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 عطاء توريد حاويات نفايات ومستلزمات اعالن طرح 

  RamMun/RM/2020/014عطاء رقم 
 

 

ومستلزمات رقم عن طرح تنفيذ عطاء توريد حاويات نفايات  - تعلن بلديـة رام هللا

RamMun/RM/2020/014 وذلك وفقاً للمواصفات والشروط المرفقة العامة والخاصة بالعطاء، فعلى ،

  -الراغبين في التقدم مراعاة الشروط التالية :

 أن يكون شركة مسجالً "رسمياً" في دوائر الضريبة. -1
 تقديم نسخة عن رخصة المهن سارية المفعول حين التقدم لشراء العطاء. -2

 بلدية رام هللا، وترفق بمغلف منفصل حين تسليم مغلف العطاء.براءة ذمة خاصة بالعطاء من  تقديم -3

، وذلك بكفالة بنكية سييارية المفعول لمدة (شيييكل 15,000) بقيمةكمبلغ مقطوع  دخول عطاءتقديم كفالة  -4

 .يوم من تاريخ اإلقفال 120ال تقل عن 

 .ابداء االسباب اقل االسعار وبدونلجنة فتح العطاء غير ملزمة ب، ويحق للبلدية تجزئة العطاء -5

وعلى الشيييييركة دف  جمي  انواع  ،تكون األسيييييعار المقدمة بالشييييييكل الجديد وشييييياملة لجمي  الضيييييرائب -6

 الضرائب.

مبنى دار بلدية  –الحصيييول على وقائق المناقصييية من مركز خدمام الجهمور ب الطابق االرضيييي  يتم  -7

دوالر أمريكي"  100د وقدره "( مقابل مبلغ غير مسييتر 6001111شييارع عيسييى زيادة ،  4رام هللا ) 

أو ما يعادله، كما ويمكن االطالع على وقيقة المناقصيية قبل شييراءنا من خالل الموق  االلكتروني لبلدية 

"تحييم عنوان عطيياءام" أو على الموق  االلكتروني احييادا البوابيية  www.ramallah.psرام هللا 

www.shiraa.ps. 

  .2020ب3ب31وم القالقاء الموافق ظهراً من ي 12:00نو الساعة العطاء اخر موعد لشراء وقيقة  -8

وذلك  ،2020ب4ب1األربعاء الموافق من يوم  ظهراً  12:00موعد لتسييييييليم العطاءام نو السيييييياعة  اخر -9

 ن يقبل أا عطاءام بعدم أنه لبلدية رام هللا، م  العل الطابق االول ب دار – لقسم العطاءام والمشتريام

 نذا الموعد، وتكون فتح العروض بنفس اليوم في قاعة اجتماعام بلدية رام هللا وفي جلسة علنية.

 .على من يرسو عليه المناقصةتحتسب رسوم اإلعالن في الصحف  -10

 التاكد من استالم كافة وقائق العطاء وجمي  المالحق الخاصة به ان وجدم. -11

022963214ت يرجى ارسالها مكتوبة على فاكس لمزيد من المعلوما  
 tenders@ramallah.psأو بريد االلكتروني 

 

 م. موســـى حــديــد                                                                                     

 يس بلدية رام هللارئ 

 
 

 

 

 

 

http://www.ramallah.ps/
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 الشروط العامة

 
على المتقدمين للعطاء تعبئة عرض أسعارهم  في جدول الكميات في المكان المخصص في الجدول المرفق  .1

بمستندات العطاء وتوقيعه من قبلهم مع مراعاة عدم استخدام الشطب أو التعديل وان ورد ذلك فيجب التوقيع 

 مقابلها . 

األسعععباا واللجنة  ير مل مة  دون إبداءللجنة العطاءات في البلدية الحق في قبول أو رفض أي سععععر مقدم  .2

 بقبول أقل األسعار . 

 على مقدم العطاء تعبئة التعهد المرفق بمستندات العطاء والذي يعتبر ج ء ال يتج أ من شروط العطاء .  .3

 يجب أن تشمل جميع أنواع الضرائب . العطاءاألسعار المقترحة في  .4

رفاق شععععهادة براءة الذمة  اصععععم المصععععدر  من دائرة يتم الدفع فقط بموجب فاتورة ضععععريبة رسععععمية بعد إ .5

 باالضافة الى ابراز نسخة عن  راصة المهن ضريبة الدال وبحيث تكون سارية المفعول

 البلدية  ير مل مة بدفع أي دفعات على الحساا بخالف ما يرد في شروط العطاء  .6

سم بلدية رام هللا لة بنكيةعند ترسية العطاء على مقدم العطاء أن يقدم ضمان بنكي  كفا .7 سبة  با من  %10 بن

وذلك لضمان الت امه بتنفيذ األعمال وفق الشروط والمواصفات اشهر  3سارية لمدة  القيمة االجمالية للعطاء

 الواردة في العطاء وتكون تكاليف استصدارها على نفقته .  و يتم االحتفاظ بالكفالة طيلة المدة

في حالة الر بة باالسعععتفسعععار عن أي بند من بنود العطاء والمواصعععفات يمكن مراجعة  قسعععم العطاءات في  .8

 . 2963214البلدية بكتاا رسمي او ارساله على فاكس رقم 

تكون األسععععععار بالشعععععيكل شعععععاملة لجميع ما يترتب على المقاول للوفاء بالت اماته التعاقدية بما فيها تكاليف  .9

البلدية والمواد واللوازم والتجهي ات والمعدات واألمور العارضعععععععة  حدائق واجور النقل لاأليدي العاملة 

 والنفقات واألشياء الضرورية والالزمة لتنفيذ أعمال العطاء وانجازها بشكل متقن . 

 %30للبلدية الحق في إجراء أية تعديالت على أعمال العطاء كما ويحق لها زيادة أو إنقاص الكميات بنسبة  .10

 من الكمية اإلجمالية وال يحق للمقاول طلب أي تعويض في األسعار االفاً لما هو وارد في بنود العطاء . 

سععععالمة األشععععخاص  عمال وموظفين   يتعين على المقاول االل مدة التوريد التقيد بقوانين السععععالمة العامة .11

 أن يكون مؤهال وتتوفر لديه القدرة المالية والعملية .و

على المتقدم لهذا العطاء دراسعععة جميع الوقائق المتعلقة بهذأل األعمال من شعععروط  ومواصعععفات ورسعععومات  .12

 واالفه والتوقيع عليها لتأكيد كافة المطلوبات وعلى أن تكون مرفقة مع الوقائق األارى عند تقدمة العطاء . 

رية والالزمة لهذا العطاء في حال سوف يتم استبعاد كل عطاء ال يرفق الوقائق والعينات المذكورة والضرو .13

 طلبت.

 سوف ال ينظر بأية شروط او تحفظات يبرزها المتقدم وتتعارض مع شروط العطاء .14

 من دائرة الضريبة . شيكل  10,000تقع على عاتق المورد مسؤولية اتم اية فاتورة ت يد قيمتها عن مبلغ  .15

 ايام عمل من تاريخ كتاا األحالة .قالقة  تعهد باحضار المطلوا لتوقيع األتفاقية و بحد اقصى  االل .16
 . من القيمة اإلجمالية لهذا العطاء %10  عن كل يوم تأاير بحد أقصى 500شيكال  امسمائة  يغرم المتعهد مبلغ  .17

تعتبر األسعععععار التي يدونها المتقدم لهذا العطاء أمام بنود جدول الكميات المرفق على أنها شععععاملة لجميع الضععععرائب   .18

 .و أية الت امات أارى وأالرباح
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 الشروط الخاصة                
 

 

 

 فترأل التوريد: .1

 شاملة أليام العطل واألعياد الرسمية وتحسب ابتداء من تاريخ توقيع اتفاية  يوما (80) :2،1 بند رقم

 التوريد.

   ابتداء من تاريخ ( يوما شااااملة أليام العطل واألعياد الرسااامية وتحساااب 50): 7،6،5،4،3بند رقم

 توقيع اتفاية التوريد.

من القيمة اإلجمالية  %10  عن كل يوم تأاير بحد أقصععععى 500ة شععععيكل  مائمبلغ امسعععع ورديغرم الم .2

 لهذا العطاء . 

ية الأمام بنود جدول الكميات المرفق على أنها شععععاملة  العرضتعتبر األسعععععار التي يدونها المتقدم لهذا  .3

  .وانها شاملة تكاليف توريدها لمستودعات البلدية وأية الت امات اارى جماركأرباح أو او ضرائب 

 شهرا من تاريخ االستالم االبتدائي . 12مدة الصيانة  .4

ات بعد اتمام التوريد الكامل وموافقة المهندس المسععؤول ومطابقتها قمن المسععتح %100مبلغ تسععديد يتم  .5

فالة وك بفاتورة مختومة من الضعععريبة واصعععم مصعععدرللمواصعععفات والرسعععوم والعينات وت ويد البلدية 

يوما من  45وبفترة ال تتجاوز  شععععهر 12من اجمالي مبلغ الفاتورة سععععارية لمدة  %10صععععيانة بنسععععبة 

 تاريخ االستالم.

 المطلوبة في جدول الكميات. م عينات من الحاويات يجب تقدي .6

 ندس المشرف وبعد الحصول على موافقةالبلدية وبالتنسيق مع المه تيتم تسليم المواد داخل مستودعا .7

 البلدية الستالم األصناف الواردة في العطاء.

 يطلب تقديم عرض فني يشمل مواصفات الحاوية والكتالوجات الخاصة بها، مرفقا معها بلد المنشأ. .8
 يتوجب الحصول على موافقه للمطبوعات ليتم اعتمادها.  .9

  .العطاء يحق للبلدية تجزئة .10
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 سعر ملحق عرض    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلوب االلتزام به           الموضوع                  الرقم 

 من إجمالي العطاء  %10 كفالة حسن التنفيذ   .1

 فور توقيع االتفاقية الفترة المحددة لمباشرة االعمال    .2

يوماً شاملة األعياد   80 : 2،1 بند رقم المدة المحددة إلنهاء العمل  .3

 الرسمية والعطل 

يوماً شاملة   50 : 7،6،5،4،3بند رقم  

 األعياد الرسمية والعطل 

 

 شيكل عن كل يوم تأاير  500  رامة التأاير   .4

 سنة كاملة  مدة الصيانة   .5

  %10 كفالة الصيانة   .6

المدة المحددة لدفع المبلغ المستحق   .7

بعد التصديق على كشف الكميات 

 المنج ة  

 يوم  58
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 السادة بلدية رام هللا 

 ......................................................................... لعناية رئيس البلدية

 

 ........................................................................... مشروعالموضوع :   

    

 سعرنموذج عرض     

 تحية واحتراما ،
 

الخاص  العطاءبعد أن قمنا بدراسة المخططات والشروط والمواصفات وجداول الكميات وجميع الوثائق وتعليمات  

وتفهمنا ماهيتها وجميع الظروف المحيطة بها وسائر العادات المحلية والرسوم والعمال  ومستلزمات نفاياتتوريد حاويات عطاء ب

 واآلليات وغيرها من االمور التي لها عالقة بها فإننا نحن الموقعين أدناه : 
......................................................................................................................................... 

 

ر لشييييروط ومواصييييفات  .1 باالسييييعار  و العطاءنعرض بأن نقوم بتنفيذ كامل األعمال المطلوبة وإنجازها وصيييييانتها وفقا

غ المذكورة في جداول الكميات بمبلغ إجمالي وقدرة باالرقام .......................  كتابة .........................  أو أي مبل

 آخر يصبح مستحقا لنا بموجب شروط هذا العطاء .

 

هذا أن نباشيييييير العمل فور توقيع عقد االتفاقية ، وان ننهي ونسييييييلم الي البلدية جميع  عرضييييييناونتعهد في حال قبول  .2

 من ذلك التاريخ .   7،6،5،4،3رقم  لبند( يوما 50و )  2،1لبند رقم  ( يوما80االعمال المشمولة بالعقد خالل مدة )

 

ان نقدم الكفاالت المطلوبة )أن وجدت( وكفالة حسيييين التنفيذ من البنوم المعتمدة لديكم  عرضييييناونتعهد في حال قبول  .3

 وبالقيم المطلوبة وحسب النماذج المرفقة في وثائق العطاء . 

 

ر ابتداء من التاريخ المحدد السيييتالم العطاءات ويبقي هذا العطاء  .4 ونوافق علي ان نلتزم بهذا العرض لمدة تسيييعين يوما

 ملزما لنا طيلة هذه المدة .  

 

والي ان يتم اعداد عقد االتفاقية الرسيييييمي والتوقيع عليها فإن عرضييييينا هذا مع قرار االحالة يشيييييكل عقدا ملزما بيننا  .5

 وبينكم . 

 

المذكور علي أقل االسيييييعار أو قبول أي عرض وانكم غير ملزمين لبيان  العرضعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بإحالة ون .6

 أسباب ذلك . 

 

 إن هذا النموذج وملحقه يشكالن جزءار من وثائق هذا العقد . .7

 

 .  2020................ لعام حرر في هذا اليوم .....................  الموافق ...................... من شهر ......
 

 اسم مقدم هذا العطاء .........................................   .

 وتوقيعه ................................   .

 وخاتمه .................................  .

 .......   .باعتباره .............................................................

ر لتوقيع هذا العطاء نيابة عن مقدم العطاء وبموجب الوكالة سارية المفعول المرفقة طيه .  ومفوضا رسميا

 

 العنوان : .............................................................................   . 

 

 الشاهد : 

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

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

 .........................   .  العنوان : ....................... 
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 نموذج لسند الكفالة

 

 
 

 البنك : ...................................   .

 الفرع : ..................................   . 

 رقم الكفالة : ...........................    . 

 
 

 

 السادة بلدية رام هللا المحترمين 
 

 

 

 تحية احتراما ،
 

 

السيدة/ ........البنك ................................................  فرع ....................................... يكفل

...................................... ..............................بمبلغ..........................................................السادة

  نوع العملة ....................  . 

تبدأ من تاريخ .......................وتنتهي في  المبلغ كتابة ...............................................ولمدة

عطاء توريد حاويات   RAM MUN/ RM/ 2020/ 014تاريخ ...................................... وذلك لعطاء رقم  

م كوالخاص ببلدية رام هللا ، ويتعهد البنك بدفع قيمة الكفالة إليكم عند أول مطالبة اطية من طرف ومستل مات نفايات

واالل فترة سريانها ر م أية معارضة من المكفول ، وتصبح الكفالة ملغاة بعد انتهاء صالحيتها ويجب إعادتها الى البنك 

 فورا. علما بأن أية مطالبة ترد الى البنك بعد ذلك ال ينظر فيها سواء اعيدت الكفالة الى البنك أو لم تعد . 
 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،                                               

 

 
 البنك : .............................................

 اسم المسؤول : ...................................

 وتوقيعه : ..........................................

 

 ..............................................الختم : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



   

Page 8 of 12 

 

 تفاقيةالعقد ا

 

 نفاياتحاويات عطاء توريد 
 

 فريق أول :  صاحب العمل  بلدية رام هللا ويمثلها ________________________________

 وعنوانه : ________________________________________________________

  : ________________ ويمثله ____________________________ المورد  فريق قاني

 وعنوانه : ________________________________________________________
 
 

 :  مقدمة العقد
 : ________________________________________اعمال بما أن البلدية تر ب في تنفيذ 

 _____________________________ فقد تمت _____________________________

أعالأل مقابل مبلغ إجمالي وقدرأل باالرقام االعمال   لتنفيذ الموردالموافقة على العرض المقدم من الفريق الثاني  

 _____________ كتابة __________________________  . 

 
 

  -:  وقد اتفق الطرفان علي مايلي

 مقدمة العقد ج ء ال يتج أ منه . :  أوأل 
 

ر   : المستندات اآلتية والمرفقة بهذا العقد ج ءاً ال يتج أ من االتفاق وهي : ثانيا
 

 . العرضالشروط العامة والتي تتضمن تعليمات للمشتركين في تقديم  .1

 الشروط العامة للعقد .  .2

 الشروط الخاصة للعقد .  .3

 المواصفات الفنية العامة للمشروع .  .4

 جدول الكميات .  .5

 والنماذج المرفقة .  العرضاستمارات  .6

 المخططات المرفقة . .7

 

ر   :  توقيع الفريقان على هذا العقد يعتبر بمثابة توقيع لهما على كافة المستندات المذكورة والمرفقة بهذا العقد ثالثا

 

 : شروط االتفاق

  مة بتسليم العمل للمقاول لتنفيذ العمل ،فإنها مل الموردالمقدم من  العرضحيث أن البلدية وافقت على   .1

بتنفيذ العمل حسب المواصفات وطبقاً لألسعار المتفق عليها والمرفقة لالتفاق وطبقا لألوامر  الموردوبالمقابل يلت م 

 والتعليمات التي تصدر عن البلدية أو من ينوا عنها سواء في بداية العمل أو االله وفي حدود العمل .

 

 لفريق الثاني بالت امه , يلت م الفريق األول أن يدفع للفريق الثاني مبلغ وقدرأل مقابل قيام ا .2

والمبلغ المذكور ليس قابتا بل قابل للتغيير بموجب الكميات النهائية لألعمال __________________________

 التي تنفذ فعال من قبل الفريق الثاني ووفقاً لشروط التعاقد .

 

و   2،1لبند رقم  ( يوما80)يتعهد الفريق الثاني بأن يكمل ويسلم األعمال المتفق عليها ويسلمها للفريق األول االل  .3

 .توقيع االتفاقية تبدأ بتاريخ  7،6،5،4،3رقم  ( يوما لبند50)

 

   عن إتمام العمل بالموعد المحدد حسب هذا العقد يتم اصم مبلغ الموردإذا عج  الفريق الثاني   .4

من قيمة المناقصة اإلجمالية مع  %10كغرامة عن كل يوم تأاير في حد أقصاأل شيكل ، امسمائة شيكل  500

 احتفاظ البلدية بحقها بالمطالبة بأية تعويضات أارى 

 

 تكون مدة إنجاز األعمال المتفق عليها شاملة لجميع أيام العطل الرسمية و ير الرسمية ويستثنى من  .5
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 ناجمة عن الظروف القاهرة أو حاالت الضرورة .ذلك أيام التعطيل ال

 

   لألعمال حسب هذا العقد وحسب مواصفات االتفاق في الموردفي حالة عدم تنفيذ الفريق الثاني   .6

 عن العمل لمقاول آار لتنفيذ العمل بالشكل الذي الموردجميع بنودأل أو حسب متطلبات البلدية يجوز للبلدية ان توقف 

   وحتى إتمام جميع األعمال . الموردك على حساا الفريق الثاني  ترضاأل البلدية وذل

 

  أن يطبق قوانين السالمة العامة وأن يحافظ على سالمة وممتلكات الغير ويتحمل الموردعلى الفريق الثاني   .7

 المسؤولية كاملة عن أي أضرار يسببها اقناء عملية التوريد والتحميل والتن يل . 

 

الوطنية الفلسطينية بالنظر في أي ن اع قد ينشأ عن تنفيذ هذا العقد وتعتبر القوانين المعمول تختص محاكم السلطة  .8

 بها في المنطقة هي المرجع لفض أي ن اع . 

 

  -  في أي من الحاالت التالية : المورديحق للبلدية إلغاء العقد بموجب كتاا اطي موجه الى الفريق الثاني   .9

 

  ممتلكاته بعد إفالسه .إذا صدر ضدأل قرار بمصادرة 

  . إذا أجري اتفاقا لتحويل العقد لصالح دائنيه أو إداالهم في العقد كشركاء 

  الموردسواء كانت بقرار محكمة أو كان برضى  الموردإذا تمت تصفية شركة  . 

  ذ االل مدة بالتنفيإذا تخالف أو تهاون عن القيام بتنفيذ أي عمل يتعلق بهذا االتفاق وذلك بعد إاطارأل كتابيا

 سبعة أيام .

   قد قدم رشوة أو قيامه بالغش لتنفيذ األعمال . الموردإذا قبت بأن الفريق الثاني   

  عن العقد . الموردإذا تخلى 

 يكون النص لهذأل االتفاقية باللغة العربية وهي اللغة المعتمدة والمرجع عند أي االف . .10

 _____ بتاريخ ____________  . حررت هذأل االتفاقية ووقع عليها يوم ____ .11

 

 

 

 ( الموردالفريق األول )البلدية(الفريق الثاني )
 

 االسم : ___________________    االسم : _____________________

 الوظيفة : __________________    الوظيفة : ____________________

 التوقيع والختم : _____________                                     التوقيع والختم  : ________________

 

 

 

 

    الشاهد الثاني          الشاهد االول 
    

 االسم : ______________________                                             االسم : __________________      

 الوظيفة : ________________                         الوظيفة : _____________________                   

  التوقيع : _________________      التوقيع : _____________________
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 وجدول الكميات وصف العمل
 وفقا للجدول المرفق ادناأل: ومستل مات نفاياتحاويات عطاء توريد 

 

المجموع 

 )الشيكل(

 سعر الوحدة

 )الشيكل(

رقم  الصنف مواصفات الوحدة الكمية

 بندال

توريد حاويات بالستكية مغلقة حجم  عدد 100  

 قة.المرفلتر وفقا للمواصفات  240

 

حاويات بالستكية مغلقة 

 لتر, لون 240حجم 

 اسود

1 

توريد حاويات بالستكية مغلقة حجم  عدد 120  

لتر حسب المواصفات  770

 مرفقة.ال

حاويات بالستكية مغلقة 

 لتر, لون 750حجم 

 اسود

2 

توريد حاويات نفايات صلبة بدون  عدد 230  

لتر حسب الرسم  750 طاء حجم 

 المرفقة.والمواصفات 

 3 لتر 750حاويات حديد 

" بقوة 8توريد عجال حاويات  عدد  500  

 كغم بدون بريك  500تحمل 

 4 عجل حاوية 

" بقوة 8توريد عجال حاويات  عدد  500  

 بريككغم مع  500تحمل 

 5 عجل حاوية 

براميل بالستيك للنفايات توريد  عدد  100  

  75/90سعه 

 6 بالستيك  برميل

توريد سالت داالية  صاج   عدد  100  

ملم  1.25سمك ب لسالت النفايات

 حسب المواصفات المرفقه.

 7  سالت داالية  صاج 

    المجموع 

 
والجمارم والمصاريف وتكاليف توريدها لكراج البلديه حسب المواصفات  األسعار بالشيكل وشاملة جميع أنواع الضرائب*

 المرفقه مع العطاء .

 

  باالرقام شاماًل ضريبة القيمة المضافة بلغالم

  المبلغ كتابة شامل الضريبة
 

 

  اسم الشركة

  عنوان الشركة

  رقم التلفون والفاكس

  ختم وتوقيع الشركة
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 المطلوبة:صناف لأل البنود المرجعية 

 

 حاويات بالستيكية:  -1
 لتر 240لتر,  750حجام مختلفة: حاويات بالستيكية مغلقة با 

  :نوع البالستيكHDPE 

 مناسبة ليتم تفريغها من قبل سيارات جمع النفايات  لتر(  240لتر و  750) يجب ان تكون الحاوية

 الخاصة ببلدية رام هللا

 ( الحاويات مطبوع عليهاhot stamping )RM .على جانب الحاوية 

  30لتر وقطر  750لحاويات  سم50م في الوسط تصميم مرفق بقطرمن االماالحاويات مطبوع عليها 

  لتر. 240سم لحاويات 

 
 ان ال تكون الحاوية مزودة بfoot paddle  .لفتحها 

 سم 40سم * 5بحجم  4عدد  عواكس على جوانب الحاويةالحاوية مزودة ب 

 الحاويات باالحجام المختلفة مع العرض الفني والماليمن م عينات يجب تقدي 

 لوج مع العرضم مواصفات تفصيلية  موضحة في كاتايجب تقدي. 

 حاويات الحديد:  -2

 المواصفات الفنية:    

 فرزة في صاج الحاوية لتقوية الصاج. 20ملم مع  3بسماكة   لتر  750  جميع الحاويات .1

على ان يكون الصاج المستعمل في تصنيع الحاوية من نوعية جيدة و تحت اشراف المهندس  .2

 المسؤول. 

وجميع الحاويات بالحجم المطلوا  يدة وتحت اشراف المهندس المسؤول.اللحام المتواصل نوعية ج .3

 تكون مطابقة للحمل والتفريغ على سيارات البلدية.

 8سم عدد  40*  3.5على جوانب الحاوية  تركيب عواكس .4

كغم حمل تشغيلي  500ملم  من النوعية الجيدة.  تتحمل 5.5مع قاعدة  انش  8عجال الحاويات سكب   .5

مع بريك والنصف االار بدون بريك, , نصف الكمية  مثبتة بواسطة برا ي مختلفة مع الرونديالت

 . 2مشاحم عدد
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 توريد عجل بدون بريك مع قاعدة للعجل لكل حاوية . .6

 انش مع طبع دائرية على الحماالت.   1.25وديوم سك وية مواسيرحماالت الحا .7

 ملم. 4انش سماكة  1.25مصرف للماء في وسط القاعدة  .8

 سم . 3.5سم عرض * ارتفاع 11سم *  70قاعدة عجال طول  .9

 .4مسكات للحاوية حديد مبروم عدد  .10

 يجب اعتماد العينة من قبل لجنة فنية من البلدية قبل البدء بالعمل. .11

 تقديم عينة االل أسبوع من تاريخ توقيع االتفاقية.يجب  .12

 

 
 

 

 سالت داخلية )صاج( -3
سم عمودي على ان تكون اليدين  58ملم وبإرتفاع  1.25وعاء معدني داخلي مجلفن صاج  سماكة الصاج   

 سم من القاعدة. 5ثقوب على ارتفاع  4من الداخل باالضافة الى وجود 
 مالحظة: العينة متوفرة لدينا للصنف المذكور.

 لتر 750حاويات حديد 


