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 بلدية رام الله 

 نموذج الدعوة لتقديم عرض أسعار  

 

 استئجار اليات .طلب تقدم بعروض اسعار 

  RamMun/RM/2023/007 رقم االستدراج:
 

م هذه الدعوة لتقدي الذي من أجله تم إصدار الستئجار اليات  استخدام جزء من مخصصاتها بلدية رام اللهتود  .1
 عروض أسعار. 

 .المختوم  بالظرف سعرندعوكم الى تقديم عرض  .2

قديم ونموذج لت وشروط العقد لمسااعدتكم ي  تضياير عرض سعركم نريل لكم المواصتات وجداوا الكميات  .3
 سعركم.

 الموايل  الثالثاءمن ظهر يوم  12لغاية السااااااااعة  ساااااااعار ي  العنوان المبين أدناه يجب تساااااااليم عروض اال .4
التاريخ النهائ  لتسااليم من يوما  90 سااارية لمدة عروض االسااعارويجب أن تكون صااالضية  60/12/2622

يقوم بسااضب عريااه خالا يترة صااالضيته و/أو يريض صاااضب الية وساايتم اسااتثناء اي   عروض االسااعار
 الذين يدعون لتقديم عروض اسعار لمدة سنتين. اصضاب االلياتقبوا اضالة العقد عليه من قائمة 

 وبنود وشروط العقد. لمقدم  عروض االسعارمريل لمعلوماتكم وارشادكم تعليمات   .5

ضيور ب عروض االسعارالذي يصا بعد التاريخ والوقت المضددين  وسيتم يتح  عرض السعرسيتم استبعاد  .0
الموايل  الثالثاءيوم  من  12الساعة  بلدية رام الله ممثل  مقدم  عروض االسعار الذين يرغبون ي  ذلك ي 

60/12/2622  

 شيكا وتكون اما كتالة بنكية او شيك بنك  مصدق  5666طلب ارياق كتالة دخوا مناقصة بقيمة ي .7

 اجور االعالن ي  الصضف على من يرسو عليه العرض  .8
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 األسعارحضير عروض تتعليمات ل - (1)القسم 

 
  تقديم عروض اسعار لتنتيذ األشغاا كما ه  موصوية كجهة مشترية ب بلدية رام الله تطلنطاق االشغاا::  .1

األشااغاا ضسااب تاريخ االنجاز المضدد ي   ينجزالتائز أن  ليةاالصاااضب ي  الشااروط التعاقدية  ويتوقم من 
 الشروط التعاقدية.

 
 األهلية لتقديم عرض السعر .2

 ي  تقديم عروض األسعار. المشاركةيمكن لمقاول  القطاع الخاص ي  يلسطين  .أ
 

طبل على مقدم عرض الساااااعر معايير التأهيا نالعقد  يجب ان ي إلضالةللتأها  :اصغغغغغحاب االليات مؤهالت  .3
 التالية على االقا:

ي  الطبيعة والتعقيد لتلك األشاااااغاا  مكايئي  إنشااااااء مشاااااروع واضد على األقا  صااااااضب اليةخبرة ك .أ
 المشمولة ي  هذه الدعوة خالا الثالث سنوات المايية؛

 األشغاا بنجاح. إلنجازدليا على توير الموارد المالية الالزمة   .ب

 
 يتكون استدراج العروض من الوثائل التالية: :راج العروضداست وثيقةمحتويات  .4

 الدعوة لتقديم عرض سعر.

 تعليمات لتضيير عروض االسعار.  1القسم 

 شروط العقد.  2القسم 

 .نموذج عرض السعر  3القسم 

 .العقد اتتاقيةنموذج   4القسم 
 الشروط الخاصة .     5القسم 

 
ل الوثائ صاااضب االليةيجب ان يتياامن عرض السااعر المقدم من  الوثائق التي يتكون منها عرض السغغعر: .5

 التالية:

 خطاب عرض السعر )ضسب النموذج المريل(. .أ

 . المسعر أو جدوا النشاطات المسعر جدوا الكميات .ب

 
 عرض السعر .6

بنود لل  وذلك بتعبئة األساااعار الضقا تقديم عرض ساااعر لتنتيذ األشااغاا الموصاااوية  صاااضب االليةعلى  .أ
   جدوا نشااااطات عقد المبلل المقطوع الموصاااوية ي  جدوا كميات عقد القياأ  أو ي المتويرة لديه و

 وستتم االضالة على اساأ البند 

جب العقد ي  النسااااب بمو ليةاالصاااااضب يجب أن تُدرج جميم الرسااااوم والياااارائب  المسااااتضقة على  .ب
 .ليةاالصاضب واألسعار والسعر اإلجمال  المقدم من 
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 تكون األسعار ثابتة خالا تنتيذ العقد وال تخيم ألية مراجعة. سوف .ت

 .شيكا جديد  صاضب االليةيجب أن تكون عملة عرض السعر المقدم من  .ث
 
 

 األسعارصالحية عروض  .7

  النهائ  لتسليم عروض االسعار من التاريخيوما  06 يجب أن تستمر صالضية عروض االسعار لمدة .أ
 غير مستوٍف للشروط. باعتباره وسيتم استبعاد أي عرض سعر يترة صالضيته أقا من ذلك

ية وقبا انتهاء يترة صالض رامقدم  عروض االسعقد تطلب الجهة المشترية  ي  ظروف استثنائية  من  .ب
تمديد يترة صالضية هذه العروض لمدة إيايية مضددة  ويجب أن يكون الطلب والرد  اسعارهم عروض

السعر الضل بريض طلب التمديد دون اية عقوبة  وليأ لمقدم العرض عرض عليه خطيان  ولمقدم 
 . تعديا عريه ي الذي يوايل على التمديد الضل 

 
 .العربيةباللغة يجب ان تكون كا الوثائل المتعلقة بعرض السعر والعقد  :لاة عروض االسعار .8

 
 األسعاراغالق وتعليم وتسليم عروض   .9

إعداد نسخة أصلية واضدة من الوثائل المكونة لعرض السعر والمذكورة ي  التقرة  ليةاالصاضب على  .أ
 . "أص:( اعاله  ويجب أن تكون هذه النسخة مميزة بويوح ومكتوب عليها "0)

عة موقان تكون مختومة ويجب أن تكون وثائل العرض األصاالية مطبوعة أو مكتوبة بضبر ال يُمضى  و .ب
  ويجب كتابة أسااااماء ووظائف األشااااخاص لية االصاااااضب من قبا الشااااخص المتوض بالتوقيم باساااام 

الموقعين على التتويض تضاات التوقيعااات  ويجااب التوقيم على كااايااة الصاااااااتضااات الت  تضتوي على 
 االولى. باألضرفت أو تعديالت من الشخص المتوض بالتوقيم على العطاء أو ضتى إيايا

يه ويكتب علو مغلل  داخل   مظروفي   السعر عرضلان ييم الوثائل االصلية  ليةاالصاضب على  .ت
 ."أص:"

 يجب أن تضما المظاريف الداخلية والخارجية: .ث

 وعنوان الجهة المشترية. اسم .1

 .صاضب االليةاسم وعنوان  .2

 .ج العروض ورقمهارداسم است .3

 بأن ال تُتتح قبا الوقت والتاريخ المضدد لتتح المظاريف. :تضذير .4

ال تتضما الجهة المشترية مسؤولية يياع اية مظاريف او يتضها مبكرا إذا كانت ال تضما المعلومات  .ج
 المطلوبة او غير مغلقة كما هو مطلوب.

 

 مكان وآخر موعد لتسليم عروض األسعار .11

تسااليم عروض االسااعار إلى الجهة المشااترية من خالا التسااليم باليد على العنوان المويااح ي  يجب  .أ
 . 60/12/2622الموايل  الثالثاءمن ظهر  12الساعة  وزالدعوة ي  موعد ال يتجا
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عتبر   ويعروض االسااعاريساالم بعد الموعد النهائ  لتسااليم سااعر لن تقبا الجهة المشااترية أي عرض  .ب
 الموعد النهائ  متأخرا  ويتم رييه ويُعاد إلى صاضبه دون يتضه.أي عرض يسلم بعد 

 
ترة ي  الت عريهسضب أو استبداا أو تعديا  لمقدم عرض السعرال يضل  تعدي: وسحب عروض األسعار: .11

ة المضدد ي  التقرهذه العروض ووتاريخ انتهاء صالضية  عروض االسعارما بين الموعد النهائ  لتسليم 
 ريةالجهة المشت لى استثناءإي  هذه التترة  ليةاالصاضب من قبا  وسيؤدي سضب عرض السعر( اعاله  7)
 الذين يتم توجيه الدعوات لهم لتقديم عروض االسعار لمدة سنتين. اصضاب االلياتلمقاوا من قائمة ل

 

 فتح عروض األسعار  .12

ي  الوقت والتاريخ  علنيةسااااااعار العروض المقدمة ي  جلسااااااة أتقوم الجهة المشااااااترية بتتح وقراءة  .أ
أو ممثليهم المتويااااين  سااااعارمقدم  األبضيااااور  لتقديم عرض سااااعروالمكان المضددين ي  الدعوة 

 .الراغبين ي  الضيور

المبلل اإلجمال  لكا عرض ساااعر  وساااعار  تقوم الجهة المشاااترية بنعالن أساااماء مقدم  عروض األ .ب
 أية خصومات أو تعديالت أو انسضابات.و

 
يجب أن تظا المعلومات الخاصة بتضص وتوييح وتقييم ومقارنة عروض االسعار  م:التقيي سرية عملية .13

لى اي شااخص إأو  عروض االسااعاروالتوصاايات باإلضالة ساارية  ويجب عدم اإليصاااح عنها إلى مقدم  
 .ليأ له دور رسم  بهذه العملية ضتى وقت اإلعالن عن اإلضالة على مقدم العرض التائز

 

ان الذي ك صاااضب االلية العقد على  تقوم الجهة المشااترية بنضالةسااوف  :عروض األسغغعارتقييم ومقارنة  .14
قد تقرر أن عرض ساعره مساتجيب بشكا جوهري لوثائل استدراج العروض والذي قدم أقا عرض سعر 

ساااااعر العرض المقيلم لكا مقاوا وذلك بتعديا  تضدد الجهة المشاااااتريةمقيّم. خالا تقييم العروض  ساااااوف 
 سعر العرض عن طريل تصضيح األخطاء الضسابية كما يل :

  ي إذا كان هناك تعارض بين ضاصا يرب سعر الوضدة بالكمية المقابلة له وبين السعر اإلجمال  .أ
جنة ليؤخذ بسعر الوضدة ويعدا السعر االجمال  طبقا لذلك  واستثناءا على هذا إذا رأت  عقود القياأ

أن هناك خطأً ال لبأ ييه تمثا ي  ويم التاصلة العشرية لسعر الوضدة  يت  هذه الضالة يضتسب  التقييم
 اإلجمال  ويصضح سعر الوضدة.

إلجمالية الترعية  تعتمد المبالل اإلجمالية إذا كان هناك خطأ ي  مجموع ناتج عن عملية جمم المبالل ا .ب
 الترعية ويصضح المجموع.

  يؤخذ بالسعر المضدد باألرقامإذا كان هناك تعارض بين السعر المضدد بالكلمات والسعر المضدد  .ت
 بالكلمات. 

بكتابة إجمال  المبلل لبند ما دون أن يقوم بتدوين سااعر الوضدة لهذا البند  أو كان  صاااضب االليةإذا قام  .ث
سعر وضدة لهذا البند من قسمة إجمال  المبلل على كمية  اضتساابساعر الوضدة رقما غير واياح  ييتم 

 البند.

ل  واإلجمابتسعير بند أو أكثر من البنود  أو قام بكتابة سعر الوضدة  مقدم عرض السعرإذا لم يقم  .ج
ً  بصورة غير وايضة  إجمال  المبلل  يتم التصضيح كاآلت : اضتسابي   التباأوتشكا معها  معا
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 استدراج العروضالمشاركين ي   مقدم  االسعار اآلخرينتطبيل أعلى سعر ورد لهذا البند عند  .1
 لغاية الضصوا على قيمة إجمالية لهذا العرض.

سعراً  واتجهت النية لإلضالة  العروض( أعاله أقا أالذي طبل عليه البند ) عرض السعرإذا بق   .2
اآلخرين لتضديد القيمة  مقدم  عروض األسعارعليه  يتم تطبيل أدنى سعر ورد لهذا البند عند 

 االجمالية الت  سيضاا بها العرض.

اردة اءات الووتطبيل اإلجر قبوا التصضيضات  سوف يتم ريض عرض سعره صاضب االليةإذا ريض  .ح
   .من هذه التعليمات 11ي  التقرة 

 
للجهة المشااااااترية الضل ي  : حق الجهة المشغغغغغغترية في قبو: أو رفض أأ عرض أو رفض ك: العروض  .15

قبوا أو ريض أي عرض سااااعر  أو ريض جميم عروض االسااااعار والغاء االسااااتدراج ي  أي وقت قبا 
ية نتيذية  دون تضما أية مساائولية قانونتالشااراء العام والئضته الإضالة العقد ويقا للضاالت الت  ضددها قانون 

 .تجاه مقدم  عروض االسعار  وي  ضالة اإللغاء يجب إعادة جميم عروض االسعار المقدمة
 

 وتوقيع العقد  اإلحالةاإلعالن عن  .16

بوا الذي تم ق صاضب االلية بنبالغ عروض االسعارتقوم الجهة المشترية قبا انتهاء يترة صالضية  .أ
وقيم ت التائز صاضب االليةوذلك بخطاب االضالة الذي تطلب ييه من   العقد عليه بنضالةعرض سعره 

كانت مطلوبة ي  وثائل  إذا شيكا جديد مبلل مقطوع  5666تقديم كتالة ضسن التنتيذ بقيمة  العقد بعد
للنموذج المريل )نموذج  وطبقا" اإلحالة خطاب( أيام من تسلم "16خالا ) وذلك  استدراج العروض

 تضتسب قيمتها بناء على عدد البنود المضالة على المقاوا ضسن التنتيذ( كتالة

( يوما بعد تاريخ انجاز 28) ثمانية وعشرينلمدة ال تقا عن  يجب أن تبقى كتالة ضسن التنتيذ صالضة .ب
 األشغاا أو العقد  

ً  يشكا خطاب االضالة عقداً  .ت  ضتى يتم إعداد العقد النهائ  وتوقيعه. ملزما

ي  تقديم كتالة ضسن التنتيذ وتوقيم العقد  يتم إلغاء اإلضالة وتطبيل  صاضب االليةي  ضالة إختاق  .ث
 . (11)اإلجراءات الواردة ي  التقرة 

 

شااروط لل  وويقاً إذا طلب ذلك مقدمةالديعة الب صاااضب االليةتزويد  المشااترية لجهةل يمكنلدفعة ألمقدمة: ا .17
 / ال تنطبل .من شروط العقد( 14الواردة ي  التقرة )
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 شروط العقد - (2)قسم ال

 الطباعة الغامقة تستعما لتعريف المصطلضات المويضة. :التعريفات .1

 تعن  القائمة الُمسعرة والكاملة لكميات بنود االشغاا والت  تشكا جزءاً من العطاء؛ :جدو: الكميات .أ

هو جدوا يتيمن النشاطات الخاصة باألشغاا ي  عقود المبلل المقطوع  ويتيمن  جدو: النشاطات: .ب
 هذا الجدوا سعر إجمال  مقطوع لكا نشاط يُستخدم لغايات التقييم ولتضديد أثر التغييرات؛

 الجهة المشترية. تاريخ إنجاز األشغاا كما هو مصادق عليه من قبا  انجاز األشاا:: ختاري .ت

  لتنتيذ وانجاز وصيانة األشغاا المتصلة يصاضب االلية هو العقد المبرم بين الجهة المشترية و العقد: .ث
 المواصتات أو ي  أي جزء اخر من العقد المضدد اسمه ورقمه ي  الدعوة لتقديم عرض السعر؛

هو الشخص أو الشركة والذي تم قبوا عرض سعره من قبا الجهة المشترية لتنتيذ  :صاحب االلية .ج
 ألشغاا؛ا

هو الوثيقة المكتملة لتقديم عرض السعر مم المريقات والت  تقدم بها  :صاحب االليةعرض سعر  .ح
 الى الجهة المشترية؛ صاضب االلية 

 ه  القيمة المذكورة ي  خطاب االضالة لتنتيذ وإنجاز االشغاا وإصالح أية عيوب ييهاهو  قيمة العقد: .خ
 ؛واية تعديالت عليها

 ؛  ما لم يرد خالف ذلكه  أشهر تقويمية واألشهر ه  أيام تقويمية؛ األيام: .د

 هو أي جزء من األشغاا لم يكتما أو لم يتم انجازه ويل العقد؛ :الخل: أو العيب .ذ

كون وت (االبتدائ  االستالمه  التترة الت  تُضسب من تاريخ اإلنجاز ) :يترة إصالح العيوب )الصيانة( .ر
  ال ينطبق/  واضدة تضسب من تاريخ االنجاز سنة

ً ي  الموقم لتنتيذ األشغاا  لياتاآله   :المعدات .ز ومركباته  وغيرها من األشياء المستخدمة مؤقتا
 ؛ييهاوإنجازها وإصالح أية عيوب 

لة شام صاضب االليةي  تنتيذ األشغاا والُمستخدمة من قبا  ه  كا التوريدات الُمستخدمة :المواد  .أ
ها تقديم صاضب االليةالمواد الُمستهلكة  وبما يشما المواد الموردة يقط )إن وجدت( والت  يطلب من 

 ال ينطبق /العقد؛وجب مب

ليكون مسئوال عن اإلشراف على تنتيذ  الذي تُعينه الجهة المشتريةهو الشخص  مشرف المشروع  .ش
 األشغاا وإدارة الموقم؛

نجز أن يُ  صاضب االليةهو التاريخ الذي يجب على المقرر )االستالم االبتدائي(:  انجاز األشاا:خ تاري .ص
عن  ( المقرر بموايقة الجهة المشترية يقط االبتدائ  االستالمويُمكن تعديا تاريخ اإلنجاز ) ييه األشغاا

 ال ينطبق /.طريل إصدار تمديد لتترة تنتيذ األشغاا أو أمر بتسريم العما

األشغاا المشمولة ي  العقد وأية تعديالت أو إيايات تمت من قبا أو  تعن  مواصتات :المواصفات .ض
 ال ينطبق/ بموايقة الجهة المشترية؛

 .  داخا مدينة رام الله :هو الموقع .ط

   ساعة من تاريخ اشعار المقاوا بالتنتيذ 24يترة : تاريخ المباشرة .ظ

 بل/ ال ينط.تؤدي إلى تغير ي  نطاق األشغااهو تعليمات معطاة من قبا الجهة المشترية  التايير: .ع



 

8 

 

والقانون الذي سوف يضكم العقد هو القانون المطبل ي    العربية سوف يكون العقد باللغة اللاة والقانون: .2
  دولة يلسطين.

لن تكون المراسالت الُمشار إليها ي  هذه الشروط بين أطراف العقد ُملزمة إال إذا كانت خطية  المراسالت:  .3
 ويكون اإلشعار نايذاً عند تسليمه للطرف اآلخر ويل ما هو ُمضدد ي  وثائل العقد. 

مخاطر اإلصابة الشخصية أو الوياة أو الخسارة أو األيرار ي  الممتلكات )والت   :صاحب االليةمخاطر  .4
تشما دون ضصر: األشغاا والتجهيزات اآللية والمواد والمعدات( الت  ال تعتبر من مخاطر الجهة المشترية 

 وه  من مسؤولية صاضب االلية . .صاضب االلية ه  مخاطر 

رة  بتنتيذ األشغاا من تاريخ أمر المباش صاضب االليةيمكن أن يبدأ قرر: إنجاز األشاا: في تاريخ اإلنجاز الم .5
 .المشروع مشرفوعليه أن يُنتذ األشغاا ويقاً لبرنامج العما المقدم منه  أو البرنامج الُمضدث بموايقة 

 ي  الموقم.الخاصة بعمله مسئوا عن سالمة كا النشاطات  صاضب االليةيكون  :لسالمةا .6

 ةيقوم مشرف المشروع وبموايقة الجهة المشترية بتمديد مدة المشروع الُمقرر :انجاز األشاا:خ تمديد تاري .7
إذا تم إصدار تغيير على األشغاا يجعا من المستضيا تضقيل اإلنجاز ي  تاريخ اإلنجاز الُمقرر دون أن 

 .كلتة إياييةت االليةصاضب خطوات لتسريم العما المتبق  والذي قد يتسبب ي  تضما  صاضب االليةيتخذ 
 ال ينطبق

ر بأن يؤخ لصاضب االليةيمكن لمشرف المشروع أن يعط  تعليمات  :المشروعتأخيرات يطلبها مشرف  .8
وع من قبا مشرف المشر األشغااأو تعليل  التأخيراتتسببت  وإذا  األشغاابداية أو تقدم أي نشاط يمن 

 يعلى مشرف المشروع تقييم التعويض المنصف من قبا الجهة المشترية. صاضب االليةي  زيادة تكاليف 
 ال ينطبق

بأية عيوب تظهر  صاضب االليةالمشروع أن يُرسا إشعاراً إلى  مشرفعلى  ة(:اصالح العيوب )الصيان .9
صالح يتم تمديد يترة إ  وقبا نهاية يترة إصالح العيوب )يترة الصيانة( والت  تبدأ يور إنجاز األشغاا

بنصالح عيب ما  صاضب االليةإذا لم يقم   والعيوب طالما كانت هناك عيوب يجب العما على إصالضها
إشعار مشرف المشروع  يقوم مشرف المشروع بتقدير تكلتة إصالح العيب وعلى الت  ضددها خالا المدة 
دم ديم ح ي  ضالة عأو يتم تسييا جزء من كتالة الصيانة بقيمة االصال أن يديم هذه التكلتة صاضب االلية
 ال ينطبق .تكاليف االصالح صاضب االلية

يمكن أن يتم تعديا سعر الوضدة ألي بند إذا اختلتت كمية العما النهائية  )ال ينطبق( :التايير في الكميات .11
من سعر  (%1.6)على أن يتجاوز التغيير  ( %25)كمية ي  جدوا الكميات بأكثر من لهذا البند عن ال

أن يقدم تضليا كلتة أي بند ي  جدوا الكميات إذا طلب مشرف  صاضب االليةالعقد االبتدائ   وعلى 
 ال ينطبقالمشروع ذلك  اما ي  عقود المبلل المقطوع يلن يتم تعديا االسعار ي  جدوا النشاطات. 

 
قوم يألشغاا الُمنجزة   وابقيمة  مطالبة مالية شهريةالمشروع  لمشرف صاضب االليةيقدم  :شهادات الدفع .11

الشهرية وتضديد كميات وقيم األشغاا الُمنجزة واعتماد المبلل  صاضب االليةمشرف المشروع بتدقيل مطالبة 
 المستضل للمقاوا.
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( يوما 56المشروع خالا ) مشرفالمبالل المعتمدة من قبا  صاضب االليةلتديم الجهة المشترية  :الدفعات .12
ي  مدة أقصاها  االعتمادالمالية على أن يتم هذا  صاضب االليةالمشروع لمطالبة  مشرف اعتمادمن تاريخ 

 . ( أيام من تاريخ تقديم المطالبة10)

 دولة يلسطين.مسئوال عن كا اليرائب وذلك بموجب قٌوانين  صاضب االليةيكون  :بالضرائ .13

( من %16ديعة مقدمة بقيمة ) االلية صاضبليُمكن للجهة المشترية أن تديم  )ال تنطبق( المقدمة:الدفعة  .14
لكتالة بنكية غير مشروطة ومن بنك وبالشكا اللذين توايل عليهما  صاضب االليةمقابا تقديم ، قيمة العقد

أن يستخدم الديعة المقدمة يقط لديم قيمة المعدات والمواد والتجهيزات  صاضب االليةالجهة المشترية  وعلى 
ت أن الديعة أن  يثب صاضب االليةتجهيز الموقم والخاصة بتنتيذ العقد  وعلى اآللية والمصاريف المطلوبة ل

المقدمة قد استخدمت بهذه الطريقة عن طريل تويير نُسخ عن التواتير أو وثائل أخرى لمشرف المشروع  
ا هاستغا الديعة المقدمة ألغراض خارج نطاق العقد يننه يضل ل صاضب االلية وإذا ثبت للجهة المشترية أن

الة   وتبقى الكت صاضب االليةمعارية من قبا  ةمصادرة كتالة الديعة المقدمة يوراً بصرف النظر عن أي
سارية المتعوا ضتى يتم تسديد كاما الديعة المقدمة  ويمكن أن تتناقص قيمة الكتالة باستمرار بقيمة المبالل 

ة عن طريل خصم مبالل متناسبة من الديعات   ويتم تسديد الديعة المقدم صاضب االليةالمعاد ديعها من قبا 
   تبعاً لجدوا النسب المئوية إلنجاز األشغاا. صاضب االليةلالمستضقة 

من مشرف المشروع إصدار شهادة إنجاز األشغاا   صاضب االليةيطلب  ي  ضاا الضاجة  انجاز األشاا:: .15
 .المشروع عندما يُقرر أن العما قد أُنجز  مشرفويصدرها 

المشروع ضساباً تتصيلياً بالمبلل اإلجمال  الذي  لمشرف صاضب االليةيُقدم  )ال ينطبق(الحساب الختامي:  .16
ق من يترة إصالح العيوب )الصيانة(  ويُصاد االنتهاءمستضقاً للديم ضسب العقد قبا  صاضب االليةيعتبره 
 صاضب االليةضسابات  استالم( يوماً من 14المشروع على أية ديعة نهائية مستضقة للمقاوا خالا ) مشرف

ً من مصادقة (56) خالا مدة أقصاها  صاضب االليةإذا كانت صضيضة وكاملة  على أن تُصرف ل يوما
( يوماً جدوالً ينُص على 14المشروع خالا ) مشرفالمشروع عليها  وإذا لم تكن كذلك  يُصدر  مشرف

المشروع  لمشرفنطاق التصضيضات أو اإليايات الالزمة  وإذا كان الضساب النهائ  ال زاا غير مرض 
المشروع المبلل المستضل للمقاوا ويُصدر شهادة  مشرف  يُقرر  صاضب االليةبعد إعادة تسليمه من قبا 

 بالديم.
 

من  (%6.1ر )بمقداغرامات تأخير للجهة المشترية بالمعدا اليوم   صاضب االليةيديم  :غرامات التأخير .17
( المقرر  على أن ال يتجاوز مجموع االبتدائ  االستالمكا يوم تأخير عن تاريخ اإلنجاز )قيمة العقد عن 

ضقة غرامات التأخير من الديعات المست ويتم اقتطاع من قيمة العقد النهائية  (%16)غرامات التأخير 
 . صاضب االليةيؤثر على مسؤوليات  االقتطاع لنعلماً أن هذا  للمقاوا 

 
 فسخ العقد .18

باإلخالا الجوهري بالعقد  وتمثا  المقاوايسخ العقد إذا قام  صاضب االليةيضل للجهة المشترية أو  .أ
 األمور التالية إخالالً جوهرياً بالعقد:

 صاضب االليةمن قب:  -

( يوماً دون أن يظهر هذا التوقف ي  البرنامج قيد 14عن العما لمدة ) صاضب االليةتوقف  .1
 التنتيذ ولم يسمح به مشرف المشروع؛ 

   أو تصتيته تجارياً ألغراض غير إعادة التنظيم أو الدمج؛ صاضب االليةإيالأ  .2
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إصدار مشرف المشروع إشعاراً للمقاوا بأن التقصير ي  إصالح عيب معين أثناء يترة تنتيذ  .3
ي  إصالضه خالا مدة معقولة  صاضب االليةالمشروع يُعتبر إخالالً جوهرياً بالعقد  وإختاق 

 ضددها مشرف المشروع؛

 ( يوما.36بتأخير إنجاز األشغاا لتترة تتجاوز ) صاضب االليةقيام   .4

 ؤيهتواطأو  اضتيالية  متورط ي  ممارسات ياسدة أو  صاضب االليةللجهة المشترية أن  إذا ثبت .5
أو قهرية ي  التنايأ على العقد أو تنتيذ العقد  وعندها يُمكن للجهة المشترية يسخ العقد وإخراج 

 ( يوماً من إعطائه إشعاراً خطياً.14من الموقم بعد أربعة عشر ) صاضب االلية

المشروع تعليمات للمقاوا بتأخير األشغاا ولم يتم إلغاء هذه التعليمات خالا إذا أصدر مشرف  .0
 صدارها؛ا( يوماً من 28)

 بغض النظر عما سبل  يضل للجهة المشترية يسخ العقد لغايات المصلضة العامة.  .7

أن يتوقف عن العما يوراً  ويترك الموقم آمنا وسليما   صاضب االليةإذا تم يسخ العقد  على  .8
 ويغادر الموقم بالسرعة الممكنة.

اضب صأو يسخ العقد مم  التأخيرال يتم مصادرة كتالة ضسن التنتيذ أو يرض غرامات  :لقاهرةاظرف القوة  .19
أو أي إختاق آخر ي  تنتيذ التزاماته ويل العقد ناتج عن أي من ظروف  انجاز االشغااإذا كان تأخير  االلية

إبالغ الجهة المشترية يوراً وخطياً بكيتية ومدى  صاضب االليةالقوة القاهرة  وي  مثا تلك الظروف على 
 والجهة المشترية على بدائا لتنتيذه. صاضب االليةتأثيرها على أدائه ي  تنتيذ العقد  ويتتل 

  وال  صاضب االليةذه التقرة يان "القوة القاهرة" تعن  أي ضدث أو ضالة خارجة عن إرادة ألغراض ه
يمكن تجنبها أو توقعها وه  غير ناتجة عن إهماا أو تقصير من قبله  وتشما هذه الضاالت على سبيا 

 المثاا ال الضصر:
 الضروب والثورات   .أ

  صاضب االليةالضرائل الكبيرة ي  منشآت  .ب

 التييانات  واألوبئة   .ت

 الضظر الصض  وضظر الشضن  .ث

 ذلك تعزيز يتم ان على والتخليص االستيراد على االخر الجانب قبا من المتروية التعستية االجراءات .ج
 .الرسمية بالوثائل

 عند فسخ العقدالدفع  .21

المشروع شهادة بقيمة العما  مشرف  يُصدر  صاضب االليةالعقد إلخالا جوهري من قبا  يسخإذا تم  .أ
ً منها الديعات المستلمة ضتى تاريخ إصدار الشهادة  وتُضتسب ،المنجز والمواد الت  ُطلبت مطروضا

التعل  ي  المشروع ضتى وقت يسخ العقد  وإذا كان  التأخيرغرامات التأخير ي  هذه الضالة بعدد أيام 
أية ديعة ُمستضقة للمقاوا  يكون التارق ديناً يديعه المبلل اإلجمال  الُمستضل للجهة المشترية يتجاوز 

 للجهة المشترية. صاضب االلية

إذا تم يسخ العقد من قبا الجهة المشترية لغايات المصلضة العامة أو بسبب إخالا جوهري للعقد من  .ب
ة تالمشروع شهادة بقيمة العما الُمنجز والمواد الت  ُطلبت وُكل مشرفقبا الجهة المشترية  يُصدر 

المضسوبين على هذه األشغاا يقط إلى  صاضب االليةمعقولة لقاء إزالة المعدات وتكاليف عودة موظت  
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لضماية وتأمين األشغاا  مطروضاً منها الديعات الت  تم استالمها ضتى  صاضب االليةأوطانهم  وُكلتة 
 تاريخ الشهادة.

كا المواد ي  الموقم والتجهيزات اآللية واألشغاا المؤقتة واألشغاا ممتلكات  تعتبر )ال ينطبق(الممتلكات:  .21
 .صاضب االليةالعقد بسبب  يسخللجهة المشترية إذا تم 

ان يبذلوا كا جهد ممكن لضا ودي  صاضب االلية على الجهة المشترية و :اجراءات تسوية النزاعات .22
لنزاع ا ضالة استمراربالمتاويات المباشرة ألي خالف أو نزاع ينشأ بينهما تضت أو ذا عالقة بالعقد  وي  

 وذلك بموجب قانون التضكيم التلسطين . التضكيميستطيم أي طرف أن يأخذ المسألة إلى 

ة لتنتيذ بتاريخ ال يتجاوز ذلك المضدد ي  خطاب االضاليجب أن تُستلم الجهة المشترية كتالة ضسن ا: الكفاالت .23
وذلك من قبا مصرف تقبله الجهة المشترية  ويجب أن تبقى صالضية كتالة شيكا  5666وأن تُصدر بقيمة 

 ( يوما بعد تاريخ انجاز األشغاا أو العقد28لمدة ال تقا عن ثمانية وعشرين )ضسن التنتيذ 
 

الجهة المشترية بشكا مشترك  تأميناً يُغط  التترة من  وباسم باسمهيُوير أن  صاضب االليةعلى : التأمين .24
تاريخ المباشرة وضتى نهاية يترة إصالح العيوب )الصيانة( وذلك بالمبالل الالزمة لتغطية الضاالت التالية 

 : صاضب االليةالناجمة عن مخاطر 

 الخسارة أو األيرار ي  األشغاا والتجهيزات اآللية والمواد؛ .أ

 الخسارة أو األيرار ي  المعدات؛  .ب

الخسارة أو األيرار ي  الممتلكات )عدا األشغاا والتجهيزات اآللية والمواد والمعدات( الت  لها  .ت
 عالقة بالعقد؛ 

 اإلصابة الشخصية والوياة.  .ث
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 نموذج خطاب عرض السعر  - (3)القسم 

 
 /الشهر/السنة[.السعر: اليومتاريخ تسليم عرض  ]ادخا: التاريخ

 اسم االستدراج[. ]أدخا: لعطاء ااسم 

 ]أدخا رقم االستدراج[.: لعطاءارقم 

 
 ]أدخا اسم الجهة المشترية الكاما[.: إلى

 نحن الموقعون أدناه: 

أدخا المبلل [بموجب شروط العقد المريقة لعرض السعر هذا وبسعر عقد  استئجار الياتتنتيذ عرض ن -
أدخا مدة [ الموصوية ي  العقد خالا مدة   األشغاا  ونضن نقبا انجاز ]أدخا العملة[ ]والكلمات باألرقام

 تقويميا من تاريخ المباشرة. يوما ]توالكلما باألرقام تنتيذ العقد

قبوا ن بيسوف يشكا عرض السعر هذا وقبولكم الخط  له عقداً ملزماً بيننا  ونضن نتهم بأنكم غير ملزم -
 أو أي عرض سعر تستلمونه. األسعارأقا 

 بموجب هذا نؤكد نضن أن عرض سعرنا هذا يستجيب لمدة صالضية العرض المطلوبة ي  وثائل االستدراج. -

 التوقيع:

 االسم: 

                                  الوظيفة:

  مفوض حسب األصو: بتوقيع العطاء بالنيابة عن:

  :التاريخ
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 اتفاقية العقدنموذج  - (4القسم )  

 
 ]]أدخا التاريخالموايل  [اليوم]أدخا تم ابرام هذا العقد ي  هذا اليوم 

 بين

لجهة ا)والمشار إليها ييما يل  ب "المشترية[  عنوان الجهة]أدخا دولة يلسطين  ومقرها الرئيس   / بلدية رام الله
 "(.المشترية

 و

 ]أدخا عنوان ومقرها الرئيس   دولة[  ]أدخا اسمشركة منشأة بضسب قوانين  [ صاضب االلية  ]أدخا اسم
 

وقبلت عرض السعر الذي قدمه [  لألشغاا]أدخا وصتا مختصرا ستدراج عروض لتنتيذ بالدعوة الضيث ان الجهة المشترية قامت 
 )والمشار إليه ييما يل  ب "قيمة العقد"(. ]ادخا العملة[ ]أدخا قيمة العقد باألضرف واألرقام[لتنتيذ هذه االشغاا مقابا  صاضب االلية

 على ما يل :صاضب االلية يقد اتتقت الجهة المشترية و

يكون للكلمات والعبارات الواردة ي  هذه االتتاقية ذات المعان  المضددة لها ي  شروط العقد المشار اليها ييما  .1
 بعد.

 وتتم قراءتها وتتسيرها بهذه الصورة:تعتبر الوثائل التالية جزءا ال يتجزأ من هذه االتتاقية   .2

 خطاب اإلضالة. .أ

 .عرض السعرخطاب  .ب

 شروط العقد. .ت

 المواصتات. .ث

 المخططات. .ج

 جداوا الكميات أو جدوا النشاطات. .ح

تسود اتتاقية العقد على جميم وثائل العقد األخرى  وي  ضالة وجود تيارب أو عدم تطابل بين وثائل العقد   .3
 بقية أعاله.تسود الوثائل بضسب ترتيب االس

 مدة انجاز األشغاا: .............    يومأ. .4

تنتيذ االشغاا ب صاضب االليةازاء قيام الجهة المشترية بصرف الديعات المستضقة للمقاوا ويقا للشروط  يتعهد  .5
 العقد. ألضكاموانجازها واصالح اية عيوب ييها ويقا 

 أن تديمببتنتيذ االشغاا وانجازها واصالح اية عيوب ييها  تتعهد الجهة المشترية صاضب االلية ازاء قيام  .0
للمقاوا قيمة العقد أو أي مبلل آخر يستضل الديم بموجب أضكام العقد ي  المواعيد وبالطريقة المضددة ي  

 العقد.
 االلية صاحب المشترية                                                   عن  عن الجهة

 التوقيع: _____________________________________                                التوقيع:

 االسم: _______________________________________                              االسم: 

 الوظيفة: ____________________           الوظيفة: __________________                  

 

 _______________                             شهد على ذلك: ________________ شهد على ذلك:
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 خطاب االحالةنموذج 

 [على الورق الذي يضما شعار او ترويسة الجهة المشترية]يتم اعداد خطاب االضالة 
 

 .]ادخا اليوم والشهر والسنة[: التاريخ

 .]مقدم السعروعنوان  ادخا اسم[: إلى

 .]ادخا اسم ورقم العقد[: العقداسم ورقم 
 

  السادة: 

 وثيقةمبين ي  كما هو  ]ادخا اسم ورقم العقد [ لتنتيذ ]ادخا التاريخ [المؤرخ ي   عرض سعركمنود إعالمكم بأن 
ويل التعليمات  كما تم تصضيضه وتعديله  ]ادخا العملة[ ]ادخا المبلل باألرقام والكلمات [وبمبلل   استدراج العروض

 .  قد تم قبوله من قبلنالمقدم  عروض االسعار

 روض استدراج العنموذج المدرج يمن وثائل الوبناء على هذا يانه يطلب منكم تقديم كتالة ضسن التنتيذ ويل 
يوما من استالمكم   ]االيام أدخا عدد [  وذلك خالا وثيقة االستدراج العقد الواردة ي بموجب شروط   وتوقيم العقد
 لهذا الخطاب.

 المشترية الجهة عن المفوض المسؤو: وتوقيع اسم

 .]أدخا توقيم الشخص المتوض[ التوقيع:

 .]أدخا اسم الشخص المتوض[ : االسم

 .]أدخا الصتة الرسمية للشخص المتوض[ : الوظيفة
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 نموذج كفالة حسن التنفيذ

 البنك( )ترويسة

 هذا النموذج بضسب التعليمات المشار إليها بين األقواأ[ التائز  من  بطلب يمأل البنك]

  

 المستفيد: 

 التاريخ: 

 .[عقد]أدخا اسم ورقم ال: العقداسم ورقم 
 

 ]أدخا الرقم[: كفالة حسن تنفيذ رقم

 : ]أدخا اسم البنك وعنوان الترع المصدر للكتالة[اسم وعنوان البنك
 

وضيث اننا علمنا بأن العقد قد اضيا  ليات آالستدراج  تقدم بعرض سعر قد  [صاضب االلية ]ادخا اسمضيث ان 
 عليه  وان كتالة ضسن التنتيذ مطلوبة ويل شروط العقد.

 هذه الكتالةملتزمون التزاما ال رجعة ييه بموجب [ اسم البنك]أدخا   نضن صاضب االلية وبناء على طلب من 
يور  ]ةادخا العمل []أدخا المبلل باألرقام[ ]أدخا المبلل بالكلمات[ بديم أي مبلل أو مبالل ال تتجاوز بمجملها مبلل 

قد أخا باي من التزاماته بموجب شروط العقد  دون الضاجة  صاضب االليةتسلمنا منكم أوا طلب خط  يتيد بأن 
 لتقديم اي تبرير من قبلكم.  

يجب  هذه الكتالة للديم بموجبوأي طلب  ]ادخا التاريخ )اليوم والشهر والسنة([كتالة ي  تنته  صالضية هذه ال
 ي  ذلك التاريخ أو قبله. هذا البنكأن نستلمه ي  

 .تخيم هذه الكتالة لقوانين طلب الكتاالت الصادرة عن الجهات المختصة ي  يلسطين

 

_____________________________ 

 الممثا )الممثلين(  المتوض )المتويين( من  البنك []توقيم )تواقيم( 
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الشروط الخاصة  -( 5)لقسم ا  

 

 بالعما قبا يوم واضد .  سيتم ابالغ صاضب االلية .0

 التقدم الستدراج العروض اذا كان يملك أي من االليات المويضة اعاله . صاضب االليةيضل ل .2

أو ما  لوبالمط تويير  للبلديةيضل   عن تويير االليات ي  الوقت المضدد بامر العما صاضب االليةي  ضاا تخلف  .3

البة باي   والمط التنتيذ المتخلف عن  صاضب االليةضسبما تراه مناسباً والرجوع بالتكاليف الزائدة على   يعادله

 تعوييات.

مسددا لكاية الرسوم المستضقة لصندوق البلدية وذلك كشرط من شروط العرض وي  أن يكون  للعرضعلى المتقدم  .4

 ضاا تقديمه للعرض دون تسديد الرسوم يضل للبدية خصم المبالل المستضقه لها جميعا دون اي اعتراض منه. 

 رازها . على صاضب االلية ان يكون مؤمن على كا طواقمه العاملة على االلية جميم التأمينات الالزمة و اب .5

د وختم اي ياتورة تزي يواتير يريبية وشهادة خصم مصدررخصة مهن و  على المتقدم للعرض ان يتوير لديه .6

  .يوما من تاريخ استالم التاتورة ومريقاتها 45  ضيث يتم الديم خالا  شيكا من اليريبة10000قيمتها عن 

 . السعر المقدم ي  العرض بالشيكا ويجب ان يكون شاما اليريبة .7

تعبأ االسعار على نموذج عرض البلدية المريل وترسا العروض بمغلف مختوم ويتم تسليمها باليد الضد موظت   .8

 قسم المشتريات والعطاءات ولن يتم قبوا اي عروض ترسا بواسطة التاكأ او خاليه .

ة االليات مريقيجب ان تكون كاية االليات مرخصه ومؤمنه لنهاية العام. ويجب ارياق صور عن ترخيص وتامين  .9

 بالعرض .

 تأمين مواقم العما من مسؤولية البلدية  .01

 31/12/2023مدة العقد واالسعار تسري لغاية تاريخ  .00
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 كميات استئجار الياتجدو: 

 الكمية الوحدة الصنف الرقم
سعر 

 الوحدة
 المودي:

1 
والتخلص من الطمم ي  االماكن  315mاستئجار ترك طمم 

 المخصصة مهما كان نوع الطمم ضسب اضتياجات البلدية و

  رسوم المكب سيتم من قب: البلدية  دفع

 

 ضسب    ضسب    

   1 نقلة

   1 ساعات 7يوم عما  او مايعادله مم شاكوش .jcb باجر  2

   1 ساعات 7يوم عما  او مايعادله مم شاكوش 523باجر جنزير  3

   1 ساعات 7يوم عما  او مايعادله 039جراية كوتشوك  4

ساعات 7يوم عما   Loaderجرايه جنزير لودر  5  1   

 كوب 8صرف صض  ( / ( شتاطة 6

ي  نقلة من اي موقم 

المدينة ويشما ذلك 

مضطت  تنقية الطيرة 

الى مضطة  والريضان 

 تنقية المنطقة الصناعية .

1   

 Jet Flusher      ياتضة تسليك و صيانة خطوط الصرف / 

 الصض  .
   1 منها 

   1 ساعة رايعة سلة 8

   1 ساعة م مم عماا 53ونش ارتتاع  9

   1 ساعة بدون عماا 53ونش ارتتاع  11

   1 ساعة م  , مم عماا 59ونش ارتتاع  11

   1 ساعة م بدون عماا  59ونش ارتتاع  12

   1 ساعة بوب كات 13

   1 ساعة مدضلة 14

15 Roll on Off  37لنقا ضاويات النتايات m . 

ي  نقلة من اي موقم 

ويشما ذلك  المدينة

تنقية الطيرة  ت مضط

الى مضطة  والريضان 

.تنقية المنطقة الصناعية   

1   

نقلة الى اي موقم ي   جرار ) تضميا سيارات صغيرة ( 16

 مدينة رام الله . 
1   

ساعات  8يوم عما  مكنسة طرق  11  1   

 


