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 بلدية رام هللا

 

 لمواقع متفرقة في المدينةتوريد مواد انشائية اإلطار:  اتفاقيةسم ا

 "بالط اسمنتي متداخل، طوب اسمنتي، اسمنت، جبه كندرين لألرصفة والجزر والحدائق"

 

 
 

 

 

 RamMun/RM/2023/02 :اإلطار اتفاقيةرقم 

 11/2022:االصدار تاريخ
 

 

 

 مشروع تأهيل الطرق

 في مواقع متفرقة
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 اإلطاراتفاقية دعوة  .1

"بالط اسمنتي متداخل، طوب اسمنتي، اسمنت، جبه كندرين لألرصفة قية اإلطار: توريد مواد انشائية لمواقع متفرقة في المدينة اسم اتفا
 "والجزر والحدائق

                                               2023/02RM//unMamR:اإلطار اتفاقيةرقم 
 

 رمين،المحتأصحاب شركات مواد االنشاءات  السادة:
( ألمر الشراء، علما بأنه 1اللوازم التالية وذلك حسب المواصفات الفنية والمرفق رقم )توريد أنتم مدعوون لتقديم عروض أسعار من اجل  .1

بعد إبرام اتفاقية إطار بمستخدم وحيد حسب نموذج رقم سيتم توريد اللوازم الالزمة بموجب أوامر شراء تصدر عن الجهة المشترية وذلك 
 كل أمر شراء يصدر خالل المدة التعاقدية للمشروع.  في وبحيث يتم تحديد الكمية والموقع  (،5)
 بالط اسمنتي متداخل، طوب اسمنتي، اسمنت، جبه كندرين لألرصفة والجزر والحدائق .أ

لتسديد المبالغ المستحقة  من مخصصاتها ضمن الموازنة العامة /برنامج تطوير إدارة المرور والطرق، اتود بلدية رام هللا استخدام جزء .2
لمواقع  ""بالط اسمنتي متداخل، طوب اسمنتي، اسمنت، جبه كندرين لألرصفة والجزر والحدائق لتوريد المواد االنشائية إطاربموجب اتفاقية 

 . هذه الدعوةوالذي من أجله تم إصدار  RamMun/RM/2023/02رقم  متفرقة في المدينة
ويتم تقييم عروض األسعار لكل بند على حدة وسيتم احالة عقد نود الواردة ضمن هذه الدعوة، يجب تقديم عرض أسعار لجميع الب .3

 منفصل على المورد الذي تقدم بأقل سعر مقّيم لكل بند.
 يجب تقديم عرض أسعاركم وفق النموذج المطلوب )جدول االسعار والتسليم( وتسليمه إلى العنوان التالي:  .4

 02-2945555ءات والمشتريات، هاتف رقم :بلدية رام هللا، وحدة العطا
وأن يرفق معها وثائق فنية كافية وكذلك الكتالوجات والمواد المطبوعة التي تحتوي على  العربية يجب تقديم عرضكم على نسختين وبـاللغة .5

لتي ستقوم بتزويد خدمة ويشمل أسماء وعناوين الشركات ا العربية أو االنجليزيةمعلومات عن كل مادة تم تقديم سعر لها وباللغة 
 التسهيالت والصيانة في مناطق دولة فلسطين.

في التاريخ يكون الموعد النهائي الستالم عروض األسعار من قبل الجهة المشترية على العنوان المشار إليه في الفقرة الرابعة هو  .6
 والوقت المحددين في اعالن دعوة المناقصة في الصحف المحلية.

 ورقمها. اإلطاريظهر عليه بوضوح اسم اتفاقية  مختومي مظروف العرض ف تقديميجب  .7
ال يجوز للمورد المشاركة في اية عملية شراء بأكثر من عرض واحد سواء كان بشكل مستقل أو من خالل االئتالف مع أطراف محلية  .8

 أو أجنبية أو كليهما.
ألمر الشراء. نرجو  (1رقم ) شروط التوريد المبينة في المرفق يجب تقديم عروض أسعاركم حسب التعليمات التالية وكذلك اعتمادًا على .9

 . مرفقة بشهادة تسجيل الشركة، ومن ثم إعادتها إلى الجهة المشترية اتفاقية اإلطارتوقيع خطاب تقديم عرض األسعار ووثيقة 
أو المعرض  EXW أساس على اساس وجهة اللوازم: أي على الشيكل الجديد يجب أن تقدم عروض األسعار بعملة  األسعار: (أ

 باإلضافة إلى تكاليف التوصيل للوجهة النهائية المبينة في شروط التوريد.
بشكل  والمستجيب لكل بند/لكافة البنود أقل سعر مقّيممقدم العرض المؤهل ذو  الموردستتم االحالة على  والترسية: تقييم األسعار (ب

طابق المقاييس للقدرات الفنية والمالية المطلوبة بعد تقييمه حسب معايير التقييم جوهري للمواصفات الفنية والمتطلبات األخرى والذي ي
 . السعر المقدم يشمل جميع الضرائب والرسوم الجمركية وتكلفة النقلو اإلضافية المبينة في الفقرة )ه( ادناه 

 ي:بتصحيح األخطاء الحسابية كما يل رام هللا تقوم بلدية سوف تصحيح االخطاء الحسابية: (ج
 األصلية والنسخ األخرى يؤخذ بما ورد في النسخة األصلية بين النسخة األسعار إذا ظهر أي تناقض في المعلومات أو .1
، سـوف تقوم لجنة التقييم بإجراء جميع التعديالت على األسعار دون التشاور مع المنـاق  لتبريـر مبلـغ التعـديل. إذا رفـض المـورد قبـول التصـحيحات .2

 وتطبيق اإلجراءات المنصوص عليها في الفقرة هـ أدناه. يتم رفض عرض سعره 
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من  6من تاريخ استالم العروض المبين في الفقرة  يوما   60يجب أن تكون عروض أسعاركم صالحة لمدة  سريان مفعول العرض: (د
 هذه الدعوة لتقديم العروض. 

ديل عرضه في الفترة ما بين الموعد النهائي ال يحق لمقدم عرض السعر سحب أو استبدال أو تع تعديل وسحب عروض األسعار: (ه
وسيؤدي سحب عرض السعر من قبل لتسليم عروض االسعار وتاريخ انتهاء صالحية هذه العروض والمحدد في الفقرة )د( اعاله، 

 .المورد في هذه الفترة الى مصادرة كفالة دخول العطاء
 (.1الشروط األخرى المبينة في شروط التوريد ملحق رقم ) (و
 .ال يوجديير التقييم اإلضافية: معا (ز

 

 لن يتم النظر في عروض األسعار البديلة )الخيارات(. البديلة: األسعار عروض .10
 : Bid Securityءكفالة دخول العطا .11

" وفقا للنموذج شيكل جديد 10,000كمبلغ مقطوع بقيمة "يجب على المورد ان يرفق مع عرض السعر كفالة دخول العطاء  (أ
 يوم من تاريخ اإلقفال.120ي وثيقة اتفاقية اإلطار، وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن والشروط الواردة ف

ترد كفالة المناقصة الى أصحاب العطاءات غير المقبولة بدون طلب منهم بعد إحالة المناقصة او انتهاء المدة المحددة لصالحية  (ب
 العطاء.

 فالة دخول العطاء في أي من الحاالت اآلتية:القرار بمصادرة ك رام هللا بلدية تتخذ .12
 قيام المورد بتعديل أو سحب العرض بعد الموعد النهائي لتقديم العروض. (أ
 )ج( اعاله.-10رفض المورد قيام اللجنة بتصحيح األخطاء الحسابية الواردة في عرضه حسب الفقرة  (ب
 ا بلدية رام هللا.رفض المورد الفائز إبرام اتفاقية اإلطار خالل المدة التي تحدده (ج
 عدم التزام المورد الفائز بتقديم كفالة حسن تنفيذ بالقيمة المحددة وخالل المدة التي تحددها الجهة المشترية. (د
بدون  اإلطار، ويحق للجهة المشترية الغاء اتفاقية "unit rate على أساس سعر الوحدة جدول أسعار اللوازم تسعيريتم  .13

 تب على هذا االلغاء اية مطالبات مالية. ابداء االسباب، وبدون ان يتر 
 عن اإلحالة وإصدار أمر الشراء:  اإلعالن .14

تقوم الجهة المشترية قبل انتهاء فترة صالحية عروض االسعار بإبالغ المورد الذي تم قبول عرض سعره بخطاب التبليغ بإبرام  (أ
 ء تصدر عن الجهة المشترية، وذلك بعد:توريد اللوازم الالزمة بموجب أوامر شرا علما بأنه يتماتفاقية إطار، 

خطاب التبليغ ( أيام من تاريخ تسلم "10وذلك خالل )، شيكل جديد 30,000كمبلغ مقطوع بقيمة "تقديم كفالة حسن التنفيذ  -
 " وطبقا للنموذج المرفق )نموذج كفالة حسن التنفيذ(،إطاربإبرام اتفاقية 

 وتوقيع اتفاقية إطار بمستخدم وحيد. -
 ( يوما بعد تاريخ االنتهاء من التوريدات المطلوبة، 28أن تبقى كفالة حسن التنفيذ صالحة لمدة ال تقل عن ثمانية وعشرين )يجب  (ب
 وأمر الشراء عقدًا ملزمًا.  اإلطارتشكل اتفاقية  (ج
اإلجراءات الواردة في الفقرة     في حالة إخفاق المورد في تقديم كفالة حسن التنفيذ وتوقيع اتفاقية االطار، يتم إلغاء اإلحالة وتطبيق (د

 ه( أعاله. -9)
 بلدية رام هللا -مركز خدمة الجمهوريمكن للموردين المعنيين الحصول على المعلومات الالزمة ووثيقة اتفاقية اإلطار من  .15

 ،شيكل جديد350وذلك مقابل رسم غير مسترد قيمته اعتبارا من التاريخ المحدد في اعالن الصحف،  خالل ساعات الدوام الرسمية
ويتم استيفاء اجور االعالن بالصحف على من ترسو عليه المناقصة. كما ويمكنهم االطالع على وثيقة اتفاقية االطار من 

  .  www.ramallah.psخالل الموقع االلكتروني للبلدية 
 االيميل التالي، ويمكنكم الحصول على مزيد من المعلومات من: أية استفسارات عن موضع المناقصة تقدم خطيا على .16

 tenders@ramallah.psmail: -E،  02-2945555، هاتف رقم:وحدة العطاءات والمشترياتبلدية رام هللا، 
 رئيس بلدية رام هللا
 عيسى قسيس
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 أمر الشراء نموذج .2
 

 بلدية رام هللاترية: سم الجهة المشا
 رام هللا /بلدية رام هللا، شارع عيسى زيادة  العنوان البريدي الكامل للمشتري 

 02-2963214،  رقم الفاكس:02-2945555رقم الهاتف:
 

 

ين "بالط اسمنتي متداخل، طوب اسمنتي، اسمنت، جبه كندر لمواقع متفرقة في المدينة اإلطار: توريد مواد انشائية  اتفاقية اسم
 ".لألرصفة والجزر والحدائق

 2023/02RM//unMamR إلطار:ا اتفاقيةرقم 
 

 رقم أمر الشراء: ..........................                                تاريخ طلب الشراء: ....................... 
 

 الموضوع: توريد مواد انشائية لمواقع متفرقة في المدينة
 " بالط اسمنتي متداخل، طوب اسمنتي، اسمنت، جبه كندرين لألرصفة والجزر والحدائق "

 

 السادة شركة:.............................................................................................. المحترمين: 
 

أدناه بسعر الوحدة من أجل توريد اللوازم المحددة  بتاريخ ............. وذلك اتفاقية اإلطار التي تم توقيعها معكمباإلشارة الى 
 . ( ألمر الشراء1المرفق رقم )المحدد في جدول أسعار اللوازم، وحسب الشروط المحددة في التعاقدي 

 

 وبناء عليه، يطلب منكم توريد اللوازم التالية وبالكمية المحددة أدناه، وذلك وفقا للشروط التي تضمنها ملحق هذا األمر. 
 جدول أسعار اللوازم -فاقية إطار بمورد وحيد ات

-التعاقدي سعر الوحدة الكمية الوحدة البيان الرقم
 موعد التسليم جديد شيكل

وباأللوان التي  وذلك للبنود التالية لألرصفة بالط اسمنتيتوريد ونقل  .1
  : المشاتيح الخشبية.والسعر يشمليحددها مشرف المشروع، 

   
خالل مدة 

" ساعة 48"
من تاريخ 
استالم الطلب 
من قبل 
المورد أو من 

 يمثله. 
 

   م2 .سم6*10*20بأبعاد بالط اسمنتي  1.1
خاص بذوي  سم6*20*20بأبعاد  Brailleبالط اسمنتي  1.2

 االعاقات البصرية.

 م2

 
  

    : التالية بنوده كندرين  للجبتوريد ونقل  .2
   م.ط سم.2517**100بأبعاد  لألرصفة 2.1
   م.ط سم.2525**100بأبعاد للجزر  2.2
   م.ط سم، 10*20*100بأبعاد للحدائق  2.3
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لخلجان  V-kerb بالط قنوات لتصريف مياه االمطار توريد ونقل  .3
 م.ط الطرق، والسعر يشمل المشاتيح الخشبية.

   
خالل مدة 

ساعة"  48"
من تاريخ 
استالم الطلب 
من قبل 
المورد أو من 

 يمثله.

ال تقل مقاومته للكسر عن  طوب اسمنتي مفرغتوريد ونقل  .4
: المشاتيح والسعر يشمل، وباألبعاد المحددة أدناه 2كغم/سم35

  الخشبية.

  

   عدد سم7*20*40بأبعاد  4.1
   عدد سم10*20*40بأبعاد  4.2
   عدد سم15*20*40بأبعاد  4.3
   عدد سم20*20*40بأبعاد  4.4

خالل مدة     :.االسمنت حسب البنود التاليةل توريد ونق .5
"ساعتين" من 
تاريخ استالم 

 الطلب 

   طن اسمنت اسود 5.1

   طن اسمنت ابيض 5.2

 

 مع التقدير واالحترام،
 

 عيسى قسيس
 رئيس بلدية رام هللا

 

ЬЬϜАЬϜИ РФАЬЬϜАЬϜИ РФА

For
 V

iew
ing

 o
nly

ЬЬϜАЬϜИ РФА



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Page | 6 
 

 شروط التوريد -المرفق رقم )ا(

  "بالط اسمنتي متداخل، طوب اسمنتي، اسمنت، جبه كندرين لألرصفة  مدينةلمواقع متفرقة في ال مواد انشائيةتوريد  اسم المشروع:
  ".والجزر والحدائق
 رام هللابلدية  :الجهة المشترية

 .....................: رقم الخدمة                       ...............................                           المرسل إليه: 
 

 

حسب وبالكمية التي يتم تحديدها في كل أمر شراء  ألي موقع داخل حدود المدينة لوازمالونقل توريد  تشمل: جدول التسليماألسعار و  .1
الواردة في البند -كل ما يلزم بموجب المواصفات الفنية  أدناه، وتنفيذ لوازمجدول أسعار الالواردة في  للبنودوذلك ، -حاجة كل موقع عمل

 .ات مشرف المشروع ضمن حدود العقدوتعليم -أدناه 8رقم 
 

 لوازمجدول أسعار ال -اتفاقية إطار بمورد وحيد 

 سعر الوحدة الكمية الوحدة البيان الرقم
 شيكل* -

 موعد التسليم

وباأللوان التي  وذلك للبنود التالية لألرصفة بالط اسمنتيتوريد ونقل  .1
  ة.: المشاتيح الخشبيوالسعر يشمليحددها مشرف المشروع، 

   
 
 
 
 

 48خالل مدة "
ساعة" من تاريخ 
استالم الطلب من 
قبل المورد أو من 

 يمثله.

  1 م2 .سم6*10*20بأبعاد بالط اسمنتي  1.1
خاص بذوي  سم6*20*20بأبعاد  Brailleبالط اسمنتي  1.2

 االعاقات البصرية.

 م2

 
1  

    : التاليةبنود للجبه كندرين  توريد ونقل  .2
  1 م.ط سم.2517**100بأبعاد  فةلألرص 2.1
  1 م.ط سم.2525**100بأبعاد للجزر  2.2
  1 م.ط سم، 10*20*100بأبعاد للحدائق  2.3

 V-kerb بالط قنوات لتصريف مياه االمطار توريد ونقل  .3
 م.ط لخلجان الطرق، والسعر يشمل المشاتيح الخشبية.

 
1 

 

مقاومته للكسر عن  ال تقل طوب اسمنتي مفرغتوريد ونقل  .4
 :والسعر يشمل ،وباألبعاد المحددة أدناه 2كغم/سم35

  المشاتيح الخشبية.

  

  1 عدد سم7*20*40بأبعاد  4.1
  1 عدد سم10*20*40بأبعاد  4.2
  1 عدد سم15*20*40بأبعاد  4.3
  1 عدد سم20*20*40بأبعاد  4.4

خالل مدة "ساعتين"     :.حسب البنود التاليةاالسمنت توريد ونقل  .5
من تاريخ استالم 

 الطلب 
  1 طن اسمنت اسود 5.1
  1 طن اسمنت ابيض 5.2

 

وكافة الضرائب  ،وبالكمية التي يتم تحديدها في كل أمر شراء أي موقع داخل حدود المدينة الى والنقلالتوريد يشمل السعر تكاليف *
 .لوازموالرسوم وأية تكاليف مترتبة لتوريد ال
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 ع الغيار: حسب المواصفات الفنية. قط (أ
 حسب المواصفات الفنية. :األدوات واللوازم اإلضافية (ب
 الكتالوجات: يطلب توفير الكتالوجات أينما أمكن.  (ج
على المورد عند تسليم المواد الموردة للموقع أن يقدم ارسالية للمراقب او من يمثله في الموقع المورد له وذلك  متطلبات التوريد: (د

 .ع عليها، ولن ينظر في أي ارسالية غير موقعة من المراقب أو من يمثله أثناء اعتماد المطالبات الماليةللتوقي

تكون األسعار المشار إليها أعاله ثابتة "مهما بلغت الكمية التي سيتم توريدها في كل أمر شراء" وليست عرضة ألي : السعر الثابت .2
 طار.اإل اتفاقيةتغيير او تعديل خالل مدة تنفيذ 

 مواقع مختلفة داخل حدود مدينة رام هللا وبالكمية التي يتم تحديدها في كل أمر شراء.: يتم توريد اللوازم إلى العنوان التالي   .3

 : التسليم مواعيد .4
واألعياد ة أليام العطل وشامل توقيع اتفاقية اإلطارابتداء من تاريخ  ،25/12/2023لغاية سارية المفعول  اإلطارإتفاقية تكون فترة  -أ

 .الرسمية
وذلك  ،يلتزم المورد بتأمين اي طلبية من بنود التوريد مهما كان مقدارها وحسب حاجة الجهة المشترية الى اي موقع داخل حدود البلدية -ب

ضرار من قبل المورد أو من يمثله، وفي حالة تخلفه تكون أجور العمال وجميع األ من تاريخ استالم الطلب المدة المحددة أدناهخالل 
 .من مستحقات الموردهذه المطالبات المالية على نفقة المورد "عدا الظروف القاهرة"، وتخصم 

 48للـبالط االسـمنتي المتـداخل وطـوب اسـمنتي وجبـه الكنـدرين لارصـفة والجـزر مـن قبـل المـورد أو  ساعة من تاريخ استالم الطلبب
 من يمثله 

 لإلسمنت ساعتين من تاريخ استالم الطلب. 
وبدون أي -المشروع، العمل في أوقات الدوام الرسمي أو غير الرسمي حسب حاجة العمل وتعليمات مشرف  تنفيذيتم  :العملأوقات  -ت

ساعة عمل/يوم" 24وذلك لكل أمر صادر، علما بأن أوقات العمل هي  -أتعاب اضافية عن االسعار المدونة في جدول أسعار اللوازم
 .شرف المشروعوحسب حاجة العمل وتعليمات وموافقة م

  الدفع: .5
ى يلتزم المورد بتقديم مطالبة مالية واحدة في نهاية كل شهر تبين مجموع االرساليات التي تم توريدها لهذا الشهر وتفاصيلها باإلضافة ال -أ

اريخ اعتماد يوم من ت 45أمر الشراء الصادر للمورد من الجهة المشترية لتنفيذ هذه االعمال، ويعتبر تاريخ استحقاق الدفعة لغاية 
، ويتم صرف المستحقات -حيث تعتبر هذه المدة هي المدة القانونية الستحقاق الدفعة-المطالبة المالية من قبل مدير دائرة المشاريع، 

 بعد إبراز فاتورة مشتغل مرخ  وخصم المصدر وبعد صدور نتائج الفحوصات المخبرية وأية تقارير مطلوبة. 
ة خصم من المصدر أو االلتزام باقتطاعات ضريبة الدخل حسب النماذج المعدة لذلك عند كل دفعة يتوجب على المورد إحضار شهاد -ب

 حسب التعليمات الصادرة عن وزارة المالية بهذا الخصوص. 
 (. وعلى المورد تقديم فاتورة ضريبية عند تقديمه مطالبه مالية.VATمالحظة: المشروع شامل لضريبة القيمة المضافة )   

لها الحق في إجراء جميع الفحوصات المخبرية على المواد الموردة إلى الموقع في أحد المختبرات المتخصصة  بلدية رام هللا :الضمانة .6
مع والمعتمدة وعلى نفقة المورد، وفي حالة سقوط الفح  يتحمل المورد تكاليف ازالة المواد الموردة الى الموقع واستبدالها بمواد متوافقة 

 ضافة الى تكاليف العمالة الالزمة لتنفيذ االشغال على الموقع وفقا للمواصفات وتعليمات مشرف المشروع.المواصفات، باإل

 االلتزامات العامة للمورد:و  تعليمات التغليف والتسويق .7
ت، الميـاه( وفـي المحافظة على ممتلكات الدوائر والمؤسسات والبلدية وأمالك الغير خالل عمليـة التوريـد )البلديـة، الكهربـاء، االتصـاال -

 حالة إحداث اي ضرر يتم تصليحه على نفقة المورد.
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 ان تكون سيارات النقل الخاصة بالمورد والمتجهة لمواقع التوريد مؤمنة تأمين شامل. -
 ينية وتسليمها إلى مشرف المشروع.الحصول على شهادة مطابقة لجميع المواد الموردة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسط -
 يد بقوانين السالمة العامة وسالمة األشخاص والمعدات والمواد واالشياء وأمالك الغير.التق -
أن يــؤمن علــى المــواد والتجهيــزات والمعــدات واألشــخاص وكــذلك التــأمين الشــامل ضــد االخطــار باســم الجهــة المشــترية، وبحيــث تكــون  -

 تكاليف استصدارها على نفقة المورد.
ر مـن الحمولـة المسـموح بهـا وعليـه تغطيـة الحمولـة واتخـاذ كافـة وسـائل الحمايـة الالزمـة لعـدم السـماح االلتزام بعدم تحميل حمولـة أكبـ -

 .بسقوط المواد المحملة على الشوارع وبخالف ذلك يتم تنظيف الشوارع وتحميل المورد كافة التكاليف واالتعاب االدارية المترتبة
 .ان وجدت يالت البنكية المتعلقة بالدفعاتأتعاب التحو المراسالت وتكاليف  يتحمل المورد كافة -

 

 المطلوبة:  الفنية المواصفات .8
 وصف عام  (أ)

لمواقع  "بالط اسمنتي متداخل، طوب اسمنتي، اسمنت، جبه كندرين لألرصفة والجزر والحدائق"توريد المواد االنشائية تشمل االعمال 
العامة ألشغال الطرق والمواصفات الفلسطينية والشروط المرفقة، ، وبحيث يتم تنفيذ االعمال بموجب المواصفات متفرقة في المدينة
للبنود الواردة حسب حاجة الموقع وتعليمات -أي كمية يتم تحديدها في أمر الشراء وب لمواقع مختلفة في المدينة توريدالوبحيث يتم 

 .-مشرف المشروع
 

  مواصفات فنية وتفاصيل محددة.  (ب)
 

 البالط االسمنتي المتداخل: .1
واالشـتراطات  ASTM C936-82الـبالط المتـداخل بجميـع أنواعـه ومقاسـاته وأشـكاله وألوانـه طبقـا للمواصـفات االمريكيـة  يكون 

ويجــب ان يكــون الــبالط مــن خرســانة اســمنتية مناســبة للطــرق وفــي جميــع  مشــرف المشــروع،الفنيــة لهــذا العقــد وطبقــا لتعليمــات 
 -األعمال على المورد االلتزام بما يلي: 

 وريد البالط المكسور او المشوه في أي حال من األحوال.عدم ت -أ
 .3كغم/م450أال يقل المحتوى االسمنتي عن  -ب
ينقــل الــبالط فــي عبــوات محزمــة علــى مشــاتيح خشــبية للمواقــع، ويراعــى ضــرورة اســتخدام رافعــة  ليــة لتحميــل وتنزيــل حــزم  -ت

 البالط.
 ط فعلى المورد استبدال البالطات الملوثة بأخرى نظيفة.وفي حالة وجود شقوق أو كسر أو بقع أو تلوث على سطح البال -ث
قطعــــة عــــن  أليوال يقــــل الضــــغغ  2نيــــوتن/ملم 49يجــــب أال يقــــل متوســــغ مقاومــــة الضــــغغ فــــي الــــبالط المتــــداخل عــــن  -ج

، وعلــى أن يــتم فحــ  عينــات مــن الــبالط المقــدم فــي المختبــرات المعتمــدة وحســب األصــول الفنيــة وذلــك 2نيــوتن/ملم40
ملــم وال يزيــد للعينــة 5بالطــة كمــا ويجــب أن ال يزيــد معــدل البــري فــي الــبالط المتــداخل عــن  1000لكــل  بالطــة2بمعــدل 
 ملم.6قطعة( عن  أليالواحدة )

 ASTM C418ملم طبقا للمواصفة 3يجب اال تزيد مقاومة التآكل باالحتكاك عن  -ح
 ساعة. 24د بع %5دقائق وال يزيد عن  10بعد  %2للبالط المتداخل ال يزيد عن  االمتصاص -خ
 ملم في جميع االتجاهات.2التفاوت في األبعاد ال يزيد عن   -د

 

 اإلسمنت: .2
يومـا ومهمـا بلـغ 60إجراء االختبارات الالزمة على اإلسمنت الذي مضـى علـى تخزينـه أكثـر مـن  مشرف المشروعمـن حق  -أ

 عدد هذه االختبارات فإنها تتم على حساب المورد.
 ندي مطابقا للمواصفات القياسية المعمول بها لإلسمنت البورتالندي.يجب أن يكون اإلسمنت المورد بورتال -ب
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يجب أن ترافق كل شحنة شهادة من الشركة الصانعة أو من المورد وأن تشير هذه الشهادة الى نتائج االختبار بالنسبة الى  -ت
 مقاومة االنضغاط، والوقت الالزم للتجمد، والخلو من العيوب والشوائب، والنعومة.

 

 الخرساني  الطوب .3
 المواد: 2.1
 المطابق للمواصفات الفنية. ساني اإلسمنت البورتالندي: يجب أن يستعمل في صنع الطوب الخر اإلسمنت 
 يجب أن يستعمل الركام الناتج من كسر الحجر الطبيعي أو من حصى الوديـان النـاعم أو الرمـل السليسـي المتــدرج الركام :

أو خليغ مـنهم، بالنسـب التـي تعطـي الطـوب الخصـائ  المنصـوص عليهـا فـي هـذه المواصـفات، وكـذلك المظهــر المالئـم 
ويكتفـي بتكحيلـه. ويكـون الركـام أيضـا مطابقـًا للمواصـفات للجدران التي سـيطلب قصـارتها أو تلـك التـي تتـرك بـدون قصـارة 

 الفنية.
 يجب أن يكون الماء المستعمل في الخلغ واإليناع وغيرها من العمليات مطابقًا للمواصفات الفنية.المباء : 
 صناعة الطوب: 2.2
 لحالـة الجافـة حتـى تشـكل خليطـًا الخلطات الخرسانية من المواد المختارة بالخلغ الميكانيكي. تخلغ المـواد وهـي فـي ا تجهز

متجانسًا، ثم يضاف الماء إلى الخليغ حسب األصول ويجري الخلغ في الحالة الرطبة حتى تصبح الخلطـة متجانسـة ذات 
 كغم( للمتر المكعب من خلطات الطوب. 200قوام مقبول. ويجب أال تقل كمية اإلسمنت المستعمل عن )

 لب معدنية مصنعة تصنيعًا دقيقًا مع استعمال الهز الميكانيكي، وبالتردد الذي ال الطوب بالشكل المطلوب داخل قوا يكبس
 يكفي إلعطاء الطوب أقصى دمك ممكن.

 ( سـاعة ويـرب بعـدها بالمـاء لمـدة ثالثـة أيـام متتاليـة، بحيـث يكـون 24الطوب بعد إخراجه من القوالب لمـدة قـدرها ) يجفف
 لطوب رطبًا خالل تلك المدة.الرب بالمقادير والكميات التي تضمن بقاء ا

  الطوب ويحفـ  فـي مجموعـات بحيـث ال تتكسـر حوافـه وزوايـاه ويـرب بعـدها بالمـاء لمـدة أربعـة أيـام متتاليـة أخـرى،  يجمع
 بحيث يكون الرب بالمقادير والكميات التي تضمن بقاء الطوب كله رطبًا خالل تلك المدة.

  ( يومًا من تاريخ صنعه، هذا ويسمح بـإجراء المعالجـة بالبخـار 28مرور )باستعمال الطوب في أعمال البناء قبل  يسمحال
 .مشرف المشروعللحصول على الخصائ  التشغيلية المنصوص عليها في هذه المواصفات في مدة أقل، وحسب موافقة 

 العينـات: 2.3
 ( و)م ق 84/1979م )م ق أ /العينــــات لغايــــات االختبــــار طبقــــًا لمــــا ورد فــــي المواصــــفات القياســــية األردنيـــــة أرقــــا تؤخببببذ
 (.277/1982( و)م ق أ/276/1982( و)م ق أ/123/1979أ/
 مطابقة المواصفات: 2.4
 اإلرســالية مطابقــة للمواصــفات إذا اجتــازت جميــع نمــاذج الفحــ  واالختبــارات المنصــوص عليهــا كاملــة، و ال فتؤخـــذ  تعتبببر

بــر اإلرســالية مطابقــة لهــذه المواصفـــات إذا اجتــازت جميــع عينــات مضــاعفة العــدد وتجــري عليهــا االختبــارات مجــددًا، وتعت
نماذج الفح  المأخوذة مجددًا واالختبارات المنصوص عليها كاملة و ال فتعتبـر اإلرسـالية غيـر مطابقـة لهـذه المواصـفات، 

 ويجب ترحيلها فورًا من الموقع، على نفقة المقاول الخاصة.
 االختبـارات: 2.5
  ( يومًا عما يلي:28ب الجدران غير الحاملة وطوب العقد بعد مرور )ال تقل مقاومة الكسر لطو 

 ( الحد األدنى ألي طوبة.2كغم/سم 35) -أ
     ( طن/المتر المكعب كحد أدنى وذلك بعد حسم الفراغات.1.7سم( )7تكون كثافة الطوب المفرغ سماكة ) 
   ( من الوزن الجاف.20يكون امتصاص الطوب للماء )% 
  لطوب اإلسمنتي كما يلي:تكون مقاسات ا 
 % تفاوت مقبول بالمقاس.1العرض، االرتفاع، الطول: حسب ما هو موضح في جدول الكميات  -أ
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 جبه االرصفة والجزر والحدائق: .4
ســم للحــدائق بطــول 10*20ســم لارصــفة و25*17ســم للجــزر و25*25أن يــتم توريــد جبــه كنــدرين مســبقة الصــنع قيــاس  -أ

 م لزوم تنفيذ الدوران. ¼وم ½بطول  متر، وبحيث يتم أيضا توريد جبه1
المـدموك صـناعة ميكانيكيـة  (B300)يجب أن يورد حجر الجبهة بحيث يكون مطابقا للمواصـفات ومصـنوعا مـن البـاطون  -ب

 وخاضعا لفح  المختبر ويجب توريدها إلى الموقع المطلوب ذات سطح نظيف خالي من العيوب ومنتظمة الزوايا.
 ( وذلك حسب التالي:2008-84الموردة مطابقة للمواصفات الفلسطينية )م.ف يجب ان تكون جبه الكندرين  -ت

Standard 
items 

Test Type 
Specification 

Sample Specimen 
 Max 0.5% استقامة األسطح الطولية" تقعر/تحدب" في طول الحجر % 2-1-1
 Max 1% of Kerb Length تعامد سطح المقطع من طول الحجر % 2-1-2
 %0.5 استقامة الحواف 2-1-3
 ملم كجد أعلى3فجوات مع ارتفاع  5 التجويفات والنتوءات 2-1-4

2-1-5 
Cracks 
L≤ 1m 

1m<L 

Max. 
3(Cracks (5*50mm) 

2(Cracks) (5*50mm) 

2-2 

Dimensions* 
L 
H 
E 
D 
C 
B 
A 

 
1000±10 

250±5 
- 

30±3 
125±10 

25±3 
170-3,+5 

2-3 Flexible strength (KN) 
Min 

22.1 
Min 

17.3 
  في المواصفة 1-2-4-3/1بموجب شكل 
ستقوم الجهة المشترية بإجراء جميع الفحوصات المخبرية الالزمة للمواد الموردة من مختبـر معتمـد لـديها وعلـى نفقـة المـورد  -ث

يف هـذه الخاصة، وال يحق للمقاول االعتـراض علـى المختبـر الـذي تـم اختيـاره مـن قبـل الجهـة المشـترية، وسـيتم خصـم تكـال
 الفحوصات من مطالبات المورد المرحلية.

 معايير األداء. (ت)
 عليه وضع قائمة بهذه باإلنحرافات(. المواصفات،عن  انحرافه يؤكد المورد التزامه بالمواصفات المشار إليها أعاله )في حال -أ
وقع في أحد المختبرات المتخصصة بلدية رام هللا لها الحق في إجراء جميع الفحوصات المخبرية على المواد الموردة إلى الم -ب

والمعتمدة وعلى نفقة المورد، وفي حالة سقوط الفح  يتحمل المورد تكاليف ازالة المواد الموردة الى الموقع واستبدالها بمواد 
شرف متوافقة مع المواصفات، باإلضافة الى تكاليف العمالة الالزمة لتنفيذ االشغال على الموقع وفقا للمواصفات وتعليمات م

 المشروع.
: يمكن للجهة المشترية أن تلغي أمر الشراء إذا فشل المورد في تسليم اللوازم حسب الشروط والمدة المشار إليها أعاله الفشل في األداء .9

 يومًا من قبل الجهة المشترية، وبدون جلب أي مسؤولية قانونية على نفسها تجاه المورد. 21بالرغم من إعطائه مهلة 
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في حال أخفق المورد في تسليم جميع السلع المطلوبة، أو أي منها، في موعد )مواعيد( التسليم المحددة في العقد، يحق  :أخيرغرامات الت .10
للسلع المتأخرة أو الخدمات غير المنفذة عن  1% بالنسبة لسعر التسليم2للجهة المشترية حسم مبلغ من قيمة أمر الشراء كغرامات تأخير، 

%( يحق 10%(. وفي حالة الوصول إلى الحد األعلى )10جزء منه حتى يتم تسليمها أو تنفيذها الفعلي وبحد أعلى )كل أسبوع تأخير أو 
 للجهة المشترية فسخ العقد.

 

أيام من تسلم "خطاب التبليغ بإبرام اتفاقية 10يجب أن يتقدم صاحب العرض الفائز إلى الجهة المشترية خالل حسن التنفيذ:  كفالة .11
حسن  كفالةوحسب النموذج المرفق )نموذج  شيكل جديد" 30,000كمبلغ مقطوع بقيمة " ة مصرفية لضمان حسن التنفيذإطار" كفال

التنفيذ( وبحيث تكون صادرة عن بنك او مؤسسة مالية معتمدة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بالقيمة والمدة المحددة، وتكون 
( يوما بعد تاريخ 28يجب أن تبقى كفالة حسن التنفيذ صالحة لمدة ال تقل عن ثمانية وعشرين )تكاليف استصدارها على نفقة المورد. و 
 .اتفاقية اإلطارانتهاء فترة التسليم المنصوص عليها في 

 

  :الظروف القاهرة .12
وازم او تنفيذ الخدمات المتعلقة ال يتم مصادرة كفالة حسن التنفيذ أو فرض غرامات التأخير أو فسخ العقد مع المورد إذا كان تأخير تسليم الل

بها أو أي إخفاق  خر في تنفيذ التزاماته وفق العقد ناتج عن أي من ظروف القوة القاهرة، وفي مثل تلك الظروف على المورد إبالغ الجهة 
 بدائل لتنفيذه. المشترية فورًا وخطيًا بكيفية ومدى تأثيرها على أدائه في تنفيذ العقد، ويتفق المورد والجهة المشترية على

ألغراض هذه الفقرة فان "القوة القاهرة" تعني أي حدث أو حالة خارجة عن إرادة المورد، وال يمكن تجنبها أو توقعها وهي غير ناتجة عن 
 إهمال أو تقصير من قبله، وتشمل هذه الحاالت على سبيل المثال ال الحصر:

                         الحروب والثورات،                                 -
 الحرائق الكبيرة في منشآت المورد، -
 الفيضانات، واألوبئة،                                                      -
 الحظر الصحي وحظر الشحن، -
 القالقل الشعبية في بلد المنشأ. -
 الرسمية. بالوثائق ذلك تعزيز يتم ان على  والتخلي على االستيراد االخر الجانب قبل من المفروضة التعسفية االجراءات -
 

 : تحل النزاعات بحسب قوانين دولة فلسطين.حل النزاعات .13
 

 :……………………………………………………………………………………………………………………اسم المورد
 :..………………………………………………………………………………………………………………توقيع المخول

 ..................................................................................................................................:المكان
 ................................................................................................................................التاريخ: 

                                                           
 تحسب النسبة المئوية لألسبوع بالمقارنة مع فترة تنفيذ العقد1
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 سعرعرض ال خطاب (:1رقم ) نموذج

 ]على مقدم عرض االسعار تعبئة هذا النموذج وفقا للتعليمات الموضحة أدناه[

بالط اسمنتي متداخل، طوب اسمنتي، اسمنت، جبه كندرين لألرصفة "اسم اتفاقية اإلطار: توريد مواد انشائية لمواقع متفرقة في المدينة 
 "والجزر والحدائق

 /2023/02RamMun/RM رقم اتفاقية اإلطار:
 ريخ:التا
 السادة بلدية رام هللا: الى

 

 :نحن الموقعون أدناه
"بالط اسمنتي متداخل،  في المدينة متفرقةاالنشائية لمواقع  الموادبتوريد بأننا قمنا بدراسة وثيقة اتفاقية اإلطار الخاصة  نقر -

"( وبشكل خاص شروط التوريد )يشار إليه بعد ذلك "باللوازم" طوب اسمنتي، اسمنت، جبه كندرين لألرصفة والجزر والحدائق
 والمواصفات وجداول الكميات.

 

 نؤكد أهليتنا للمشاركة في عمليات الشراء العام واستيفاءنا لمعايير األهلية المحددة في اتفاقية اإلطار.  -
 

أسعار اللوازم المدرج  بسعر الوحدة المحدد في جدولنتعهد بأن نقوم بتوريد اللوازم المذكورة وصيانتها وفقا لوثائق اتفاقية اإلطار  -
 شاملة ضريبة القيمة المضافة، ونقبل وبدون شروط أو تحف  كافة الشروط المبينة في شروط التوريد. ادناه وذلك بعملة الشيكل

 
 اللوازمجدول أسعار 

 

 الوحدة البيان الرقم
 

 الكمية
سعر الوحدة 

 موعد التسليم شيكل -

وباأللوان التي  للبنود التاليةوذلك  لألرصفة بالط اسمنتيتوريد ونقل  .1
  : المشاتيح الخشبية.والسعر يشمليحددها مشرف المشروع، 

   
 
 
 
 

 48خالل مدة "
ساعة" من تاريخ 
استالم الطلب من 
قبل المورد أو من 

 يمثله.

  1 م2 .سم6*10*20بأبعاد بالط اسمنتي  1.1
خاص بذوي  سم6*20*20بأبعاد  Brailleبالط اسمنتي  1.2

 قات البصرية.االعا

 م2

 
1  

    : جبه كندرين  للمواقع التاليةتوريد ونقل  .2
  1 م.ط سم.2517**100بأبعاد  لألرصفة 2.1
  1 م.ط سم.2525**100بأبعاد للجزر  2.2
  1 م.ط سم، 10*20*100بأبعاد للحدائق  2.3

 V-kerb بالط قنوات لتصريف مياه االمطار توريد ونقل  .3
 م.ط رق، والسعر يشمل المشاتيح الخشبية.لخلجان الط

 
1 

 

ال تقل مقاومته للكسر عن  طوب اسمنتي مفرغتوريد ونقل  .4
: والسعر يشمل، وباألبعاد المحددة أدناه 2كغم/سم35

  المشاتيح الخشبية.
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  1 عدد سم7*20*40بأبعاد  4.1
  1 عدد سم10*20*40بأبعاد  4.2
  1 عدد سم15*20*40بأبعاد  4.3
  1 عدد سم20*20*40بأبعاد  4.4

خالل مدة "ساعتين"     :.االسمنت حسب البنود التاليةتوريد ونقل  .5
من تاريخ استالم 

 الطلب 
  1 طن اسمنت اسود 5.1
  1 طن اسمنت ابيض 5.2

 

ل المدة المحددة من تسلمنا أمر الشراء، واستكمال أعاله ونلتزم بالمباشرة في التوريد خال المذكورةنوافق على أن نقوم بالتوريد طبقا للشروط  -
 التوريد خالل الفترة المحددة في هذا العرض.

 

 الشراء يعتبران عقدا ملزما بيننا، وندرك انكم لستم ملزمين بقبول أقل األسعار أو أي منها. وأمرنقر بأن وثيقتي اتفاقية اإلطار  -
 

 ول األسعار ستبقى ثابتة طوال مدة صالحية العرض ولن يتم مراجعتها أو تغييرها. اللوازم وجد قائمةنؤكد أن األسعار المقدمة في  -
 

 شهرا. ]ادخل عدد االشهر[المعروضة هي  للوازممدة كفالة الضمان المصنعي  -
 

بل انتهاء أن نلتزم بهذا العرض لكامل فترة الصالحية من تاريخ تسليم عروض األسعار، وأن أقبل أمر الشراء في أي لحظة ق علىنوافق  -
 فترة صالحية عروض األسعار.

 
 ...............................................................................]أدخل توقيع الشخ  المفوض[: التوقيع

 ..................................................................................]أدخل اسم الشخ  المفوض[ :االسم
 ....................................................................]أدخل الصفة الرسمية للشخ  المفوض[ : الوظيفة
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 حسن التنفيذ كفالة (:2رقم ) نموذج

 (غير مشروطةكفالة بنكية )
 ترويسة البنك( ( 

 ] النموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين االقواس يقوم البنك، بطلب من مقدم العرض الفائز، بتعبئة هذا [

 ]أدخل االسم الكامل للجهة المشترية وعنوانها[: المستفيد

 ]دخل التاريخ واليوم والشهر والسنة[التاريخ: 

كندرين  "بالط اسمنتي متداخل، طوب اسمنتي، اسمنت، جبهاسم اتفاقية اإلطار: توريد مواد انشائية لمواقع متفرقة في المدينة 
 "لألرصفة والجزر والحدائق

 /2023/02RamMun/RM اإلطار: اتفاقيةرقم 

 ]أدخل الرقم[:  كفالة حسن تنفيذ رقم

 ]أدخل اسم البنك وعنوان الفرع[: اسم وعنوان البنك

، RamMun/RM/2023/02)يسمى فيما يلي "المورد"(  قد تقدم بعرض سعر التفاقية االطار رقم:  ]ادخل اسم المورد[حيث ان 
  .وحيث اننا علمنا بأن العقد قد احيل عليه، وان كفالة حسن التنفيذ مطلوبة وفق شروط العقد ،]أدخل وصفا مختصر اللوازم[لتوريد 

نلتزم التزاما ال رجعة فيه بدفع أي مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز بمجملها مبلغ  ]ادخل اسم البنك[وبناء على طلب من المورد، نحن 
، فور تسلمنا منكم أول طلب خطي يفيد بأن المورد قد أخل بأي من التزاماته بموجب ]أدخل العملة[باألرقام والكلمات[ أدخل المبلغ [

  العقد دون الحاجة لتقديم اي تبرير من قبل الجهة المشترية.

ه الكفالة يجب أن نستلمه في وأي طلب للدفع بموجب هذ ،]ادخل التاريخ واليوم والشهر والسنة[تنتهي صالحية هذه الكفالة بتاريخ 
  .هذا البنك في ذلك التاريخ أو قبله

 تخضع هذه الكفالة لقوانين طلب الكفاالت الصادرة عن الجهات المختصة في فلسطين.

______________________________________ 

 ] تواقيع( الممثل )الممثلين( المفوض )المفوضين( من البنك)توقيع  [ 
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 نموذج كفالة دخول المناقصة )كفالة بنكية( (3رقم ) نموذج

 يمات المشار إليها بين األقواس.[]يعبئ البنك نموذج الكفالة البنكية هذه بحسب التعل

 ]أدخل اسم وعنوان الجهة المشترية[.: المستفيد

 ]أدخل التاريخ[.: التاريخ
بالط اسمنتي متداخل، طوب اسمنتي، اسمنت، جبه كندرين لألرصفة "اسم اتفاقية اإلطار: توريد مواد انشائية لمواقع متفرقة في المدينة 

 "والجزر والحدائق
 RamMun/RM/2023/02رقم اتفاقية اإلطار: 

 ]أدخل الرقم[. :كفالة دخول مناقصة رقم
  ] ]أدخل اسم البنك وعنوان الفرع المصدر للكفالة اسم وعنوان البنك:

 

)فيما يلي  ]أدخل التاريخ[)فيما يلي يسمى " المناق "( سوف يسلمكم عطاءه بتاريخ  []أدخل اسم المناق حيث انه تم إبالغنا بأن 
 أدخل اسم ورقم المناقصة[.يسمى "العطاء"( لتنفيذ ]

 وحيث انه وفقا لشروطكم بأن العطاءات يجب أن تعزز بكفالة دخول المناقصة. 
 

بموجب هذه الكفالة بدفع أي مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز  عة فيهال رجملتزمون التزاما  ]أدخل اسم البنك[بطلب من المناق ، نحن 
فور تسلمنا منكم أول طلب خطي يفيد بأن المناق   ]أدخل المبلغ باألرقام[ )]أدخل المبلغ بالكلمات[ )ادخل العملة(بمجملها مبلغ 

 قد أخل باي من التزاماته بموجب شروط المناقصة ألن المناق : 
i. ل فترة صالحية العطاء المحددة من قبل المناق  في خطاب العطاء. قد سحب أو عدل عطاءه خال 
ii.  كما هو مبين في خطاب  -قد فشل او رفض، مع تبليغه بقبول عطائه من قبل الجهة المشترية خالل فترة صالحية العطاء

 في:  -العطاء أو حسب تمديد الفترة في أي وقت قبل نهاية صالحية العطاء
i. لوبا، أو توقيع العقد، إن كان مط 
ii. .تقديم كفالة حسن التنفيذ وفق التعليمات للمناقصين 

 

 تنتهي صالحية هذه الكفالة: -
 فور تقديم المناق  لكفالة حسن التنفيذ وتوقيعه العقد، إذا كان المناق  هو الذي احيل عليه العقد، أو  (أ
 فور حدوث أول األمرين: (ب

 عليه، أوتسلمنا لنسخة من تبليغكم للمناق  بأن العقد لم يحل  (1
 بعد ثمانية وعشرين يوما من انتهاء صالحية عطاء المناق .  (2
 إن أي طلب للدفع بموجب هذه الكفالة يجب أن يستلم من قبلنا في المكتب في ذلك التاريخ أو قبله. -

 Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) 2010, ICC Publication No. 758تخضع هذه الكفالة الى 
 نين الصادرة عن الجهات المختصة في فلسطين. وللقوا

___________________ 
 المفوضين([]توقيع )تواقيع( الممثل )الممثلين( المفوض )
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خطاب التبليغ بإبرام اتفاقية إطار (4رقم ) نموذج  
]أدخل التاريخ[. التاريخ:  

]أدخل اسم وعنوان المناق  الفائز[.: السادة إلى  

"بالط اسمنتي متداخل، طوب اسمنتي، اسمنت، جبه كندرين يد مواد انشائية لمواقع متفرقة في المدينة اسم اتفاقية اإلطار: تور 
 "لألرصفة والجزر والحدائق

 /2023/02RamMun/RM رقم اتفاقية اإلطار:
 

 الموضوع: التبليغ بإبرام اتفاقية إطار

قية إطار لتوريد ]أدخل وصفا مختصرا اللوازم[ قد تم نود إبالغكم بأن عطاءكم المقدم بتاريخ ]أدخل التاريخ[ إلبرام اتفا
كمبلغ مقطوع قبوله من قبلنا بمبلغ وقدره ]أدخل المبلغ االجمالي[، وبالتالي نرجو من حضرتكم تقديم كفالة حسن تنفيذ 

عليها المنصوص  بعد تاريخ انتهاء فترة التسليم يوما28ال تقل عن لمدة سارية المفعول  "شيكل جديد"30,000بقيمة 
ايام من استالم خطاب التبليغ هذا وذلك حسب البند  10وذلك خالل في أوامر الشراء الصادرة بموجب اتفاقية اإلطار، 

 الخاص بكفالة حسن التنفيذ المدرج في وثائق اتفاقية اإلطار.

 خطابنا هذا. أيام من تاريخ 10وعليه يرجى حضوركم إلى العنوان المذكور أدناه لتوقيع اتفاقية اإلطار خالل 

 

بلدية رام هللا :نيابة عن الجهة المشترية  

]أدخل اسم الموظف المسؤول في الجهة المشترية[. :االسم  

]أدخل توقيع الموظف المسؤول[.: التوقيع  

]أدخل منصب/ وظيفة الموظف المسؤول[.: المنصب  

: ]أدخل العنوان[.العنوان  

]أدخل رقم الهاتف[.: الهاتف  

]أدخل البريد اإللكتروني[.: البريد اإللكتروني  
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)اتفاقية إطار بمستخدم وحيد( -اتفاقية اإلطار  (5رقم ) نموذج  
]تستكمل الجهة المشترية هذا النموذج وفقاً للتعليمات الواردة في الن  المائل، ويجب حذف الن  المائل من الوثيقة 

 .] النهائية
 

"بالط اسمنتي متداخل، طوب اسمنتي، اسمنت، جبه لمواقع متفرقة في المدينة توريد مواد انشائية تم إبرام اتفاقية اإلطار هذه 

أدخل [للوازم[، بتاريخ لتوريد ]أدخل وصفًا موجزًا   /2023/02RamMun/RM رقم:" كندرين لألرصفة والجزر والحدائق
 ]التاريخ باليوم والشهر والسنة

 بين
)والمشار إليها فيما ]أدخل عنوان الجهة المشترية[ ن، ومقرها الرئيسي / دولة فلسطي ]أدخل االسم الكامل للجهة المشترية[

 "(.الجهة المشتريةيلي ب "
 و

)والمشار إليه فيما ]أدخل عنوان المورد[ ومقره الرئيسي  دولة فلسطينقوانين شركة منشأة بحسب  ]أدخل اسم المورد[،
 "(.المورديلي ب "

 عليها في األقسام والجداول المدرجة أدناه وأية تعديالت عليها. تخضع اتفاقية اإلطار هذه لاحكام المنصوص .1

ُتشكل اتفاقية اإلطار هذه عرضًا دائمًا من المورد لتوريد اللوازم المحددة طوال مدة اتفاقية اإلطار إلى المشتري، عندما  .2
 يرغب المشتري في شرائها من خالل عقد شراء.

ال يتجزأ من اتفاقية اإلطار هذه، وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة، جزءًا  شروط التوريد وجدول االسعارُتعتبر  .3
 وتعتبر كذلك جزءًا من أي عقد شراء بموجب اتفاقية اإلطار أينما تتم اإلشارة إلى ذلك.

 تتعهد األطراف التي قامت بإبرام هذه االتفاقية بتنفيذها وفقا للقوانين السائدة في دولة فلسطين. .4
 

 عن المورد                                                          هة المشتريةعن الج         

  ]أدخل اسم الممثل المفوض[ التوقيع:                                        ]أدخل اسم الممثل المفوض[ التوقيع:

 ]أدخل اسم الممثل المفوض[ االسم:                                        ]أدخل توقيع الممثل المفوض[: االسم

 ]أدخل اسم الممثل المفوض[الوظيفة:                                       ]أدخل اسم الممثل المفوض[: الوظيفة 
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