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دعوة التأهيل المسبق
لمناقصة تنفيذ أشغال تطوير مدرسة ذكور رام هللا الثانوية
دعوة التأهيل المسبق رقم :ب ر م 2019/31
ضمن الخطة التطويرية لبلدية رام هللا ،وبهدف المساهمة بتطوير البنية التعليمية في المدينة تسعى البلدية لتنفيذ العديد من
المشاريع منها مشروع تطوير مدرسة ذكور رام هللا الثانوية وذلك بإضافة طابق فوق مبنى المدرسة مع كافة متطلباته .وترغب
البلدية في اجراء التأهيل المسبق للمقاولين وذلك للمشاركة في المناقصة المحدودة لتنفيذ أشغال تطوير مدرسة ذكور رام هللا
الثانوية .وبناء عليه ،تدعو البلدية-لجنة ضريبة المعارف المقاولين المصنفين في مجال األبنية ،والذين تتوفر لديهم المقدرة
الفنية والمالية لتنفيذ أشغال المناقصة تقديم عروضهم الفنية لالشتراك في دعوة التأهيل المسبق لمناقصة "تنفيذ أشغال تطوير
مدرسة ذكور رام هللا الثانوية" ،فعلى الراغبين في التقدم لدعوة التأهيل المسبق للمناقصة ،مراعاة االمور التالية:
 .1أن يكون مسجالً لدى اتحاد المقاولين ومصنفاً لدى لجنة التصنيف الوطنية في مجال األبنية ،وبحيث ال يقل عن درجة
تصنيف ثانية سارية المفعول.

 .2أن يكون مسجالً "رسمياً" في دوائر الضريبة.

 .3يشمل التأهيل المسبق على تقييم القدرات الفنية والمالية واالدارية والخبرات السابقة في التنفيذ والسجل الخاص بالمنازعات القضائية
المتعلقة بالعمل وذلك على أساس عالمة ناجح أو راسب.

 .4يتم اجراء التأهيل بموجب معايير التأهيل المسبق المحددة في وثيقة التأهيل المسبق للمناقصة ،ويطلب تعبئة نماذج
التأهيل وتقديم الوثائق المالية والفنية الداعمة والمتطلبة للمشاركة بالتأهيل بما فيها شهادات اإلنجاز للمشاريع ،براءة ذمة

من دار بلدية رام هللا ورخصة المهن وشهادة التصنيف سارية المفعول.

 .5يمكن الحصول على نسخة من وثيقة التأهيل للمناقصة من مركز خدمة الجمهور -دار بلدية رام هللا ،كما باإلمكان
االطالع على وثيقة التأهيل من خالل الموقع االلكتروني لبلدية رام هللا  www.ramallah.psتحت عنوان قسم
العطاءات والمشتريات.
 .6اخر موعد لتسليم طلب التأهيل هو الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم االربعاء الموافق  ،2019/10/9حيث يتم تسليم
مغلف طلب التأهيل لقسم العطاءات والمشتريات – الطابق االول ،علما بأنه لن يقبل أي طلب بعد هذا الموعد.

 .7يتم تقديم طلبات التأهيل بمغلف مختوم الى قسم العطاءات والمشتريات ،ويكتب عليه بخط واضح "طلب التأهيل
لمناقصة تنفيذ أشغال تطوير مدرسة ذكور رام هللا الثانوية".
 .8من المتوقع إصدار الدعوات لتقديم العطاءات لمناقصة المشروع في شهر .10/2019
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يعتبر عدم تقديم البيانات أو المستندات المطلوبة سببا كافيا الستبعاد طلب التأهيل.

م موسى حديد

رئيس بلدية رام هللا
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القسم األول :تعليمات لمقدمي طلبات التأهيل
أ – عام
 .1نطاق التقديم :تقوم الجهة المشترية ،وكما تم تعريفها في القسم الثاني :جدول بيانات التأهيل المسبق ونطاق االشغال،

ودعوة التأهيل المسبق ،اصدار وثيقة التأهيل المسبق للراغبين في المشاركة لتنفيذ األشغال كما تم وصفها في "نطاق
األشغال" ،وعلى مقدم العطاء والمقاولون المتعاقدون معه االلتزام بأعلى معايير االخالق خالل عملية التعاقد وتنفيذ العقد.

 .2أهلية مقدمي طلبات التأهيل

 2.1يكون مقدم طلب التأهيل شركة مسجلة "رسميا" في دوائر الضريبة ولدى اتحاد المقاولين ،ومصنفاً لدى لجنة التصنيف
الوطنية في مجال األبنية ،وبحيث ال يقل عن درجة تصنيف ثانية سارية المفعول ،وحسب ما هو وارد في جدول بيانات

التأهيل المسبق.
 2.2أن معايير التأهيل المشار إليها بالمادة ( )2تطبق على مقدم طلب التأهيل والمقاولين الفرعيين المسميين لتنفيذ أي جزء
من العقد.

 2.3يجب أال يكون لمقدم طلب التأهيل أو ألي من معاونيه تضارب في المصالح.

 2.4ال يجوز لمقدم طلب التأهيل أن يكون مقاول ثانوي لمقدم طلب تأهيل اخر منفرد .يجوز للمقاول الثانوي المشاركة مع
أكثر من مقدم طلب تأهيل لكن فقط بصفته كمقاول ثانوي .إذا شارك مقدم طلب التأهيل في أكثر من طلب للتأهيل في

عملية التأهيل المسبق ذاتها ،عند ذاك تعتبر كافة طلبات التأهيل المشارك بها غير مؤهلة.
 2.5على مقدمي طلبات التأهيل تقديم الوثائق والمستندات الرسمية التي تثبت أهليتهم للتأهيل.

ب-محتويات وثائق التأهيل المسبق
 .3وثائق التأهيل المسبق:

 3.1يجب أن تق أر مع أية تعديالت تصدر بموجب الفقرة ( )5من تعليمات لمقدمي طلبات التأهيل.
 3.2إن صيغة الدعوة لطلب التأهيل المسبق تعتبر جزءا ال يتج أز من وثائق التأهيل المسبق.

 3.3على المتقدم فحص ودراسة كافة التعليمات ،والنماذج ،والشروط في وثائق التأهيل المسبق .إن فشل المتقدم في تقديم كافة
المعلومات والوثائق المطلوبة ،قد يؤدي ذلك الى رفض طلبه للتأهيل المسبق.
 .4توضيح وثائق التأهيل المسبق :في حالة الحاجة لتوضيح أي من المعلومات الواردة في وثائق التأهيل المسبق يجب على
مقدم طلب التأهيل أن يراسل الجهة المشترية على العنوان المذكور في جدول بيانات التأهيل المسبق ،ويفضل في موعد ال

يزيد عن ( )3أيام من الموعد النهائي المحدد الستالم طلبات التأهيل المسبق.

وتقوم الجهة المشترية بالرد على االستفسارات الواردة كتابيا ولكافة مقدمي طلبات التأهيل الذين حصلوا على وثائق التأهيل
المسبق بصورة مباشرة من الجهة المشترية .وإذا ارتأت الجهة المشترية الحاجة الى اجراء تعديل على وثائق التأهيل
المسبق بناء على االستفسارات الواردة ،فعليها اجراء ذلك عمال بأحكام الفقرة ( )5من تعليمات لمقدمي طلبات التأهيل
والمحددات بالفقرة ( )12.2من تلك التعليمات.
 .5تعديل وثائق التأهيل المسبق

 5.1يحق للجهة المشترية اجراء تعديل على وثائق التأهيل المسبق في أي موعد يسبق الموعد النهائي الستالم طلبات التأهيل
المسبق من خالل اصدار ملحق بالوثائق.
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 5.2أي ملحق يصدر من الجهة المشترية يعتبر جزءا من وثائق التأهيل المسبق ويجب أن يتم إرساله الى كافة مقدمي طلبات
التأهيل الذين حصلوا على وثائق التأهيل المسبق من الجهة المشترية كتابيا.
 5.3يحق للجهة المشترية تمديد الموعد النهائي الستالم لطلبات التأهيل المسبق ،وذلك إلعطاء مقدمي طلبات التأهيل المدة
الالزمة ألخذ التعديالت بعين االعتبار عند أعدادهم لطلب التأهيل المسبق.

ج-اعداد طلبات التأهيل المسبق
 .6تكلفة وثائق طلب التأهيل المسبق :يتحمل مقدم طلب التأهيل الكلفة الكلية الناجمة عن إعداد وتقديم طلب التأهيل المسبق،
ولن تتحمل الجهة المشترية أية مسؤولية عن ذلك مهما كانت نتائج التأهيل المسبق.

 .7لغة طلب التأهيل المسبق :يكون طلب التأهيل المسبق وكافة المراسالت والوثائق المتبادلة بين مقدم طلب التأهيل والجهة

المشترية بشكل كتابي وباللغة المشار إليها في جدول بيانات التأهيل المسبق ،وباإلمكان اعتماد اللغة االنجليزية ألي من
الوثائق الداعمة والمطبوعات التي تشكل جزء من طلب التأهيل المسبق.

 .8وثائق طلب التأهيل المسبق :يتألف طلب التأهيل المسبق من الوثائق التالية:
 نموذج طلب التأهيل المسبق والذي يتضمن بشكل رئيس:
-

معلومات عن الشركة ،شهادات التأهيل والخبرات السابقة ،والسيرة الذاتية والمشاريع المشابهة التي تم تنفيذها ،والمشاريع
التي ما زالت تحت اإلنشاء ونسبة االنجاز الحالية ،عنوان الشركة بالتفصيل والذي سيتم إرسال جميع المراسالت عليه،

كما أن جميع المراسالت التي ترسل عبر الفاكس أو البريد العادي أو االلكتروني تعتبر وكأنها سلمت باليد.
-

أسماء جميع المقاولين الفرعيين وخبراتهم السابقة إذا رغب المناقص في تشغيلهم في المشروع ،على أن يقوم بتحديد نوع
العمل الذي سيوكل لكل منهم.

 الكادر الفني :تفاصيل كاملة عن الكادر الفني للمشروع مرفقة بالسير الذاتية لفريق العمل المقترح للمشروع.
 أدلة موثقة إلثبات أهلية مقدم طلب التأهيل لطلب التأهيل المسبق.

 أية وثائق أخرى مطلوبة وكما محدد في جدول بيانات التأهيل المسبق.
 .9نموذج تقديم طلب التأهيل المسبق ووثائق اثبات مؤهالت وأهلية مقدم الطلب :على مقدم طلب التأهيل اعداد عرضه
باستخدام النموذج الوارد في القسم الثالث مرفق بالمعلومات والوثائق والمستندات الفنية والمالية ذات العالقة .ويجب تعبئته
بصورة كاملة دون أجراء أية تعديالت على صيغته.

 .10توقيع طلب التأهيل المسبق وعدد النسخ المطلوب تقديمها

 10.1على مقدم طلب التأهيل اعداد نسخة أصلية واحدة المكونة لطلب التأهيل المسبق والتأشير عليها بعبارة نسخة أصلية.
يتم كتابة طلب التأهيل المسبق طباعة أو باستخدام الحبر ،وأن يكون موقعا من شخص مخول بالتوقيع بالنيابة عن مقدم
طلب التأهيل.

 10.2على مقدم طلب التأهيل تقديم نسخ مصورة من النسخة األصلية لطلب التأهيل المسبق الموقعة بالعدد المثبت في جدول
بيانات التأهيل المسبق ،والتأشير عليها بصورة واضحة بعبارة نسخة إضافية .في حالة ظهور اختالف بين النسخة األصلية
والنسخ المصورة ،يتم اعتماد النسخة األصلية.
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د-تقديم طلبات التأهيل المسبق
 .11ختم وتعليم طلبات التأهيل المسبق :على مقدم طلب التأهيل وضع النسخة األصلية والنسخ اإلضافية لطلب التأهيل
المسبق في مغلف مغلق ومختوم ومكتوب عليه االتي:
-

اسم وعنوان مقدم طلب التأهيل.

-

اسم وعنوان الجهة المشترية.

-

رقم الدعوة للتأهيل المسبق كما محددة في الفقرة ( )1-1من جدول بيانات التأهيل المسبق.

 .12الموعد النهائي لتقديم طلبات التأهيل المسبق.

 12.1لمقدم طلب التأهيل تسليم طلب التأهيل المسبق بالبريد المسجل أو وضعه في صندوق العطاءات.
 12.2يحق للجهة المشترية تمديد الموعد النهائي لتسليم طلبات التأهيل المسبق ألجراء تعديل على وثائق التأهيل المسبق
بموجب الفقرة ( )5من التعليمات لمقدمي طلبات التأهيل ،وفي هذه الحالة تبقى الواجبات والحقوق لكل من الجهة
المشترية ومقدم طلب التأهيل التي كانت سارية بالموعد السابق سارية للموعد الجديد.

 .13طلبات التأهيل المسبق المتأخرة :أي طلب للتأهيل المسبق يتم تسليمه للجهة المشترية بعد الموعد النهائي لتسليم طلبات
التأهيل المسبق المحدد في الفقرة ( )12من التعليمات لمقدمي طلبات التأهيل سوف يتم التعامل معه بموجب ما هو محدد

في جدول بيانات التأهيل المسبق.
 .14فتح طلبات التأهيل المسبق :على الجهة المشترية عمل محضر بإجراءات فتح الطلبات وبحيث يتضمن بالحد األدنى اسم
مقدم طلب التأهيل.

هـ -إجراءات تقييم طلبات التأهيل المسبق
 .15السرية

 15.1يجب عدم اإلعالن عن أية معلومات ذات عالقة بإجراءات التحليل والتوصيات ألي من مقدمي طلبات التأهيل أو أي
شخص ال عالقة وظيفية له بهذه اإلجراءات ولحين إعالن نتائج التأهيل المسبق لمقدمي طلبات التأهيل.

 15.2يسمح خالل الفترة المحصورة بين الموعد النهائي لتسليم طلبات التأهيل المسبق وموعد إعالن نتائج التأهيل المسبق ألي
من مقدمي طلبات التأهيل االتصال بالجهة المشترية حول أي موضوع يتعلق بإجراءات التأهيل المسبق على أن يتم ذلك
كتابيا.
 .16توضيح طلبات التأهيل المسبق

 16.1يحق للجهة المشترية وألغراض تسهيل تحليل طلبات التأهيل المسبق ،الطلب من مقدمي طلبات التأهيل تقديم بعض
اإليضاحات المتعلقة بطلبهم للتأهيل المسبق ،على أن تتم اإلجابة من قبل مقدم طلب التأهيل خالل فترة زمنية محددة.
أي طلب لالستيضاح واإلجابة عليه يجب أن تتم كتابيا.

 16.2إذا لم يستجيب مقدم طلب التأهيل لتقديم اإلجابة على استيضاحات الجهة المشترية بالمدة والزمن المحدد في طلب
االستيضاح ،فسيتم رفض طلب التأهيل المسبق لمقدم طلب التأهيل.
 .17استجابة طلبات التأهيل المسبق :للجهة المشترية رفض أي طلب للتأهيل المسبق ال يتوافق مع المتطلبات الواردة في
وثائق التأهيل المسبق.
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 .18مقاولين فرعيين :يتوجب على مقدم طلب التأهيل تحديد أجزاء األشغال التي سيتم احالتها الى مقاولين فرعيين ،وأسماء
المقاولين الفرعيين المتخصصين التي سيتم تنفيذ االعمال من خاللها وذلك في نموذج طلب التأهيل.

و-تقييم الطلبات والتأهيل المسبق لمقدمي الطلبات
 .19تقييم طلبات التأهيل المسبق

 19.1يشمل التأهيل المسبق على تقييم القدرات الفنية والمالية واالدارية والخبرات السابقة في التنفيذ والسجل الخاص
بالمنازعات القضائية المتعلقة بالعمل على أساس عالمة ناجح أو راسب.

 19.2تقوم الجهة المشترية او لجنة التقييم بتقييم طلبات التأهيل المسبق استنادا الى شروط ومعايير التأهيل المحددة
استخدام في القسم الثاني جدول بيانات التأهيل المسبق ونطاق االشغال ،وتقوم لجنة التقييم أيضا بإعداد تقرير التقييم

ورفعه الى الجهة المشترية.

 .20حق الجهة المشترية في قبول أو رفض الطلبات :للجهة المشترية الحق بقبول أو رفض أي طلب للتأهيل المسبق ،كذلك
إلغاء إجراءات التأهيل المسبق ورفض كافة طلبات التأهيل المسبق في أي وقت ،دون تحمل أية التزامات تجاه مقدمي

طلبات التأهيل.

 .21التأهيل المسبق لمقدمي الطلبات :كافة مقدمي طلبات التأهيل من كانت طلباتهم للتأهيل المسبق قد حققت عالمة ناجح،
يتم اعتبارهم ِمؤهلين من قبل الجهة المشترية ويستبعد من لم يحقق درجة النجاح.
 .22اإلشعار بنتائج التأهيل المسبق :حال إنجاز الجهة المشترية إجراءات التقييم لطلبات التأهيل المسبق يتوجب عليه إشعار
مقدمي طلبات التأهيل كتابيا بأسماء مقدمي طلبات التأهيل الذين تم تأهيلهم مسبقا.

 .23الدعوة لتقديم العطاءات

 23.1حال إعالن نتائج التأهيل المسبق على الجهة المشترية توجيه الدعوة لتقديم العطاء لتنفيذ األشغال لكافة مقدمي طلبات
التأهيل الذين تم تأهيلهم مسبقا.

 23.2للجهة المشترية الطلب من مقدمي العطاء تقديم ضمان العطاء بالصيغة والمقدار المحدد في وثائق المناقصة ،وعلى
مقدم العطاء الفائز تقديم ضمان حسن األداء وكما محدد في وثائق المناقصة.
 .24المتغيرات في مؤهالت مقدمي الطلبات :أي تغير في هيكلية وبنية المتقدم بعد اجراء التأهيل المسبق له بموجب الفقرة

( )21من التعليمات لمقدمي طلبات التأهيل ودعوته لتقديم عطائه يجب أن يقترن بموافقة الجهة المشترية على ذلك التغير
وبفترة مناسبة تسبق الموعد النهائي لتقديم العطاءات .تلغى تلك الموافقة إذا أتضح أن تلك المتغيرات في هيكلية وبنية
المتقدم ال تلبي بشكل أساسي معايير التأهيل المحددة في القسم الثالث ،معايير التأهيل والمتطلبات ،أو في رأي الجهة
المشترية سيترتب عن ذلك تدني في مستويات المنافسة .أي متغيرات تحصل في هيكلية وبنية المتقدم يجب عليه إشعار

وتزويد الجهة المشترية بها في موعد ال يزيد عن ( )7أيام من تاريخ صدور كتاب الدعوة لتقديم العطاءات.
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القسم الثاني –جدول بيانات التأهيل المسبق ونطاق االشغال
أ-عام
التعليمات لمقدمي

الطلب ()1

الجهة المشترية :بلدية ارم هللا



اسم ورقم المناقصة التنافسية العامة:



 مناقصة تنفيذ أشغال تطوير مدرسة ذكور رام هللا الثانوية مناقصة رقم :ب ر م 2019/31ب-محتويات وثائق التأهيل المسبق
التعليمات لمقدمي

ألغراض إجراءات االستيضاح ،عنوان الجهة المشترية هو:



بلدية رام هللا – قسم العطاءات والمشتريات

الطلب ()4

ج-إعداد طلب التأهيل
التعليمات لمقدمي

لغة طلب التأهيل والمراسالت :اللغة العربية.



الطلب ()7
التعليمات لمقدمي

على مقدم الطلب تقديم مع طلبه الوثائق اإلضافية التالية:



الطلب ()8

-

براءة ذمة من بلدية رام هللا ونسخ عن رخصة المهن.

شهادة تصنيف المقاولين سارية المفعول.

-

شهادة السجل التجاري أو الترخيص.

-

شهادة التأسيس للشركة.

-

السير الذاتية لجميع الموظفين المسميين لتنفيذ اشغال المشروع ،باإلضافة الى كتاب التزام لكل

-

شهادات انجاز لجميع المشاريع المشابهة المنجزة للخمس سنوات الماضية.

-

اثبات المقدرة المالية للشركة.

-

التدفق المالي لمشاريع الشركة الحالية.

منهم بالتفرغ للمشروع -عند مباشرة اعمال المشروع.-

التعليمات لمقدمي



اية وثائق اخرى داعمة للمقدرة المالية والفنية للشركة.
عدد النسخ المطلوبة :نسخة أصلية لطلب التأهيل ونسخة مصورة.

الطلب ()10.2
د-تسليم طلبات التأهيل
التعليمات()12.1



ال يحق لمقدمي الطلبات تسليم طلباتهم الكترونيا



ألغراض تسليم الطلبات فقط فان عنوان الجهة المشترية هو :



الموعد النهائي لتسليم الطلبات :حسب ما هو محدد في اعالن الدعوة لطلب التأهيل.



الطلبات المتأخرة سوف تعاد الى مقدمي الطلبات غير مفتوحة.

بلدية رام هللا – قسم العطاءات والمشتريات.

التعليمات لمقدمي
الطلب ()13
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و-تقييم الطلبات والتأهيل المسبق لمقدمي الطلبات
تقييم

التأهيل

()19

طلبات

المسبق

#
.1

بنود التقييم
معلومات عن الشركة

الحد االدنى لمعايير التقييم المطلوبة
 شركة مسجلة رسميا في دوائر الضريبة .
 شررركة مسررجلة فرري اتحرراد المقرراولين ومصررنفة لرردى لجنررة التصررنيف الوطنيررة فرري
مجال االبنية ،وبحيث ال يقل عن درجة تصنيف ثانية سارية المفعول.
 ال يوجد تضارب مصالح للشركة .

.2

خبرات الشركة

2.2

حجر ررم األعمر ررال المنفر ررذة مر ررن
نفر ر ر ررس نر ر ر رروع هر ر ر ررذا العطر ر ر رراء
"كمقاول رئيس .

2.5

أعمال المقاوالت من الباطن

3.0

موارد الشركة

3.1

المع ر رردات الض ر رررورية لتنفي ر ررذ

 ان المقاول قرام بتنفيرذ مشراريع مشرابهة مرن حيرث الحجرم وطبيعرة المشرروع علرى
االقررل ل مشـــروعين خررالل الخمررس سررنوات الماضررية ،وبحيررث تكررون قيمررة ك رل
تعاقد ال تقل عن "4مليون شيكل" ،وقد تم تنفيذ هذه العقود بنجاح بالكامل.

 الحررد األقصررى لمجمرروع المقرراوالت الفر يررة الترري يسررمح للمقرراول الرئيسرري ايكالهررا
الررى المقرراولين الفرررعيين هررو  %30مررن قيمررة العقررد ،اال اذا كرران المقرراول الفرعرري
مسميا بموجب العقد.
 تصنيف مقاولي الكهرباء والميكانيك درجة ثانية-كهروميكانيك بحد أدنى.

3.2

العمل.
م ر ررؤهالت وخبر ر ررة الم ر رروظفين

 يج ررب ان تت رروفر ل رردى الش ررركة جمي ررع المع رردات الرئيس ررية الالزم ررة لتنفي ررذ أش ررغال
المناقصة.
 تسررمية الط رواقم الفنيررة المتخصصررة والمؤهلررة للمشررروع حسررب التررالي ،وبررالخبرات

الرئيس رريين المرش ررحين لتنفير ررذ
وإدارة األعمال.

العملية المدونة أدناه في مجال االشراف و/أو التنفيذ على أعمال مشابهة:
-

مدير مشروع ومهندس ضبط الجرودة والسرالمة "بردوام كامرل" :مهنردس مردني
بخب ررة عمليررة ال تقررل عررن  10سررنوات فرري مجررال األش رراف و/أو التنفيررذ علررى
أعمال مشابهة.

-

مهندس موقع وحاسب كميات "بدوام كامل" :مهندس معماري بخبررة عمليرة ال

تقل عن 8سنوات في مجال اإلشراف و/أو التنفيذ على أعمال مشابهة،
-

مساح مرخص "بدوام جزئي".

-

مهندس كهرباء ومهنردس ميكانيرك بردوام جزئري :وبخبررة عمليرة ال تقرل عرن 7
سنوات في مجال األشراف و/أو التنفيذ على أعمال مشابهة.

4.0

األداء المالي للشركة

3.4

إثبات مقدرة المقاول المالية

5.0

قض ر ر ررايا قائم ر ر ررة حالير ر ر راً ف ر ر رري

 العائرد السررنوي الخررر سررنتين هررو ”3مليررون شرريكل” بالحررد االدنررى ،وذلررك بموجررب
شهادات انجاز او دفعات مثبتة لمشاريع أبنية.
 القرردرة الماليررة للمنرراقص :علررى أن تشررمل الوثررائق الداعمررة للموقررف المررالي حسررب
الت ررالي والمدقق ررة م ررن م رردقق الحس ررابات الخ ررارجي للش ررركة لس ررنتين س ررابقتين عل ررى
األقل.:
-

قائمة المركز المالي .“Balance sheet

 قائمة الدخل. Income statement قائمة التدفق المالي. cash flow-

باستثناء مدة السنتين السابقتين شهادة التزام حديثة مرن أحرد البنروك المرخصرة
بتقررديم التسررهيالت البنكيررة غيررر المشررروطة للمنرراقص بنسرربة  %20مررن قيمررة
العقد ولمدة تنفيذ العقد.

المحاكم والمقاول طرف

 ال يك ررون ل رردى الش ررركة عق ررود غير رر منف ررذة وعالق ررة نتيج ررة منازع ررات وذل ررك خ ررالل
الخمس سنوات الماضية.
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ب .نطاق األشغال
.1

وصف المشروع

.2

وصف االشغال

.3

مدة التنفيذ

 تقع مدرسة ذكور رام هللا الثانوية في شارع المعاهد -قطعة رقم  63حي  17قدورة-بالقرب من حديقة
قدورة .يتكون البناء القائم من ثالثة طوابق بمساحة اجمالية تعادل 1915م 2تقريبا حسب التفاصيل

الموضحة في الجدول التالي ،تعتبر المدرسة ثانوية وتتضمن الصف الحادي عشر والثاني عشر
االدبي .ونظ ار للطلب المتزايد على المدرسة ولحاجة الموقع ولتحقيق سياسة و ازرة التربية والتعليم
لفصل المراحل سيتم اضافة الصف العاشر للمدرسة .وبناء عليه ،سيتم تأهيل وصيانة البناء القائم،

إضافة مصعد وتوسعة المدرسة بشكل عامودي بإضافة طابق ثاني فوق البناء القائم ،وبما يتوافق مع
متطلبات و ازرة التربية والتعليم وبلدية رام هللا واشتراطات السالمة العامة للوقاية والسالمة الخاصة
بالمدارس ومتطلبات الدفاع المدني ،ونقابة المهندسين .وتشمل المناقصة جميع االعمال المعمارية

واالنشائية والكهربائية والصحية الالزمة لتنفيذ أشغال تطوير مدرسة ذكور رام هللا الثانوية وذلك لبنود
االعمال الرئيسية التالية ،وبموجب المخططات ووثائق عطاء التنفيذ للمناقصة والمعدة من قبل السادة
شركة النينو لالستشارات الهندسية.
 -االعمال االنشائية لتد يم البناء القائم لالحمال االفقية والعمودية .

 -انشاء وتشطيب الطابق الثاني المقترح مع كافة الخدمات واألنظمة المختصة والذكية المرتبطة به.

 صيانة عامة وتطوير لطوابق المدرسة القائمة مع كافة الخدمات واألنظمة المختصة والذكية المرتبطة بها. صيانة االعمال الخارجية وتنفيذ متطلبات السالمة العامة والتأهيل لذوي االحتياجات الخاصة.الطابق القائم

المساحة التقريبية بالمتر المربع

طابق التسوية

135

الطابق االرضي

890

الطابق االول

890

 تتألف مناقصة تنفيذ أشغال تطوير مدرسة ذكور رام هللا الثانوية من أعمال التقوية والتد يم للطوابق
القائمة وانشاء وتشطيب طابق إضافي فوق البناء القائم بموجب المواصفات الفنية العامة للمباني
الصادرة عن و ازرة االشغال العامة والمواصفات والمقاييس الفلسطينية والشروط والوثائق والمخططات
المعدة للمشروع.
 تشمل أعمال المشروع االنشطة الرئيسية التالية،
 أعمال الباطون. أعمال الحجر والطوب. -أعمال العزل.

 -األعمال المعدنية والمنجور.

 اعمال التشطيبات " قصارة ،طراشة ،بالط ،أسقف مستعارة الخ" -األعمال الكهربائية واألنظمة المختصة

 االعمال الميكانيكية " تمديدات المياه ،الصرف الصحي -وأية أعمال أخرى بموجب مناقصة التنفيذ للمشروع.

 المدة التعاقدية المقترحة ألعمال تنفيذ المقاولة هي "260يوما تقويميا" من تاريخ أمر المباشرة
للمشروع.
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القسم الثالث – نموذج طلب التأهيل
.1

معلومات عامة عن الشركة

 1.1نر رروع المؤسسر ررة ( ترفر ررق نسر ررخة مر ررن
عقد تأسيس مؤسسة المقاول).
 1.2مكان وسنة تسجيل المقاول
 1.3منطقة العمل األساسية للمقاول
 1.4راسمال الشركة
 1.5عنوان الشركة

 1.6جوال/تلفون /فاكس
 1.7االيميل والموقع االلكتروني للشركة.
 1.8الشر ر ررخص المف ر ر رروض بالنيابر ر ررة عر ر ررن
المقاول.
.2

خبرات الشركة

 2.1حجر ر ررم أعمر ر ررال اإلنشر ر رراءات المنف ر ر ررذة

خ ررالل الس ررنوات الماض ررية بالش رريكل  سنة ..………........................................................................................................……… : 2015
الجديد.

 سنة ..………........................................................................................................……… : 2016
 سنة ..…… ........................................................................................................ …………: 2017
 سنة ..……........................................................................................................ ………… : 2018
 سنة ..……........................................................................................................ ………… : 2019
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 2.2حجم األعمرال المنفرذة مرن نفرس نروع
هرذا العطراء "كمقـاول رئـيس "خرالل
الس ر ررنوات الخمس ر ررة الماض ر ررية مبين ر ررة

اسم المشروع

اسم الجهة
المشترية

تاريخ

المباشرة

تاريخ

االنتهاء

مساحة

المشروع م2

وصف العمل المنفذ  /اسم المقاول الرئيس للمشروع /المدة
التعاقدية

قيمة العمل المنفذ
بالشيكل

.1

بالشيكل الجديد.

.2

.3

.4

.5
.6

 2.3حجم األعمرال المنفرذة مرن نفرس نروع
هررذا العطرراء "كمقــاول فرعــي" خررالل
الس ر ررنوات الخمس ر ررة الماض ر ررية مبين ر ررة

بالشيكل الجديد .

اسم المشروع

اسم الجهة
المشترية

تاريخ

المباشرة

.1
.2
.3
.4
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تاريخ

االنتهاء

مساحة

المشروع م2

وصف العمل المنفذ

 /اسم المقاول الرئيس للمشروع /المدة التعاقدية

قيمة العمل المنفذ
بالشيكل

 2.4المشر رراريع الحالير ررة قير ررد التنفير ررذ لر رردى
الشركة

اسم المشروع

اسم الجهة

تاريخ

المشترية

المباشرة

تاريخ االنتهاء
المتوقع

مساحة

وصف العمل المنفذ  /الصفة"مقاول رئيس أو مقاول

قيمة العمل المنفذ

المشروع م2

فرعي" للمشروع /المدة التعاقدية

بالشيكل

.1
.2
.3
.4

 2.5أعمال المقاوالت من الباطن المتوقرع
تلزيمها وأسماء المرشرحين للقيرام بهرا

"وشرريطة ان يكررون تصررنيف مقرراولي

الكهربر رراء والميكانير ررك درجر ررة اولر ررى-

كهروميكانيك.

الرقم

اسم وعنوان المرشح لتنفيذها

أجزاء العمل

مدة العمل في هذا المجال

.1
.2
.3
.4

 3.0موارد الشركة
 3.1المع ر رردات الض ر رررورية لتنفي ر ررذ العم ر ررل
والمطلوب توفيرها من المقاول

الرقم

حالة المعدة

نوع المعدة

.1
.2
.3
.4
.5
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بيان الملكية (ملك المقاول ،مستأجرة،تحت الشراء)

 3.2مررؤهالت وخب ررة المرروظفين الرئيسرريين
المرش ر ر ررحين لتنفي ر ر ررذ وإدارة األعم ر ر ررال

(ترفر ررق نسر ررخة عر ررن السر رريرة الذاتير ررة،
باالضافة الى كتاب التزام لكل مرنهم
ب ر ر ررالتفرغ للمش ر ر ررروع -عن ر ر ررد مباشر ر ر ررة
اعمال المشروع.-

الوظيفة

االسم

عدد سنوات الخبرة اإلجمالية /عدد سنوات
الخبرة في مشاريع مشابهة

مجاالت الخبرة  /المشاريع المشابهة

 .1مدير مشروع ومهندس
ضبط الجودة والسالمة
 2مهنــدس موقــع وحاســب
كميات
 .3مهندس الكهرباء
.4مهندس الميكانيك
.5مساح مرخص

 3.3إثبات مقدرة المقاول المالية.

 ارفاق العائد السنوي الخر سنتين وذلك بموجب شهادات انجاز او دفعات مثبتة لمشاريع أبنية.
 ارفاق الوثائق الداعمة للموقف المالي حسب التالي والمدققة من مدقق الحسابات الخارجي للشركة لسنتين سابقتين على األقل.:
 قائمة المركز المالي .“Balance sheet قائمة الدخل. Income statement -قائمة التدفق المالي. cash flow

 باستثناء مدة السنتين السابقتين شهادة التزام حديثة من أحد البنوك المرخصة بتقديم التسهيالت البنكية غير المشروطة للمناقص بالنسبة المحددة من قيمة العقرد
ولمدة تنفيذ العقد.
 4.0يرجر ررى إعطر رراء معلوم ر ررات عر ررن أي ر ررة
قض ر ررايا قائم ر ررة حالير ر راً ف ر رري المح ر رراكم
والمقاول طرف بها

الرقم

سبب الخالف

الطرف اآلخر

المبلغ المتقاضى عليه

.1
.2

مالحظة :يطلب ارفاق السير الذاتية وشهادات االنجاز واالثبات للمعلومات المدرجة أعاله ،وبخالف ذلك يحق للجنة التقييم استبعاد العرض المقدم من قبل المقاول

13

توقيع المقاول

