
الفقرة الثالثة:اإلستشارة المعمارية التفاوضية

هو المتنافس الذي تم و) صفقةالالعقد أول ئهً طرٌقة تختار بموجبها لجنة تفاوض نا

األفضل، وٌظل ٌحمل هذه الصفة إلى حٌن المصادقة على الصفقة من  هقبول عرضه وإعالن

طرف السلطة المختصة، وتبلٌغه المصادقة(، بعد إستشارة متنافس أو أكثر والتفاوض بشأن 

شروط هذا العقد، وتتعلق هذه المفاوضات على الخصوص باألتعاب واآلجال وشروط تنفٌذ 

فاوضات الموضوع والبرنامج المعد من طرف العقد أو العمل. وال ٌمكن أن تخص هذه الم

صاحب المشروع.

وتتكون هذه اللجنة من رئٌس وممثلٌن إثنٌن عن صاحب المشروع ٌكون أحدهما 

مهندسا معمارٌا. وإذا لم ٌكن لدى صاحب المشروع مهندسا معمارٌا ٌمكن أن ٌطلب من 

إدارة أخرى أن تضع رهن إشارته مهندسا معمارٌا لهذه الغاٌة.

ٌمكن لصاحب المشروع أٌضا إستدعاء أي شخص خبٌرا كان أو تقنٌا، تعتبر  كما

مساهمته مفٌدة ألشغال اللجنة.

الحاالت التي يتم فيها اللجوء إلى اإلستشارة المعمارية التفاوضية 

 : إماتبرم عقود اإلستشارة المعمارٌة التفاوضٌة 

بعد إشهار مسبق وإجراء المنافسة. -1

ستشارة كتابٌة لثالثة مهندسٌن معمارٌٌن علىدون إشهار مسبق مع ا -2

األقل.

دون إشهار مسبق ودون إجراء منافسة. -3

تكون اإلستشارة المعمارية التفاوضية بعد إشهار مسبق وإجراء المنافسة -1

 : بالنسبة لألعمال

  التً كانت فٌما قبل موضوع مسطرة استشارة معمارٌة تم إعالنها عدٌمة

ٌجب أال ٌطرأ أي تغٌٌر على الشروط األولٌة الجدوى، وفً هذه الحالة 

ال تتعدى المدة بٌن تارٌخ إعالن المسطرة عدٌمة الجدوى ن لالستشارة وأ
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وتارٌخ توجٌه الرسالة الدورٌة التً تم استدعاء المتنافسٌن بواسطتها إلٌداع 

 .واحد وعشرون يوماملفاتهم 

  صاحب المشروع أن ٌعهد بتنفٌذها لمهندس  التً ٌتعٌن علىاالعمال أو

 معماري آخر ضمن الشروط المقررة فً العقد األولً إثر عجز من صاحبه.

 بق مع استثارة معمارية كتابية ل وتكون االستشارة المعمارية دون إشهار مس -2

  :بالنسبة لألعمال متنافسين على األقل 

 .ًالمتعلقة بصٌانة وإصالح المبان 

 االستشارة المعمارية تفاوضية دون إشهار مسبق ودون إجراء منافسةوتكون  -3

 : عماللالبالنسبة 

  ًتتطلب ضرورات الدفاع الوطنً أو األمن العام بقاءها سرٌة على أن الت

ٌس الحكومة بناء على ئررف ٌرخص مسبقا لهذه العقود، حالة بحالة، من ط

 تقرٌر خاص من السلطة المعنٌة.

  فً حالة االستعجال القصوى والناجمة عن ظروف غٌر التً ٌجب إنجازها

متوقعة بالنسبة لصاحب المشروع وغٌر ناجمة عنه )أحداث فاجعة كالزالزل 

ا ٌجب أن تقتصر أو الفٌاضانات أو الحرائق أو بناٌات مهدد باالنهٌار...( وهن

هذه األعمال حصرٌا على الحاجات الضرورٌة لمواجهة حالة بالعقود المتعلقة 

 ستعجال.اال

 إختصاصات لجنة التفاوض  أوال:

فحص الملفات اإلدارٌة المستلمة، وحصر الئحة المتنافسٌن الذٌن تم إعتبار كفاءاتهم 

أن ٌقل عدد المتنافسٌن المقبولٌن  بالقانونٌة كافٌة. وهنا البد من اإلشارة إلى أنه ال ٌج

للتفاوض عن ثالثة ، إال إذا كان عدد المتنافسٌن المثبتٌن للكفاءات القانونٌة أو الذٌن ردوا 

 باإلٌجاب غٌر كاف.

 ،بعد إجراء المفاوضات ٌسند العقد للمتنافس المقبول الذي تقدم بأحسن عرض

المعمارٌة التفاوضٌة على أساس عقد  ةشاروأخٌرا تعقد اإللتزامات المتبادلة المتعلقة باإلست

 اإللتزام المقدم من طرف المهندس نائل العقد وعلى أساس عقد المهندس المعماري.



 ثانيا:إشهار االستشارة المعمارية التفاوضية 

تكون االستشارة المعمارٌة التفاوضٌة بإشهار مسبق وإجراء منافسة موضوع إعالن 

ً جرٌدة ذات توزٌع وطنً ٌختارها صاحب المشروع وفً دعوة منافسة ٌنشر على األقل ف

 بوابة الصفقات العمومٌة.

ٌمكن تبلٌغ هذا اإلعالن بشكل مواز إلى علم المهندسٌن المعمارٌٌن المحتملٌن، وعند 

االقتضاء إلى الهٌئات المهنٌة، من خالل نشرات متخصصة أو بأٌة وسٌلة أخرى لإلشهار 

 السٌما بطرٌقة إلكترونٌة.

وٌجب أن ٌكون األجل األدنى بٌن تارٌخ نشر إعالن اإلشهار فً الجرٌدة وفً  هذا

 عشرة  أيامات حٌشبوابة الصفقات العمومٌة وتارٌخ استالم الترشٌحات وتارٌخ استالم التر

 على األقل.

 

 


