ب ملحــق لعقـد المقاولــة وتقديــم خدمـات ا�ست�شاريـة هند�سيـة
1

مالحظة هامة :يرجى تعبئة الطلب ب�شكل وا�ضح

 - 1بيانات امل�شروع
الم�شروع

رقم رخ�صــة البناء

الإمـارة

رقم الأر�ض (الق�سيمة)

المنطقة

رقم الحو�ض (البلوك)

�أنـه في يوم

الموافق لتاريخ

يوم

�شهر

�سنة

تم االتفاق فيما بين كل من:

�أ  -املالك
ال�سيد

ب�صفته المالك

رقم هاتف المنزل

رقم الهاتف المتحرك

مكان ال�سكن الحالي

�ص .ب .المالك

جهة العمل

�ص.ب .جهة العمل

رقم هاتف جهة العمل

رقم الفاك�س

البريد الإلكتروني

ب  -اال�ست�شاري
ال�سادة اال�ست�شاريون

ب�صفته الم�شرف على التنفيذ

رقم الت�صنيف بالبرنامج

تاريخ انتهاء الت�صنيف

الإمارة

�ص .ب.

رقم هاتف المكتب

رقم الفاك�س

المهند�س

المهند�س

رقم الهاتف المتحرك

رقم الهاتف المتحرك

يوم

�شهر

�سنة

البريد الإلكتروني

جـ  -املقاول
ال�سادة المقاولون

ب�صفته المقاول المنفذ للم�شروع

رقم الت�صنيف بالبرنامج

تاريخ انتهاء الت�صنيف

الإمارة

�ص .ب.

رقم هاتف المكتب

رقم الفاك�س

ال�سيد

المهند�س

رقم الهاتف المتحرك

البريد الإلكتروني

يوم

�شهر

�سنة

 - 2متهيد
يقر جميع الأطرف ب�أن هذا العقد يعترب ملحق ًا لعقدي املقاولة وتقدمي خدمات ا�ست�شارية هند�سية اللذين �سبق �أن قام املالك بتوقيعهما مع كل من املقاول
واال�ست�شاري لغر�ض امل�شروع املذكور �أعاله ولهذا العقد نف�س القوة الإلزامية للعقدين املذكورين وتقدم �أحكام بنوده على بنودهما ويعترب تلخي�صا ومرجعا وا�ستكماال
ملا مت االتفاق عليه ب�ش�أن هذا امل�شروع .وقد اعتمد الأطراف هذا العقد لتقدميه لربنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان ب�صفته ممول امل�شروع.

.1

اتفق املالك واملقاول على �أن تكون القيمة الإجمالية لتنفيذ جميع �أعمال امل�سكن طبق ًا للمخططات واملوا�صفات املعتمدة من البلدية مبلغ وقدره
�شهر على �أن يبد�أ احت�سابها من اليوم التايل
درهم) ومبدة تنفيذ �شاملة فرتة التح�ضري قدرها
(
لتاريخ ا�ستالم موقع امل�شروع من اال�ست�شاري.

.2

يقوم اال�ست�شاري بت�سليم املوقع للمقاول يف فرتة �أق�صاها ( )15يوم ًا من تاريخ �إخطار الربنامج له بت�سليم املوقع.

.3

يقر ويلتزم جميع الأطراف ب�أن �أ�سقف امل�سكن واملالحق من اخلر�سانة امل�سلحة.

.4

يقر الأطراف ب�أن عقد املقاولة ي�شمل تنفيذ جميع �أعمال امل�سكن دون ا�ستثناء مبا فيها �أعمال الإعداد والتح�ضري والت�شطيبات وال�سور والطبقات العازلة للأ�سقف
والتكييف املركزي – �إن وجد – بحيث يتم ا�ستالم امل�سكن كام ًال من املقاول قاب ًال لل�سكن من تاريخ ا�ستالمه.

.5

يلتزم اال�ست�شاري بعقد «تقدمي خدمات ا�ست�شارية هند�سية» الذي وقعه مع املالك للإ�شراف على امل�شروع ،ويكون م�س�ؤو ًال عن تنفيذ الأعمال طبق ًا للمخططات
واملوا�صفات الفنية املعتمدة من البلدية ووفق ًا للأ�صول الهند�سية املتعارف عليها حتى انتهاء امل�شروع وا�ستالمه ابتدائي ًا ونهائي ًا من الربنامج ويلتزم بتزويد الربنامج
ب�أية تقارير فنية يطلبها عن �سري الأعمال �أو عن �أي خالف يف تنفيذ الأعمال.

.6

يلتزم اال�ست�شاري مبراجعة الدفعات املقدمة من املقاول والت�أكد من الن�سب الواردة بها واعتمادها متهيد ًا لرفعها للربنامج.

.7

يلتزم املقاول بو�ضع لوحة �إر�شادية على املوقع ح�سب املوا�صفات والأبعاد التي يحددها الربنامج على �أن يقدم �صورة �ضوئية للموقع تظهر عليها اللوحة الإر�شادية عند
تقدميه طلب �صرف الدفعة الأوىل.

.8

ي�ؤكد �أطراف هذا امللحق على �صحة �أرقام االت�صال والعناوين املحددة لكل منهم و�أنها �أ�سا�س لتوجيه املخاطبات الر�سمية بينهم و بني الربنامج ،ويجب �إبالغ
الربنامج يف حالة تغيري العناوين �أو �أرقام االت�صال.
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