص الجهة المتعاقدة للتحقق من خلوها من األخطاء الحسابية. وعندما 
وبالكلمات، سوف يعتد بالتعبير بالكلمات. إذا ما رفض المرشح قبول التصحيحات فسيتم تكون هناك فروق بين المبالغ المعبر عنها باألرقام 

 رفض عرضه.
 

 المفاوضات
تحتفظ الجهة المتعاقدة بحقها في االتصال بالمرشحين الذين قدموا عروضا اعتبرتها مستجيبة جوهريا وفنيا لتقترح عليهم التفاوض على 

إلى انحرافات جوهرية في البنود والشروط الواردة في طلب العروض، ولكنها تهدف إلى  شروط تلك العروض. ولن تؤدي المفاوضات
 الحصول على شروط أفضل من المرشحين من حيث الجودة الفنية وفترات التنفيذ وشروط الدفع وما غيرها.

 
غرض تقليل التسعيرة المقترحة عندما ولكن يمكن أن يكون الهدف من المفاوضات هو تخفيض نطاق األشغال أو مراجعة بعد بنود العقد ب

 تكون تلك التسعيرة المعروضة تتخطى الموازنة المتاحة
 

A.13. Evaluation of proposal 
The evaluation method will be the quality and cost based selection. A two-stage procedure shall 
be utilised in evaluating the Proposals: a technical evaluation and a financial evaluation. 
 
Proposals will be ranked according to their combined technical (St) and financial (Sf) scores using 
the weights <40>% for the technical proposal; and <60>% for the offered price. Each proposal’s 
overall score shall therefore be: St X <40>% + Sf X <60>%. 
Technical evaluation  
For the evaluation of the technical proposal, the Contracting Authority shall take the following 
criteria into consideration with the indicated weights. 
 

- use of local labour and local material <10>%  
- fulfilment of functionality <40>% 
- overall technical solution <50>% 

Financial evaluation  
Each proposal shall be given a financial score. The lowest Financial Proposal (Fm) will be given a 
financial score (Sf) of 100 points. The formula for determining the financial scores shall be the 
following: 
 
Sf = 100 x Fm/F, in which  
Sf is the financial score  
Fm is the lowest price and 
F is the price of the proposal under evaluation 
 
Substantial responsiveness, technical responsiveness and correction of errors 
The Contracting Authority will determine whether the proposals meet the eligibility requirements, 
have been properly signed, are substantially responsive to the Request for Proposal, have any 
material errors in computation, and are otherwise generally in order. The Contracting Authority will 
also proceed with a summary examination of the technical qualities of each proposal classifying 
them as technically responsive or non-responsive. If a proposal is not substantially responsive i.e. 
it contains material deviations from or reservations to the terms, conditions and specifications of 
the Request for Proposal, and/or is technically non-responsive, it shall not be considered further, 
unless the Candidate having made the non-responsive proposal is authorized by the Contracting 
Authority to re-submit immediately a substantially and technically responsive proposal. 
 
Proposals determined to be substantially responsive and technically responsive will be checked by 
the Contracting Authority for any arithmetic errors. Where there is a discrepancy between the 
amounts in the figures and words, the amount in words will govern. If a Candidate refuses to accept 
the correction, his proposal will be rejected. 
 
 
 



 

 

Negotiations 
The Contracting Authority reserves the right to contact the Candidates having submitted proposals 
determined to be substantially and technically responsive, in order to propose negotiation of the 
terms of such proposals. Negotiations will not entail any substantial deviation to the terms and 
conditions of the Request for Proposal, but shall have the purpose of obtaining from the Candidates 
better conditions in terms of technical quality, implementation periods, payment conditions, etc. 
 
Negotiations may however have the purpose of reducing the scope of the Works or revising other 
terms of the Contract in order to reduce the proposed remuneration when the proposed 
remunerations exceed the available budget. 
 

 معايير منح العقد 14أ.
العقد للمرشح الذي يبدو أن لديه القدرة والموارد على تنفيذ العقد بفعالية والذي تكون قدر قررت أنه سوف تقوم الجهة المتعاقدة بمنح 

 يستجيب جوهريا لوثائق طلب العروض والذي يكون قد حصل على أعلى درجة إجمالية.
 

A.1. Award criteria 
The Contracting Authority will award the Contract to the Candidate who appears to have the 
capability and resources to carry out the Contract effectively, which has been determined to be 
substantially responsive to the documents of the Request for Proposal and which has obtained the 
highest overall score. 
 

 العقد ودخوله حيز التنفيذالتوقيع على  15 أ
بإخطار المرشح الرابح كتاب بقبول عرضه وتخطر المرشحين غير الرابحين   السلطة المتعاقدة، سوف تقوم  صالحية العرضقبل انقضاء فترة  

 بنتيجة عملية التقييم. با  كت
العقد بغرض إدراج تفاصيل العرض الرابح فيها. وخالل وتقوم الجهة المتعاقدة بالتعاون مع المرشح بإعداد كافة الوثائق الواردة في مسودة 

 < أيام من منح العقد، يتوجب على المرشح الرابح أن يقدم للجهة المتعاقدة برنامج تنفيذ نهائي ليحصل على موافقتها عليه.7> 
 

شح الرابح أن يوقع على العقد ويضع < أيام من استالم العقد الذي ال تكون الجهة المتعاقدة قد وقعت عليه بعد، يتوجب على المر7خالل > 
العقد فور توقيع الجهة  نيصبح المرشح الناجح متعاقدا ويبدأ سريا ، تاريخ التوقيع عليه وأن يعيده للجهة المتعاقدة. فور التوقيع على العقد

 المتعاقدة عليه.
 

المنصوص عليها، فإنه يحق للجهة المتعاقدة أن تعيد النظر في قبول إذا لم يتمكن المرشح الرابح من التوقيع على العقد وإعادته خالل األيام 
ن العرض وأن تفكر بإلغائه بدون المساس بحق الجهة المتعاقدة بالمطالبة بأي تعويض أو اتباع أي إجراء تصحيحي فيما يتعلق بهذا العجز، ول

 . ليهع يكون للمرشح الرابح أي حق بالمطالبة بأي شيء كان من الجهة المتعاقدة
 

A.15. Signature and entry into force of the Contract   
Prior to the expiration of the period of the validity of the proposal, the Contracting Authority will 
inform the successful Candidate in writing that his/her proposal has been accepted and inform the 
unsuccessful Candidates in writing about the result of the evaluation process.  
 
The Contracting Authority and the successful candidate shall in cooperation prepare all documents 
listed in the Draft Contract, in order to include therein all details of the successful proposal. Within 
<7> days of notification of the award of the Contract, the successful Candidate shall submit to the 
Contracting Authority, for its consent, a final Programme of Implementation.   
 
Within <7> days of receipt of the Contract, not yet signed by the Contracting Authority, the 
successful Candidate must sign and date the Contract and return, to the Contracting Authority. 
On signing the Contract, the successful Candidate will become the Contractor and the Contract 
will enter into force once signed by the Contracting Authority. 
 
If the successful Candidate fails to sign and return the Contract within the days stipulated, the 
Contracting Authority may consider the acceptance of the proposal to be cancelled without 
prejudice to the Contracting Authority's right to claim compensation or pursue any other remedy in 
respect of such failure, and the successful Candidate will have no claim whatsoever on the 
Contracting Authority. 



 

 

 
  

 اإللغاء لألفضلية 16أ. 
تحتفظ الجهة المتعاقدة بالحق في قبول العرض أو رفض أي أو كافة العروض في أي وقت قبل منح العقد، بدون أن تتكبد تبعا لذلك ألي 

 مسئولية قانونية تجاه المرشحين. وتحتفظ الجهة المتعاقدة بالحق في المبادرة بدعوة جديدة لطلب عروض.
 

A.16. Cancellation for convenience 
The Contracting Authority reserves the right to accept any proposal or reject any or all proposals 
at any time prior to the award of the Contract, without thereby incurring any liability to the 
candidates. The Contracting Authority reserves the right to initiate a new invitation to submit a 
proposal. 

 . طريقة الدفع: ١٧أ.
 ستيتم توزيع الدفاع وفق التالي: 

 . خالل أسبوعين من توقيع العقد  % من قيمة العطاء20الدفعة االولى:  -
 . % عند تسليم كافة األعمال40الدفعة الثانية:  -
 وتقييم كافة األعمال.  االستالم% من قيمة العقد بعد شهر من 40الدفعة الثالثة واالخيرة:  -

 
 
A. 17. Payments: 
- First Payment: 20% of the total amount will be paid after 2 weeks from the Contract signature. 
- Second Payment: 40% upon delivery of all works. 
- Third / Final Payment: 40% of the contract value a month after the completion of all works and 
evaluation. 
 
 

 :  مالحظات

النسبة  -والبقية من شركة أفكار لإلنتاج     االوروبي  االتحاداالجمالي من    العطاء  قيمة  من٪  ٤٥  -٪٣٥  بينسيتم تغطية   •
  دون   تكون  أن   يجب   وعليه   المضافة   القيمة   ضريبة  من   معفى المبلغ المقدم من االتحاد االوروبي    ويكون   -للتغيير  قابلة 

  الحصول  تستطيعون حتى المالية، وزارة من الضريبي اإلعفاء  بكتاب بتزويدكم وسنقوم  المضافة،  الضريبة  إضافة
   .صفرية  فاتورة  على

" في  التغيير وكالء : الشرقية  القدس "شباب  مشروع لصالح يكون  أحدهما عمل لهذا العطاء  عقدين توقيع سيتم وعليه •
  وجمعية  سطينية،الفل والرؤية  ،الدينماركيةفلسطين والمنفذ من قبل شركة أفكار بالشراكة مع المساعدات الكنسية 

مع شركة أفكار لإلنتاج.   األخر  العقد وومسار إبراهيم الخليل، المدعوم من االتحاد االوروبي.  ، المسيحية الشابات
 . لالنتاج افكار  شركة   من مباشرة تغطيتها ستتم التي والمبالغ  االعمال سيتضمن االخر والعقد

 
 
Notes:  

• 35% - 45% of the total tender value will be covered by the European Union and 
the rest by Afkar Production Company - the percentage is subject to change - and 
the amount submitted by the European Union is exempt from VAT, and therefore 
it must be without adding the added tax, and we will provide you with a letter of tax 
exemption From the Ministry of Finance, so that you can get a zero bill. 

• Accordingly, Will be signed two contracts, one contract under the EU project, this 
35%-45% of works are for use by the Contracting Authority in its “East Jerusalem 
Youth: Agents of Change” Programme in Palestine, and implemented by Afkar in 
partnership with, DanChurchAid/Norwegian Church Aid, Palestinian Vision, 
EJYMCA and Masar Ibrahim Al Khalil, supported by European Union. And the 
other contract to clarify the works & the amount that will be coveres by Afkar. 
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ANNEX 1: TECHNICAL SPECIFICATIONS AND REQUIREMENTS 
 
 

 معلومات خلفية •

تقوم شركة أفكار بتجهيز مقر إذاعة باللغة اإلنجليزية في مدينة رام هللا، وستتضمن  ، Jerusalem 24إذاعة  مكتب وتجهيز عداد> 
مقترح للمقر، هدم بعض جدران الجبص، وبناء غيرها وفق  فيها تصميماألعمال المطلوبة إعادة تقطيع لبعض غرف ومرافق المكتب، بما 

الفواصل الزجاجية، وعزل استوديو اإلذاعة بالصوف الصخري باإلضفة للعزل الداخلي  إقامة بعضالمخطط المرفق، باإلضافة إلى 
ومطبخ صغير، وغرفة  2 للصوت داخل األستوديو باستخدام القطع الخاصة بذلك، وتمديد شبكة كهرباء وإنترنت، وإنشاء حمام عدد

 للسيرفر

• BACKGROUND INFORMATION 
preparing the Jerusalem 24 radio office, Afkar is preparing an English-language radio office in 
Ramallah, and the required works will include the re-cutting some office rooms and facilities, 
including a proposed design for the office, the demolition of some gypsum walls, and the 
construction of others according to the attached plan, in addition to setting up Some glass walls 
, and isolation of the radio studio with rock wool, in addition to the internal insulation of the 
sound inside the studio using the special pieces for that, the extension of the electrical network 
and the Internet, the construction of a number 2 bathrooms, a kitchenette, and a server room.  

 
 

 (1الرجاء االطالع على ملحق رقم )

 
 الشروط

 (Ver 2 2012 –من الشروط والبنود العامة لعقود اأِلشغال  44و 31الفحص واالختبار )المادة  •

 .يجب إجراء االختبارات وفحص المعدات واآلالت التي سيقدمها المرشح والتدابير العملية للفحص

 قائمة الورشة •

 . يجب أن يوفرها المتعاقد/ الجهة المتعاقدة

 والشاحناتالسيارات  •

 يجب أن يوفرها المتعاقد/ الجهة المتعاقدة

 المواد والتوريدات •

 يجب أن يوفرها المتعاقد/ الجهة المتعاقدة

 المعدات •

 يجب أن يوفرها المتعاقد/ الجهة المتعاقدة
 

 التوقيت والتنفيذ •

 يوم 40 لالنتهاء من كافة األعمال الفترة المتوقعة
 2020\4\17 لبدء العمل المتوقعالتاريخ 

 2020\06\27 التاريخ المتوقع إلنهاء ا لعمل
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

REQUIREMENTS 
 

• INSPECTION AND TESTING (article 31 and 44 of the General Terms and Conditions 
for Works Contracts – Ver2 2012)  
<Tests to be carried out, testing equipment and instruments to be provided by the Candidate 
and practical arrangements for testing> 
 

• LIST OF PLANT 
<To be provided by Contractor/by Contracting Authority> 
 

• VEHICLES AND TRUCKS 
<To be provided by Contractor/by Contracting Authority> 
 

• MATERIALS AND SUPPLIES 
<To be provided by Contractor/by Contracting Authority> 
 

• EQUIPMENT 
<To be provided by Contractor/by Contracting Authority> 
 

• ACCOMMODATION ON SITE FOR THE ENGINEER/LABOUR 
<To be provided by Contractor/by Contracting Authority> 
 
 
 

• TIMING AND IMPLEMENTATION 
Expected period of execution 40 Days  
Expected starting date 17\05\2020 
Expected completion date 27\06\2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 : وثائق التصميمات والرسومات2الملحق 
 المخططات المعمارية والكهربائية للتنفيذ  

 

ANNEX 2: DESIGN DOCUMENTS AND DRAWINGS 
 

Designs and drawings 
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ANNEX 3: PROPOSAL SUBMISSION FORM 
 

 عرضي المالي للخدمات التي أقدمها هو كما يلي:
 

My financial proposal for my services is as follows: 
 

 العرض المالي
FINANCIAL PROPOSAL 

 العملة 
Currency 

 المبلغ
Amount 

  السعر اإلجمالي )الرسوم والمصاريف(
Global price (fees and expenses) 

$  

 ضريبة القيمة المضافة أو الضرائب األخرى
VAT or other tax 

  

 السعر اإلجمالي شامل الضريبة
Total price incl. Taxes 

  

 
 

 Jerusalem 24إعداد وتجهيز مكتب إذاعة  الئحة الكميات لبناء

BILL OF QUANTITY FOR THE CONSTRUCTION OF Preparing Jerusalem 24 radio office 

 عدد المنشآت
Number of structures 

 بالدوالرإجمالي المبلغ ب 
DollarTotal amount in  

   مجموع اعمال الهدم

   مجموع اعمال الجبصين

   مجموع اعمال الزجاج

   والدهانمجوع اعمال الطراشة 

   مجموع اعمال المنجور

   مجموع اعمال الشايش

   مجموع اعمال البالط

   مجموع أعمال الكهرباء

   مجموع أعمال السباكة

   أعمال العزلمجموع 

   المجموع الكلي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 المضافة  القيمة ضريبة  اضافة  دون  االسعار  جميع  ذكر يحب : مالحظة
 

 Jerusalem 24إعداد وتجهيز مكتب إذاعة  الئحة الكميات إلنشاء

 
BILLS OF QUANTITIES FOR THE CONSTRUCTION OF EACH Preparing Jerusalem 24 radio office 

 وصف البند 
 

 منشأ المواد 
 

بند 
 رقم؟ 
 

 الكمية
 

 الوحدة 
 

 سعر الوحدة 
بالدوالر  
 االمريكي

المبلغ   
اإلجمالي 
بدون  

الضرائب  
وغيرها من  
  الرسوم 
بالدوالر  
 االمريكي
 

 مالحظات
 

Item description Origin of 
materials 

Item 
no. 

Quantity Unit Unit price 
$ 

 Total 
amount 

Excl. taxes 
and other 

duties $ 

Notes 

 >التشطيب<
<Fitting> 

        

         اعمال الهدم -01

جميع اعمال الهدم تشمل نقل الركام و 
التخلص منه في المكان المرخص و المصرح 

 لذلك

        

     2م 80 1-1 / هدم حوائط جبصين قائمة

     عدد 1 2-1 / هدم مرحاض قائم تشمل ازالة بالط الجدران

     عدد 1 3-1 / هدم مطبخ وازالة الخزائن الخشبية

     مقطوع  1 4-1 / ازالة السقف المستعار

اعمال هدم في ارضية الطابق للوصول الى 
تاسيس منسوب العقدة الخرسانية لعمل 

لتمديدات الميكانيكية للحمامات الجديدة 
 والمطبخ

     مقطوع  1 1-5 /

         مجموع اعمال الهدم

         اعمال الجبصين -02

اعمال بناء حوائط جبصين احمر مضاد 
للحريق لعمل جدران وقواطع بين الغرف 
ولبناء حمامات جديدة. السعر يشمل عزل 
 الجدران من الداخل بصوف صخري

 

     2م 70 2-1 /

سم السقف  30اسقف معدنية بعرض 
 الحمامات

     2م 20 2-2 /

         مجموع اعمال الجبصين

         اعمال الزجاج -03

توريد وتركيب واجهات زجاجية سيكوريت 
لعمل قواطع بين الغرف، السعر يشمل باب مع 
جك ارضي وكل االكسسوارات الالزمة 

 للتركيب.

     2م 40 1-3 ايطالي 

توريد وتركيب واجهات زجاجية سيكوريت 
لعمل قواطع بين الغرف، السعر يشمل كل 

 االكسسوارات الالزمة للتركيب.

     2م 30 2-3 ايطالي 



 

 

         مجموع اعمال الزجاج

         اعمال الطراشة و الدهان -04

     2م 100 1-4 محلي  اعمال توريد دهان املشن لطراشة الجدران

توريد دهان املشن لطراشة السقف اعمال 
بلون اسود، السعر يشمل طراشة جميع 

 التمديدات الموجودة في السقف

 
 محلي 

 
4-2 

 
110 

     2م

اعمال دهان زيتي لدهان الباب المعدني 
 الرئيسي
 

     2م 10 3-4 محلي 

         مجوع اعمال الطراشة و الدهان

         اعمال المنجور -05

وتركيب ابواب خشبية قشرة بلوط توريد 
، السعر يشمل 205*65للحمامات بقياس 

توريد وتركيب حلق من خشب البلوط،  السعر 
يشمل زرفيل ايطالي المصدر وجميع 

 المفصاالت واالكسسوارات الالزمة للتركيب

     عدد 2 1-5 محلي 

توريد وتركيب ابواب خشبية قشرة بلوط 
السعر يشمل توريد ، 205*80للغرف بقياس 

وتركيب حلق من خشب البلوط،  السعر يشمل 
زرفيل ايطالي المصدر وجميع المفصاالت 

 واالكسسوارات الالزمة للتركيب

     عدد 3 2-5 محلي 

اجور توريد وتركيب خزائن مطبخ سفلي 
وعلوي على ان يكون الهيكل من الساندويش 
االحمر والدرفات من قشرة البلوط حسب 
التصميم المرفق، السعر يشمل كافة االعمال 

 واالكسسوارات الالزمة للتركيب

     م.ط. 8 3-5 محلي 

         مجموع اعمال المنجور

         اعمال الشايش -06

توريد وتركيب شايش لخزائن المطبخ باللون 
الذي يراه المهندس مناسبا، السعر يشمل بانيل 

 سم60الخزائن وحوض 

     م.ط. 4 1-6 اسباني

         مجموع اعمال الشايش

         اعمال البالط -07

اعمال توريد وتبليط بالط ارضي مانع 
الرضية الحمام،  33*33لالنزالق قياس 

السعر يشمل الركام اسفل البالط والمونة 
والروبة وجميع االعمال التي تضمن جودة 

 العمل

     2م 8 1-7 اسباني

بالط جدران الحمام، اعمال توريد وتبليط 
السعر يشمل المونة والروبة والزوايا وجميع 

 االعمال التي تضمن جودة العمل

     2م 30 2-7 اسباني

اعمال توريد وتبليط بالط جدران مطبخ، 
السعر يشمل المونة والروبة والزوايا وجميع 

 االعمال التي تضمن جودة العمل

     2م 4 3-7 اسباني

         البالطمجموع اعمال 

 <Fitting>اعمال التشطيب إجمالي 
Total carried to summary 

        

         

 >أشغال الكهرباء< -08
<Electrical works> 

        



 

 

على المقاول أن يقوم بتنفيذ األعمال حسب 
المخططات والمواصفات ووثائق العطاء 
وحسب متطلبات سلطة الكهرياء المحلية 

يقوم بفحص وتشغيل وتسليم وعليه أن 
التمديدات الكهربائية للجنة المختصة والفحص 

 بالميجر.
 

        

توريد وتركيب وفحص وتشغيل نقاط اإلنارة 
محمال عليها المواسير والعلب واالسالك 
والمفاتيح  نوع جيفز او بتشينو او ما يعادلة 
كل ما يلزم حسب المخططات والمواصفات 

 المهندسوتعليمات 

     عدد 20 1-8 محلي 

توريد وتركيب وفحص وتشغيل وحدات 
االنارة مع الخوانق والستارترات والمصابيح 
والمكثفات مع كل ما يلزم حسب المخططات 
 والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

     عدد 40 2-8 محلي 

أمبير  16توريد وتركيب وتشغيل نقطة ابريز 
غالق اوتوماتيكي محمال ذو ثالث فتحات مع 

عليها األسالك والمواسير والعلب واألباريز 
نوع جيفز او بتشينو وكل ما يلزم حسب 

المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس 
 المشرف

     عدد 20 3-8 محلي 

     عدد 4 4-8 محلي  كاالسابق ولكن نقطة ابريز مطري.

توريد وتركيب وفحص وتشغيل نقطة ابريز 
هاتف والسعر يشمل المواسيروالكوابل والعلب 
واالبريز وماسورة التغذية الرئيسية  وكل ما 

يلزم حسب المواصفات والمخططات 
 وتعليمات المهندس

     عدد 3 5-8 محلي 

نتورك توريد وتركيب وفحص وتشغيل نقطة 
cat 6  والسعر يشمل المواسيروالكوابل

والعلب واالبريز وماسورة التغذية الرئيسية  
وكل ما يلزم حسب المواصفات والمخططات 

 وتعليمات المهندس

     عدد 15 6-8 محلي 

         مجموع أعمال الكهرباء

 المجموع حتى هذه المرحلة
Total carried to summary 

        

 السباكة<>أعمال  -09
<Plumbing works> 

        

         

مصارف سيفونات   (FD)توريد وتركيب
نخب أ لون  (UPVC)أرضية بالستيكية 

"  والسعر يشمل جميع ما يلزم 4احمر قطر 
نخب )أ(  (UPVC)من مواسير حمراء اللون 

اقرب وذلك من المصرف األرضي ولغاية 
وجميع ما يلزم من تثبيت ماسورة في البناية 

وتوصيل ووصالت وحلقات مطاطية وتغليف 
وفحص مع توريد وتركيب غطاء المصرف 
المسننه والمصافي من فوالذ ال يصدأ قياس 

سم مربعة الشكل وحسب الموصفات  15×15
 والمخططات وتعليمات المهندس.

 

     عدد 4 1-9 محلي 

او ما برابيج بيكس باستيكيه توريد وتركيب 
يعادلة كامال مع كافة القطع والوصالت، 

والمحابس وكل ما يلزم من حفر وكل ما يلزم 

     م.ط. 40 2-9 ايطالي 



 

 

التمام العمل كما هو وارد في المخططات 
 والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

وتشمل كافة  .S.Fتوريد وتركيب وتشغيل  
الوصالت والحنفيات والمحابس والخالطات 
المطلية بالكروم )فرامو أو بياني أو ما 

يعادلها(  والسيفونات من الكروم والصرف 
ألقرب مصرف ارضي  أو مجمع أو خط 

 .صاعد

     عدد 4 3-9 ايطالي 

Sanitary Fixtures         

مرحاض إفرنجي بورسالن مزجج ابيض 
تركي أو برتغالي نخب أ أو ما إيطالي أو 

يعادله مع الغطاء من النوع الثقيل وصندوق 
لتر وخط  9طرد بالسون أو ما يكافئه سعة 

الصرف حتى الخط الرئيسي وكل ما يلزم 
للتشغيل من برابيش ومحابس كلها مطلية 
بالكروم، والسعر يشمل أيضا بربيش شطافة 
بطول واحد متر، والمقبض والبربيش مطليان 

ضا بالكروم، وكذلك حمالة ورق التواليت أي
والتي تكون من الحديد الذي ال يصدأ وكل ذلك 
حسب المخططات والمواصفات وموافقة 

 المهندس المشرف.

     عدد 2 4-9 ايطالي 

بورسالن مزجج ابيض   (Bidet)شطافة 
 برت

     عدد 2 5-9 ايطالي 

مغسلة بورسالن مزجج أبيض ايطالي أو 
برتغالي نخب أ أو ما يعادلها بدون تركي أو 

سم مع خالط الماء من 45× 60رجل قياس 
النوع الذي يركب على المغسلة نوع فرامو أو 
بافوني أو ما يكافئه والسيفون ومحابس الزاوية 

ملم وكلها مطلية بالكروم 13والبرابيش قطر 
وكل ما يلزم للتركيب والصرف ألقرب علبه  

سب تجميع أو مصرف ارضي وذلك ح
المخططات والمواصفات وموافقة المهندس 

 المشرف.

     عدد 3 6-9 ايطالي 

توريد وتركيب مرآة عادية قياس 
سم مع إطار ألمنيوم ابيض 60سم× 40

 لتركيبها فوق المغاسل.

     عدد 3 7-9 ايطالي 

         مجموع أعمال السباكة

 المجموع حتى هذه المرحلة
Total carried to summary 

        

         عزل األستوديو من الداخل 10

Cinema Round Premium  -
-   Set Vicoustic) -Red  

Dimensions: 600 × 600 × 
/ color : red  75 mm 

-1 اوروبي
10 

     قطعة 8

Cinema Square Premium  -
–Vicoustic  

Dimensions: 595 - 
x 595 x 40 mm / color : 

blue 

-2 اوروبي
10 

     قطعة 8

Multi Fuser DC2 KIT  -
Vicoustic  – 

-3 اوروبي
10 

     قطعة 6



 

 

Dimensions:590 x 
590 x 147 mm / color : 

white or black 

Super Bass Extreme 
-Premium Vicoustic  

Dimensions:595 x 595 x 
155 mm/ color : grey or 

black 

-4 اوروبي
10 

     قطعة 4

 عزل األرضية

ISO blanket pro vicoustic 
Dimensions 6000x1000x4mm 

-5 اوروبي
10 

     رول 3

 عزل الجدران
 صوف صخري

 سم ارتفاع  260متر طول، *  10

-6 محلي 
10 

     قطعة  

         مجموع أعمال العزل 

 المجموع حتى هذه المرحلة
Total carried to summary 

        

         

         الملخص

 >البناء<
<Masonry> 

        

 الكهرباء<
<Electrical works> 

        

 >السباكة<
<Plumbing works> 

        

 >المعدات<
<Equipment> 

        

 >المواد<
<Material> 

        

 >الورشة<
<Plant> 

        

 >التشطيب<
<Fitting> 

        

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 معلومات عن الشركة
COMPANY INFORMATION 

 اسم الشركة القانوني
Company (legal name) 

 

 الرقم واسم الشارع
Street name and no. 

 

 المدينة
City 

 

 الرمز البريدي
Postal Code 

 

 الدولة
Country 

 

  

 رقم الهاتف
Phone no. 

 

 رقم الفاكس
Email 

 

 اإللكترونيالبريد 
Website 

 

  

 المدير )االسم(
Director (name) 

 

  

 
 

 

 األشخاص المعرفون
REFERENCES 

 االسم ودولة العميل
Name and 
country of 
Contracting 
Authority 

 نوع العقد
Type of works 

 القيمة
Total value 

 اسم مسئول االتصال
Contact name 

الهاتف والبريد 
 اإللكتروني

Phone/fax and 
email 

     

     

     

     

األخيرة ومعلومات حول العقود  الثالثيرجى إدخال تفاصيل التجربة واألداء السابق في عقود ذات طبيعة مشابهة خالل السنوات 
األخرى الحالية وتلك التي توجد فيها التزامات تعاقدية. يرجى إرفاق األشخاص المعرفين المتوفرين و/أو شهادة إنهاء العمل من الجهة 

 المتعاقدة ذات الصلة
Include details of the experience and past performance on contracts of a similar nature within the 
past three years and information on other contracts in hand and contractually committed. Please 
attach available references and/or certificates of completion from the relevant contracting 
authorities. 
 
 
 
 



 

 

 
 

 المؤهالت الفنية
TECHNICAL QUALIFICATIONS 

تعليقات على المواصفات والرسومات 
 الفنية

Comments on technical 
specifications and drawings 

 

 خطة العمل
يرجى إرفاق خطة العمل مع وصف مختصر ألهم النشاطات مبينة لتسلسل العمل والجدول الزمني المقترح لتنفيذ األشغال. وبشكل خاص، 

النشاطات ذات الصلة والمواعيد ومخصصات العمال وموارد الورشة من معدات واألشغال المؤقتة والدائمة التي يجب أن يفصل العرض 
سيتم بناؤها. يجب على المرشح أن يأخذ بالحسبان ظروف الطقس السائدة وشروط إعداد التصاميم والحصول على تراخيص البناء قبل 

 المباشرة بأعمال البناء.
 

 
                                           WORKPLAN  

Please attach a work plan with brief descriptions of major activities, showing the sequence and 

proposed timetable for the execution of the works. In particular, the proposal shall detail the relevant 

activities, dates, allocation of labour and plant resources, temporary and permanent works to be 

constructed. The Candidate shall take account of the prevailing weather conditions and the 

requirement to prepare designs and obtain building permits prior to the execution of construction 

works.  

 

          

 
 "الصالحية" 10أيام بعد تاريخ اإلغالق بموجب المادة أ. 60العرض ساري لفترة

شبكات  الطالء /  /، تقطيع مكاتب Jerusalem 24إذاعة  مكتب وتجهيز إعداد lot Wor 81 بعد االطالع على طلب العروض رقم
وبعد فحص طلب العروض فإننا نعرض تنفيذ األشغال المبينة  ٠٣/٠٥/٢٠٢٠  < المؤرخ بتاريخواإلنترنت، وعزل األستوديو   الكهرباء

 في المواصفات والشروط الفنية ضمن اإلطار الزمني المبين في المواصفات والشروط الفنية.
 كما أننا بمقتضاه

 

 .Ver 2 2012 –نقبل بدون تحفظ كافة أحكام طلب العروض بما فيها الشروط والبنود العامة لعقود األشغال  •

 Ver 2 2012من الشروط والبنود العامة لعقود األشغال  59نقر ونشهد على امتثالنا بمعايير األهلية الواردة في المادة  •

 .ديننقر ونتعهد بااللتزام بمدونة السلوك الخاصة بالمتعاق •

 وسيتم التأكيد على هذا التعهد في العقد وسوف تعتبر أي معلومات مضللة بمثابة سبب يستدعي إنهاء العقد.

 

 التوقيع والختم:

 وقع عليه:
 

 المرشح
 اسم الشركة

 العنوان
 رقم الهاتف

 البريد اإللكتروني
 اسم الشخص المسئول عن االتصال

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
The proposal is valid for a period of 60 days after the closing date in accordance with the article 
A.10. Validity.  
    
After having read this Request for Proposal no. lot Wor 81 Preparing Jerusalem 24 radio office,  
Internal office chopping/ painting / electrical and internet networks, and isolating the studio, dated 
03/05/2020 and after having examined the Request for Proposal, I/we hereby offer to execute all 
Works described in the Technical Specifications and Requirements within the time frame 
described in the Technical Specifications and Requirements. 
Further, I/we hereby: 

• Accept, without restrictions, all the provisions in the Request for Proposal including the 
General Terms and Conditions for Works Contracts - Ver2 2012,  

• Certify and attest compliance with eligibility criteria of article 59 of the General Terms and 
Conditions for Works - Ver2 2012.  

• Certify and attest compliance with the Code of Conduct for Contractors. 
 

 
This declaration will be confirmed in the Contract and misrepresentation will be regarded as 
grounds for termination. 

 
 
Signature and stamp: 

Signed by:  
 
 
The Candidate  
Name of the company  
Address   
Telephone no.   
Email  
Name of contact person  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 VER2 2012 - الشروط والمرجعيات العامة لعقود األشغال                                        

 عام 

 تعريفات  .1

 في هذه الشروط والبنود العامة، يكون للمصطلحات التالية المعاني المشار إليها فيما يلي:
المتعاقدة والمتعاقد لتنفيذ استكمال "العقد" هو االتفاقية التي تدخل فيها  الجهة  (أ

األشغال، التي تنطبق عليها هذه الشروط والبنود العامة: ويتكون العقد من الوثائق 

 المبينة في العقد؛

"األشغال" هي ما يشترطه العقد على المتعاقد للبناء والتركيب والتسليم للسلطة  (ب

 المتعاقدة، حسب الوصف الوارد في المواصفات الفنية.

شغال المؤقتة" تشمل المواد التي سيقوم المتعاقد ببنائها بدون أن تكون هناك نية "األ (ت

 لتحويلها ألشغال دائمة وتشكل جزءا من األشغال؛

"المهندس"، "المشرف"، "مدير المشروع" عبارة عن مصطلحات يمكن أن يتم  (ث

مصطلح  استخدام أحدها للداللة على معانيها كلها في الوثائق التعاقدية؛ ويعني كل

الشخص المسئول عن اإلشراف على تنفيذ األشغال، والمتابعة وإدارة تنفيذ العقد 

 باإلنابة عن  الجهة المتعاقدة؛

"تقسيم السعر اإلجمالي" عبارة عن قائمة بعدة عناوين للتسعيرات والتكاليف التي  (ج

 يتكون منها سعر العقد الشامل؛

كاليف األشغال على أساس الكميات "فاتورة الكميات" عبارة عن وثيقة تشير إلى ت (ح

 المتوقعة لبنود الشغل وأسعار الوحدة المحددة والسارية عليها؛

"سعر العقد" هو المبلغ المتفق عليه في العقد والواجب الدفع للمقاول لقاء تنفيذ  (خ

 واستكمال األشغال ولتعديل أي عيوب تنشأ فيها بموجب هذا العقد.

ماكن أخرى يتم بناء األشغال عليها أو تحتها أو "الموقع" هو قطعة األرض أو أي أ (د

 فيها أو خاللها.

"شركاء"  الجهة المتعاقدة هم المنظمات التي ترتبط بها أو تتعاون معها  الجهة  (ذ

 المتعاقدة.

 
 اللغة والقانون  .2

سيكون العقد وكافة الوثائق ذات الصلة به وكافة المراسالت المكتوبة بين األطراف باللغة 
 اإلنجليزية.

 
 واجبات وصالحيات المهندس العامة .3

يتولى المهندس إدارة العقد ومتابعته ويشرف على األعمال حسب نص العقد. وبشكل 3.1
 خاص يقوم بالمهام الواردة في الشروط والبنود العامة.

 
المتعاقدة تجاه المتعاقد خالل البناء وحتى تصبح الدفعة  ممثل الجهةيكون المهندس 3.2

النهائية مستحقة. ويقوم المهندس بتوفير المشورة للسلطة المتعاقدة ويتشاور معها. وتنقل  
الجهة المتعاقدة تعليماتها للمتعاقد من خالل المهندس. ويكون للمهندس سلطة التصرف نيابة 

المنصوص عليها في وثائق العقد وحسب التعديالت   عن  الجهة المتعاقدة فقط ضمن الحدود
التي تطرأ عليها كتابة بموجب العقد. لن يجري تعديل أو توسيع لمهام ومسئوليات وحدود 
صالحيات المهندس بصفته ممثل  الجهة المتعاقدة خالل البناء وذلك حسب نصها في العقد 

 د والمهندس.بدون الموافقة المكتوبة من  الجهة المتعاقدة والمتعاق
 

على المهندس أن يزور الموقع في فترات مناسبة لمكان البناء بحيث يصبح على دراية 3.3
بالتطورات العامة وبجودة األشغال ويحدد بشكل عام إذا ما كانت األشغال تتم حسب العقد. 

وبناء على مالحظاته في موقع العمل وبصفته المهندس يتعين عليه أن يطلع  الجهة 
 المتعاقدة على تطورات األشغال.

 
المتعاقدة، أوامر إدارية  وباسم الجهةيكون للمهندس الصالحية بأن يصدر للمتعاقد، 3.4

 تشمل تلك الوثائق والتعليمات اإلضافية الالزمة لحسن تنفيذ األشغال ولتصليح أي خلل فيها.
 

في وسائل وطرق لن يكون المهندس مسئوال عن أو يكون له حق التحكم والسيطرة 3.5
البناء وتقنيات البناء وترتيب العمل أو اإلجراءات أو عن احتياجات السالمة والبرنامج 

المتصل باألشغال أو باألشغال المؤقتة. لن يكون المهندس مسئوال عن أو تكون له السيطرة 
ي تنفيذ والتحكم في األفعال أو اإلغفال الذي يرتكبه المتعاقد )بما في ذلك إخفاق المتعاقد ف

األشغال بموجب العقد( والمتعاقدين من الباطن أو أي من وكالئهم أو موظفيهم أو أي 
أشخاص آخرين يؤدون خدمات خاصة باألشغال بخالل تلك األفعال أو اإلغفاالت التي 
تحدث بسبب فشل المهندس في أداء مهامه بما يتماشى مع العقد بين  الجهة المتعاقدة 

 والمهندس.
 

نص صريح في العقد يشير إلى ذلك فإن المهندس لن تكون له صالحية إعفاء بخالف 3.6
 المتعاقد من أي من التزاماته.

 
يجب على المتعاقد أن يضمن حرية وصول المهندس للموقع أو ألي مكان آخر تجري 3.7

فيه األشغال أو التصليحات وذلك في أي وقت كان. ويجب على المتعاقد أن يوفر تسهيالت 
 المهندس من الوصول إلى الموقع بحيث يؤدي المهام المنوطة به في العقد.لتمكين 

 
بناء على مالحظات المهندس وتقييم الوثائق التي يقدمها المتعاقد مع الفواتير وطلبات 3.8

الدفعات، فإن على المهندس تحديد المبالغ المستحقة للمتعاقد وعليه إصدار شهادات الدفع 
 حسب الالزم.

 

 
 
 
 

على المتعاقد أن يزود المهندس بأية معلمات يطلبها. ويمكن للمهندس ان يرتب  يجب3.9
لإلشراف على أو معاينة أي بند يتم تحضيره أو تصنيعه للتوريد بموجب العقد. لتحقيق هذه 
الغاية يمكنه أن يجري كل االختبارات التي يعتبرها ضرورية ليتحقق مما إذا كانت المواد 

دة والكمية المطلوبة. كما يمكنه أن يطلب استبدال أو تصليح، واألغراض تستوفي الجو
حسب الحال، لكل األغراض التي ال تنسجم مع العقد حتى بعد تركيبها. وفي حال إجراء 
عمليات اإلشراف والمعاينة فإن هذا ال يمكن أن يكون سببا يدفع المتعاقد للتنصل من 

 مسئوليته في حال ما رفض المهندس األشغال.
 

عند أدائه لمهامه يجب على المهندس أن يمتع عن اإلفصاح على معلومات عن وسال 3.10
التصنيع وعمليات المقاولة تكون قد وصلت إلى علمه بفعل قيامه باإلشراف على األشغال 
 أو معاينته بخالف اإلدالء بتلك المعلومات للسلطات التي يلزمها أن تكون على اطالع بها.

 
 الباطنالتعيين والتعاقد من  .4

المتعاقدة، أن يعين أو ينقل  من الجهةال يجوز للمهندس، بدون التفويض الكتابي المسبق 4.1
أو يرصد أو يضيف تدابر أخلى على العقد أو على أي جزء منه أو أي من حقوق المتعاقد 

 أو المطالبات أو االلتزامات التي ينص عليها العقد.
 

 من الجهةطن بدون التصريح المكتوب المسبق ال يجوز للمتعاقد أن يتعاقد من البا4.2
، 60المتعاقدة. ويجب أن يستوفي المتعاقدون من الباطن معايير التأهيل الواردة في المادة 

. مصادقة  الجهة المتعاقدة على التعاقد من الباطن 59و 58والشروط الواردة في المادتين 
بأداء أي جزء من األشغال لن يعفي على أي جزء من العقد أو على قيام المقاول من الباطن 

 المتعاقد من أي من التزاماته بموجب هذا العقد.
 

 توفير الوثائق  .5

يجب على  الجهة المتعاقدة أن تزود المتعاقد بدون أي رسوم بنسخة عن الرسوم المحضرة 
لتنفيذ العقد ونسخة عن المواصفات. يجب أن ينص العقد على قائمة الوثائق والبنود التي 

 يمكن وضعها تحت تصرف المتعاقد بناء على طلب األخير وذلك لتسهيل أعماله.
إال في حالة الضرورة بما يخدم غايات العقد، يمنع استخدام الرسوم والمواصفات وغيرها 
من الوثائق التي توفرها  الجهة المتعاقدة من قبل أي طرف ثالث ويمنع نقلها ألي طرف 

 بدون الحصول على الموافقة المسبقة من المهندس.ثالث من قبل المتعاقد 
 
 إمكانية الوصول للموقع .6

المتعاقدة وفي الوقت الالزم بما يتوافق مع تطور سير العمل في  على الجهةيتوجب 6.1
األشغال أن تضع الموقع وطرق الوصول إليه تحت تصرف المتعاقد وفق برنامج التنفيذ 

 العامة.المشار إليه في هذه الشروط والبنود 
 

المتعاقدة للمتعاقد ألي غايات بخالف تلك  تشتريها الجهةلن يتم استخدام أي أرض 6.2
 المتعلقة بتنفيذ العقد.

 
يجب على المتعاقد أن يحافظ على المقار التي توضع تحت تصرفه وأن يبقيها في حالة 6.3

 سليمة طوال فترة عمله فيها.
 

المتعاقدة  أو الجهةص آخر يفوضه المهندس يجب أن يسمح المتعاقد للمهندس وأي شخ6.4
 من الوصول إلى المقر وأي مكان آخر تجري فيها اشغال ذات عالقة بالعقد قيد التنفيذ.

 
 التزامات المتعاقد العامة .7

يجب على المتعاقد أن يقوم بكل عناية وبموجب أحكام العقد بتصميم األشغال للحد 7.1
األشغال ويكملها ويصلح أي عيوب فيها. ويجب المنصوص عليه في العقد وأن ينفذ تلك 

عليه أن يوفر مشرفي العمال والطواقم والمواد والمحطة والمعدات وغيرها من المور 
الالزمة سواء كانت ذات طبعة مؤقتة أو دائمة، مطلوبة لتصميم وتنفيذ وإكمال األشغال 

مه من العقد. ويتحمل ولتصليح أي عيوب فيها بالقدر المحدد به في العقد أو ما يمكن فه
المتعاقد كامل  المسئولية عن مالءمة واستقرار وسالمة كافة العمليات ووسائل البناء 

 بموجب هذا العقد.
 

يجب على المتعاقد أن يلتزم بالكامل بأي أوامر إدارية يعطيها له المهندس وأن يضمن 7.2
 اإلدارية. واصفات واألوامرالماالتزام موظفيه والمتعاقدين معه من الباطن وموظفيهم بهذه 

 
 برنامج التنفيذ  .8

ضمن الوقت المحدد في العقد، يتوجب على العقد أن يقدم برنامج تنفيذ العقد ليحصل 8.1
 على مصادقة المهندس. ويجب أن يحتوي البرنامج كحد أدنى على ما يلي:

 ترتيب األشغال الذي يقترحه المقاول لتنفيذ األشغال .أ

 والمصادقة على الرسومات إن وجدتمواعيد التسليم  .ب

 وصف عام للطرق التي يقترح المقاول تطبيقها لتنفيذ األشغال .ت

 وأي تفاصيل ومعلومات أخرى يطلبها المهندس بشكل معقول. .ث

 
 مصادقة المهندس على البرنامج ال تعني إعفاء المقاول من التزاماته الواردة في هذا العقد.

ى برنامج التنفيذ بدون الحصول على مصادقة ال يجوز إدخال أي تعديل جوهري عل
المهندس. وعلى أية حال إذا لم يكن تطور سير األشغال يتوافق مع البرنامج فإنه يجوز 
 للمهندس أن يصدر تعليمات للمقاول ليراجع البرنامج ويقدم برنامج معدل له للمصادقة.



 

 

 
 طاقم المقاول وموظفيه .9

لذين يستخدمهم المقاول كافيا ويجب أن يكون لكل يجب أن يكون عدد طاقم العمل والعمال ا
منهم المؤهالت الالزمة لضمان السير السليم للعمل وتنفيذ األشغال بشكل مرٍض. ويجب 

على المقاول استبدال األشخاص الذين يشير إليهم المهندس في رسالة مسببة لكونهم يعيقون 
تيباته الخاصة لتعيين كافة الموظفين التنفيذ السلس لألشغال. ويجب على المقاول أن يقوم بتر

والعمال. ويجب عليه أن يمتثل بقوانين العمل ذات الصلة السارية على العاملين لديه، كما 
يجب عليه أن يدفع لهم وأن يمكنهم من كافة حقوقهم القانونية. يجب على المقاول أن يطبق 

 بخصوص عمالة األطفال والعمل باإلكراه. 58المادة 
 

 المعدات  .10

تعتبر المعدات التي ينقلها المقاول للموقع أنها لغايات تنفيذ األشغال. ال يجوز للمقاول نقلها 
بدون موافقة المهندس الكتابية إال إذا بين أن المعدات المذكورة لم تعد ضرورية لتنفيذ 

 األشغال.
 

 رسومات المقاول .11

 يجب أن يقدم المقاول ما يلي للمهندس للحصول على المصادقة11.1
الرسومات والوثائق والعينات و/أو النماذج حسب الجدول الزمني واإلجراءات  (أ

 المنصوص عليها في العقد

 الرسومات التي يمكن أن يطلبها المهندس بشكل معقول لتنفيذ العقد (ب

 
مصادقة المهندس على الرسومات أو الوثائق أو العينات أو النماذج ال يعفي المقاول من أي 

 ص عليها في العقد.من التزاماته المنصو
قبل أن يصدر المهندس شهادة تفيد باستكمال الجزء الجوهري من األشغال، يجب 11.2

على المقاول أن يقدم أدلة تشغيل وصيانة مع الرسومات التي يجب أن تكون مفصلة كفاية 
 بحيث تسمح للسلطة المتعاقدة بتشغيل وصيانة وتكييف وتصليح كافة أجزاء األشغال.

 
ال يجوز إنتاج هذه الرسوم المفصلة والوثائق والبنود األخرى أو استخدامها لغايات 11.3

المتعاقدة كما يمنع نقلها ألطراف ثالثة، إال بموافقة المقاول ولقاء  قبل الجهةأخرى من 
 تعويض عادل يدفع له.

 
 السالمة في الموقع وعدم اإلزعاج .12

الموقع وسالمة كافة النشاطات في الموقع طوال يجب على المقاول أو يضمن سالمة 12.1
فترة التنفيذ ويكون مسئوال عن اتخاذ الخطوات الالزمة في مصلحة موظفيه وممثلي الجهة 
المتعاقدة واألطراف الثالثة للوقاية من الخسارة أو الحوادث التي يمكن أن تنشأ بفعل تنفيذ 

على نفقته الخاصة أن يبذل قصارى األعمال. ويجب على المقاول تحت مسئوليته الخاصة و
جهده لضمان حماية البنى القائمة وما يتم تركيبه فيها، وكذلك المحافظة عليها وصيانتها. 

كما يتوجب عليه وعلى نفقته الخاصة توفير وصيانة اإلضاءة والحماية والتسييج 
المهندس بشكل  والتجهيزات األمنية الالزمة لتنفيذ األشغال بالشكل السليم أو حسبما يطلبه

 معقول.
ويجب على المقاول على مسئوليته الشخصية ونفقته الخاصة أن يتخذ كافة 12.2

االحتياطات الالزمة لممارسات البناء الرشيدة والظروف السائدة وأن يحافظ على الممتلكات 
 المجاورة وأن يمتنع عن التسبب بأي إزعاج غير طبيعي فيها.

 
إجراء كافة العمليات الالزمة لتنفيذ األشغال بدون  يجب على المقاول أن يضمن12.3

التسبب بإزعاج وقلق لراحة الناس وبشكل خاص بدون إزعاج حركة السير أو وصالت 
 االتصاالت أو الكوابل المدفونة تحت األرض أو الموصالت أو أي شبكات أخرى.

 
أي مطالبات  يجب على المقاول أو يحجم عن التسبب باألذى وأن يعوض المقاول عن12.4

أو دعاوى أو إجراءات أو مطالبات تعويض وتكاليف ورسوم ونفقات تنشأ بسبب أو لها 
 صلة بفشل المقاول بااللتزام بواجباته المنصوص عليها في العقد.

 
 تجهيز الموقع .13

 يكون المقاول مسئوال عن:13.1
تحديد الموقع الدقيق لألشغال حسب العالمات األصلية والخطوط ومستويات  (أ

 إلشارات التي يوفرها المهندسا

 دقة تحديد الموقع ومستوى العمل واألبعاد واالنسجام مع كافة أجزاء األشغال (ب

 توفير المعدات وقطع الغيار الالزمة والعمال ذات الصلة بالمسئوليات القائمة (ت

وأن يراجع رسوم المهندس وتفاصيل األشغال وأن يطلع  الجهة المتعاقدة على أية  (ث

 ط في هذه التصاميم أو التفاصيل من شأنها أن تؤثر على األشغال.أخطاء أو أغال

 
إذا ما حدث في أي وقت أثناء تنفيذ األشغال أن ظهر خطأ في تحديد الموقع أو 13.2

المستوى أو األبعاد أو المواءمة في أي جزء من األشغال فيجب على المقاول، وبناء على 
قته الخاصة بما يرضي المهندس إال إذا كان طلب المهندس، أن يصوب تلك األخطاء على نف

الخطأ قد استند إلى معلومات غير دقيقة قدمها المهندس، في هذه الحالة تتحمل الجهة 
 المتعاقدة تكلفة التصحيحات.

 
إن قيام المهندس بتفقد أي تحديد للموقع أو تكييف أو تحديد لمستوى األشغال لن يعفي 13.3

قة هذه العمليات. يجب على المقاول أن يحافظ على المقاول من مسئوليته بخصوص د
 العالمات واإلحداثيات وغيرها من البنود التي تحدد موقع أشغاله.

 
 األشغال المؤقتة .14

يجب على المقاول وعلى نفقته الخاصة أن يجري كافة األعمال المؤقتة التي تسهل تنفيذ 
المؤقتة التي ينوي استخدامها مثل السد األشغال. ويجب أن يقدم للمهندس رسومات األشغال 

الحاجز للماء والدعامات واألغطية المتحركة. ويجب أن يأخذ بالحسبان كافة المالحظات 
 التي يعطيه إياها المهندس بينما يظل هو المسئول عن تلك الرسومات.

 
 االكتشافات  .15

الحفريات أو يجب إطالع المهندس على الفور بأي اكتشافات من أي نوع كان تتم أثناء 
أعمال الهدم ، حيث يقرر المهندس كيفية التعامل مع تلك االكتشافات آخذا بعين الحسبان 

 قانون الدولة المنتفعة.
 

 المسئولية عن الخسارة أو الضرر .16

منذ بداية تاريخ األشغال وحتى تاريخ استكمال العمل الجوهري كما هو مبين في شهادة 
المقاول مسئوال مسئولية كاملة عن العناية باألشغال وكافة األشغال إكمال العمل، يكون 

المؤقتة، في حال أي أضرار أو خسائر تمس باألشغال أو بأي جزء منها أو بأي أشغال 
، فإن على 56مؤقتة مهما كان السبب )بخالف القوة القهرية حسب تعريفها في المادة 

حات وإعادة الوضع إلى حاله بحيث تكون المقاول وعلى نفقته الخاصة أن يقوم بالتصلي
األشغال عند االنتهاء من العمل بنظام وحالة جيدة بما يتماشى بكامله مع شروط العقد 
وتعليمات المهندس. كما يكون المقاول مسئوال عن أي أضرار تمس األشغال يكون قد 

 .49وجب المادة تسبب بها في خالل أي من العمليات التي يجريها لغرض تنفيذ التزاماته بم
 

 التأمين  .17

بدون الحد من التزاماته ومسئولياته بموجب العقد فإن على المقاول أن يشتري 17.1
. ويجب أن تكون كل تغطية 17.4و 17.3و 17.2التغطية التأمينية المحددة في المواد 

ممنوحة من المؤمنين وبشروط تصادق عليها  الجهة المتعاقدة. قبل تاريخ البدء، يجب على 

المقاول أن يقدم للمهندس نسخا عن السياسات ومواعيد دفع كل قسط. كما يجب على 
المقاول أن يمتثل بالشرط المنصوص عليها في كل واحدة من بوالص التأمين. ويجب أن 
يبدأ سريان هذه التغطيات التأمينية منذ بداية األشغال ويجب أن تظل سارية حتى يقوم 

ألشغال. يجب أن تصدر كل واحدة من بوالص التأمين المهندس بإصدار شهادة إكمال ا
 باسمي  الجهة المتعاقدة والمقاول معا.

 
يجب أن يحصل المتعاقد على تأمين ضد الخسائر أو األضرار التي تكون تحت 17.2

مسئولية المقاول وتنشأ لسبب يقع قبل صدور شهادة استكمال الجزء الجوهري من األشغال، 
ر التي يتسبب بها المقاول خالل أي من عملياته األخرى )بما فيها وعن الخسائر أو األضرا
 (. يجب أن تغطي هذه التأمينات:49تلك الواردة في المادة 

األشغال مع المواد ومحطة العمل والرسومات بتغطية تكلفة كاملة عن الخسائر أو  (أ

 األضرار ألي سبب كان باستثناء القوة القهرية.

كل تكاليف استبدال أو أي مبلغ آخر محدد في العقد % عن 10مبلغ أضافي بنسبة  (ب

لتغطية كافة التكاليف اإلضافية المباشرة وغير المباشرة للتعويض عن الخسائر أو 

األضرار بما فيها الرسوم المهنية وتكلفة هدم أو استبدال أي جزء من اأِلشغال أو 

 إزالة الركام من أي نوع كان.

وغيره من األمور التي يجلبها إلى الموقع بمبلغ  معدات المقاول وما يقوم بتركيبه (ت

 يكفي الستبدالها في الموقع.

 
يجب على المقاول أن يحصل على تأمين عن مسئولية كل طرف عن أي خسارة أو 17.3

ضرر أو وفاة أو إصابة قد تحدث ألي ممتلكات مادية )بخالف تلك المؤمنة بموجب المادة 
( والتي يمكن أن 17.4ؤمنين بموجب المادة ( ألي شخص )بخالف األشخاص الم17.2

يتسبب بها تنفيذ المقاول للعقد وتحدث قبل صدور شهادة إكمال العمل. بخالف ما ورد به 
نص مغاير في العقد يجب تمديد التأمين ليغطي المسئولية عن كافة الخسائر واألضرار التي 

 (.17.2المادة تلحق بممتلكات  الجهة المتعاقدة )بخالف ما هو مؤمن بموجب 
 

يجب على المقاول أن يحصل على تأمين عن مسئوليته الخاصة وعن مسئولية الجهة 17.4
المتعاقدة والمهندس للمطالبات واألضرار والخسائر والنفقات )بما فيها األتعاب القانونية 
والمصاريف( التي تنشأ بسبب إصابة أو توعك أو مرض أو وفاة ممثل المقاول وكافة 

ين الذين يستخدمهم المتعاقد في الموقع، بمن فيهم طاقم العمل الخاص بالمقاول المستخدم
وكل مقاول من الباطن وأي طاقم عمل آخر يساعد المقاول في تنفيذ األشغال. يجب أن يظل 
التأمين ساريا وصالحا طول الفترة كلها التي يعمل فيها هؤالء األفراد في المساعدة في تنفيذ 

 العيوب. األشغال أو تصويب
 

 االنصياع للقوانين واحترام التقاليد  .18

يجب على المقاول أن يحترم ويطيع كافة القوانين والنظم السارية في البلد المنتفع 18.1
ويجب عليه أن يضمن أن العاملين لديه ومعيليهم وموظفيه المحليين والمتعاقد معهم من 

ويجب على  المقاول أن يعوض   الباطن يحترمون أيضا ويطيقون كافة األنظمة والقوانين.
 الجهة المتعاقدة عن أي مطالب ودعاوى تنشأ من أي انتهاك لتلك القوانين واألنظمة.

 
كما يجب على المقاول والعاملين لديه والمتعاقد معهم من الباطن أن يحترموا حقوق 18.2

والدينية السائدة في الدولة اإلنسان وأن يتعهدوا بعدم إهانة الممارسات السياسية والثقافية 
 المنتفعة.

 
 الكتمان والمحافظة على السرية .19

يجب على المقاول أن يتعامل مع كافة الوثائق والمعلومات التي يتلقاها وتكون ذات صلة 
بهذا العقد على أنها معلومات خاصة وسرية وال يسمح له باإلفصاح عن أي أجزاء من العقد 

من السلطة  المتعاقدة. وعليه بشكل خاص أن يمتنع عن  بدون الموافقة الخطية المسبقة
اإلدالء بتصريحات عامة ذات صلة بالمشروع أو األشغال بدون الموافقة المسبقة من  الجهة 

 المتعاقدة.
 

 تضارب المصالح  .20

يجب على المقاول أن يمتنع عن االنشغال بأي نشاط يتعارض مع التزاماته تجاه  الجهة 
العقد. كما يجب عليه أن يتخذ كافة التدابير الالزمة لمنع أو لوضع حد المتعاقدة بموجب هذا 

ألي وضع من شأنه أن يمس بالتنفيذ الحيادي والموضوعي للعقد. ويمكن أن ينشأ هذا النوع 
من تضارب المصالح بشكل خاصة بسبب المصلحة االقتصادية أو االنتماء السياسي أو 

ية أو غير ذلك من العالقات ذات الصلة أو المصالح الوطني أو الروابط األسرية أو العاطف
المشتركة. وبشكل خاص يجب على المقاول وموظفيه أو أي شركة أخرى يدخل المقاول 
في عالقة شراكة أو صلة معها أال يقوموا، حتى على أساس جانبي أو تعاقد من الباطن، 

مشروع الذي ترتبط بتقديم خدمات أخرى أو إجراء أشغال أو توريد معدات أو مواد لل



 

 

اأِلشغال به. أي تضارب في  المصالح يمكن أن ينشأ أثناء تنفيذ العقد يجب التبليغ عنه كتابة 
لدى  الجهة المتعاقدة بدون تأخير. يجب على المقاول أن يقوم على الفور وبدون تعويضات 

 من  الجهة المتعاقدة باستبدال أي عضو في طاقمه معرض للوقوع في هذه الحالة.
 

 ممارسات الفساد .21

يجب على المقاول والعاملين معه أن يمتنعوا عن ممارسة الفساد أو التواطؤ فيه أو 21.1
التسامح معه أو مع النصب أو التواطؤ أو ممارسة العمل القسري سواء كانت تلك 

الممارسات ذات صلة بتنفيذ العقد أم ال. "ممارسات الفساد" تعني تقديم أو منح أو تلقي أو 
مباشر أو غير مباشر ألي شيء له قيمة على سبيل الحافز أو المكافأة عن القيام ب أو  طلب

الوعد بالقيام بأي عمل له عالقة بالعقد أو بأي عقد آخر مع  الجهة المتعاقدة، أو التعامل 
 بمحاباة أو بازدراء مع أي شخص له صلة بالعقد أو بأي عقد آخر مع  الجهة المتعاقدة.

 
دفعات المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد من الدخل أو المنفعة الوحيدة التي تتكون ال21.2

يمكن أن يحصل عليها المقاول من هذا العقد ويجب أال يقبل هو أو أي من طاقم عمله بأي 
عموالت أو حسومات أو بدالت أو دفعات غير مباشرة أو أي اعتبارات أخرى لها صلة ب 

 بالتزاماته بموجب هذا العقد. أو عالقة مع هذا العقد أو تخل
 

يجب أال يؤدي تنفيذ العقد إلى نشوء أي مصاريف تجارية غير عادية. وتشمل 21.3
المصاريف التجارية غير العادية على العموالت غير الواردة في العقد أو غير الناشئة عن 

مات فعلية عقد مبرم بشكل سليم ويشير إلى هذا العقد، العموالت غير المدفوعة لقاء أي خد
أو شرعية، العموالت المحولة للمالذات الضريبية، والعموالت المدفوعة لمتلقي غير معرف 

بشكل واضح والعموالت المدفوعة لشركة تبدو بشكل واضحة على أنها شركة وهمية 
 )واجهة تبييض أموال(.

 
 االستثمارات المشتركة أو التجمعات االقتصادية .22

استثمار مشترك أو تجمع اقتصادي من شخصين أو أكثر، فيكون إذا كان المقاول عبارة عن 
كافة هؤالء األشخاص مجتمعين ومنفردين ملتزمين بالوفاء بشروط العقد. ويكون للشخص 
الذي يعينه االستثمار المشترك أو التجمع االقتصادي للعمل باسمه لغايات هذا العقد السلطة 

 إللزام االستثمار المشترك أو التجمع.
ات تنفيذ العقد يجب أن يسلك االستثمار المشترك أو التجمع االقتصادي مسلك الشخص لغاي

الواحد ويجب اعتباره هكذا، وبشكل خاص يجب أن يكون له حساب بنكي مفتح باسمه 
ويجب أن يقدم للسلطة المتعاقدة كفاالت واحدة إذا لزم المر ويجب أن يقدم طلبا واحدا للدفع 

 وتقارير واحدة.
تعديل تكوين االستثمار المشترك أو التجمع بدون الحصول على موافقة مكتوبة  ال يجوز

 مسبقة من  الجهة المتعاقدة.
 

 الكفاالت  .23

إذا نص العقد على ذلك، وكضمانة للتنفيذ السليم والكفء للعقد، يجب على المقاول 23.1
الجهة المتعاقدة.  عند التوقيع على العقد أن يزود الجهة المتعاقدة بكفالة تنفيذ صادرة باسم

 ويجب تحديد مبلغ وهيئة هذه الكفالة في العقد.
 

في حال االتفاق على عربون )دفعة مسبقة( في العقد، فإن قيام الجهة المتعاقدة بدفعها 23.2
مرهون بقيام المقاول مسبقا بتقديم ضمان أداء مصادق عليه للسلطة المتعاقدة أو عليه أن 

 إذا ما تم االتفاق على هذا بموجب الشرط المحددة في العقد.يقدم كفالة الدفعة المسبقة، 
 

 بدء التنفيذ والتأخير
 تاريخ بدء التنفيذ .24

يجب تحديد التاريخ الذي يبدأ فيه المقاول بتنفيذ العقد في العقد أو يجب تحديده بأمر إداري 
 صادر عن المهندس للمقاول خالل الفترة الزمنية المحددة في العقد.

 
 التنفيذ فترة  .25

. ويجب تحديد فترة التنفيذ 24يجب أن تبدأ فترة تنفيذ العقد في التاريخ المحدد حسب المادة 
 .26في العقد بدون المساس بأي تمديدات على تلك الفترة والتي يمكن منحها بموجب المادة 

 
 تمديد فترة التنفيذ  .26

ذ إذا ما تعطل تنفيذه للعقد يحق للمقاول أن يطلب من الجهة المتعاقدة تمديد فترة التنفي26.1
 أو كان من المتوقع أن يطرأ تأخير على التنفيذ ألي من األسباب التالية:

 ظروف مناخية استثنائية في الدولة المنتفعة؛ (أ

العوائق الصناعية أو ظروف مادية ال يمكن ألي مقاول له خبرة في المجال ان  (ب

 يتوقع وقوعها.

تاريخ إكمال العمل بخالف تلك التي تنشأ بسبب تعثر األوامر اإلدارية التي تمس  (ت

 المقاول في التنفيذ.

 عدم مقدرة  الجهة المتعاقدة على الوفاء بالتزاماتها بموجب العقد. (ث

 أي تعليق لألشغال غير ناجم عن تقصير ارتكبه المقاول. (ج

 .56الظروف القهرية حسب تعريفها في المادة  (ح

 
ء على طلب التمديد تحديد ما إذا كان هناك مبرر يجب على الجهة المتعاقدة وبنا26.2

 للتمديد وإذا كان األمر كذلك فعليها تحديد الفترة التي سيمتد إليها هذا التمديد.
 

 التأخير في التنفيذ  .27

إذا ما عجز المقاول عن إكمال األشغال بالموعد المحدد في العقد وفي برنامج التنفيذ 
، فيحق على  الجهة المتعاقدة 8موجب المادة الخاص به  الذي صادق عليه المهندس ب

وبدون إشعار رسمي أو المساس بأي من التصحيحات بموجب هذا العقد أن تحصل على 
تعويض مالي عن األضرار عن كل يوم أو جزء منه انقضى بين نهاية فترة التنفيذ والتمديد 

 محدد في العقد.والتاريخ الفعلي إلكمال العمل حسب معدل يصل بحد أقصاه إلى ما هو 
 

 التعديالت  .28

يحق للمهندس ضمن صالحياته أن يدخل أي تغييرات على هيئة أو نوع أو نوعية 28.1
األشغال أو أي جزء منها يعتبرها ضرورية ولهذه الغاية أو إذا وجد ألي سبب آخر أن من 

للتنفيذ المرغوب فيه أن يتم األمر كذلك فإنه يكون له صالحية أن يصدر أمرا للمقاول 
 ويجب على المقاول أن ينفذ أي من األمور التالية:

 زيادة أو تقليل كمية أي عمل منصوص عليه في العقد (أ

 عدم تنفيذ أي جزء من األشغال (ب

 تغيير صفة أو نوعية أو نوع أي أشغال (ت

 تغيير مستويات وحدود ومواقع وأبعاد أي جزء من األشغال (ث

 كمال األشغال.تنفيذ أي أشغال إضافية من أي نوع ضروري إل (ج

 
 ولن يشكل أي من هذه التعديالت خرقا للعقد أو يتسبب بإبطاله.

ولكن يجب على المهندس أن يحصل على الموافقة المكتوبة من الجهة المتعاقدة قبل 28.2
إعطائه األمر بعمل أي تعديالت قد تؤدي إلى زيادة في سعر العقد أو تعديالت جوهرية 

 ا أو سماتها.على كمية األشغال أو نوعيته
ال يجوز للمقاول أن ينفذ أي تعديالت بدون الحصول على أمر مكتوب من المهندس. 28.3

 28.2ينفذ المقاول التعديالت التي تتطلب موافقة مكتوبة من  الجهة المتعاقدة بموجب المادة 
فقط بعد حصوله على أمر مكتوب من المهندس مرفقا به نسخة عن مصادقة  الجهة 

شريطة أن، وتطبيقا ألحكام العقد، لن تكون هناك ضرورة ألي أمر مكتوب  المتعاقدة.
لزيادة أو تقليل كمية أي من األشغال إذا لم تكن تلك الزيادة أو التقليل نتيجة ألمر صادر 
 بموجب هذه المادة ولكنها ناجمة عن زيادة الكميات أو قلتها عم ورد في الئحة المواد.

 
قدم للسلطة المتعاقدة تقديرا للمبلغ الذي سيتم إضافته أو يجب على المهندس أن ي28.4

اقتطاعه من سعر العقد بسبب أي تعديالت أو إضافات أو إلغاء. ويجب حساب قيمة أي 
تعديل أو إضافة أو إلغاء على أساس أسعار الوحدة الواردة في الئحة المواد أو تقسيم السعر 

 اإلجمالي.
 

 المخاطر االستثنائية .29

ما حدث أثناء تنفيذ األشغال أن واجه المقاول عوائق صناعية أو ظروفا مادية لم إذا 29.1
يكن بإمكان المقاول الخبير أن يتكهن بها، وإذا رأي المقاول أنه سيتم تكبد تكاليف إضافية 
و/أو تمديد فترة تنفيذ العقد نتيجة لهذه الظروف، فيتوجب عليه أن يخطر المهندس بأسرع 

يحدد إخطار المقاول العوائق الصناعية و/أو الظروف المادية مع  ما يمكن. ويجب أن
تفاصيل عن النتائج المتوقعة والتدابير الذي اتخذها أو ينوي تطبيقها ومدى التأخير المتوقع 

 أو التدخل في تنفيذ األشغال.
 

عند استالمه لإلخطار، يحق للمهندس من بين أمور أخرى أن يعطي تعليمات مكتوبة 29.2
اول حول كيفية التعامل مع العوائق الصناعية أو الظروف المادية ويمكنه أن يصدر للمق

 أمرا بتعديل العقد أو تعليقه أو إنهائه.
 

في حال ما اعتبر المهندس أن بعض العوائق الصناعية أو الظروف المادية كان ال 29.3
 يمكن لمقاول متمرس أن يتكهن بها، فإنه يكون عليه:

بالحسبان أي تأخير تكبده المقاول نتيجة لهذا التعطيل أو الظروف عند أن يأخذ  (أ

تحديد فترة تمديد فترة التنفيذ التي يحق للمقاول أن ينتفع بها بموجب الشروط 

 والبنود العامة؛ و/أو

يأن حسب في حال العوائق الصناعية أو الظروف المادية بخالف ظروف الطقس  (ب

 اول.الدفعات اإلضافية المستحقة للمق

 
إذا ما قرر المهندس أن بعض العوائق الصناعية أو الظروف المادية كان يمكن 29.4

 لمقاول متمرس أن يتكهن بها، فيتوجب عليه أن يخطر المقاول بذلك في أسرع وقت ممكن.
 

لن يكون للمقاول حق في حال الظروف المناخية بالمطالبة بأي دفعات إضافية 29.5
ما قرر المهندس أن الظروف المناخية التي يمكن عادة رصدها . في حال 29بموجب المادة 

مسبقا أو تحديدها في العقد تعيق التنفيذ السلس لألشغال، فيمكنه أن يقرر تعليق تلك األشغال 
  .30بموجب المادة 

 
 التعليق  .30

يجب على المقاول وبناء على أمر من المهندس أن يعلق سير األشغال أو أي جزء 30.1
 و المدد التي يعتبرها المهندس ضرورية لهذه الغاية.منها للمدة أ

 
خالل فترة التعليق يجب على المقاول أو يتخذ كافة التدابير الحماية الالزمة للمحافظة 30.2

 على األشغال ومكان العمل والمعدات والموقع من التآكل أو الخسارة أو الضرر.
 

اءات الحماية سيتم إضافتها لسعر العقد التكاليف اإلضافية التي يتم تكبدها بسبب اإلجر30.3
 إال إذا كان هذا التعليق:

 ضروريا بسبب عجز المقاول؛ أو (أ

 ضروريا بسبب ظروف الطقس الطبيعية في الموقع؛ أو (ب

ضروريا لسالمة أو التنفيذ السلس لألشغال أو ألي جزء منها طالما أن هذه  (ت

لجهة المتعاقدة أو الضرورة لم تنجم عن عمل أو تصير من طريف المهندس أو  ا

 .29بسبب أي من المخاطر االستثنائية المشار إليها في المادة 

 
يجب على المهندس وبعد التشاور مع الجهة المتعاقدة ومع المقاول أن يحدد تلك 30.4

الدفعات اإلضافية و/أو التمديد على فترة التنفيذ التي يجب منحها للمقاول بخصوص تلك 

 س أنها منصفة ومعقولة.المطالب التي يرى المهند
 

يوما وكان التعليق بسبب تقصير المقاول فإنه يحق  180إذا تعدت فترة التعليق 30.5
للمتعاقد من خالل إخطار المهندس و الجهة المتعاقدة إما ان يطلب السماح له بإعادة تفعيل 

 يوما. 14العقد أو إنهائه خالل 
 



 

 

 المعاينة والفحص  .31

المواد وأن يكون كافة العمال بحسب األنواع المعرفة في العقد يجب أن تكون كافة 31.1
وبموجب تعليمات المهندس وستخضع كلها بين وقت وآخر للفحص حسب ما يقرره 
المهندس في مكان المصنع أو اإلنتاج أو في الموقع أو في أي مكان آخر. يجب على 

المطلوبة بشكل عادة لفحص  المقاول أن يقدم المساعدة واألدوات واآلالت والعمال والمواد
وقياس ومعاينة األشغال والنوعية والوزن أو الكمية ألي مواد مستخدمة ويجب أن يقدم 

عينات من المواد قبل أن يستعملها في األشغال بغرض فحصها حسب ما يختاره أو يطلبه 
مقاول المهندس. سيقتصر استخدام معدات الفحص واألدوات الالزمة للمعاينة التي يقدمها ال

 على المهندس أو على المقاول حسب تعليمات المهندس.
 

 يجب على المقاول أن يقدم العينات على نفقته الخاصة.31.2
 

 يجب على المقاول أو يتحمل تكاليف االختبارات التالية:31.3
 تلك المقصودة أو المنصوص عليها في العقد (أ

لتي تجرى على الفحوصات التي تنطوي على فحص الحمولة أو االختبارات ا (ب

تصميم األشغال بالكامل أو أي جزء من تلك األشغال للتأكد من سالمة التصميمات 

 وانسجامها مع الغاية التي يجب أن تحققها.

 
المكونات والمواد غير المتوافقة مع الجودة المحددة سيتم رفضها. ويجب على 31.4

الل الفترة التي يحددها المقاول إزالة تلك المكونات والمواد المرفوضة من الموقع خ
 المهندس. وسيتم رفض أي أشغال استخدمت فيها مكونات أو مواد مرفوضة.

 
يكون للمهندس أثناء تطور األشغال وقبل إصداره لشهادة استكمال الجزء الجوهري 31.5

 من األشغال صالحية إصدار أمر أو قرار بما يلي:
وافق مع العقد من الموقع خالل إزالة أي مكونات أو مواد يرى المهندس أنها ال تت (أ

 فترة زمنية يحددها من خالل أمر إداري.

 استبدال المكونات أو المواد المرفوضة بمكونات أو مواد مناسبة ومالئمة. (ب

هدم األشغال أو إعادة تنفيذه بطريقة سليمة أو تصليحها بشكل مقبول بغض النظر  (ت

صرفت مقابل القيام بها، عن أي اختبارات سابقة أجريت عليها أو دفعات مرحلية 

وذلك ألي أشغال يرى المهندس أنه بخصوص مكوناتها وموادها والعمل الذي 

 أجري عليها أو تصميمها الذي يكون المقاول مسئوال عنه ال تنسجم مع بنود العقد.

 
 ملكية ورشة البناء والمواد .32

المقاول سوف تعتبر كافة المعدات واألشغال المؤقتة والتركيبات والمواد التي يقدمها 32.1
عندما تصل إلى الموقع على أنها معدة حصريا لتنفيذ األشغال المتفق عليها، وال يحق 

للمقاول أن يزيلها أو يزيل أي جزء منها إال لغرض نقلها من مكان إلى آخر في الموقع 
نفسه، بدون موافقة المهندس. ولكن لن تعتبر هذه الموافقة ضرورة بالنسبة للسيارات 

تخدمة لنقل أي موظفين أو عمال أو معدات أو أشغال مؤقتة أو تركيبات أو مواد من المس
 الموقع وإليه.

 
كافة المواد والمعدات التي تغطيها الدفعات الصادرة عن الجهة المتعاقدة للمقاول 32.2

تصبح بموجب العقد ملكية حصرية للسلطة المتعاقدة بدون الحد من مسئولية المقاول عن 
 العناية بها.

 
سند ملكية أي معدات أو توريدات توفرها الجهة المتعاقدة سيبقى باسم الجهة المتعاقدة 32.3
 فقط.

 
عند إنهاء العقد فإن المعدات واألشغال المؤقتة والتركيبات والمواد المتواجدة في 32.4

 .55.4الموقع سيتم التصرف بها بموجب المادة 
 

 سعر العقد والدفعات 
 سعار المقترحةكفاية األ .33

يعتبر المقاول أنه قد عاين وفحص الموقع والبيئة المحيطة به وأنه راض عن طبيعة 33.1
األرض وجوف التربة قبل أن يقدم عرضه أو عطاءه. كما يعتبر أنه قد أخذ بالحسبان شكل 
الموقع وطبيعته ومدى وطبيعة األشغال والمواد الالزمة إلكمال األشغال، ووسائل التواصل 

والوصول للموقع، واإلقامة التي قد يحتاجها وأن يكون بشكل عام قد حصل على كافة  مع
المعلومات الالزمة الحتساب المخاطر وحاالت الطوارئ وغيرها من الظروف التي يمكن 

 أن تؤثر على العرض أو العطاء. 
يتعلق بصحة ويعتبر المقاول ملما الوضع الكامل قبل تقديم العرض أو العطاء فيما 33.2

وكفاية العرض او العطاء والمعدالت واألسعار المشار إليها في الئحة المواد أو تقسيم 
السعر اإلجمالي ، وبخالف ما قد يرد بشكل مغاير في العقد، يغطي كافة التزاماته بموجب 

 هذا العقد.
 

ديراته بما أن المقاول يعتبر أنه قد حدد أسعاره على أساس حساباته وعملياته وتق33.3
الخاصة فيجب عليه، على نفقته الخاصة، أن ينفذ أي عمل ورد في قائمة عرضه أو عطائه 

 ولم يكن قد أشعار إلى سعر الوحدة أو السعر المقطوع.
 

 مراجعة السعر .34

بخالف ما قد يرد به نص مغاير في العقد فإن لن يتم عمل أي تعديالت على سعر العقد 
ال أو المواد أو التركيبات أو المعدات أو بسبب التذبذب بسبب تذبذب السوق أو اسعار العم

 في أسعار الفائدة أو تنزيل قيمة العملة أو أي أمور أخرى لها أثر على األشغال.
 

 الضرائب  .35

يكون المقاول مسئوال عن دفع كافة المكوس والضرائب المترتبة على تنفيذ األشغال ولن 
سئولية بخصوص الضرائب أو المقتطعات التي يكون على  الجهة المتعاقدة أي التزام أو م

يتوجب على المقاول دفعها في البلد الذي تأسس فيه أو في البلد المنتفع بما له عالقة بتنفيذه 
للعقد. ويعتبر المقاول قد اطلع بشكل كاف على كافة قوانين الضرائب ذات الصلة. ولكن 

ة المعقولة في حال طلب المقاول حق يتعين على  الجهة المتعاقدة أن تقدم للمقاول المساعد
 الحصول على إعفاءات ضريبية.

 
 عملة الدفعات .36

ستكون الدفعات بالعملة )العمالت( المبينة في العقد. وحيثما يلزم تحويل عمالت، وبشكل 
خاص بالنسبة للتكاليف المستردة التي تنشأ في عملة ما ولكن تكون مستردة بعملة أخرى، 

 ف التالية )إال إذا نص العقد على خالف ذلك(:يجب تطبيق معدالت الصر
 Infor-Euroبالنسبة للتحول إلى عملة اليورو، يستخدم صعر الصرف الوارد في  (أ

 في يوم العمل األول من الشهر الذي يتم فيه صرف الدفعة؛ 

بالنسبة للتحويل إلى العملة المحلية يستخدم سعر الصرف الذي ينشره البنك  (ب

 الدولة المنتفعة في اليوم األول من الشهر الذي تصرف فيه الدفعة.المركزي في 

 
 شروط الدفع .37

يجب أن تقوم الجهة المتعاقدة بالدفع للمقاول حسب هذه الشروط والبنود العامة. 37.1
ويجب أن يحدد العقد معدالت وأقساط الدفعات، وتواريخ الدفعات، والمبالغ والعمالت، 

 الخاصة بتقديم المطالبة المالية إن وجدت.والتدابير العملية والشروط 
 

تقوم الجهة المتعاقدة بدفع المبالغ المستحقة للمقاول على حسابه البنكي المحدد في 37.2
 العقد.

 
يوم ميالدي من تاريخ إصدار  30يجب دفع المبالغ المستحقة خالل فترة ال تزيد عن 37.3

، أو إصدار الكشف 40بموجب المادة  شهادة تفيد بصرف الدفعة المرحلية من قبل المهندس
 .41الختامي للحساب من قبل المهندس بموجب المادة 

 
 الدفعة المسبقة )العربون( .38

يجب على الجهة المتعاقدة أن تصرف دفعة مسبقة )عربونا( للمقاول حسب المبلغ 38.1
حسب نص  والتواريخ المحددة في العقد مقابل قيام المقاول بتزويد الجهة المتعاقدة بكفالة

 ، إذا كان العقد ينص على ذلك.23.2المادة 
 

يجب على المقاول أن يستخدم الدفعة المسبقة )العربون( فقط لشراء المعدات 38.2
والتركيبات والمواد وتكاليف النقل الالزمة بشكل خاص لتنفيذ العقد. يجب على المقاول أن 

ل تزويد المهندس بنسخ عن الفواتير يبين استخدام تلك الدفعة المسبقة بهذه الطريقة من خال
أو غيرها من الوثائق. في حال سوء استخدام المقاول ألي جزء من الدفعة المسبقة، فتصبح 

 تلك المبالغ مستحقة عليه وواجبة الدفع على الفور.
 

إال إذا نص العقد على خالف ذلك، يتم استرداد الدفعة المسبقة على شكل خصم بنسب 38.3
لغ المخصصة للدفعات المرحلية. ويجب حساب المبالغ المقتطعة على معينة من المبا

 الدفعات المرحلية حسب الطريقة المحددة في هذا العقد.
 

 القياس  .39

 يجري تطبيق المبادئ التالية على قياس األشغال:
بالنسبة للعقد المقطوع )المبلغ الشامل( يكون المبلغ المستحق بموجب العقد محددا 39.1

تقسيم السعر الكامل أو على أساس تقسيم يتم التعبير عنه على شكل نسبة مئوية على أساس 
من سعر العقد تنسجم مع المراحل التي ينتهي العمل عليها في األشغال. عندما تكون هناك 
كميات محددة أمام البنود، يجب أن تكون تلك الكميات دقيقة ويكون المقاول قد قدم سعرها 

 ا بغذ النظر عن كميات األشغال التي تم تنفيذها.الكامل ويجب دفع قيمته
 

 بالنسبة لعقد القطعة )سعر الوحدة(:39.2
المبلغ المستحق بموجب العقد يجب حسابه من خالل تطبيق تسعيرة الوحدة على  (أ

 الكميات المستخدمة فعليا للبنود الذات الصلة بموجب هذا العقد.

كميات مقدرة لألشغال ولن يتم اعتبارها الكميات المبينة في الئحة المواد تعتبر  (ب

على أنها كميات فعلية أو صحيحة لألشغال التي سوف ينفذها المقاول للوفاء 

 بالتزاماته بموجب هذا العقد.

يجب على المهندس أن يحدد قياس الكميات الفعلية المستخدمة في األشغال من قبل  (ت

فعات المرحلية. إال إذا نص ، الد40المقاول، ويجب الدفع عنها حسب أحكام المادة 

العقد على خالف ذلك فال يمكن عمل أي إضافات على الئحة المواد بخالف ما 

أو أي حكم آخر في العقد يخول المقاول  28ينتج عن تغيير بموجب المادة 

 بالحصول على دفعات إضافية.

يجب على المهندس عندما يطلب قياس أي جزء من األشغال أن يغطي المقاول  (ث

را كافيا للحضور أو إلرسال شخص مؤهل ينوب عنه. على المقاول أو مندوبه إشعا

أن يساعد المهندس في عمل تلك القياسات ويجب أن يزود المهندس بكافة التفاصيل 

الخاصة التي يطلبها. في حال عدم قدرة المقاول على الحضور شخصيا أو إيفاد من 

 س أو يصادق عليها ملزمة للمقاول.ينوب عنه، تعتبر القياسات التي يجريها المهند

يتم قياس األشغال حسب القيمة الصيفية بغض النظر عن أي عادة عامة أو محلية  (ج

 إال إذا نص العقد على خالف ذلك.

 
 الدفعات المرحلية .40

في نهاية كل فترة محددة في العقد، يجب على المقاول أن يقدم طلبا للحصول على 40.1
بالطريقة التي يوافق عليها المهندس. ويجب أن تشمل المطالبة  الدفعة المرحلية إلى المهندس

 كحد أدنى على البنود التالية، حسب تطبيقها:
 قيمة العقد التقديرية لألعمال الدائمة التي تم تنفيذها حتى نهاية الفترة المذكورة؛ (أ

مبلغ يتم اقتطاعه كنسبة من الدفعة المسبقة حسب بند الدفعة المسبقة الوارد في  (ب

 .38مادة ال

 
يوما من استالمها بطريقة  30يجب المصادقة على المطالبة المالية أو تعديلها خالل 40.2

تعكس، برأي المهندس، المبلغ المستحق للمقاول بموجب العقد. في حال ما يوجد اختالف 



 

 

في الرأي بشأن قيمة أو بند ما، يؤخذ برأي المهندس. بعد حساب المبلغ المستحق للمقاول، 
صدار شهادة الدفعة المرحلة عن المبلغ المستحق للمقاول ويتم إخطار المقاول باألشغال يتم إ

 التي سيتم صرف الدفعة مقابل تنفيذها.
 

يحق للمهندس، من خالل شهادة الدفعة المرحلية، أن يجري أي تعديالت أو 40.3
ن يعلق تصحيحات على أي شهادات سابقة أصدرها ويكون له صالحية تعديل التخمين أو أ

إصدار شهادة الدفعة المرحلية إذا لم تكن األشغال أو أي جزء منها تجري بطريقة يرضى 
 عنها.
 

 كشف الحساب الختامي .41

يوما من تاريخ إصدار شهادة إكمال  45يجب على المقاول خالل فترة ال تتعدى 41.1
التي أن يقدم للمهندس مسودة كشف حساب ختامي مع السندات  51العمل بموجب المادة 

تثبت بالتفصيل قيمة األشغال المنفذة بموجب العقد، مع كافة المبالغ اإلضافية التي يرى 
المقاول أنها مستحقة له بموجب العقد حتى يتمكن المهندس من إعداد كشف الحساب 

 الختامي.
 

يوما من استالمه لمسودة كشف الحساب الختامي وكافة المعلومات  45خالل 41.2
قول لكي يتحقق ممن الحسابات، يجب على المهندس أن يعد كشف المطلوبة بشكل مع

 الحساب الختامي بحيث يحدد:
 المبالغ التي يرى أنها مستحقة نهائيا بموجب العقد (أ

بعد تحديد المبالغ التي دفعتها  الجهة المتعاقدة سابقا وكافة المبالغ المستحقة للسلطة  (ب

المتبقي، إن بقي، قابال للدفع من قبل  الجهة المتعاقدة بموجب العقد، يكون الرصيد 

 المتعاقدة للمقاول أو من قبل المقاول للسلطة  المتعاقدة، حسب الحال.

 
يجب على المهندس أن يصدر للسلطة المتعاقدة وللمقاول كشف الحساب الختامي 41.3

قدة والمقاول الذي يبين المبلغ الختامي المستحق للمقاول بموجب العقد. وتوقع  الجهة المتعا
على كشف الحساب الختامي وتقر بالقيمة الكاملة والنهائية لألشغال التي تم تنفيذها بموجب 

 العقد وتقدم للمهندس نسختها الموقعة على وجه السرعة.
 

توقيع المقاول على كشف الحساب الختامي يعني إعفاء الجهة المتعاقدة والتأكيد على 41.4
التسوية الكاملة والنهائية لكافة األموال المستحقة للمقاول  أن كشف الحساب الختامي يمثل

بموجب العقد. ولكن هذا اإلعفاء لن يدخل حيز التنفيذ حتى دفع المبالغ المستحقة للمقاول 
 بموجب ما ورد في كشف الحساب.

 
 تسديد الدفعات من قبل المقاول .42

النهائي ومستحقة للسلطة  يتعهد المقاول بتسديد أي مبالغ مدفوعة وفائضة عن المبلغ42.1
يوما من تاريخ تلقي الطلب بتسديد تلك المبالغ. إذا ما عجز المقاول عن  30المتعاقدة خالل 

تسديد تلك الدفعات خالل الفترة الزمنية هذه، يحق للسلطة المتعاقدة وخالل شهرين من تأخر 
اساس الشروط  السداد أن تطالب بفوائد على الدفعة المتأخرة من المقاول وتحسب على

 .43الواردة في نص المادة 
يجب عمل مقاصة بالمبالغ الواجبة التسديد للسلطة المتعاقدة مقابل المبالغ من أي نوع 42.2

 المستحقة للمقاول.
 

 الدفعات المتأخرة .43

إذا ما عجزت الجهة المتعاقدة عن صرف الدفعات خالل الفترات المحددة في المادة 43.1
قاول أن يطالب بفوائد على هذه الدفعات المتأخرة وذلك خالل ، يصبح من حق الم37.3

 شهرين من تأخر صرف الدفعة.
حسب سعر إعادة الخصم الساري لدى المؤسسة المصدرة لهذا السعر في بلد   -

 الجهة المتعاقدة عندما تكون الدفعات بالعملة الوطنية.

نت صفعات إعادة حسب سعر الفائدة المطبق لدى البنك المركزي األوروبي إذا كا -

التمويل الرئيسية باليورو وذلك كما نشرت في الصحيفة الرسمية لالتحاد 

 األوروبي، عندما تكون الدفعات باليورو.

في اليوم األول من الشهر الذي ينتهي فيه موعد الدفع زائد ثالث نقاط ونصف بالمائة. يجب 
ين تاريخ موعد السداد )دون تطبيق الفائدة على الدفعات المتأخرة حسب الوقت المنقضي ب

احتساب هذا اليوم( والتاريخ الذي تخصم فيه المبالغ من حساب  الجهة المتعاقدة )مع 
 احتساب هذا اليوم(.

يوما من تاريخ انقضاء الفترة المنصوص عليها  90أي تعثر في الدفع لمدة تزيد عن 43.2
إنهائه مع تقديم إشعار مسبق  تعطي المقاول الحق إما في تنفيذ العقد أو 37.3في المادة 
 يوما للسلطة المتعاقدة والمهندس. 30بذلك قبل 

 
 إكمال األشغال

 أعمال الفحص والمعاينة .44

لن يتم اإلعالن عن  انتهاء الجزء الجوهري من األشغال حتى يتم إجراء المعاينة والفحص 
نفقة المقاول. وعلى  31الخاص باستكمال العمل حسب نص العقد وذلك بموجب المادة 

يجب على المقاول أن يخطر المهندس بالتاريخ الذي يمكن أن تبدأ فيه أعمال الفحص 
 والمعاينة.

 
 شهادة استكمال العمل .45

عندما يتم االنتهاء من الجزء الجوهري من األعمال الكاملة وتكون قد اجتازت مرحلة 45.1
ي العقد، يحق للمقاول أن الفحص والمعاينة الخاصة باستكمال العمل والمنصوص عليها ف

يرسل إشعارا بهذا األمر للمهندس يصحبه تعهد بإنهاء أي أعمال غير منتهية خالل فترة 
ضمان العيوب. ويجب أن يكون اإلشعار والتعهد مكتوبين ويعتبران طلبا من المقاول 

للمهندس حتى يصدر شهادة استكمال العمل الجوهري فيما يتعلق باألشغال. ويجب على 
يوما من استالمه لهذا اإلشعار إما أن يصدر للمقاول، مع نسخة للسلطة  21هندس خالل الم

المتعاقدة، شهادة استكمال الجزء الجوهري من األشغال والتي تشير حسب رأيه إلى أن 
الجزء الجوهري من األشغال قد تم حسب العقد أو يعطي تعليمات كتابية للمقاول تفيد 

المهندس ما زال على المقاول أن يقوم بها قبل إصدار هذه باألشغال التي هي في رأي 
الشهادة. يجب على المهندس أن يخطر المقاول بأية عيوب في األشغال تؤثر على استكمال 

الجزء الجوهري من األشغال التي قد تظهر بعد هكذا تعليمات وقبل استكمال الشغل المحدد 
 21ال الجزء الجوهري من األشغال خالل فيها. يكون للمقاول الحق في تلقي شهادة استكم

يوما من إكمال العمل بطريقة يرضى عنها المهندس بحيث يكون قد أنهى األشغال المحدد 
وصحح العيوب التي تم إخطاره بها. عند إصدار شهادة استكمال الجزء الجوهري من 

خالل فترة  األشغال يعتبر المقاول متعهدا باستكمال أي أشغال عالقة بالسرعة المناسبة
 ضمان العيوب.

 
 إنهاء الجزء الجوهري من أجزاء أو أقسام األشغال .46

وعلى أساس نفس الشروط المنصوص عليها في هذه  45بحسب اإلجراء الوارد في المادة 
المادة، فإنه يحق للمقاول أن يطلب من المهندس أن يصدر، ويمكن للمهندس أن يصدر، 

مل بالنسبة ألي قسم أو جزء من األشغال يكون قد شهادة استكمال الجزء الجوهري من الع
انتهى العمل على الجزء الجوهري منه ويكون قد اجتاز اختبارات استكمال العمل 

 المنصوص عليها في العقد، إذا
 نص العقد على وقت مخصص الستكمال هذا القسم أو الجزء من األشغال؛ (أ

ألشغال بطريقة يرضى عنها أن يكون قد أنجز العمل على هذا القسم أو الجزء من ا (ب

 المهندس وهو ما طلبته الجهة المتعاقدة لغايات شغل المكان أو استخدامه.

 
 فترة ضمان العيوب .47

يوما )أو فترة أخرى محددة بنص العقد(  365يعني التعبير "فترة ضمان العيوب" فترة 
الجوهري من الشغل التي تحتسب من تاريخ انتهاء األشغال الواردة في شهادة إكمال الجزء 

يصدرها المهندس أو بخصوص أي قسم أو جزء من األشغال صدرت بشأنه شهادة منفصلة 
الستكمال الجزء الجوهري من العمل، من تاريخ إكمال هذا القسم أو الجزء كما هو مبين 
 في الشهادة ذات الصلة. عبارة "األشغال" ستحمل المعنى ذي الصلة بفترة ضمان العيوب.

 
 هاء األعمال غير المكتملة وتصليح العيوبإن .48

خالل فترة ضمان العيوب، يجب على المقاول أن ينهي األشغال إن بقي منها شيء غير 
مكتمل حتى تاريخ إصدار شهادة إنهاء الجزء الجوهري من األشغال ويجب عليه أن يجري 

وب والمناطق كافة أعمال إلصالحات والتعديالت وإعادة البناء والتصحيح وإصالح العي
غير المكتملة والنواقص أو غيرها من األخطاء التي يطلبها المهندس من المقاول كتابة 

يوما بعد انتهائها الحقة لمعاينة يقوم بها المهندس أو  14خالل فترة ضمان العيوب وخالل 
 من ينوب عنه قبل انقضاء فترة ضمان العيوب.

 
 تكاليف تنفيذ أعمال التصليح .49

ول أن يكمل كافة األشغال غير المنتهية على تكلفته الخاصة إذا أي المهندس يجب على المقا
أن هناك ضرورة لذلك بسبب استخدام المواد أو العمال بطريقة مغايرة لنص العقد أو 
إلهمال أو  تقصير من طرف المقاول نحو االمتثال بأي من االلتزامات المعبر عنها أو 

 اول بموجب العقد.المعروفة ضمنيا المترتبة على المق
 

 معالجة تقصير المقاول في تنفيذ األشغال المطلوبة .50

في حال أخفق المقاول في تنفيذ أي أشغال غير مكتملة فإنه يحق للسلطة المتعاقدة أن تعين 
أشخاصا آخرين ألداء العمل نفسه وأن تدفع لهم مقابل العمل وستكون كل المصاريف 

مبالغ تستردها  الجهة المتعاقدة من المقاول ويمكن أن المترتبة على ذلك والناجمة عنه 
تخصمها  الجهة المتعاقدة من أي مبالغ مستحقة للمقاول أو يمكن أن تصبح مستحقة له أو 

 من الكفاالت المحجوزة لقاء األشغال.
 

 شهادة إنهاء األشغال .51

ندس أن عند اعتباره أن األشغال غير المنجزة قد تمت بصورة ُمرضية، يكون على المه
يوما من انقضاء فترة ضمان العيوب شهادة تفيد بانتهاء األشغال ويقدمها  30يصدر خالل 

للمقاول. وبصدور هذه الشهادة يعتبر  العقد منتهيا شريطة أن األحكام الواردة في العقد 
والتي تظل غير منفذة واألحكام الخاصة بتسوية النزاعات تظل سارية للفترة الالزمة حتى 

 تخلص من أي أمور عالقة بين الطرفين.يتم ال
 

 خرق العقد وإنهائه
 خرق العقد .52

يعتبر أي طرف منتهكا للعقد إذا ما أخفق في الوفاء بأي من التزاماته المنصوص 52.1
عليها في العقد. في حال انتهاك العقد يكون للطرف المتضرر الحق في الحصول على 

 التعويض و/أو إنهاء العقد.
 

المقاول هو من خرق العقد، فيحق للسلطة المتعاقدة أن تباشر بأي من  عندما يكون52.2
 الحلول التالية:

 تنفيذ كافة األشغال أو جزء منها باستخدام عمال تعينهم هي بشكل مباشر (أ

 إنهاء العقد كله أو جزء منه (ب

 إبرام عقد مع طرف ثالث واستبدال المقاول بعد أن تكون قد أنهت العقد األصلي. (ت

 
 27باإلضافة للتدابير السابقة فإنه يحق للسلطة المتعاقدة أن تطالب بتنفيذ المادة 52.3

 وطلب تعويض مادي عن األضرار وكذلك تعويض عن األضرار العامة.
 

في حال ما تم تنفيذ األعمال من خالل التعيين المباشر للعمال أو من خالل عقد مع 53.4
 55.5لمادة طرف ثالث ليحل محل المقاول، تسري أحكام ا

 
جبر األضرار والتعويض عن الدفعات أو النفقات الناجمة عن تطبيق اإلجراءات 52.5

المنصوص عليها في هذه المادة سيتم اقتطاعها من المبالغ المستحق للمقاول من وديعة 
 التأمين أو من خالل الدفع من الكفالة.

 
 إنهاء العقد من قبل  الجهة المتعاقدة .53

أيام أن تنهي العقد في أي من  7المتعاقدة وبعد منح المقاول إشعارا لمدة يحق للسلطة 
 الحاالت اآلتية:



 

 

 إذا انتهك المقاول التزاماته المنصوص عليها في العقد (أ

إذا عجز المقاول عن االلتزام بإشعار أرسله له المهندس ضمن وقت معقول يطلب  (ب

 ي العقد.منه تصليح حالة إهمال أو تعثر في تنفيذ التزاماته ف

 إذا رفض المقاول أو أغفل تنفيذ األوامر اإلدارية الصادرة له من المهندس (ت

إذا اتخذ المقاول تدابير بدون طلب أو الحصول على تصريح من  الجهة المتعاقدة  (ث

 أو المهندس عندما يكون مثل هذا التصريح مشروطا في العقد.

( و/أو 59باألهلية )المادة إذا تبين عدم صحة تعهدات المقاول وضماناته المتعلقة  (ج

أو إذا لم تعد تلك التعهدات والضمانات  58والمادة  57ذات  الصلة بالمادة 

 صحيحة.

أي تعديالت تنظيمية تطرأ تسبب تغيرا في الشخصية القانونية أو طبيعة المقاول أو  (ح

سيطرته )أو أعضاء االستثمار المشترك أو التجمع االقتصادي( إال إذا تم تسجيل 

 التغير في ملحق يرفق بالعقد.هذا 

 فقدان المقاول لألهلية القانونية ما يعيق تنفيذه للعقد؛ (خ

فشل المقاول في توفير الكفالة المطلوبة أو التأمين أو إذا لم يتمكن الشخص الذي  (د

ينشئ الكفالة أو التأمين المذكورين والمشترطين بموجب هذا العقد من الوفاء 

 بالتزاماته.

 ا كان هذا لمصلحة  الجهة المتعاقدة.سعيا لراحتها إذ (ذ

 
 إنهاء العقد من قبل المقاول .54

يوما أن يخطر  الجهة المتعاقدة بإنهاء العقد في أي من  14يحق للمقاول وبإشعار مدته 
 األحوال التالية:

 ؛ أو43.2في حال حدوث الظروف الواردة الذكر في المادة  (أ

د أو اللتزاماتها بموجب العقد ولم إذا قامت السلطة  المتعاقدة بانتهاك جسيم للعق (ب

يوما من استالم  الجهة المتعاقدة لإلشعار الذي  30تتخذ أي تدابير تصحيحية خالل 

 يرسله المقاول حول هذا الخرق.

أو إذا ما علقت  الجهة المتعاقدة تطور سير األشغال أو أي جزء منها لمدة تزيد  (ت

 يكون مردها للمقاول. يوما ألسباب غير واردة في العقد أو ال 180على 

 
 الحقوق وااللتزامات عند اإلنهاء .55

يتم إنهاء العقد بدون المساس بأي من الحقوق أو الصالحيات األخرى المناطة ب 55.1
 الجهة المتعاقدة وبالمقاول بموجب هذا العقد.

 
الخطوات يجب على المهندس عند إصدار إشعار إنهاء العقد أن يعلم المقاول ليتخذ 55.2

الفورية إلنهاء األشغال بطريقة سريعة ومنظمة وتقليص النفقات للحد األدنى. يجب على 
 المقاول أن يجع الموقع آمنا وسالما وأن يغادر الموقع بأسرع  وقت ممكن.

 
 يجب على المهندس وبأسرع وقت ممكن بعد إنهاء العقد أن:55.3

 ة للمقاول في تاريخ إنهاء العقد؛يتحقق من قيمة  األشغال وكافة المبالغ المستحق (أ

عمل تقرير حول األشغال المنفذة من قبل المقاول بعد معاينة األشغال وعمل جرد  (ب

بالبنى المؤقتة والمواد والمعدات واألجهزة. ويجب استدعاء المقاول أثنا عملية 

 المعاينة وجرد الموقع.

 
نى المؤقتة أو جزء منها تكون يكون للسلطة المتعاقدة خيار حيازة كافة األشغال والب55.4

قد حصلت على مصادقة المهندس، ومحطة العمل والمعدات والمواد التي تم توريدها أو 
تصنيعها لغاية تنفيذ األشغال الواردة في العقد. وال يجوز أن يتخطى سعر شراء هذه 
 األشغال والبنى المؤقتة والمواد والمحطة العمل والمعدات الحصة غير المدفوعة من

التكاليف التي تكبدها المقاول، شرط أن يقتصر هذا اإلنفاق على المبلغ المطلوب لتنفيذ العقد 
في ظل الظروف االعتيادية. يحق للسلطة المتعاقدة الشراء بأسعار السوق للمواد والبنود 

 التي تم توريدها للمقاول أو قام بطلبها ولم تقوم  الجهة المتعاقدة بدفع أثمانها حسب الشروط
 التي يراها المهندس مالئمة.

 
يحق للسلطة المتعاقدة عند إنهاء العقد أن تكمل األشغال بنفسها من خالل استخدام 55.5

عمال تعينهم هي مباشرة أو من خالل التعاقد مع طرف ثالث ليحق محل المقاول. التكاليف 
طرف ثالث ليحل اإلضافية  التي تنجم عن استخدام العمالة بشكل مباشر أو عن التعاقد مع 

محل المقاول يتحملها المقاول في حال ما كانت  الجهة المتعاقدة هي التي أنهت العقد 
 د( –)أ  53بموجب نص المادة 

 
)أ( إلى ))د(، فإنه يحق له  53إذا قامت الجهة المتعاقدة بإنهاء العقد بموجب المادة 55.6

غ األقصى المشار إليه في العقد. في أن تستوفي من المقاول الخسائر التي تكبدتها حتى المبل
حال عدم اإلشارة إلى المبلغ األقصى، فلن تكون  الجهة المتعاقدة تستحق استعادة أكثر من 
هذا الجزء من سعر العقد الذي يدلل على القيمة أو الجزء من األشغال الذي لم تتمكن من 

 استخدامه للغاية المقصودة منه بسبب إخفاق المقاول.
 

، فيحق للمقاول أن يطالب 53والمادة  52.1ال إنهاء العقد بموجب المادة في ح55.7
باإلضافة للمبالغ المستحقة له عن األشغال المنفذة والموافق عليها، وعن المبالغ المستحق له 

لتسديد أي تكاليف معقولة تكبدها بسبب اإلناء السريع والمباغت للعقد  55.4بموجب المادة 
الناجمة عن االلتزامات التي دخل بها قبل تاريخ إنهاء العقد. ولن يكون والتكاليف الجوهرية 

 للمقاول الحق في الحصول على أي دفعات أخرى أو تعويض عن أضرار.
 

 القوة القهرية .56

لن يعتبر أي من الطرفين منتهكا اللتزاماته المنصوص عليها في العقد إذا حال دون 56.1
 قهرية تنشأ بعد تاريخ توقيع كال الطرفين على العقد. الوفاء بتلك االلتزامات أي ظروف قوة

 
مصطلح "القوة القهرية" حسب استخدامه في هذا العقد يعني الكوارث الطبيعية 56.2

واإلضرابات وتعليق العمل وغيرها من المشاكل التي تمس الصناعة وأفعال عدوانية 
لجرف والعصيان المدني وحروب سواء كانت معلنة أو غير معلنة والحصار والفيضانات وا

والتفجيرات وغيرها من األحداث التي ال يمكن التكهن بها وتكون خارجة عن سيطرة أي 
من الطرفين والتي حتى مع اتخاذ كافة التدابير الالزمة ال يستطيع أي من الطرفين التغلب 

 عليها.
يذ التزاماته إذا ما رأي أي من الطرفين وجود قوة قهرية من شأنها أن تؤثر على تنف56.3

فيتوجب عليه أن يخطر الطرف اآلخر على الفور وأن يعطيه التفاصيل حول طبيقة الحدث 
والمدة التي يحتمل أن يستغرقها واآلثار المتوقعة لهذه الظروف. إال إذا جات توجيها مكتوبة 
 من المهندس بخالف ذلك، فإن على المقاول أن يواصل تنفيذ التزاماته بموجب العقد طالما
كان بإمكانه ذلك، ويجب عليه أن يستخدم كافة الوسائل البديلة المعقولة لتنفيذ التزاماته التي 
حال دون تنفيذه ظرف القوة القهرية. وال يجوز للمقاول  أن يستخدم تلك الوسائل البديلة 

 بدون قرار من المهندس.
 

ه، فالبد أن يصادق إذا ما اضطر المقاول لتكبد تكاليف إضافية لكي ينفذ التزامات56.4
 المهندس كتابيا على تلك المبالغ.

 
يوما، حينها وبغض  180في حال وقوع حالة قوة قهرية وتواصلت الظروف لمدة 56.5

النظر عن أي تمديد في وقت إكمال األشغال الممنوح للمقاول بسبب تلك األحداث، فإنه يحق 
للطرف اآلخر إلنهاء العقد. إذا ما استمرت يوما  30ألي من الطرفين أن يقدم إشعارا قبل 

حالةا لقوة القهرية بعد انتهاء فترة الثالثين يوما فيتم إنهاء العقد، وتطبيق القانون المخضع 
 له العقد،  ويعفى الطرفان من أي تنفيذ الحق للعقد.

 
 عمالة األطفال والعمالة باإلكراه .57

أو التجمع االقتصادي( يكفل بأنه المقاول )وكل واحد من أعضاء االستثمار المشترك 
وفروعه ملتزمون بمعاهدة األمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل والصادرة عن الجمعية 

وأنه وفروعه لم يقوموا بالسابق ولن  –( وملحقها 1989كانون أول  12العمومية بتاريخ )
العمل القسري  يقوموا باستخدام العمالة باإلكراه أو العمل القسري حسب تعريفه في معاهدة

الصادرة عن منظمة العمل الدولية. وكذلك يكفل المقاول  105ومعاهدة إلغاء العمل القسري 
أنه وفروعه يراعون ويتمسكون بالحقوق االجتماعية األساسية وظروف العمل المناسبة 
لموظفيهم. أي خرق لهذا التمثيل والتعهد في السابق أو خالل أداء العقد يعطي  الجهة 

اقدة الحق في إنهاء هذا العقد على الفور بإشعار المقاول ولن تكون هناك أي تكاليف أو المتع
 مسئولية على  الجهة المتعاقدة.

 
 حقول األلغام .58

المقاول )وكل عضو من االستثمار المشترك أو التجمع االقتصادي( يتعهدون بأنهم 
ة لألفراد و/أو القنابل وفروعهم ال يشاركون في تصنيع أو بيع أو تطوير األلغام المضاد

العنقودية. وأي خرق لهذا التعهد والكفالة يعطي  الجهة المتعاقدة الحق في إنهاء العقد فورا 
فور إرسال إشعار بذلك للمقاول ولن تكون علي  الجهة المتعاقدة أي تكاليف أو مسئولية 

 قانونية.
 

 فقدان األهلية .59

ا كان استثمارا مشتركا أو تجمعا اقتصاديا، فإن بمجرد التوقيع على العقد فإن المقاول )أو إذ
 كل عضو فيه( يقر بأنه و/أو أي من فروعه في أي من األوضاع المشار إليها فيما يلي:

أنهم في حالة إفالس أو تصفية وأن أشغاله مخضعة إلدارة المحاكم أو قد دخل في  (أ

اوى تتعلق بشئون اتفاق مع دائنيهم أو علقوا نشاطاتهم المهنية أو مرفوع عليهم دع

داخلية أو في أي وضع مماثل ينشأ من إجراء مثل منصوص عليه في التشريعات 

 واألنظمة الوطنية.

قد تمت إدانتهم بجرم يتعلق بسلوكهم المهني من خالل حكم نهائي غير قابل  (ب

 لالستئناف.

المتعاقدة تبين أنهم مذنبون بسوء سلوك مهني تم إثباته بأي طريقة تستطيع السلطة   (ت

 أن تبرره بها.

لم يؤدوا التزاماتهم المتعلقة بالمساهمة في الضمان االجتماعي أو دفع الضرائب  (ث

حسب النصوص القانونية في البلد التي تأسسوا فيها أو حسب قوانين دولة  الجهة 

 المتعاقدة أو الدولة التي سيتم فيها تنفيذ العقد.

لمشاركة في منظمات إجرامية أو أي صدر بحقهم حكم نهائي بالنصب والفساد وا (ج

 نشاط غير شرعي آخر.

يتابعون إجراء شراء آخر أو منحة ممولة من موازنة المفوضية األوروبية أو جهة  (ح

مانحة أخرى أو يتابعون إجراء شراء تنفيذه  الجهة المتعاقدة أو أي من شركائها، تم 

ي الوفاء بالتزاماتهم اإلعالن بأنهم ينتهكون العقد انتهاكا جسيما وقد تعثروا ف

 التعاقدية.

 
 المعاينة والتدقيق المالي  .60

لغرض المعاينة والتدقيق يجب على المقاول أن يمكن  الجهة المتعاقدة والمهندس بأن 
تفحص في أي وقت السجالت التي تحتوي على الوثائق المالية والمحاسبية وأن تستنسخ 

ندس أو أي شخص مفوض من طرفهم، صورا عنها ويجب أن يمكن  الجهة المتعاقدة والمه
بما في ذلك المفوضية األوروبية والمكتب األوروبي لمكافحة الفساد ومحكمة المدققين 

)ديوان الرقابة( في أي وقت لتدقيق السجالت والحساب سواء أثناء تنفيذ األشغال أو بعدها. 
ة. يحق للسلطة ويمكن أن تتم هذه المعاينات حتى سبع سنوات بعد إصدار الدفعة الختامي

المتعاقدة وللمهندس أن يجري أي نوع من معاينة الوثائق في مكان العمل التي يعتبرونها 
 ضرورية إليجاد دليل في حال وجود شبهات حول مصاريف تجارية غير اعتيادية.

 
 تسوية النزاعات .61

يجب على األطراف أن تبذل كل جهد ممكن لتسوية أي نزاع قد ينشأ بينها بطريقة 61.1
ودية. عند نشوء النزاع فيجب على الطرفين أن يعلما بعضهما البعض كتابيا بمواقفهما 

وباالختالف والحل الذي يعتبرانه ممكنا. إذا ما اعتبر أي من الطرفين أن هذا األمر مفيد 
ويحاوالن تسوية النزاع. يجب على الطرف أن يرد على طلب فيمكن أن يلتقي الطرفان 

يوما من استالم الطلب. الفترة القصوى للتوصل إلى تسوية  30التسوية الودية خالل 
يوما من تاريخ بدء اإلجراءات. إذا ما أخفقت محاولة التسوية الودية للنزاع  120ستكون 



 

 

ة، فإن الطرف اآلخر يكون له حرية أو تعثر أي من الطرفين في الرد في وقت طلب التسوي
 االنتقال إلى المرحلة التالية من إجراءات تسوية النزاع من خالل إخطار الطرف اآلخر.

 
يوما من بدء إجراءات التسوية الودية  120إذا لم يتم التوصل إلى تسوية خالل 61.2

 للنزاع، فيمكن ألي من الطرفين أن يحاول:
 وطنيةإما الحصول على حكم من محكمة  (أ

 أو قرار تحكيم بموجب العقد (ب

 
 تعيين الحقوق والواجبات من قبل  الجهة المتعاقدة .62

تحتفظ  الجهة المتعاقدة بالحق في أن تنقل أو تحول ألي من شركائها أو جهة منتفعة أخرى 
 أي من الحقوق والواجبات المستحقة من  الجهة المتعاقدة تجاه المقاول بموجب هذا العقد.

 
 القانونية المسئولية   .63

ال يجوز تحت أي ظرف كان وألي سبب كان أن يطالب الممول من الخلف أي تعويضات 
من خالل مدونة عن دفعات تم صرفها بشكل مباشر للمقاولين المتعاقدين مع  الجهة المتعاقدة.

فإن السلطة المتعاقدة تراعي القيم األخالقية في عملية الشراء. ونحن نتوقع من  السلوك هذه
ينا أن يسلكوا سلوكا اجتماعيا وبيئيا مسئوال وأن يسعوا بدأب لتنفيذ معايير ومبادئ مدونة مقاول

السلوك هذه. تسري أحكام مدونة السلوك على كافة المتعاقدين/ المقاولين الذين يوردون السلع 
 و الخدمات و األشغال لعملياتنا ومشاريعنا.

ى التوصيات التي تقدمت بها المبادرة تستند مدونة السلوك هذه ومبادؤها ومعاييرها إل
الدانماركية للتجارة األخالقية. ومبادئ غلوبال كومباكت الصادرة عن األمم المتحدة 

 وإرشادات الشراء الخاصة بالمساعدة اإلنسانية لدى مكتب اإليكو. 

 
 



 

 

 مدونة السلوك الخاصة بالمتعاقدين

 األخالقيةالمبادئ والمعايير 

 
فإن السلطة المتعاقدة تراعي القيم األخالقية في عملية الشراء.  من خالل مدونة السلوك هذه

ونحن نتوقع من مقاولينا أن يسلكوا سلوكا اجتماعيا وبيئيا مسئوال وأن يسعوا بدأب لتنفيذ 
لسلوك على كافة المتعاقدين/ المقاولين معايير ومبادئ مدونة السلوك هذه. تسري أحكام مدونة ا

 الذين يوردون السلع و الخدمات و األشغال لعملياتنا ومشاريعنا.
تستند مدونة السلوك هذه ومبادؤها ومعاييرها إلى التوصيات التي تقدمت بها المبادرة 

 2ومبادئ غلوبال كومباكت الصادرة عن األمم المتحدة 1الدانماركية للتجارة األخالقية.
 3وإرشادات الشراء الخاصة بالمساعدة اإلنسانية لدى مكتب اإليكو.

 
 الشروط العامة

تعرف مدونة السلوك المتطلبات والمعايير األخالقية لمقاولينا الذين نتوقع منهم أن يوقعوا 
على مدونة السلوك وأن يراعوا أحكامها وأن يسعوا بهمة لتنفيذها. بمجرد التوقيع على مدونة 

 السلوك فإن المقاولين يتعهدون بجعل األخالق في مركز نشاطاتهم في العمل.
أحكام المعايير األخالقية تشكل الحد األدنى وليس الحد األقصى للمعايير. ينبغي االمتثال 
بالقوانين الدولية والوطنية وعندما تكون أحكام القانون ومعايير السلطة المتعاقدة تعالج 

 لمعايير األعلى هي التي تأخذ صفة األسبقية وتسود.الموضوع نفسه، فإن ا
ومن مسئولية المقاول أن يضمن أن األطراف التي يتعاقد معها أو يتعاون معها من الباطن 

 تمتثل بالمتطلبات والمعايير األخالقية الواردة في مدونة السلوك هذه.
ضمان السلوك القويم في سلسلة تتعهد السلطة المتعاقدة بأن تجعل من تنفيذ المعايير األخالقية و

التوريد الخاصة بها عملية متواصلة والتزاما على المدى البعيد علينا نحن أيضا مسئولية 
تجاهه. وبغرض تحقيق أعلى مستوى من المعايير األخالقية في عملية الشراء فإننا على 

من مقاولينا االنفتاح   استعداد للدخول في حوار وتعاون مع مقاولينا. باإلضافة لذلك فإننا نتوقع
 واالستعداد للدخول في حوار معنا لتنفيذ المعايير األخالقية في أعمالهم.

غياب االستعداد للتعاون أو ارتكاب انتهاكات جسيمة لمدونة السلوك سوف يفضي إلى إنهاء 
 العقود.

 
 حقوق اإلنسان وحقوق العمال

وق اإلنسان والعمال والعمل بهمة يجب على المقاولين في كافة األوقات حماية وتعزيز حق
 ونشاط لمعالجة القضايا المقلقة وكحد أدنى ينبغي عليهم االلتزام بالمعايير األخالقية التالية:

 )اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن األمم المتحدة(احترام حقوق اإلنسان  •

جميع البشر يولدون أحرارا المبادئ األساسية لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان هي أن 
ومتساوين في الكرامة وفي الحقوق وأن لكل شخص الحق في الحياة والحرية واألمن 
الشخصي. يجب على المقاولين أال يقصروا في مسئوليتهم في حماية حقوق اإلنسان والمحافظة 

 عليها تجاه موظفيهم وتجاه المجتمع الذي يعملون فيه.

)معاهدة حقوق الطفل الصادرة عن األمم المتحدة عدم استغالل عمالة األطفال  •

 (C138 & C182ومعاهدة منظمة العمل الدولية )

ويجب عليهم اتخاذ الخطوات الالزمة   4يجب أن يحجم المقاولون عن استغالل عمالة األطفال 
سنة ويجب االمتناع عن   18لمنع عمالة األطفال. يتم تعريف الطفل على أنه كل شخص دون  

األطفال في أي عمل يضر بصحتهم أو أمنهم أو نمائهم النفسي واالجتماعي أو استخدام 
سنة( أن  14سنة )في الدول النامية  15بدراستهم المدرسية. ال يسمح لألطفال األقل من 

في الدول  12سنة ) 13يعملوا في أعمال منتظمة، ولكن األطفال الذين يزيد عمرهم عن 
خفيفة إذا كانت ال تؤثر على دراستهم المدرسة اإللزامية وإذا   النامية( يمكن أن يقوموا بأعمال

 لم تكن تضر بصحتهم أو بنمائهم.

 (. C29 & C105)معاهدة منظمة العمل الدولية يجب اختيار العمل بحرية  •

يجب أن يمتنع المقاولون عن استخدام عمال باإلكراه أو بالقوة ويجب عليهم أن يحترموا حرية 
 مستخدمهم.العمال في ترك 

 

1 http://www.dieh.dk/etisk-handel/hvordan-etisk-handel/dieh-

retningslinjer-for-etisk-handel/dieh-guidelines/ 

2 http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/ 

index.html 

3 
http://ec.europa.eu/echo/partners/humanitarian_aid/procurement_guidelin
es_en.htm 

 C87)اتفاقية منظمة العمل الدولية )حرية التجمع والحق في المفاوضات الجماعية  •

& C98) 

يجب على المقاولين أن يقروا بحق العاملين في االنضمام إلى النقابات العمالية أو تشكيلها 
وفي التفاوض بشكل جماعي ويجب عليهم أن يتبنوا سياسة االنفتاج تجاه نشاطات النقابات 

 العمالية )حتى وإن كان هذا األمر مقيدا بموجب القوانين الوطنية(.

 (C131دفع أجور المعيشة )اتفاقية منظمة العمل الدولية  •

كحد أدنى يجب على المقاولين دفع الحد األدنى لألجور المقر على المستوى الوطني أو تطبيق 
فضال عن ذلك يجب دفع أجر   معايير الحد األدنى لألجور الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

معيشة. أجر المعيشة عبارة عن قيمة مرتبطة بالسياق بحيث يكون األجر ملبيا لالحتياجات 
وهذه   -  5األساسية مثل الغذاء والمأوى والملبس والرعاية الصحية والتعليم ويوفر دخال مناسبا

 ليست دائما الحالة مع الحد األدنى الرسمي لألجور.

( واتفاقية C100 & C111التوظيف )اتفاقية منظمة العمل الدولية  عدم التمييز في •

 األمم المتحدة المتعلقة بالتمييز ضد المرأة(

يجب على المقاولين أن يحجموا عن ممارسة التمييز في التعيين والرواتب وإنهاء العمل 
قومي أو والتقاعد وإمكانية الحصول على التدريب أو الترقية على أساس العرق أو األصل ال

العبادة أو النوع االجتماعي أو التوجه الجنسي أو االنتماء السياسي أو اإلعاقة أو الحالة 
 االجتماعية أو اإلصابة بفيروس نقص المناعة/ اإليدز.

 االمتناع عن المعاملة القاسية أو الال إنسانية تجاه الموظفين •

أديبية أو التحرش الجنسي أو التهديد يحظر على المقاولين اللجوء لألذى البدني أو العقوبات الت
 بالتحرش الجنسي أو اإليذاء البدني أو غير ذلك من أشكال الترهيب.

 (C155ظروف عمل آمنة وصحية )اتفاقية منظمة العمل الدولية  •

ينبغي على المقاولين أن يتخذوا خطوات مناسبة لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية. كما يجب أن 
العمال من األولويات وأن يتم اتخاذ الخطوات المناسبة للوقاية من الحوادث تكون سالمة  

 واإلصابات والضرر الصحي الناجم عن أو المرتبط بسير العمل.

 (C1 & C14ساعات عمل غير مبالغ بها )اتفاقية منظمة العمل الدولية  •

ي ومع المعايير يجب على المقاولين أن يتأكدوا من مطابقة ساعات العمل مع القانون الوطن
ساعة ويجب أن يحصل  48أيام( عن  7الدولية. يجب أال تزيد ساعات العمل في األسبوع )

الموظفون على يوم إجازة في األسبوع. يجب الدفع لقاء ساعات العمل اإلضافية ويجب التقليل 
 من ساعات العمل اإلضافية ويجب أن يسمح بها بشكل طوعي.

 (C143ظمة العمل الدولية توفير عمل منتظم )اتفاقية من •

يجب ان يكون كافة العمل المؤدى مبنيا على أساس عالقة توظيف معترف بها تنشأ من خالل 
االتفاقيات الدولية والقانون الوطني. يجب على المقاولين أن يحموا االستخدام المنتظم 

ن لديهم عقدا للمجموعات المنكشفة بموجب هذه القوانين والمعاهدات ويجب أن يمنحوا العاملي
 مكتوبا.

 
 القانون الدولي اإلنساني

المقاولون المرتبطون بالصراعات المسلحة أو اللذين يعملون في سياق صراع مسلح عليهم 
احترام حقوق المدنيين المنصوص عليها في القانون الدولي اإلنساني وأن يمتنعوا عن 

مباشر على تأجيح الصراعات المسلحة المشاركة في نشاطات يكون لها أثر مباشر أو غير 
من المتوقع أن   6أو تطويلها و/ أو تصعيدها أو التي تشكل خرقا للقانون اإلنساني الدولي.

 يطبق المقاولون نهج ’عدم التسبب باألذى‘ تجاه األشخاص المتأثرين بالنزاع المسلح.

4 
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/principle5
.html and http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C138 

الدخل المناسب هو مبلغ دخل الفرد المتروج له لإلنفاق أو االستثمار أو االدخار بعد دفع الضرائب وتلبية   5

 الضروريات الشخصية )من غذاء ومأوى وملبس(. 

6
وهذا يشمل النهب/ السلب وهو االستيالء غير القانوني على ملكية خاصة لمكاسب شخصية أو خاصة   

 الترهيب والضغط ومن خالل منصب سلطة يتحقق بسبب الصراع الدائر.باستخدام القوة والتهديدات و



 

 

 رعي آخر.كما يجب على المقاولين أن يمتنعوا عن االنخراط في أي نشاط غير ش
 

 االنخراط في نشاطات السالح
تناصر السلطة المتعاقدة لصالح معاهدة أوتوا المناهضة لأللغام والمعاهدة الخاصة بالذخيرة 
العنقودية المناهضة للقنابل العنقودية. يجب على المقاولين أن يمتنعوا عن المشاركة في أي 

د أو القنابل العنقودية أو مكوناتها أو أي عملية تطوير أو بيع او تصنيع لأللغام المضادة لألفرا
أسلحة أخرى يمكنها أن تزيد من انتهاك القانون اإلنساني الدولي أو ضمن الخروق الواردة 

 في معاهدة جنيف والبروتوكوالت اإلضافية الملحقة بها.
 حماية البيئة

فعل نشاطات الشراء ترغب السلطة المتعاقدة في التقليل من المضار البيئية التي تمس الطبيعة ب
التي نقوم بها ونتوقع من موردينا ومقاولينا العمل بشكل مسئول على المستوى البيئي. وهذا 
يشمل احترام التشريعات البيئية الوطنية والدولية السارية والعمل بموجب إعالن 

 ريوديجانيرو.
السليمة للنفايات وضمان وكحد أدنى ينبغي على المقاولين التعامل مع المسائل المتعلقة باإلدارة  

 تكرير النفايات والمحافظة على الموارد النادرة واالستخدام الكفء للطاقة.
 

 مكافحة الفساد
تعرف السلطة المتعاقدة الفساد على أنه سوء استخدام السلطة المخولة للشخص لتحقيق مكاسب 

طة المتعاقدة خاصة ويشمل هذا على الرشوة والتحايل واالختالس واالبتزاز. وتضع السل
مسئولية كبيرة على تفادي الفساد وضمان أعلى مستويات األمانة والمساءلة واإلنصاف 
والسلوك المهني في عالقات العمل الخاصة بنا. ومن المتوقع أن يتبع المقاولون النهج نفسه 
 من خالل مراعات األخالقيات والممارسات الرشيدة والمنصفة واتخاذ التدابير للحيلولة دون
التورط في الفساد ولمكافحته، وااللتزام بالمعاهدات الدولية وكذلك القوانين الدولية والوطنية. 
ولمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية ننصح المقاولون الذين تواجههم ممارسات فساد بتقديم 

 7شكوى لدى آلية الشكاوى الخاصة بمؤسسة دان تشرتش إيد.
من أشكال ممارسات الفساد خالل عملية االختيار، المتعلقة إن مشاركة المقاول في أي شكل 

بأداء عقد أو أي سياق عمل آخر يعتبر أمرا غير مقبول وسوف يؤدي إلى رفض العطاءات 
 المقدمة من قبله أو إنهاء العقود المبرمة معه.

 
 قائمة باالتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تغطيها مدونة السلوك الخاصة بالمقاولين

 1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن األمم المتحدة،  •

http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml 

المبادئ التوجيهية الصادرة عن األمم المتحدة بخصوص األعمال وحقوق  •

 2011اإلنسان، 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrin

ciplesBusinessHR_EN.pdf ،معاهدات جنيف األولى وحتى الرابعة

-http://www.icrc.org/eng/war-andوالبروتوكوالت اإلضافية  1949

law/treaties-customary-law/geneva-conventions/index.jsp 

إعالن منظمة العمل الدولية بخصوص المبادئ والحقوق الجوهرية في العمل  •

http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm and 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

declaration/documents/publication/wcms_095898.pdf 

 1990مم المتحدة، معاهدة حقوق الطفل الصادرة عن األ •

http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm 

-http://www.ilo.org/ilolex/cgi 1999معاهدة أسوأ أشكال عمالة الطفل،  •

lex/convde.pl?C182 

-http://www.ilo.org/ilolex/cgi 1973معاهدة الحد األدنى للسن،  •

lex/convde.pl?C138 

 1948التنظيم،  معاهدة حرية التجمع وحماية الحق في •

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C087 

 ; 1949معاهد الحق في التنظيم والمفاوضات الجماعية،  •

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C098 

-http://www.ilo.org/ilolex/cgi 1930معاهدة العمالة باإلكراه،  •

lex/convde.pl?C029 

 1957معاهدة حظر العمالة باإلكراه )السخرة(،  •

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C105 

-http://www.ilo.org/ilolex/cgi 1970معاهدة تحديد الحد األدنى لألجور،  •

lex/convde.pl?C131 

-http://www.ilo.org/ilolex/cgi 1951معاهدة المساواة في األجور،  •

lex/convde.pl?C100 

 1958معاهدة التمييز )في العمل والوظيفة(،  •

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C111 

 1979اتفاقية األمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة  •

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econventi

on.htm 

-http://www.ilo.org/ilolex/cgi 1919اتفاقية ساعات العمل )الصناعة(  •

lex/convde.pl?C001 

 
7 http://www.danchurchaid.org/about-us/quality-assurance/anti-

corruption/complaints

  

 1921اتفاقية الراحة األسبوعية )الصناعة(  •

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C014 

 1975اتفاقية العمالة المهاجرة )أحكام إضافية(  •

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C143 

-http://www.ilo.org/ilolex/cgi 1981اتفاقية السالمة الوظيفية والصحية  •

lex/convde.pl?C155 

 1992إعالن ريو بخصوص البيئة والتنمية،  •

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?

DocumentID=78&ArticleID=1161&l=en 

 1997معاهدة أوتوا،  •

http://www.apminebanconvention.org/fileadmin/pdf/mbc/te

xt_status/Ottawa_Convention_English.pdf 

 2007المعاهدة الخاصة بالذخيرة العنقودية،  •

http://www.clusterconvention.org/files/2011/01/Conventio

n-ENG1.pd
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• ANNEX 4: GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR  
WORKS CONTRACTS – VER2 2012 
 

 

 

 

1. GENERAL DEFINITIONS 
In these general terms and conditions: 

a) “Contract” is the agreement entered into by the Contracting 
Authority and the Contractor for the execution and completion 
of the Works, to which these general terms and conditions are 
made applicable; the Contract is constituted of the documents 
listed in the Contract; 

b) “Works” are what the Contract requires the Contractor to 
construct, install and turn over to the Contracting Authority, as 
described in the Technical Specifications; 

c) “Temporary Works” include items to be constructed by the 
Contractor which are not intended to be permanent and form 
part of the Works; 

d) “Engineer”, “Supervisor” and “Project Manager” might be used 
interchangeably in the Contractual documents; each term 
means the person responsible for supervising the execution of 
the Works, and monitoring and administering the execution of 
the Contract on behalf of the Contracting Authority: 

e) “beneficiary country” is the country where the Works are to be 
constructed; 

f) “breakdown of the overall price” is the heading-by-heading list 
of the rates and costs making up the price for a global price 
Contract; 

g) “bill of quantities” is the document in which the costs of the 
Works are indicated, on the basis of the foreseen quantities of 
items of work and the fixed unit prices applicable to them; 

h) “Contract Price” is the sum agreed in the Contract as payable to 
the Contractor for the execution and completion of the Works 
and for the remedying of any defects therein in accordance with 
the Contract; 

i) “Site” is the land and other places on, under, in or through which 
the Works are to be constructed; 

j) “the Contracting Authority’s “partners” are the organisations to 
which the Contracting Authority is associated or linked. 

 
2. LANGUAGE AND LAW 
The Contract, all documents relating to the Contract and all written 
communications between the parties shall be in English. 
 
Unless specified otherwise in the Contract, the law governing the 
Contract shall be the law of the country of the Contracting Authority. 

3. GENERAL DUTIES AND POWERS OF THE ENGINEER 
3.1. The Engineer shall provide administration and monitoring of the 
Contract and supervision of the Works as provided in the Contract. In 
particular, he shall perform the functions described in these general terms 
and conditions.  
 
3.2. The Engineer shall be the Contracting Authority's representative vis-
à-vis the Contractor during construction and until final payment is due. 
The Engineer shall advise and consult with the Contracting Authority. The 
Contracting Authority's instructions to the Contractor shall be forwarded 
through the Engineer. The Engineer shall have authority to act on behalf 
of the Contracting Authority only to the extent provided in the Contract 
Documents as they may be amended in writing in accordance with the 
Contract. The duties, responsibilities and limitations of authority of the 
Engineer as the Contracting Authority's representative during 
construction as set forth in the Contract shall not be modified or extended 
without the written consent of the Contracting Authority, the Contractor 
and the Engineer.  
 
3.3. The Engineer shall visit the Site at intervals appropriate to the stage 
of construction to familiarize himself generally with the progress and 
quality of the Works and to determine in general if the Works are 
proceeding in accordance  
with the Contract. On the basis of his on-Site observations as an 
Engineer, he shall keep the Contracting Authority informed of the 
progress of the Works.  
 
3.4. The Engineer shall have authority to issue to the Contractor, on 
behalf of the Contracting Authority, administrative orders incorporating 
such supplementary documents and instructions as are necessary for the 
proper execution of the Works and the remedying of any defects therein. 
 
3.5. The Engineer shall not be responsible for and will not have control 
or charge of construction means, methods, techniques, sequences or 
procedures, or for safety precautions and programs in connection with 
the Works or the Temporary Works. The Engineer shall not be 
responsible for or have control or charge over the acts or omissions of 
the Contractor (including the Contractor's failure to carry out the Works 
in accordance with the Contract) and of Sub-contractors or any of their 
agents or employees, or any other persons performing services for the 
Works, except if such acts or omissions are caused by the Engineer's 
failure to perform his functions in accordance with the contract between 
the Contracting Authority and the Engineer.  
 

3.6. Except where expressly stated in the Contract, the Engineer shall 
not have authority to relieve the Contractor of any of his obligations. 
 
3.7. The Contractor shall ensure that the Engineer has at all times free 
access to the Site or any other place where the Works are carried out or 
prepared. The Contractor shall provide facilities for such access so that 
the Engineer may perform his functions under the Contract.  

 
3.8. Based on the Engineer's observations and an evaluation of the 
documentation submitted by the Contractor together with the invoices 
and requests for payment, the Engineer shall determine the amounts 
owed to the Contractor and shall issue Payment Certificates as 
appropriate.  
 
3.9. The Contractor shall provide the Engineer with any information he 
might require. The Engineer may arrange for the supervision and 
inspection of any item being prepared and manufactured for supply under 
the Contract. To this end, he may apply such tests as he considers 
necessary in order to establish whether the materials and objects are of 
the requisite quality and quantity. He may require the replacement or 
repair, as the case may be, of items, which do not conform with the 
Contract, even after their installation. The Contractor may not rely on the 
fact that such supervision and inspection have been effected in order to 
evade his responsibility in the event of the Works being rejected by the 
Engineer. 
 
3.10. In the performance of his duties, the Engineer shall not disclose 
information on the methods of manufacture and operation of the 
undertakings which he has obtained by reason of his supervision and 
inspection, except to those authorities that need to know it. 

4. ASSIGNMENT AND SUBCONTRACTING 
4.1. The Contractor shall not, except after obtaining the prior written 
authorization of the Contracting Authority, assign, transfer, pledge or 
make other disposition of the Contract or any part thereof or of any of the 
Contractor’s rights, claims or obligations under the Contract. 
 
4.2. The Contractor shall not subcontract without the prior written 
authorisation of the Contracting Authority.  Subcontractors must satisfy 
the eligibility criteria of article 60, as well as the conditions of articles 58 
and 59 . The approval by the Contracting Authority of the subcontracting 
of any part of the Contract or of the subcontractor to perform any part of 
the Works shall not relieve the Contractor of any of his obligations under 
the Contract. 

5. SUPPLY OF DOCUMENTS 
The Contracting Authority shall provide the Contractor, free of charge, 
with a copy of the drawings prepared for the implementation of the 
Contract and a copy of the specifications. The Contract shall list the 
documents and items which may be placed at the disposal of the 
Contractor, at the latter's request, to facilitate his work. 

Unless it is necessary for the purposes of the Contract, the drawings, 
specifications and other documents provided by the Contracting Authority 
shall not be used or communicated to a third party by the Contractor 
without the prior consent of the Engineer. 

6. ACCESS TO SITE 
6.1. The Contracting Authority shall, in due time and in conformity with 
the progress of the Works, place the Site and access thereto at the 
disposal of the Contractor in accordance with the programme of 
implementation referred to in these General Terms and Conditions.  
 
6.2. Land procured for the Contractor by the Contracting Authority shall 
not be used by the Contractor for purposes other than the implementation 
of the Contract. 
 
6.3. The Contractor shall keep any premises placed at his disposal in 
good condition while he is in occupation. 
 
6.4. The Contractor shall allow the Engineer and any person authorized 
by the Engineer or the Contracting Authority access to the Site and to 
any place where work in connection with the Contract is being carried 
out. 

7.  CONTRACTOR’S GENERAL OBLIGATIONS 
7.1. The Contractor shall, with due care and diligence, and in 
accordance with the provisions of the Contract, design the Works to the 
extent stated in the Contract, and execute, complete and remedy any 
defects in the Works. The Contractor shall provide all superintendence, 
personnel, materials, plant,  
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equipment and all other items, whether of a temporary or permanent 
nature, required for the design, execution and completion of Works, and 
for remedying any defects, in so far as is specified in, or can be 
reasonably inferred from, the Contract. The Contractor shall take full 
responsibility for the adequacy, stability and safety of all operations and 
methods of construction under the Contract. 
 
7.2. The Contractor shall comply fully with any administrative orders 
given to him by the Engineer and shall ensure that the specifications and 
administrative orders are adhered to by his own employees and by his 
sub-contractors and their employees. 
 
8. PROGRAMME OF IMPLEMENTATION 
8.1. Within the time specified in the Contract, the Contractor shall submit 
a programme of implementation of the Contract for the approval of the 
Engineer. The programme shall contain at least the following: 
 

a) the order in which the Contractor proposes to carry out the 
Works;  

b) the deadlines for submission and approval of the drawings, 
if applicable;  

c) a general description of the methods which the Contractor 
proposes to adopt for carrying out the Works; and 

d) such further details and information as the Engineer may 
reasonably require. 

 
The approval of the programme by the Engineer shall not relieve the 
Contractor of any of his obligations under the Contract. 

 
8.2. No material alteration to the programme of implementation shall be 
made without the approval of the Engineer. If, however, the progress of 
the Works does not conform to the programme, the Engineer may instruct 
the Contractor to revise the programme and submit the revised 
programme to him for approval. 
 
9. CONTRACTOR’S STAFF AND EMPLOYEES 
The staff and workmen employed by the Contractor must be sufficient in 
number, and each must have the qualifications necessary to ensure due 
progress and satisfactory execution of the Works. The Contractor shall 
immediately replace all persons indicated by the Engineer, in a letter 
stating reasons, as hampering the proper execution of the Works. The 
Contractor shall make his own arrangements for the engagement of all 
staff and labour. He shall comply with all the relevant labour laws applying 
to his employees, shall duly pay them and afford them all their legal rights. 
The Contractor shall comply with article 58, Child Labour and Forced 
Labour. 
 
10. EQUIPMENT 
The equipment, which the Contractor has at the Site, shall be deemed to 
be for the purpose of carrying out the Works. The Contractor shall not be 
entitled to remove it without the written consent of the Engineer unless 
he shows that the said equipment is no longer required for the 
performance of the Works. 
 
11. CONTRACTOR’S DRAWINGS 
11.1. The Contractor shall submit to the Engineer for approval: 
 

a) the drawings, documents, samples and/or models, 
according to the time limits and procedures laid down in the 
Contract; 

b) such drawings as the Engineer may reasonably require for 
the implementation of the Contract. 

 
The approval of the drawings, documents, samples or models by the 
Engineer shall not relieve the Contractor from any of his obligations under 
the Contract. 
 
11.2. Before the issue of the Certificate of Substantial Completion of the 
Works by the Engineer, the Contractor shall supply operating and 
maintenance manuals together with drawings, which shall be detailed 
enough to enable the Contracting Authority to operate, maintain, adjust 
and repair all parts of the Works.  
11.3. These detailed drawings, documents and items may not be 
reproduced or used for another purpose by the Contracting Authority, nor 
communicated to third parties, except with the Contractor's  and on 
payment of fair compensation. 
 
12. SAFETY ON SITE AND NON-DISTRURBANCE 
12.1. The Contractor shall ensure the safety of the Site and the safety of 
all activities on the Site throughout the period of execution and shall be 
responsible for taking the necessary steps, in the interests of his 
employees, agents of the Contracting Authority and third parties, to 
prevent any loss or accident which may result from carrying out the 
Works. The Contractor shall, on his own responsibility and at his own 
expense, do his utmost to ensure that existing structures and installations 
are protected, preserved and maintained. He shall be responsible for 
providing and maintaining at his own expense all lighting, protection, 

fencing and security equipment that proves necessary for the proper 
implementation of the Works or that the Engineer may reasonably 
require. 
 
12.2. On his own responsibility and at his expense, the Contractor shall 
take all the precautions required by good construction practice and by the 
prevailing circumstances to safeguard adjacent properties and avoid 
causing any abnormal disturbance therein. 
 
12.3. The Contractor shall ensure that all operations necessary for the 
execution of the Works are carried on so as not to interfere unnecessarily 
or improperly with the public convenience, and in particular with traffic or 
communication links, underground cables, conduits and installations. 
 
12.4. The Contractor shall hold harmless and indemnify the Contractor in 
respect of all claims, demands, proceedings, damages, costs, charges 
and expenses whatsoever arising out of or in relation to the Contractor’s 
failure to comply with his obligations under this article. 

13. SETTING-OUT 
13.1. The Contractor shall be responsible for: 
 

a) the accurate setting-out of the Works in relation to the 
original marks, lines and reference levels provided by the 
Engineer;  

b) the accuracy of the positioning, levelling, dimensioning and 
alignment of all parts of the Works;  

c) the provision of all necessary instruments, accessories 
and labour in connection with the foregoing 
responsibilities; and  

d) the review of the Engineering design and details of the 
Works; he shall inform the Contracting Authority of any 
mistakes or incorrectness in such design and details 
which would affect the Works.  

 
13.2. If, at any time during the execution of the Works, any error appears 
in the positioning, levelling, dimensioning or alignment of any part of the 
Works, the Contractor shall, if the Engineer so requires, rectify such 
errors at his own cost and to the satisfaction of the Engineer, unless the 
error is based on inaccurate data supplied by the Engineer, in which case 
the Contracting Authority shall be responsible for the cost of rectification. 
 
13.3. The checking of any setting-out or of any alignment or levelling by 
the Engineer shall in no way relieve the Contractor of his responsibility 
for the accuracy of these operations. The Contractor shall carefully 
protect and preserve all markers, sight rails, pegs and other items used 
in setting out the Works. 
 
14. TEMPORARY WORKS 
The Contractor shall carry out at his expense all the Temporary Works to 
enable the Works to be carried out. He shall submit to the Engineer 
drawings of Temporary Works, which he intends to use, such as 
cofferdams, scaffolding, trusses and shuttering. He shall take account of 
any observations made to him by the Engineer, while remaining 
responsible for these drawings. 

15. DISCOVERIES 

Discoveries of any interest whatsoever made during excavation or 
demolition work shall immediately be brought to the attention of the 
Engineer. The Engineer shall decide how such discoveries are to be dealt 
with, taking due account of the law of the beneficiary country. 
 
16. RESPONSIBILITY FOR LOSS OR DAMAGE 
From the commencement date of the Works to the date of substantial 
completion as stated in the Certificate of Substantial Completion, the 
Contractor shall take full responsibility for the care of the Works and of 
all Temporary Works. In the event that any damage or loss should 
happen to the Works or to any part thereof or to any Temporary Works 
from any cause whatsoever (save and except as shall be due to Force 
Majeure as defined in article 56, the Contractor shall at his own cost 
repair and make good the same so that, at completion, the Works shall 
be in good order and condition and in conformity in every respect with the 
requirements of the Contract and the Engineer's instructions.  The 
Contractor shall also be liable for any damage to the Works occasioned 
by him in the course of any operations carried out by him for the purpose 
of complying with his obligations under article 49. 

17. INSURANCE  



 

37 

 

 
 

17.1. Without limiting his obligations and responsibilities under the 
Contract, the Contractor shall take out the insurances specified in articles 
17.2., 17.3 and 17.4. Each insurance shall be effected with insurers and 
in terms approved by the Contracting Authority. Before the 
commencement date, the Contractor shall submit to the Engineer copies 
of the policies. When each premium is paid, the Contractor shall submit 
evidence of payment to the Engineer. The Contractor shall comply with 
the conditions stipulated in each of the insurance policies. Such 
insurance shall take effect front the commencement of the Works and 
remain in force until the issue by the Engineer of the Certificate of Final 
Completion of the Works. Each insurance shall be taken in the joint 
names of the Contracting Authority' and the Contractor. 
 
17.2. The Contractor shall take out insurance against any loss or damage 
for which the Contractor is liable under the Contract arising from a cause 
occurring prior to the issue of the Certificate of Substantial Completion, 
and for loss or damage caused by the Contractor in the course of any 
other operation (including those under article 49). Such insurance shall 
cover: 
 

a) the Works, together with materials and plant for incorporation 
therein and drawings, to the full replacement cost against all 
loss or damage from whatever cause arising other than from 
force majeure;  

b) an additional sum of 10% of such replacement cost or any other 
amount specified in the Contract, to cover all the additional 
direct or indirect costs of making good losses or damage, 
including professional fees and the cost of demolishing and 
removing any part of the Works and of removing debris of 
whatever nature;  

c) the Contractor's equipment, plant and other things brought onto 
the Site by the Contractor, for a sum sufficient to provide their 
replacement at the Site. 

 
17.3. The Contractor shall insure against each party’s liability for any loss, 
damage, death or bodily injury which may occur to any physical property 
(except things insured under article 17.2) or to any person (except 
persons insured under article 17.4), which may arise out of the 
Contractor’s performance of the Contract and occurring before the issue 
of the Certificate of Final Completion. Unless provided otherwise in the 
Contract, this insurance shall be extended to cover liability for all loss and 
damage to the Contracting Authority’s property (except things insured 
under article 17.2). 
 
17.4. The Contractor shall take out insurance against both his own 
liability, and the Contracting Authority and Engineer’s liability, for claims, 
damages, losses and expenses (including legal fees and expenses) 
arising from injury, sickness, disease or death of the Contractor’s 
representative, all personnel whom the Contractor utilises on Site, 
including staff of the Contractor and of each sub-contractor, and any 
other personnel assisting the Contractor in the execution of the Works. 
The insurance shall remain in full force and effect during the whole time 
that these personnel are assisting in the execution of the Works or the 
remedying of defects. 
 
18. COMPLIANCE WITH LAWS AND RESPECT OF TRADITIONS 
18.1. The Contractor shall respect and abide by all laws and regulations 
in force in the beneficiary country and shall ensure that its personnel, 
their dependants, and its local employees and sub-contractors also 
respect and abide by all such laws and regulations. The Contractor shall 
indemnify the Contracting Authority against any claims and proceedings 
arising from any infringement of such laws and regulations. 
 
18.2. The Contractor, its personnel and sub-contractors shall respect 
human rights and undertake not to offend the political, cultural and 
religious practices prevailing in the beneficiary country. 
 
 
19. DISCRETION AND CONFIDENTIALITY 
The Contractor shall treat all documents and information received in 
connection with the Contract as private and confidential, and shall not 
disclose any particulars of the Contract without the prior consent in writing 
of the Contracting Authority. It shall, in particular, refrain from making any 
public statements concerning the project or the Works without the prior 
approval of the Contracting Authority. 
 
20. CONFLICT OF INTEREST 
The Contractor shall refrain from engaging in any activity which conflicts 
with his obligations towards the Contracting Authority under the Contract. 
The Contractor shall take all necessary measures to prevent or end any 
situation that could compromise the impartial and objective performance 
of the Contract. Such conflict of interests could arise in particular as a 
result of economic interest, political or national affinity, family or 
emotional ties, or any other relevant connection or shared interest. In 
particular, the Contractor and his employees or any other company with 
which the Contractor is associated or linked may not, even on an ancillary 
or sub-contracting basis, supply other services, carry out works or supply 
equipment or materials for the project to which the Works relate. Any 

conflict of interests which could arise during performance of the Contract 
must be notified in writing to the Contracting Authority without delay. The 
Contractor shall replace, immediately and without compensation from the 
Contracting Authority, any member of its personnel exposed to such a 
situation. 
 
21. CORRUPT PRACTICES 

21.1. The Contractor and his personnel shall refrain from performing, 
condoning or tolerating any corrupt, fraudulent, collusive or coercive 
practices, whether such practices are in relation with the performance of 
the Contract or not. “Corrupt practice” means the offering, giving, 

receiving, or soliciting, directly or indirectly, of anything of value as an 
inducement or reward for doing or forbearing to do any act in relation to 
the Contract or any other Contract with the Contracting Authority, or for 
showing favour or disfavour to any person in relation to the Contract or 
any other Contract with the Contracting Authority.  

 
21.2. The payments to the Contractor under the Contract shall constitute 
the only income or benefit it may derive in connection with the Contract 
and neither he nor his personnel shall accept any commission, discount, 
allowance, indirect payment or other consideration in connection with, or 
in relation to, or in discharge of, its obligations under the Contract. 
 
21.3. The execution of the Contract shall not give rise to unusual 
commercial expenses. Unusual commercial expenses are commissions 
not mentioned in the Contract or not stemming from a properly concluded 
contract referring to the Contract, commissions not paid in return for any 
actual and legitimate service, commissions remitted to a tax haven, 
commissions paid to a recipient who is not clearly identified or 
commission paid to a company which has every appearance of being a 
front company. 
 
22. JOINT VENTURE OR CONSORTIUM 
If the Contractor is a joint venture or consortium of two or more persons, 
all such persons shall be jointly and severally bound to fulfil the terms of 
the Contract. The person designated by the joint venture or consortium 
to act on its behalf for the purposes of this Contract shall have the 
authority to bind the joint venture or consortium. 
 
For the purposes of performance of the Contract, the joint venture or 
consortium shall act as, an be considered, a single person and, in 
particular, shall have bank account(s) opened in its name, shall submit to 
the Contracting authority single guarantees if required, and shall submit 
single requests for payment and single reports. 
 
The composition of the joint venture or consortium shall not be altered 
without the prior written consent of the Contracting Authority. 
 
23. GUARANTEES 
23.1. If specified in the Contract, and as guarantee for his proper and 
efficient performance of the Contract, the Contractor shall on signature 
of the Contract provide the Contracting Authority with a performance 
guarantee issued for the benefit of the Contracting Authority. The amount 
and character of such performance guarantee shall be as indicated in the 
Contract. 
 
23.2. In the case an prepayment is agreed in the Contract, its payment 
by the Contracting Authority shall be subject to the prior presentation by 
the Contractor to the Contracting Authority of an approved performance 
security or prepayment guarantee, if so agreed and under the conditions 
specified in the Contract t.  

COMMENCEMENT OF IMPLEMENTATION AND DELAYS 

24. COMMENCEMENT DATE 

The date on which implementation of the Contract by the Contractor is to 
commence shall be specified in the Contract or shall be determined by 
an administrative order issued by the Engineer to the Contractor within a 
time period specified in the Contract.  

25. PERIOD OF IMPLEMENTATION  
The period of implementation of the Works shall commence on the date 
fixed in accordance with Article 24. The period of implementation shall be 
specified in the Contract, without prejudice to extensions of the period, 
which may be granted under Article 26. 
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26. EXTENSION OF THE PERIOD OF IMPLEMENTATION 
26.1. The Contractor may request the Contracting Authority an extension 
of the period of implementation if his implementation of the Contract is 
delayed, or expected to be delayed, for any of the following reasons: 
 

a) exceptional weather conditions in the beneficiary country;  
b) artificial obstructions or physical conditions which could not 

reasonably have been foreseen by an experienced 
Contractor;  

c) administrative orders affecting the date of completion other 
than those arising from the Contractor's default;  

d) failure of the Contracting Authority to fulfil its obligations 
under the Contract; 

e) any suspension of the Works which is not due to the 
Contractor's default;  

f) force majeure in accordance with article 56.  
 
26.2. The Contracting Authority shall, upon such request for extension, 
determine whether the extension is justified, and if so, the period of any 
such extension of time. 

27. DELAYS IN IMPLEMENTATION 
If the Contractor fails to complete the Works by the deadline(s) specified 
in the Contract and in his programme of implementation approved by the 
Engineer in accordance with article 8, the Contracting Authority shall, 
without formal notice and without prejudice to any other remedies under 
the Contract, be entitled to liquidated damages for every day or part 
thereof which elapses between the end of the period of implementation 
or extended period of implementation and the actual date of completion, 
at the rate and up to the maximum amount specified in the Contract .  

28.  MODIFICATIONS 
28.1. The Engineer may within his powers introduce any variations to the 
form, type or quality of the Works or any part thereof which he considers 
necessary and for that purpose or if for any other reasons it shall, in his 
opinion be desirable, he shall have power to order the Contractor to do 
and the Contractor shall do any of the following:  

a) increase or decrease the quantity of any work under the 
Contract;  

b) omit any such work;  
c) change the character or quality or kind of any such work; 
d) change the levels, lines, positions and dimensions of any 

part of the Works;  
e) execute additional work of any kind necessary for the 

completion of the Works.  
 
No such variation shall in any way vitiate or invalidate the Contract.  
 
28.2. The Engineer shall, however, obtain the written approval of the 
Contracting Authority before giving any order for any variations which 
may result in an increase of the Contract Price or in an essential alteration 
of the quantity, quality or character of the Works.  
 
28.3. No variations shall be made by the Contractor without an order in 
writing from the Engineer. Variations requiring the written approval of the 
Contracting Authority under article 28.2 shall be made by the Contractor 
only upon written order from the Engineer accompanied by a copy of the 
Contracting Authority's approval. Provided that, subject to the provisions 
of the Contract, no order in writing shall be required for any increase or 
decrease in the quantity of any work where such increase or decrease is 
not the result of an order given under this article but is the result of the 
quantities exceeding or being less than those stated in the Bill of 
Quantities. 

28.4. The Engineer shall estimate to the Contracting Authority the 
amount to be added or deducted from the Contract Price in respect of 
any variation, addition or omission. The value of any variation, addition 
or omission shall be calculated on the basis of the unit prices contained 
in the Bill of Quantities or the Breakdown of Overall Price. 

29. EXCEPTIONAL RISKS 
29.1. If, during the execution of the Works, the Contractor encounters 
artificial obstructions or physical conditions which could not reasonably 
have been foreseen by an experienced Contractor, and if the Contractor 
is of the opinion that additional costs will be incurred and/or an extension 
of the period of implementation of the Contract will be necessary as a 
result of this, he shall notify the Engineer as soon as possible. The 
Contractor's notification shall specify the artificial obstructions and/or 
physical conditions, giving details of the expected effects thereof, the 
measures he is taking or intends to take and the extent of the expected 
delay in, or interference with, the execution of the Works. 
 
29.2. On receipt of notification, the Engineer may inter alia give written 
instructions to the Contractor as to how the artificial obstructions or 

physical conditions are to be dealt with; and he may order that the 
Contract be modified, suspended or terminated. 
 
29.3. In so far as he considers that some or all of the said artificial 
obstructions or physical conditions could not reasonably have been 
foreseen by an experienced Contractor, the Engineer shall: 
 

a) take into account any delay suffered by the Contractor as 
a result of such obstructions or conditions in determining 
any extension of the period of implementation to which the 
Contractor is entitled under these General Terms and 
Conditions; and/or 

b) calculate, in the event of artificial obstructions or physical 
conditions other than weather conditions, the additional 
payments due to the Contractor. 

 
29.4. If the Engineer decides that some or all of the artificial obstructions 
or physical conditions could reasonably have been foreseen by an 
experienced Contractor, he shall so inform the Contractor as soon as 
practicable. 
 
29.5. Weather conditions shall not entitle the Contractor to claim 
additional payments under Article 29. Where the Engineer judges that 
weather conditions that are normally foreseeable or specified in the 
Contract make the smooth execution of the Works difficult, he may decide 
to suspend such Works in accordance with article 30.  

30. SUSPENSION 
30.1. The Contractor shall, on the order of the Engineer, suspend the 
progress of the Works or any part thereof for such time or times and in 
such manner as the Engineer may consider necessary. 
 
30.2. During the period of suspension, the Contractor shall take such 
protective measures as may be necessary to safeguard the Works, plant, 
equipment and Site against any deterioration, loss or damage.  
 
30.3. Additional expenses incurred in connection with such protective 
measures shall be added to the Contract Price, unless such suspension 
is: 
 

a) necessary owing to some default of the Contractor; or 
b) necessary owing to normal weather conditions on Site; or 
c) necessary for the safety or the proper execution of the 

Works or any part thereof insofar as such necessity does 
not arise from any act or default by the Engineer or the 
Contracting Authority or from any of the exceptional risks 
referred to in Article 29. 

 
30.4. The Engineer, after consultation with the Contracting Authority and 
the Contractor, shall determine such extra payment and/or extension of 
the period of implementation to be made to the Contractor in respect of 
such claim as shall, in the opinion of the Engineer, be fair and reasonable. 
 
30.5. If the period of suspension exceeds 180 days and the suspension 
is not due to the Contractor's default, the Contractor may, by notifying the 
Engineer and the Contracting Authority, either request permission to 
restart or terminate the Contract within 14 days. 

31. INSPECTION AND TESTING 
31.1. All materials and workmanship shall be of the respective kinds 
described in the Contract and in accordance with the Engineer's 
instructions and shall be subjected from time to time to such tests as the 
Engineer may direct at the place of manufacture or fabrication, or on the 
Site or at all or any of such places.  The Contractor shall provide such 
assistance, instruments, machines, labour and materials as are normally 
required for examining, measuring and testing any work and the quality, 
weight or quantity of any materials used and shall supply samples of 
materials before incorporation in the Works for testing as may be selected 
and required by the Engineer.  All testing equipment and instruments 
provided by the Contractor shall be used only by the Engineer or by the 
Contractor in accordance with the instructions of the Engineer. 
  
31.2. All samples shall be supplied by the Contractor at his own cost.  

31.3. The Contractor shall bear the costs of any of the following tests:  
 

a) Those clearly intended by or provided for in the Contract;  
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a) Those involving load testing or tests to ensure that the 
design of the whole of the Works or any part of the Works 
is appropriate for the purpose which it was intended to fulfil.  

 
31.4. Components and materials which are not of the specified quality 
shall be rejected. Rejected components and materials shall be removed 
by the Contractor from the Site within a period which the Engineer shall 
specify. Any Works incorporating rejected components or materials shall 
be rejected. 

31.5. The Engineer shall, during the progress of the Works and before 
the issue by him of the Certificate of Substantial Completion, have the 
power to order or decide: 
 

a) the removal from the Site, by a deadline specified in the 
administrative order, of any components or materials 
which, in the opinion of the Engineer, are not in accordance 
with the Contract; 

b) the substitution of proper and suitable components or 
materials; or 

c) the demolition and proper re-execution, or satisfactory 
repair, notwithstanding any previous test thereof or interim 
payment therefore, of any Works which, in respect of 
components, materials, workmanship or design for which 
the Contractor is responsible, is not, in the opinion of the 
Engineer, in accordance with the Contract. 

32. OWNERSHIP OF PLANT AND MATERIALS 
32.1. All equipment, temporary Works, plant and materials provided by 
the Contractor shall, when brought on the Site, be deemed to be 
exclusively intended for the execution of the Works, and the Contractor 
may not remove the same or any part thereof, except for the purpose of 
moving it from one part of the Site to another, without the consent of the 
Engineer. Such consent shall not, however, be required for vehicles 
engaged in transporting any staff, labour, equipment, temporary Works, 
plant or materials to or from the Site. 
 
32.2. All materials and equipment covered by payments made by the 
Contracting Authority to the Contractor shall thereupon become the sole 
property of the Contracting Authority, without limiting the Contractor’s 
liability for their care. 
 
32.3. Title to any equipment and supplies provided by the Contracting 
Authority shall rest with the Contracting authority. 
 
32.4. Upon termination of the Contract, the equipment, Temporary 
Works, plant and materials on the Site shall be disposed of in accordance 
with article 55.4. 

CONTRACT PRICE AND PAYMENTS 

33. SUFFICIENCY OF PROPOSED PRICES 
33.1. The Contractor shall be deemed to have inspected and examined 
the Site and its surroundings and to have satisfied himself as to the 
nature of the ground and the subsoil before submitting his proposal or 
tender. He shall also be deemed to have taken into account the form and 
nature of the Site, the extent and nature of the work and materials 
necessary for the completion of the Works, the means of communication 
with and access to the Site, the accommodation he may require and in 
general to have obtained for himself all necessary information as to the 
risks, contingencies and any other circumstances influencing or affecting 
his proposal or tender. 
 
33.2. The Contractor shall be deemed to have satisfied himself before 
submitting his proposal or tender as to the correctness and sufficiency of 
the proposal or tender and of the rates and prices stated in the bill of 
quantities or breakdown of the overall price, which shall, save where 
otherwise provided in the Contract, cover all his obligations under the 
Contract. 
 
33.3. Since the Contractor is deemed to have determined his prices on 
the basis of his own calculations, operations and estimates, he shall, at 
no additional charge,  carry out any work that is the subject of any item 
whatsoever in his proposal or tender for which he indicates neither a unit 
price nor a lump sum. 

34. PRICE REVISION 
Unless otherwise stipulated in the Contract, no adjustment of the 
Contract Price shall be made in respect of fluctuations of market, prices 
of labour, materials, plant or equipment, neither due to fluctuation in 
interest rates nor devaluation or any other matters affecting the Works. 
 
35. TAXATION 
The Contractor shall be responsible for the payment of all charges and 
taxes arising from the execution of the Works and the Contracting 
Authority shall have no obligation or responsibility in connection with 

taxes or levies payable by the Contractor in its country of establishment 
or in the beneficiary country in connection with his performance of the 
Contract. The Contractor shall be deemed to have satisfied himself 
regarding the application of all relevant tax laws. However, the 
Contracting Authority shall provide the Contractor with reasonable 
assistance in case the Contractor is requested to obtain the benefit of tax 
exemptions. 

36. CURRENCY OF PAYMENTS 
Payments shall be made in the currency(ies) specified in the Contract. 
Where currency conversion is necessary, in particular for reimbursable 
costs arising in one currency but reimbursable in another currency, the 
following rates shall apply (unless otherwise specified in the Contract): 
 

a) for a conversion into Euro,  the rate published on the Infor-
Euro on the first working day of the month in which the 
payment is made; 

b) for a conversion into a national currency, the rate published 
by the central bank of the beneficiary country on the first 
working day of the month in which the payment is made. 

 
37. CONDITIONS OF PAYMENT 
37.1. Payments will be made by the Contracting Authority to the 
Contractor in accordance with these General Terms and Conditions. The 
Contract shall specify the frequency and the instalments of payments, the 
payment dates, amounts and currencies, practical arrangements and 
specific requirements for presentation of payment requests if any.  
 
37.2. Payments due by the Contracting Authority shall be made to the 
Contractor’s bank account specified in the Contract.  
 
37.3. Sums due shall be paid within no more than 30 calendar days from 
the date of issue of an interim payment certificate by the Engineer in 
accordance with article 40, or of the issue of  the final statement of 
account by the Engineer in accordance with article 41. 

38. PREPAYMENT 
38.1. The Contracting Authority shall make an prepayment to the 
Contractor of the amount, and by the dates, specified in the Contract, 
against provision by the Contractor of a guarantee in accordance with 
article 23.2, if provided so in the Contract. 

38.2. The Contractor shall use the prepayment only to pay for 
equipment, plant, materials, and mobilization expenses required 
specifically for execution of the Contract.  The Contractor shall 
demonstrate that the prepayment has been used in this way by supplying 
copies of invoices or other documents to the Engineer. Should the 
Contractor misuse any portion of the prepayment, it shall become due 
and repayable immediately 

38.3. Unless otherwise provided in the Contract, the prepayment shall be 
repaid by way of reduction of proportionate amounts from interim 
payments. The amount of reduction in each interim payment shall be 
calculated in accordance with the method specified in the Contract. 

39.  MEASUREMENT 
The following principles shall apply to the measurement of the Works: 
 
39.1. For a global price contract, the amount due under the Contract shall 

be determined on the basis of the breakdown of the overall price, 
or on the basis of a breakdown expressed as a percentage of the 
Contract Price corresponding to completed stages of the Works. 
Where items are accompanied by quantities, these shall be firm 
quantities for which the Contractor has submitted a global price and 
shall be paid for irrespective of the quantities of Works actually 
carried out.  

39.2. For a unit-price Contract: 
a) the amount due under the Contract shall be calculated by 

applying the unit rates to the quantities actually executed 
for the respective items, in accordance with the Contract; 

b) the quantities set out in the Bill of Quantities shall be the 
estimated quantities of the Works, which shall not be taken 
as the actual and correct quantities of the Works to be 
executed by the Contractor in fulfilment of his obligations 
under the Contract; 

the Engineer shall determine by measurement the actual quantities of 
the Works executed by the Contractor, and these  
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a) shall be paid for in accordance with the provisions of article 
40, Interim Payments. Save where otherwise provided in 
the Contract , no additions may be made to the items in the 
Bill of Quantities, save as a result of a variation in 
accordance with Article 28 or another provision of the 
Contract entitling the Contractor to additional payment; 

b) the Engineer must, when he requires any parts of the 
Works to be measured, give the Contractor reasonable 
notice to attend or send a qualified agent to represent him. 
The Contractor or his agent shall assist the Engineer in 
making such measurements and shall furnish all particulars 
required by the Engineer. Should the Contractor fail to 
attend or to send an agent, the measurement made or 
approved by the Engineer shall be binding on the 
Contractor; 

c) the Works shall be measured net, notwithstanding any 
general or local custom, save where otherwise provided for 
in the Contract. 

40. INTERIM PAYMENTS 
40.1. At the end of each period specified in the Contract, the Contractor 
shall submit an application for interim payment to the Engineer in a form 
approved by the Engineer. The application shall as a minimum include 
the following items, as applicable: 
 

a) the estimated Contract value of the permanent Works 
executed up to the end of the period in question; 

b) an amount to be deducted for the repayment of prepayment 
under Article 38. 

40.2. Within 30 days of receiving an application for interim payment, it 
shall be approved or amended in such a way that it reflects, in the 
Engineer's opinion, the amount due to the Contractor under the Contract. 
In cases where there is a difference of opinion as to the value of an item, 
the Engineer's view shall prevail. After calculating the amount due to the 
Contractor the Engineer shall send the Contracting Authority and the 
Contractor an interim payment certificate for the amount due to the 
Contractor and shall inform the Contractor of the Works for which 
payment is being made. 
 
40.3. The Engineer may, by an interim payment certificate, make any 
corrections or modifications to any previous certificate issued by him and 
shall have power to modify the valuation in, or withhold the issue of, any 
interim payment certificate if the Works or any parts thereof are not being 
carried out to his satisfaction. 

41. FINAL STATEMENT OF ACCOUNT 
41.1. Not later than 45 days after the issue of the Certificate of Final 
Completion in accordance with article 51, the Contractor shall submit to 
the Engineer a draft final statement of account with supporting 
documents showing in detail the value of the work done in accordance 
with the Contract, together with all further sums which the Contractor 
considers to be due to him under the Contract in order to enable the 
Engineer to prepare the final statement of account.  
 
41.2. Within 45 days of receiving the draft final statement of account and 
of all information reasonably required for its verification, the Engineer 
shall prepare the final statement of account, which determines: 
 

a) the amount which, in his opinion, is finally due under the 
Contract; 

b) after establishing the amounts previously paid by the 
Contracting Authority and all sums to which the Contracting 
Authority is entitled under the Contract, the balance, if any, 
due, from the Contracting Authority to the Contractor, or from 
the Contractor to the Contracting Authority, as the case may 
be. 

 
41.3. The Engineer shall issue the Contracting Authority and the 
Contractor, with the final statement of account showing the final amount 
to which the Contractor is entitled under the Contract. The Contracting 
Authority and the Contractor shall sign the final statement of account as 
an acknowledgement of the full and final value of the work performed 
under the Contract and shall promptly submit a signed copy to the 
Engineer.  
 
41.4. The final statement of account signed by the Contractor shall 
constitute a written discharge of the Contracting Authority confirming that 
the total in the final statement of account represents full and final 
settlement of all monies due to the Contractor under the Contract. 
However, such discharge shall become effective only after any payment 
due to the Contractor under the final statement of account has been 
made. 
 
42. REPAYMENT BY CONTRACTOR 
42.1. The Contractor undertakes to repay any amounts paid in excess of 
the final amount due to the Contracting Authority within 30 days of 

receiving a request to do so. Should the Contractor fail to make 
repayment within this time period, the Contracting Authority may, within 
two months of late payment, claim late-payment interests from the 
Contractor calculated in the same conditions as in article 43. 
 
42.2. Amounts to be repaid to the Contracting Authority may be offset 
against amounts of any kind due to the Contractor.  

43. DELAYED PAYMENTS 
43.1. If the Contracting Authority fails to make payments within the 
periods specified in article 37.3, the Contractor may, within two months 
of late payment, claim late-payment interest: 
 
- at the rediscount rate applied by the issuing institution of the country 

of the Contracting Authority where payments are in national currency; 
- at the rate applied by the European Central Bank to its main 

refinancing transactions in Euro, as published in the Official Journal of 
the European Union, where payments are in Euro, 

on the first day of the month in which the deadline expired, plus three and 
a half percentage points. The late-payment interest shall apply to the time 
which elapses between the date of the payment deadline (exclusive) and 
the date on which the Contracting Authority's account is debited 
(inclusive).  

 
43.2. Any default in payment of more than 90 days from the expiry of the 
period laid down in Article 37.3 shall entitle the Contractor either not to 
perform the Contract or to terminate it, with 30 days' prior notice to the 
Contracting Authority and the Engineer. 
 
 

COMPLETION OF WORKS 

44. TESTS AND VERIFICATION OPERATIONS 
The Works shall not be declared substantially completed until the 
verifications and tests on completion prescribed in the Contract have 
been carried out in accordance with article 31 at the expense of the 
Contractor. The Contractor shall notify the Engineer of the date on which 
such verification and tests may commence. 
 
45. CERTIFICATE OF SUBSTANTIAL COMPLETION  
45.1. When the whole of the Works have been substantially completed 
and have satisfactorily passed any verification and test on completion 
prescribed by the Contract, the Contractor may give a notice to that effect 
to the Engineer accompanied by an undertaking to finish any outstanding 
work during the Defects Liability Period. Such notice and undertaking 
shall be in writing and shall be deemed to be a request by the Contractor, 
for the Engineer to issue a Certificate of Substantial Completion in 
respect of the Works. The Engineer shall, within 21 days of the date of 
delivery of such notice either issue to the Contractor, with a copy to the 
Contracting Authority, a Certificate of Substantial Completion stating the 
date on which, in his opinion, the Works were substantially completed in 
accordance with the Contract or give instructions in writing to the 
Contractor specifying all the work which, in the Engineer's opinion, 
requires to be done by the Contractor before the issuance of such 
Certificate.  The Engineer shall also notify the Contractor of any defects 
in the Works affecting substantial completion that may appear after such 
instructions and before completion of the work specified therein. The 
Contractor shall be entitled to receive such Certificate of Substantial 
Completion within 21 days of completion, to the satisfaction of the 
Engineer, of the work so specified and making good any defect so 
notified. Upon issuance of the Certificate of Substantial Completion of the 
Works, the Contractor shall be deemed to have undertaken to complete 
with due expedition any outstanding work during the Defects Liability 
Period.  

 
46. SUBSTANTIAL COMPLETION OF SECTIONS OR PARTS OF 
THE WORKS  
In accordance with the procedure in article 45 and on the same 
conditions as provided therein, the Contractor may request the 
Engineer to issue, and the Engineer may issue, a Certificate of 
Substantial Completion in respect of any Section or part of the Works 
which has been substantially completed and has satisfactorily passed 
any tests on completion prescribed by the Contract, if:  

a) a separate time for completion is provided in the Contract 
in respect of such Section or part of the Works;  
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a) such Section or part of the Works has been completed to 
the satisfaction of the Engineer and is required by the 
Contracting Authority for his occupation or use.  

47. DEFECTS LIABILITY PERIOD  
The expression "Defects Liability Period" shall mean the period of 365 
days (or any other period specified in the Contract), calculated from the 
date of completion of the Works stated in the Certificate of Substantial 
Completion issued by the Engineer or, in respect of any Section or part 
of the Works for which a separate Certificate of Substantial Completion 
has been issued, from the date of completion of that Section or part as 
stated in the relevant Certificate. The expression "the Works" shall, in 
respect of the Defects Liability Period, be construed accordingly.  

48. COMPLETION OF OUTSTANDING WORK AND REMEDYING 
OF DEFECTS  

During the Defects Liability Period, the Contractor shall finish the work, if 
any, outstanding at the date of the Certificate of Substantial Completion, 
and shall execute all such work of repair, amendment, reconstruction, 
rectification and making good defects, imperfections, shrinkages or other 
faults as may be required of the Contractor in writing by the Engineer 
during the Defects Liability Period and within 14 days after its expiration, 
as a result of an inspection made by or on behalf of the Engineer prior to 
expiration of the Defects Liability Period.  

49.  COST OF EXECUTION OF WORK OF REPAIR 
All such outstanding work shall be carried out by the Contractor at his 
own expense if the necessity thereof shall, in the opinion of the Engineer, 
be due to the use of material or workmanship not in accordance with the 
Contract, or to neglect or failure on the part of the Contractor to comply 
with any obligation expressed or implied, on the Contractor's part under 
the Contract.  

50. REMEDY ON CONTRACTOR'S FAILURE TO CARRY OUT 
WORK REQUIRED  

if the Contractor shall fail to do any such work outstanding on the Works, 
the Contracting Authority shall be entitled to employ and pay other 
persons to carry out the same, and all expenses consequent thereon or 
incidental thereto shall be recoverable from the Contractor by the 
Contracting Authority, and may be deducted by the Contracting Authority 
from any sums due or which may become due to the Contractor or from 
guarantees held against the Contractor.  

51.  CERTIFICATE OF FINAL COMPLETION  
Upon satisfactory completion of the work outstanding on the Works, the 
Engineer shall within 30 days of the expiration of the Defects Liability 
Period issue a Certificate of Final Completion to the Contractor. The 
Contract shall be deemed to be completed upon issuance of such 
Certificate, provided that the provisions of the Contract which remain 
unperformed and the settlement of disputes provision in the Contract 
shall remain in force for as long as is necessary to dispose of any 
outstanding matters or issues between the parties. 
 

BREACH OF CONTRACT AND TERMINATION 

52. BREACH OF CONTRACT 
52.1. A Party shall be in a breach of Contract if it fails to discharge any of 
its obligations under the Contract. Where a breach of Contract occurs, 
the injured Party shall be entitled to damages and/or termination of the 
Contract. 
 
52.2. Where a breach of Contract is attributable to the Contractor, the 
Contracting Authority shall also be entitled to the following remedies as 
of right: 

a)  implementation of all or part of the Works using 
directly-employed labour; 

b)  termination of all or part of the Contract; 
c)  conclusion of a contract with a third party replacing the 

Contractor, after prior termination of the original 
Contract. 

52.3. In addition to the above-mentioned measures, the Contracting 
Authority may claim the application of article 27 and the award of 
liquidated damages, as well as the award of general damages. 
 
52.4.In the event of the Works being executed by directly employed 
labour or by a Contract with a third party replacing the Contractor, 
provisions of article 55.5 shall apply.  
 
52.5. Recovery of damages, disbursements or expenses resulting from 
the application of measures provided for in this Article shall be effected 
by deduction from the sums due to the Contractor, from the deposit, or 
by payment under the guarantee. 

53. TERMINATION BY THE CONTRACTING AUTHORITY 
The Contracting Authority may, after giving the Contractor 7 days' notice, 
terminate the Contract in any of the following cases: 

 
a) the Contractor is in breach of his obligations under the 

Contract;  
b) the Contractor fails to comply within a reasonable time with 

a notice given by the Engineer requiring him to make good 
any neglect or failure to perform his obligations under the 
Contract; 

c) the Contractor refuses or neglects to carry out 
administrative orders given by the Engineer;  

d) the Contractor takes some action without requesting or 
obtaining the authorisation of the Contracting Authority or 
the Engineer, when such prior authorisation is required 
under the Contract;  

e) the Contractor’s declarations and warranties in respect of 
his eligibility (article 59) and/or in respect of article 57 and 
article 58, appear to have been untrue, or cease to be true; 

f)    any organisational modification occurs involving a change in 
the legal personality, nature or control of the Contractor (or 
the members of the joint venture or consortium), unless 
such modification is recorded in an addendum to the 
Contract;  

g) any other legal disability of the Contractor hindering 
execution of the Contract occurs;  

h) the Contractor fails to provide the required guarantee or 
insurance, or if the person providing the earlier guarantee 
or insurance required under the present Contract is not 
able to abide by his commitments; 

i) for convenience, if this is in the interest of the Contracting 
Authority. 

54. TERMINATION BY THE CONTRACTOR 
The Contractor may, after giving 14 days’ notice to the Contracting 
Authority, terminate the Contract in any of the following cases: 
 

a) in the circumstances specified in article 43.2; or 
b) if the Contracting Authority is in material breach of his 

obligations under the Contract and has not taken any 
actions to remedy the same within 30 days following the 
receipt by the Contracting Authority of the Contractor’s 
notice specifying such breach; or 

c) if the Contracting Authority suspends the progress of the 
Works or any part thereof for more than 180 days, for 
reasons not specified in the Contract or not attributable to 
the Contractor. 

 
55. RIGHTS AND OBLIGATIONS UPON TERMINATION 
55.1. Termination shall be without prejudice to any other rights or powers 
of the Contracting Authority and the Contractor under the Contract.  
 
55.2. The Engineer shall, upon the issue of the notice of termination of 
the Contract, instruct the Contractor to take immediate steps to bring the 
Works to a close in a prompt and orderly manner and to reduce 
expenditure to a minimum. The Contractor shall make the Site safe and 
secure, and leave the Site as soon as reasonably possible. 
 
55.3. The Engineer shall, as soon as possible after termination, take the 
following actions: 

a) certify the value of the Works and all sums due to the 
Contractor at the date of termination; 

b) draw a report on work performed by the Contractor after 
inspection of the Works, and inventory taken of temporary 
structures, materials, plant and equipment. The Contractor 
shall be summoned to the inspection and the taking of the 
inventory. 

 
55.4. The Contracting Authority shall have the option of acquiring in 
whole or in part temporary Works and structures which have been 
approved by the Engineer, plant, equipment and materials specifically 
supplied or manufactured in connection with the execution of Works 
under the Contract. The purchase price of such Temporary Works, 
structures, equipment, plant and materials shall not exceed the unpaid 
portion of the expenditure incurred by the Contractor, such expenditure 
being limited to that required for the implementation of the Contract under 
normal conditions. The Contracting Authority may purchase, at market 
prices, the materials and items supplied or ordered by the Contractor and 
not already paid for by the Contracting Authority on such conditions as 
the Engineer considers appropriate. 
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55.5. The Contracting Authority may upon termination of the Contract,  complete 
the Works itself by using directly-employed labour or conclude another contract 
with a third party replacing the Contractor. Additional expenditure resulting from 
the use of directly employed labour or of a contract with a third party replacing 
the Contractor shall be borne by the Contractor in the cases of termination by 
the Contracting Authority under article 53 (a)  to (h). 
 
55.6. If the Contracting Authority terminates the Contract under article 53 (a) to 
(h), it shall be entitled to recover from the Contractor any loss it has suffered up 
to the maximum amount stated in the Contract. If no maximum amount is stated, 
the Contracting Authority shall not be entitled to recover more than the part of 
the Contract price corresponding to the value of that part of the Works which 
cannot, by reason of the Contractor's failure, be put to their intended use. 
 
55.7. In case of termination under article 52(i) and 53, the Contractor shall be 
entitled to claim, in addition to sums owing to him for Works already satisfactorily 
completed, and for sums owing to him under article 55.4, the reimbursement of 
any reasonable cost incident to the prompt and orderly termination of the 
Contract and substantiated costs resulting from commitments entered into prior 
to the date of termination. The Contractor shall not be entitled to receive any 
other payment or damages. 

 
56. FORCE MAJEURE 
56.1. Neither party shall be considered to be in breach of its obligations under 
the Contract if the performance of such obligations is prevented by any 
circumstances of force majeure which arise after the date of signature of the 
Contract by both parties. 
 
56.2. The term "force majeure", as used herein shall mean acts of God, strikes, 
lock-outs or other industrial disturbances, acts of the public enemy, wars, 
whether declared or not, blockades, insurrection, riots, epidemics, landslides, 
earthquakes, storms, lightning, floods, washouts, civil disturbances, explosions, 
and any other similar unforeseeable events, beyond the control of either party 
and which by the exercise of due diligence neither party is able to overcome. 
A party affected by an event of force majeure shall take all reasonable measures 
to remove such party's inability to fulfil its obligations hereunder with a minimum 
of delay. 
 
56.3. If either party considers that any circumstances of force majeure have 
occurred which may affect performance of its obligations it shall notify the other 
party immediately giving details of the nature, the probable duration and likely 
effect of the circumstances. Unless otherwise directed by the Engineer in writing, 
the Contractor shall continue to perform his obligations under the Contract as far 
as is reasonably practicable, and shall employ every reasonable alternative 
means to perform any obligations that the event of force majeure does not 
prevent him from performing. The Contractor shall not employ such alternative 
means unless directed to do so by the Engineer. 
 

56.4. If the Contractor incurs additional costs in complying with the Engineer's 
directions or using alternative means under Article 56.3, the amount thereof shall 
be certified by the Engineer. 

 
56.5. If circumstances of force majeure have occurred and continue for a period 
of 180 days then, notwithstanding any extension of time for completion of the 
Works that the Contractor may by reason thereof have been granted, either party 
shall be entitled to serve the other with 30 days' notice to terminate the Contract. 
If, on the expiry of the period of 30 days, the situation of force majeure still 

applies, the Contract shall be terminated and, by virtue of the law governing the 
Contract, the parties shall be released from further execution of the Contract. 
 
57. CHILD LABOUR AND FORCED LABOUR 
The Contractor (and each member of a joint venture or consortium) warrants that 
it and its affiliates comply with the UN Convention on the Rights of the Child - 
UNGA Doc A/RES/44/25 (12 December 1989) with Annex – and that it or its 
affiliates has not made or will not make use of forced or compulsory labour as 
described in the Forced labour Convention and in the Abolition of Forced Labour 
Convention 105 of the International Labour Organization. Furthermore the 
Contractor warrants that it, and its affiliates, respect and uphold basic social 
rights and working conditions for its employees. Any breach of this 
representation and warranty, in the past or during the performance of the 
Contract, shall entitle the Contracting Authority to terminate this Contract 
immediately upon notice to the Contractor, at no cost or liability for the 
Contracting Authority. 
 
58. MINES  

The Contractor (and each member of a joint venture or consortium) warrants that 
it and its affiliates is not engaged in any development, sale or manufacture of 
anti-personnel mines and/or cluster bombs or components utilized in the 
manufacture of anti-personnel mines and/or cluster bombs. Any breach of this 
representation and warranty shall entitle the Contracting Authority to terminate 
this Contract immediately upon notice to the Contractor, at no cost or liability for 
the Contracting Authority. 

 

59. INELIGIBILITY  

By signing the Contract , the Contractor (or, if a joint venture or consortium, any 
member thereof) certifies that he and/or his affiliates are not in one of the 
situations listed below:  

(a) They are bankrupt or being wound up, are having their affairs 
administrated by courts, have entered into an agreement with 
creditors, have suspended business activities, are the subject of 
proceedings concerning house matters, or are in any analogous 
situation arising from a similar procedure provided for in national 
legislation or regulations;  

(b) They have been convicted of an offence concerning their 
professional conduct by a judgement that has the force of res 
judicata; 

(c) They have been guilty of grave professional misconduct proven by 
any means that the Contracting Authority can justify; 

(d) They have not fulfilled obligations relating to the payment of social 
security contributions or payment of taxes in accordance with the 
legal provisions of the country in which they are established or with 
those of the country of the Contracting Authority or those of the 
country where the Contract is to be performed; 

(e) They have been the subject of a judgement that has the force of 
res judicata for fraud, corruption, involvement in a criminal 
organisation or any other illegal activity;  

(f) Following another procurement procedure or grant award 
procedure financed by the European Community budget or 
another donor, or following another procurement procedure 
carried out by the Contracting Authority or one of its partners, they 
have been declared to be in serious breach of Contract for failure 
to comply with their Contractual obligations. 

 

 

60. CHECKS AND AUDITS 

For the purpose of checks and audit the Contractor shall permit the Contracting 
Authority and the Engineer to inspect, at any time, the records including financial 
and accounting documents and to make copies thereof and shall permit the 
Contracting authority, the Engineer, or any person authorized by them, including 
USAID, the European Commission, the European Anti-Fraud Office and the 
Court of Auditors in case the Contract is financed by USAID or the European 
Community budget, at any time, to audit such records and accounts both during 
and after the execution of the Works. These inspections may take place up to 7 
years after the final payment. The Contracting Authority and the Engineer may 
carry out whatever documentary or on-the-spot checks it deems necessary to 
find evidence in case of suspected unusual commercial expenses. 

61. SETTLEMENT OF DISPUTES 

61.1. The parties shall make every effort to settle amicably any dispute, which 
may arise between them. Once a dispute has arisen, the parties shall notify each 
other in writing of their positions on the dispute and any solution, which they 
consider possible. If either party deems it useful, the Parties shall meet and try 
and settle the dispute. A party shall respond to a request for amicable settlement 
within 30 days of such a request. The maximum period laid down for reaching 
such a settlement shall be 120 days from the commencement of the procedure. 
Should the attempt to reach an amicable settlement fail or a party fail to respond 
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ANNEX 5: CODE OF CONDUCT FOR 
CONTRACTORS  

By this Code of Conduct, the Contracting Authority applies ethics to 
procurement. We expect our contractors to act socially and 
environmentally responsible and actively work for the implementation of 
the standards and principles in this Code of Conduct. The Code of 
Conduct is applicable for all our contractors who supply goods, services 
and works to our operations and projects.  
 
This Code of Conduct and its related principles and standards are based 
on recommendations from the Danish Initiative for Ethical Trade (DIEH)1, 
the UN Global Compact principles2 and ECHO’s Humanitarian Aid 
Guidelines for Procurement 20113.     
 

General Conditions 
The Code of Conduct defines the ethical requirements and standards for 
our contractors, whom we expect to sign and respect the Code of 
Conduct, and work actively towards the implementation hereof. By 
signing the Code of Conduct contractors agree to place ethics central to 
their business activities. 
 
The provision of the ethical standards constitutes minimum rather than 
maximum standards. International and national laws shall be complied 
with, and where the provisions of law and the Contracting Authority’s 
standards address the same subject, the highest standard shall apply. 
It is the responsibility of the contractor to assure that their contractors and 
subcontractors comply with the ethical requirements and standards set 
forth in this Code of Conduct.  
 
The Contracting Authority acknowledge that implementing ethical 
standards and ensuring ethical behaviour in our supply chain is a 
continuous process and a long term commitment for which we also have 
a responsibility. In order to achieve high ethical standards for 
procurement we are willing to engage in dialogue and collaboration with 
our contractors. In addition we expect our contractors to be open and 
willing to engage in dialogue with us to implement ethical standards for 
their businesses.  
 
Unwillingness to co-operate or serious violations of the Code of Conduct 
will lead to termination of contracts. 
 

Human Rights and Labour Rights  
Contractors must at all times protect and promote human- and labour 
rights and work actively to address issues of concern. As a minimum they 
are obliged to comply with the following ethical standards:  

 

• Respect for Human Rights (UN Universal Declaration of Human 

Rights) 

The basic principles of the Universal Human Rights are that all 
human beings are born free and equal in dignity and in rights, and 
everyone has the right to life, liberty and security of the person. 
Contractors must not flaunt their responsibility to uphold and 
promote the Human Rights toward employees and the community 
in which they operate.  
 

• Non exploitation of Child Labour (UN Child Convention on the 

Rights of the Child, and ILO Convention C138 & C182)   

Contractors must not engage in the exploitation of child labour4 
and contractors must take the necessary steps to prevent the 
employment of child labour. A child is defined as a person under 
the age of 18 and children shall not be engaged in labour that 
compromise their health, safety, mental and social development, 
and schooling. Children under the age of 15 (in developing 
countries 14) may not be engaged in regular work, but children 
above the age of 13 (in developing countries 12) can be engaged 
in light work if it does not interfere with compulsory schooling and 
is not harmful to their health and development.  
 

• Employment is freely chosen (ILO Convention C29 & C105)  

Contractors must not make use of forced or bonded labour and 
must respect workers freedom to leave their employer. 

 

• Freedom of association and the right to collective bargaining (ILO 

Convention C87 & C98) 

Contractors must recognise workers right to join or form trade 
unions and bargain collectively, and should adopt an open attitude 
towards the activities of trade unions (even if this is restricted 
under national law). 
 

• Living wages are paid (ILO convention C131) 

 
1 http://www.dieh.dk/om-dieh/etisk-handel/hvordan-etisk-handel/dieh-retningslinjer-for-

etisk-handel/dieh-guidelines/   

2
 http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/ 

index.html 

3
 http://ec.europa.eu/echo/files/partners/humanitarian_aid/Procurement_Guidelines_en.pdf   

As a minimum, national minimum wage standards or ILO wage 
standards must be met by contractors. Additionally a living wage 
must be provided. A living wage is contextual, but must always 
meet basic needs such as food, shelter, clothing, health care and 
schooling and provide a discretionary income5 - which is not 
always the case with a formal minimum wage.  
 

• No discrimination in employment (ILO Convention C100 & C111 

and the UN Convention on Discrimination against Women) 

Contractors must not practice discrimination in hiring, salaries, job 
termination, retiring, and access to training or promotion - based 
on race, national origin, caste, gender, sexual orientation, political 
affiliation, disability, marital status, or HIV/AIDS status.  
 

• No harsh or inhumane treatment of employees (ILO Convention 

C105) 

The use of physical abuse, disciplinary punishment, sexual abuse, 
the threat of sexual and physical abuse, and other forms of 

intimidation may never be practiced by contractors. 
 

• Working conditions are safe and hygienic (ILO Convention C155) 

Contractors must take adequate steps to provide safe and 
hygienic working environments. Additionally workers safety must 
be a priority and adequate steps must be taken to prevent 
accidents and injury to health associated with or occurring in the 
course of work. 

  

• Working hours are not excessive (ILO Convention C1 & C14) 

Contractors must ensure that working hours comply with national 
law and international standards. A working week of 7 days should 
not exceed 48 hours and employees must have one day off per 
week. Overtime shall be compensated, limited and voluntary. 
 

• Regular employment is provided (ILO Convention C143) 

All Work performed must be on the basis of a recognised 
employment relationship established through international 
conventions and national law. Contractors must protect vulnerable 
group’s regular employment under these laws and conventions 
and must provide workers with a written contract.  
 

International Humanitarian Law  
Contractors linked to armed conflicts or operating in armed conflict 
settings shall respect civilian’s rights under International Humanitarian 
Law and not be engaged in activities which directly or indirectly initiate, 
sustain, and/or exacerbate armed conflicts and violations of  

4 The definition of Child Labour can be found at:  https://www.unglobalcompact.org/what-

is-gc/mission/principles/principle-  and http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C138  

5 Discretionary income is the amount of an individual's income that is left for 

spending, investing, or saving after taxes and personal necessities (such as food, 
shelter, and clothing) have been paid. 



 

44 

 

 

International Humanitarian Law1. Contractors are expected to take a ‘do 
no harm’ approach to people affected by armed conflict. 
 
Additionally, Contractors shall not be engaged in any other illegal activity.  
 

Involvement in Weapon Activities  
The Contracting Authority advocates for the Ottawa Convention against 
landmines and the Convention on Cluster Munitions against cluster 
bombs. Contractors shall not engage in any development, distribution, 
sale, or manufacturing of anti-personnel mines, cluster bombs, 
components, or any other weapon which feed into violations of 
International Humanitarian Law and Human Rights.  
 

Protection of the Environment 
The Contracting Authority wishes to minimise the environmental 
damages applied to nature via our procurement activities and we expect 
our suppliers and contractors to act in an environmentally responsible 
manner. This involves respecting applicable national and international 

environmental legislation and acting in accordance with the Rio 
Declaration. 
 
As a minimum contractors should address issues related to proper waste 
management, ensuring recycling, conservation of scarce resources, and 
efficient energy use.    
 

Anti-Corruption 
Corruption is by the Contracting Authority defined as the misuse of 
entrusted power for private gain and it includes bribery, fraud, 
embezzlement and extortion. The Contracting Authority holds a great 
responsibility to avoid corruption and ensure high standards of integrity, 
accountability, fairness and professional conduct in our business 
relations. Contractors are expected to have the same approach by 
undertaking good and fair business ethics and practices, take action to 
prevent and fight corruption, and abide by international conventions as 
well as international and national laws. To fight corruption and promote 
transparency, contractors who are confronted with corrupt practices are 
advised to file a complaint in a Complaint Mechanism2. 
 
A contractor’s involvement in any form of corrupt practice during any 
stage of a selection process, in relation to the performance of a contract 
or in any other business context is unacceptable and will lead to the 
rejection of bids or termination of contracts.  
 

List of International Conventions and Treaties covered by 
this Code of Conduct for Contractors 
 

• UN Universal Declaration of Human Rights, 1948; 
http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml 
 

• Un Guiding Principles on Business and Human Rights, 2011; 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBus
inessHR_EN.pdf 
 

• Geneva Conventions I-IV, 1949 and additional Protocols; 
http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-
law/geneva-conventions/index.jsp 
 

• ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 
1998; http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm 
and http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
declaration/documents/publication/wcms_095898.pdf 
 

• UN Child Convention on the Rights of the Child, 1990; 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.asp
x  
 

• C182, Worst Forms of Child Labour Convention, 1999; 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C182 
 

• C138, Minimum Age Convention, 1973;  
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C138  
 

• C87, Freedom of Association and Protection of the Right to 
Organise Convention, 1948;  
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C087 
 

• C98, Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 
1949; http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C098 
 

• C29, Forced Labour Convention, 1930;  
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C029 
 

 

1
 This includes pillage/looting which is the unlawful taking of private property for 

personal or private gain based on force, threats, intimidation, pressure and through 
a position of power accomplished due to the surrounding conflict. 

• C105, Abolition of Forced Labour Convention, 1957; 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C105 

 

• C131, Minimum Wage Fixing Convention, 1970; 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C131 

 

• C100, Equal Remuneration Convention, 1951; 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C100 
 

• C111, Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 
1958; http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C111 
 

• The UN Convention on the Elimination on All Forms of Discrimination 

against Women 1979; 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm 

 

• C1, Hours of Work (Industry) Convention, 1919; 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C001 

 

• C14, Weekly Rest (Industry) Convention, 1921; 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C014 

 

• C143, Migrant Workers (Supplementary Provisions) convention, 
1975;  http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C143 
 

• C155, Occupational Safety and Health Convention, 1981; 

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C155 

 

• The Rio Declaration on Environment and Development, 1992; 

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?Document

ID=78&ArticleID=1163&l=en 

 

• The Ottawa Convention, 1997; 

http://www.apminebanconvention.org/en/  

 

• The Convention on Cluster Munitions, 2007; 

http://www.clusterconvention.org/files/2011/01/Convention-

ENG1.pdf 

 

• Arms Trade Treaty, 2013;          

http://www.un.org/disarmament/ATT/ 

2
 Contractors who have signed a contract with DCA, or DCA implementing partner, 

shall file a complaint through: http://www.danchurchaid.org/about-us/quality-
assurance/anti-corruption/complaints 

 


