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 لوازم عروض أسعار استدراجدعوة  .1

 اسم اتفاقية اإلطار: توريد باطون جاهز لمواقع متفرقة في المدينة
  2023/05RM//unMamR:إلطارا اتفاقيةرقم 

 

 المحترمين،أصحاب شركات مواد االنشاءات  السادة:
( ألمر الشراء، علما بأنه 1اللوازم التالية وذلك حسب المواصفات الفنية والمرفق رقم ) وريدن لتقديم عروض أسعار من اجل تأنتم مدعوو  .1

  بعد إبرام اتفاقية إطار بمستخدم وحيد حسب نموذج مشترية وذلك سيتم توريد اللوازم الالزمة بموجب أوامر شراء تصدر عن الجهة ال
 كل أمر شراء يصدر خالل المدة التعاقدية للمشروع.  في وبحيث يتم تحديد الكمية والموقع  (،5رقم )
 باطون جاهز لمواقع متفرقة في المدينة .أ

نامج تطوير إدارة المرور والطرق، لتسديد المبالغ المستحقة من مخصصاتها ضمن الموازنة العامة / بر  اتود بلدية رام هللا استخدام جزء .2
دار والذي من أجله تم إص RamMun/RM/2023/05رقم  لمواقع متفرقة في المدينةباطون جاهز لتوريد  إطاربموجب اتفاقية 

 . هذه الدعوة
لكل بند على حدة وسيتم احالة عقد  ويتم تقييم عروض األسعاريجب تقديم عرض أسعار لجميع البنود الواردة ضمن هذه الدعوة،  .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

 02-2945555بلدية رام هللا، وحدة العطاءات والمشتريات، هاتف رقم :
وأن يرفق معها وثائق فنية كافية وكذلك الكتالوجات والمواد المطبوعة التي تحتوي على  العربية م على نسختين وبـاللغةيجب تقديم عرضك .5

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

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.

 قمها.يظهر عليه بوضوح اسم اتفاقية اإلطار ور  مختومالعرض في مظروف  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.
. نرجو ألمر الشراء (1رقم ) يجب تقديم عروض أسعاركم حسب التعليمات التالية وكذلك اعتمادًا على شروط التوريد المبينة في المرفق .9

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

 جهة النهائية المبينة في شروط التوريد.باإلضافة إلى تكاليف التوصيل للو 

بشكل  والمستجيب لكل بند/لكافة البنود أقل سعر مقّيممقدم العرض المؤهل ذو  الموردستتم االحالة على  :والترسية تقييم األسعار (ب
تقييمه حسب معايير التقييم جوهري للمواصفات الفنية والمتطلبات األخرى والذي يطابق المقاييس للقدرات الفنية والمالية المطلوبة بعد 

 . السعر المقدم يشمل جميع الضرائب والرسوم الجمركية وتكلفة النقلو اإلضافية المبينة في الفقرة )ه( ادناه 

 بتصحيح األخطاء الحسابية كما يلي: رام هللا تقوم بلدية سوف تصحيح االخطاء الحسابية: (ج
 األصلية والنسخ األخرى يؤخذ بما ورد في النسخة األصلية سخةبين الن األسعار إذا ظهر أي تناقض في المعلومات أو .1
تقـوم لجنــة التقيــيم بـججراء جميــع التعــديالت علـى األســعار دون التشــاور مــع المنـاقد لتبريــر مبلــغ التعـديل. إذا رفــض المــورد قبــول  .2

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

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

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

 

 لن يتم النظر في عروض األسعار البديلة )الخيارات(. ة:البديل 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.120فعول لمدة ال تقل عن والشروط الواردة في وثيقة اتفاقية اإلطار، وذلك بكفالة بنكية سارية الم

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

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

 ابداء االسباب، وبدون ان يترتب على هذا االلغاء اية مطالبات مالية. 
 إلحالة وإصدار أمر الشراء: عن ا اإلعالن .14

تقوم الجهة المشترية قبل انتهاء فترة صالحية عروض االسعار بجبالغ المورد الذي تم قبول عرض سعره بخطاب التبليغ بجبرام  (أ
 اتفاقية إطار، علما بأنه يتم توريد اللوازم الالزمة بموجب أوامر شراء تصدر عن الجهة المشترية، وذلك بعد:

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

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

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

 شيكل جديد،350وذلك مقابل رسم غير مسترد قيمته اعتبارا من التاريخ المحدد في اعالن الصحف،  خالل ساعات الدوام الرسمية
من ترسو عليه المناقصة. كما ويمكنهم االطالع على وثيقة اتفاقية االطار من ويتم استيفاء اجور االعالن بالصحف على 

  .  www.ramallah.psخالل الموقع االلكتروني للبلدية 
 ات من:أية استفسارات عن موضع المناقصة تقدم خطيا على االيميل التالي، ويمكنكم الحصول على مزيد من المعلوم .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 هللاسم الجهة المشترية: ا
 رام هللا /بلدية رام هللا، شارع عيسى زيادة  ي العنوان البريدي الكامل للمشتر 

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

 
 .توريد باطون جاهز لمواقع متفرقة في المدينةاإلطار:  اتفاقية اسم
 2023/05RM//unMamR إلطار:ا اتفاقيةرقم 

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

 

 الموضوع: توريد باطون جاهز لمواقع متفرقة في المدينة
 

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

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

 

 ذلك وفقا للشروط التي تضمنها ملحق هذا األمر. وبناء عليه، يطلب منكم توريد اللوازم التالية وبالكمية المحددة أدناه، و 
 

 جدول أسعار اللوازم -اتفاقية إطار بمورد وحيد 
 

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

 -سمسمية-خلطات باطون جاهزتوريد ونقل  .1
ساعتين" من خالل مدة "    مضخة. ، والسعر يشمل:للبنود التاليةوذلك 

 تاريخ استالم الطلب.
1.1 B200 3م باطون جاهز   

1.2 B250 3م باطون جاهز   

 

 مع التقدير واالحترام،

 عيسى قسيس
 رئيس بلدية رام هللا
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 شروط التوريد -المرفق رقم )ا(

  رام هللابلدية  :الجهة المشترية                                  توريد باطون جاهز لمواقع متفرقة في المدينة اسم المشروع:
 .....................: رقم الخدمة                 ...............................                                 المرسل إليه: 

 
 

شراء حسب  تحديدها في كل أمرألي موقع داخل حدود المدينة وبالكمية التي يتم  لوازمالتوريد ونقل  تشمل: األسعار وجدول التسليم .1
وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المواصفات أدناه،  لوازموذلك للبنود الواردة في جدول أسعار ال، بلغت الكمية احاجة كل موقع عمل ومهم

 .وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد -أدناه 8الواردة في البند رقم -الفنية 
 

 لوازمعار الجدول أس -اتفاقية إطار بمورد وحيد 
 

 الكمية الوحدة البيان الرقم
 سعر الوحدة

 موعد التسليم شيكل* -

 -سمسمية-خلطات باطون جاهزتوريد ونقل  .1
  مضخة. ، والسعر يشمل:وذلك للبنود التالية

خالل مدة "ساعتين" من تاريخ   
 استالم الطلب.

1.1 B200 1 3م باطون جاهز  

1.2 B250 1 3م باطون جاهز  
 

وكافة الضرائب  الى أي موقع داخل حدود المدينة وبالكمية التي يتم تحديدها في كل أمر شراء، شمل السعر تكاليف التوريد والنقلي *
 .لوازموالرسوم وأية تكاليف مترتبة لتوريد ال

 حسب المواصفات الفنية.قطع الغيار:  (أ
 حسب المواصفات الفنية. :األدوات واللوازم اإلضافية (ب
 يطلب توفير الكتالوجات أينما أمكن.: الكتالوجات (ج
على المورد عند تسليم المواد الموردة للموقع أن يقدم ارسالية للمراقب او من يمثله في الموقع المورد له وذلك  :التوريدمتطلبات  (د

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

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

 لتي يتم تحديدها في كل أمر شراء.مختلفة داخل حدود مدينة رام هللا وبالكمية امواقع : إلى العنوان التالي لوازميتم توريد ال   .3

 : التسليم مواعيد .4
 .ة أليام العطل واألعياد الرسميةوشامل االتفاقية أبرامابتداء من تاريخ  ،25/12/2023لغاية سارية المفعول  اإلطارإتفاقية تكون فترة  -أ
وذلك  ،شترية الى اي موقع داخل حدود البلديةيلتزم المورد بتأمين اي طلبية من بنود التوريد مهما كان مقدارها وحسب حاجة الجهة الم -ب

من قبل المورد أو من يمثله، وفي حالة تخلفه تكون أجور العمال وجميع األضرار على  من تاريخ استالم الطلب ساعتينمدة خالل 
 .من مستحقات الموردهذه المطالبات المالية نفقة المورد "عدا الظروف القاهرة"، وتخصم 

وبدون أي -نفيذ العمل في أوقات الدوام الرسمي أو غير الرسمي حسب حاجة العمل وتعليمات مشرف المشروع، يتم ت أوقات العمل: -ت
ساعة عمل/يوم" 24وذلك لكل أمر صادر، علما بأن أوقات العمل هي  -أتعاب اضافية عن االسعار المدونة في جدول أسعار اللوازم

  وحسب حاجة العمل وتعليمات وموافقة مشرف المشروع.
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  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

د يوم من تاريخ اعتما 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 مرخد وخصم المصدر وبعد صدور نتائج الفحوصات المخبرية وأية تقارير مطلوبة. 
لمصدر أو االلتزام باقتطاعات ضريبة الدخل حسب النماذج المعدة لذلك عند كل دفعة شهادة خصم من ا إحضاريتوجب على المورد  -ب

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

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

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

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

 حالة إحداث اي ضرر يتم تصليحه على نفقة المورد.
 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 -
 ن السالمة العامة وسالمة األشخاص والمعدات والمواد واالشياء وأمالك الغير.التقيد بقواني -
أن يــؤمن علــى المــواد والتجهيــزات والمعــدات واألشــخاص وكــذلك التــأمين الشــامل ضــد االخطــار باســم الجهــة المشــترية، وبحيــث تكــون  -

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

 .بسقوط المواد المحملة على الشوارع وبخالف ذلك يتم تنظيف الشوارع وتحميل المورد كافة التكاليف واالتعاب االدارية المترتبة
رع، وعليـه أيضـا االلتـزام بعـدم تنظيـف الجبالـة فـي مواقـع العمـل أو علـى االلتزام بجغالق فتحة الباطون وعـدم إلقـاء البـاطون فـي الشـوا -

 الشوارع الرئيسية وبخالف ذلك سيتم تحميل الشركة كافة تكاليف التنظيف.
 .ان وجدت أتعاب التحويالت البنكية المتعلقة بالدفعاتالمراسالت وتكاليف  يتحمل المورد كافة -

 المطلوبة:  الفنية المواصفات .8
 وصف عام  (أ)

، وبحيث يتم تنفيذ االعمال بموجب المواصفات العامة ألشغال لمواقع متفرقة في المدينة الباطون الجاهزتوريد تشمل االعمال 
للبنود -أي كمية يتم تحديدها في أمر الشراء ب توريدالوالمواصفات الفلسطينية والشروط المرفقة، وبحيث يتم  واالنشاءات الطرق 

 .-تعليمات مشرف المشروعالواردة حسب حاجة الموقع و 
 
  مواصفات فنية وتفاصيل محددة.  (ب)

 

 المـــواد:
سم واالشتراطات الفنية 15×15×15يجب أن تكون فئات الخرسانة والحد األدنى لقوة الكسر على مكعبات المتطلبات العامة:  1.1

 الجدول التالي:والهامة لدرجات الخلطات الخرسانية حسب مواد الركام بأنواعه وفقا لما هو مبين في 
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 درجة الخرسانة "2ن/ملم25درجة  2ن/ملم20درجة 
 اشتراطات الركام الواجب تحقيقها: الخشن الناعم الخشن الناعم

 نسبة االمتصاص كحد أعلى % 4 6 4 6
 نسبة التآكل كحد أعلى % 35 - 40 -

 معاير النعومة - 3.1-2.3 - 3.1-2.3
 نسبة المكافئ الرملي كحد ادنى % - 70 - 65
 االصالة كحد أعلى 12 - 12 -
 نسبة الكتل الطينية او القابلة للتفتت حد أعلى % 18 - 18 -

 نسبة المواد المتفحة أو الخفيفة كحد أعلى % 1 0.5 1 0.5
 على %نسبة الكلورايد كحد أ  0.5 0.5 0.5 0.5
 ( حد أعلى SO3% نسبة الكبريتات )السلفات  0.35 - 0.35 -
 حد أعلى% 200نسبة المار من منخل  2.5 - 2.5 -

 الجدول المرفق –التدرج  1.0 5.0 1.0 5.0
 نسبة الشحف واالستطالة حد أعلى % 20 - 20 -
 100/500معامل الصالبة  0.22 - 0.22 -

 

 
 رقم المنخل

 ن المستخدم في الخرسانةتدرج الركام الخش
 النسبة المئوية المارة من المنخل

 1/2عدسية قياس" 4/3حمصية قياس " 1فولية قياس " 1"½جوزية قياس  
"2 100 - - - 

½"1 80-100 100 - - 
"1 20-50 95-100 100 - 
"4/3 10-30 40-80 95-100 100 
"1/2 - 5-50 50-80 90-100 
"8/3 0-10 0-15 25-60 80-100 

 50-5 10-0 5-0 5-0 (4رقم )
 2-0 10-0 2-0 2-0 (8رقم )

 

الحصمة الناعمة للخرسانة من الرمل الطبيعي المؤلف من جزيئات صلبة ومقاومة أو من  الحصمة الناعمة للخرسانة: تتكون  1.2
كتل الصلصال وجذور مواد خاملة اخرى ذات خصائد مشابهة.  ويجب أن تكون الحصمة خالية من المواد الغريبة الضارة ك

األشجار الحديد والمايكا والفحم والمواد العضوية أو أي مواد أخرى ضارة يمكن أن تشكل خطرا على حديد التسليح أو بكمية كافية 
من شأنها أن تحدث أثرا سلبيا في قوة الخرسانة ويجب عند اللزوم غسل الحصمة وتنخيلها إلزالة هذه المواد الضارة ويجب كذلك 

 ابق المواصفات التالية:أن تط

أدنى مقاومة كسر  نوع الباطون  الرقم
للمكعب كغم/ 

 2سم

أدنى مقاومة كسر 
للمكعب للخلطات 
 2التجريبية كغم/ سم

الحد األدنى لإلسمنت 
 المستعمل بورتلندي كغم

نسبة وزن الماء القصوى 
 إلى اإلسمنت

أقصى هبوط 
 مسموح به

1 B-300 300 345 400سم10 0.6 كغم 
2 B-250 250 287 360 سم 8 0.7 كغم 
3 B-200 200 230 310 سم 9 0.8 كغم 
4 B-150 150 180 220 0.9 كغم  
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 يكون التدرج كما يلي: .1
 رقم النخل "3/8 "4رقم  "16رقم  "50رقم  "100رقم 

 المار بالوزن بالنسبة المئوية 100 95-100 45-80 10-30 2-10
 ويجوز للمهندس طلب استخدام تدرج اخر شريطة الحصول على خرسانة مطابقة للمواصفات.

 .% كحد اعلى6نسبة امتصاص الماء  .2
 عن العينة التي تمت الموافقة عليها. 0.2± والتفاوت  3.1-2.3معامل النعومة  .3
 (.AASHTO T 176) 150وب  200كحد أدنى للخرسانة ب  65و 250كحد أدني للخرسانة ب  70المكافئ الرملي  .4
على لنسبة الفقدان أ  كحد 18وكحد أعلى لنسبة الفقدان باستخدام محلول كبريتات الصوديوم في الفحد،  12فحد األصالة  .5

 باستخدام محلول كبريتات المغنيسيوم في الفحد.
 .(AASHTO T 112)% كحد أعلى 0.5نسبة الكتل الطينية  .6
 % كحد أدنى.5 200المار من منخل رقم  .7
 .(AASHTO T 121 –81)الشوائب العضوية: أال تكون أغمق من اللون القياسي  .8

 
 

الخشنة للخرسانة من الحصى الطبيعي أو الحصى المكسر أو الحجارة المكسرة  تتكون الحصمةالحصمة الخشنة للخرسانة:  1.3
الخالية من قشور الصلصال أو المواد الضارة األخرى ويجب أال تحتوي مواد ضارة مثل الحديد أو المايكا أو المواد الرقائقية أو 

يح بطريقة او بكمية كافية من شانها أن تحدث أثرا جذور االشجار أو غيرها من المواد التي يمكن أن تشكل خطرا على حديد التسل
 سلبيا في قوة الخرسانة ومتانتها ويجب عند اللزوم غسل الحصمة لتنقيتها من المواد الضارة.

( او AASHTOأو المواصفات ) (B.S.882) يجب أن تكون الحصمة مطابقة من جميع النواحي لمتطلبات المواصفات البريطانية
 ( إذا طلب مشرف المشروع ذلك، ويجب كذلك أن تطابق الحصمة المتطلبات التالية:ASTMييس )ما يعادلها من مقا

 يكون التدرج كما يلي: .1
 رقم المنخل " 1½  "1 ½" 4رقم  8رقم 
 المار بالوزن بالنسبة المئوية 100 95-100 25-60 0-10 0-5

 نعة بالنسبة لمواصفات الخرسانة التي يتم الحصول عليها.ويجوز الموافقة على طلب استخدام تدرج آخر شريطة تقديم بيانات مق
 % كحد أقصى.4نسبة امتصاص الماء  .2
% كحد أعلى للخرسـانة ب 40 (AASHTO T 96) 300وب  250% كحد أعلى للخرسانة ب 35 (ABRASION)التآكل .3

 .150وب  200
% كحــد أعلــى لنســبة الفقــدان 18و.  % كحــد أعلــى لنســبة الفقــدان باســتخدام محلــول كبريتــات الصــوديوم12فحــد األصــالة  .4

 باستخدام محلول كبريتات المغنيسيوم.
 .(AASHTO 112)% كحد أعلى 1نسبة الكتل الطينية  .5
 كحد أعلى.0.35مجموعة الكلوريدات )بالوزن بالنسبة لألسمنت(  .6
 % كحد اعلى.2.5مجموعة ثالث اكسيد الكبريت )بالوزن بالنسبة لألسمنت(  .7
 % كحد أعلى.1 200المار من منخل رقم  .8
 % كحد أعلى.20دليل الشحف واالستطالة  .9

 % كحد أعلى.2.2نسبة التآكل لمائة دورة مقسمة على خمسمائة دورة  .10
 

 

يجب أن تكون المياه المستعملة في غسل الحصمة وفي خلط الخرسانة عذبة نظيفة وخالية من الزيوت او المواد المــاء:ـ   1.4
عضوية أو المعدنية الضارة الموجودة في مياه المجاري ويجب أال تحتوي على كلوريدات مثل كلوريد الحمضية أو القلوية أو المواد ال

جزء في المليون كما يجب أن  600جزء في المليون أو على سلفات مثل سلفات الصوديوم تزيد على  1000الصوديوم تزيد على 
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% أو 25وقت الالزم لتجمد االسمنت البورتالندي يزيد على ال تحتوي المياه على شوائب في كمية كافية إلحداث تغيير في ال
% قياسا على النتائج المحققة في حال استعمال الماء المقطر.  أما 5إحداث تخفيض في مقاومة المالط لالنضغاط بما يزيد على 

وأال يحتوي على  5فيها عن (PH)بالنسبة الى المياه المستعملة إلنضاج الخرسانة المصبوبة فيجب أال يقل الرقم الهيدروجيني 
شوائب يمكن أن تؤدي إلى تغير في لون الخرسانة ويجب أن يبقى عمق مصادر المياه وعملية سحبها بطريقة تحول دون جعل 

 المياه مخلوطة بالرواسب الرملية أو الطين أو األعشاب أو غيرها من المواد الغريبة.
 

يجب أن تكون المواد التي تضاف الى الخلطات الخرسانية لحبس فقاعات الهواء أو المواد التي تضاف الى الخلطات الخرسانية:  1.5
الحبيبات البالستيكية، أو لتأخير التجمد أو غيرها من ماركات معروفة وموافق عليها ويجب استعمالها وفقا لتعليمات الشركة 

ب أن يقدم المورد عينات من هذه المواد الى سلطة مختصة بججراء االختبارات وموافق عليها الصانعة وتوصياتها.  ويجب عند الطل
للتأكد من انها مناسبة لالستعمال في األشغال وتكون تكاليف هذه المواد مشمولة بسعر الخرسانة وال يتقاضى المورد عنها أسعار 

 اضافية عند استعمالها.
حصمة الناعمة والحصمة الخشنة والماء قبل الشروع في أعمال الخلط والصب، وأن يقدم على المورد أن يعين نسب االسمنت وال

الى مشرف المشروع كشفا بهذه النسب باإلضافة الى نتائج ما قد يطلب من اختبارات للموافقة عليها. وال يجوز بأية طريقة أن يغير 
الى مشرف المشروع للموافقة عليها. علما بان موافقة مشرف أو يعدل نسب الخلط اال إذا قدم نتائج اختبارات ونسب خلط جديدة 

 المشروع على تصاميم الخلط ال تعفي المورد في أي شكل من األشكال من أي شرط من شروط المواصفات.
إذا كان المراد استعمال خالئط طبيعية من الحصى والرمل مع اضافة حصمة من حجم معين أو دون اضافتها فعلى المورد أن 

د من التغيرات الطبيعية في مصدر هذه المواد ال تلحق ضرر بقوة الخرسانة أو المتطلبات المتعلقة بالحد األقصى لحجم يتأك
الحصمة.  ويمكن أن يتم طلب اجراء اختبارات على الخرسانة المصنوعة من مواد مختارة من مختلف أنحاء المصدر، وان يطلب 

 يراه ضروري للتأكد من أن هذه المواد تطابق المواصفات المطلوبة. نقل الخليط أو معالجته المسبقة وفقا لما
 

بعد موافقة مشرف المشروع على المواد األولية الالزمة لكل صنف من أصناف الخرسانة، على المورد الخلطات التجريبية:  2.1
متر مكعب من  3/1 تحضير خلطات تجريبية لكل صنف بحضور مشرف المشروع وال يجوز أن تقل أي خلطة تجريبية عن

ويجب  الخرسانة يجري خلطها في خالطة خرسانة من نوع موافق عليه وشبيهة بالخالطة التي ينوي المورد استعمالها في األشغال.
في مثل هذه التجارب استعمال الكميات الالزمة للخلطة التجريبية بما في ذلك الماء، على أساس تعيين وزن كل كمية بدقة وفقا 

لط الموافق عليه ويجب أال تظهر في أية خلطة تجريبية بوادر الفصل بين المواد عندما تتم مناولتها ورصها بالطرق لتصميم الخ
التي ينوي المورد اتباعها في مناولة ورص نفس درجة الخرسانة في األشغال، ويجب أن تكون هذه الطرق كفيلة برص الخرسانة 

 على الوجه الصحيح.
 

يجب أن تكون كمية الماء التي ستضاف إلى االسمنت والحصمة في الخلطات الخرسانية سمنت في الخلطة: نسبة الماء الى اال 2.2
كافية لجعل هذه الخلطة صالحة بحيث يمكن رصها جيدا وصبها في زوايا القوالب وحول حديد التسليح، ويجب تصميم جميع 

( أو AASHTO T 119أن يكون اختبار التكوم وفقا لتجربة )الخلطات من زاوية التوزيع النسبي للماء بحيث أنه ال يجب إال 
B.S 1991-1992  الى الخرسانة التي لن تخضع  سم بالنسبة7وسم بالنسبة إلى الخرسانة التي ستتعرض لالهتزاز، 3أكثر من

بارات التكوم في لإلهتزاز. ويجب عند قياس الماء في الموقع اخذ نسبة الرطوبة في الحصمة بعين االعتبار، ويجب اجراء اخت
فترات قصيرة تكون كافية للتأكد من أن التغيرات في محتوى الرطوبة في الحصمة مأخوذة كليا بعين االعتبار عند تحديد نسبة 

 المياه التي يجب اضافتها.
 

الحجم  يجب أن تقاس الحصمة على أساس الوزن ولكن يمكن السماح بقياسها على أساسقياس عناصر الخلطات الخرسانية:  2.3
في ظروف معينة مع موافقة مشرف المشروع المسبقة عليها عندما يراد قياس الحصمة بالوزن يجب أن تكون آالت الوزن من 
النوع الذي يوافق عليه مشرف المشروع وتجب المحافظة على نظافة هذه اآلالت وإبقاؤها في وضع جيد من الدقة والصحة وعلى 
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قد يطلبه مشرف المشروع التأكد من دقة كل آلة من آالت الوزن.  وعندما يراد قياس الحصمة  المورد، بين حين وآخر، ووفقا لما
بالحجم، يجب قياس نسبة الحصمة الناعمة والحصمة الخشنة في صناديق قياس جيدة الصنع ذات أبعاد يكون مشرف المشروع 

استعمال كيس كامل أو أكثر من االسمنت ويجب  موافقا عليها وذلك لضمان أن أضعافا كاملة من صناديق القياس هذه ستؤمن
أن تكون خالطة الخرسانة من السعة بحيث تتيح التأكيد من أن تقسيم أكياس أو أوعية اسمنت لن يكون مطلوبا، ويجب أن يجري 

يادة الناجمة ملء صناديق القياس على الوجه الصحيح ثم إزالة ما ارتفع فوق المستوى من الحصمة الناعمة عند الطلب تحسبا للز 
في حجم الحصمة بسبب محتوى الرطوبة. ويجب تركيب جهاز صالح لقياس الماء على كل خالطة ويجب أن يتوفر في كل 

 وعاء معد لتعبئة االسمنت ما يشير بدقة الى الوزن الصافي لإلسمنت الذي يحتويه.
 

زي التي تدار آليا وال يسمح بخلط الخرسانة يدويا، يجب أن يجري خلط الخرسانة في خالطات من النوع المركخلط الخرسانة:  2.4
ويجب أن يكون حجم اسطوانة الخالطة بحيث يسمح باستعمال كيس كامل من االسمنت أو أكثر من كيس بأعداد صحيحة لكل 

قنة في خلطة كما يجب أن تستقر عملية الخلط حتى يتم توزيع المواد المختلفة في الخلطة بشكل متساوي حتى تصبح الخلطة مت
داخل االسطوانة،   -بما فيها الماء-القوام واللون، وأن مدة عملية الخلط هي من الوقت الذي تصبح فيه جميع عناصر الخليط 

ووفقا لما يحدده مشرف المشروع، على أن ال تقل هذه المدة عن دقيقتين أو عشرين دورة ألسطوانة الخالطة أيهما أطول مدة، وفي 
دقيقة ألي سبب كان فيجب تنظيف االسطوانة تنظيفا كامال، ويجب أن تتم عملية التفريغ  30ة تزيد عن حال توقف الخالطة لمد

بشكل ال يؤدي الى أي انفصال في مواد الخلطة. ويحظر استعمال الخالطات بعد أن تتآكل شفرات الخلط ويجب استبدالها بشفرات 
ك سواء على طريق استعمال الماء أو عدمه، كما أن مثل هذه الخلطة جديدة. وال يجوز إعادة خلط أي جزء من خلطه بدأت تتماس

 ال يجوز استعمالها بأي شكل من األشكال في األشغال.
 

 يتبع في اختبار مكعبات أو اسطوانات الخرسانة القياسية األسلوب التالي:اختبار الخرسانة:  3.1
  على األقل من القيام بأي عملية صب يتولى المورد تحضير مجموعه بعد الموافقة على المواد الالزمة للخرسانة وقبل عشرة أيام

انش، ويجب أخذ العينات للمكعبات من نقطة التفريغ النهائي للخرسانة الطرية وذلك تحت إشراف 7من ستة مكعبات من قياس 
 مشرف المشروع ويجري اختيار هذه المكعبات كما يلي:

الخلطة ويجري اختبار جميع فئات الخرسانة وجميع التغيرات المقترح ادخالها  أيام من تحضير 7مكعبات بعد  3يجري اختيار 
أيام أو المكعبات التي كسرت  7في نوع أو كمية أو مصدر الحصمة واالسمنت، وإذا تبين أن المكعبات التي تم كسرها بعد 

ءا على توجيهات مشرف المشروع تعديل يوم دون المستوى المحدد في المواصفات وجب على المورد إجراء الالزم، وبنا 28بعد 
تصميم الخلط و/أو مصدر الحصمة أو االسمنت او الماء و/أو النوع أو الخالطة أو غير ذلك ويجب أن تكون مقاومة 

 يوم. 28أيام ثلثي هذه المقاومة بعد  7انضغاط مكعب الخرسانة بعد 
 وفقا الختبار على فترات يراها ممثل مشرف المشروع  على المورد إجراء اختبارات على التكوم و/أو على عامل التماسك

ضرورية للتأكد من المحافظة على صالحية وقوام الخلطات الخرسانية وفقا للخلطة أو تصميم الخلطة أو خلطة التجريب 
 المحددة، وفي كل األحوال يجب اجراء التجارب على الصالحية كل ساعتين أثناء عملية خلط الخرسانة.

 

يجب نقل الخرسانة من موقع الخلط الى موقع الصب بأسلوب وسائط تمنع العناصر بعضها عن بعض أو خسارة رسانة: نقل الخ 3.2
بعضها وتكون سريعة الى حد كاف يحول دون بدء الخرسانة في التصلب قبل رصها في الموقع.  ويجب أن تصب الخرسانة في 

جب أال يسمح لها باالنسياب أو الجريان الى مكان آخر، وال يجوز أقرب موضع ممكن من مكان صبها النهائي في األشغال، وي
أقدام، ويجوز ضخ الخرسانة في أنابيب خاصة ولكن  5استعمال المساقط لصب الخرسانة او القاء الخلطة عن ارتفاع يزيد على 

 بعد الحصول على موافقة مشرف المشروع.
 

هائي في أسرع وقت ممكن بعد إتمام عملية خلطها وقبل بدء فترة التماسك يجب صب الخرسانة في موقعها النصب الخرسانة:    4.1
 في جميع األحوال حسب تعليمات مشرف المشروع او ممثله في األماكن المحددة لذلك.

 .يورد الباطون الجاهز للطلبيات على اساس سعر الكوب مثبت بشهادة االرساليات للشركة والكمية والموردة 
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 معايير األداء. (ت)
 عليه وضع قائمة بهذه باإلنحرافات(. المواصفات،عن  انحرافه كد المورد التزامه بالمواصفات المشار إليها أعاله )في حاليؤ  -أ
بلدية رام هللا لها الحق في إجراء جميع الفحوصات المخبرية على المواد الموردة إلى الموقع في أحد المختبرات   -ب

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

 وتعليمات مشرف المشروع.
حسب الشروط والمدة المشار إليها أعاله  لوازمر الشراء إذا فشل المورد في تسليم الأمتلغي أن للهيئة المشترية  : يمكناألداءالفشل في  .9

 تجاه المورد. ا، وبدون جلب أي مسؤولية قانونية على نفسهالجهة المشتريةيومًا من قبل  21بالرغم من إعطائه مهلة 
 

منها، في موعد )مواعيد( التسليم المحددة في العقد، يحق في حال أخفق المورد في تسليم جميع السلع المطلوبة، أو أي  :التأخير غرامات .10
للسلع المتأخرة أو الخدمات غير المنفذة عن كل  1% بالنسبة لسعر التسليم2، تأخيرحسم مبلغ من قيمة العقد كغرامات  ةمشتريهيئة اللل

%( يحق 10لة الوصول إلى الحد األعلى )%(. وفي حا10أسبوع تأخير أو جزء منه حتى يتم تسليمها أو تنفيذها الفعلي وبحد أعلى )
 فسخ العقد.للهيئة المشترية 

"خطاب التبليغ بجبرام اتفاقية أيام من تسلم 10خالل  الجهة المشتريةيجب أن يتقدم صاحب العرض الفائز إلى  :حسن التنفيذ ضمان .11
حسن  كفالةسب النموذج المرفق )نموذج وح شيكل جديد" 30,000كمبلغ مقطوع بقيمة " حسن التنفيذ ضمان" كفالة مصرفية لإطار

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

 .االتفاقيةانتهاء فترة التسليم المنصوص عليها في 
 

  :القاهرة الظروف .12
 

تعلقة ال يتم مصادرة كفالة حسن التنفيذ أو فرض غرامات التأخير أو فسخ العقد مع المورد إذا كان تأخير تسليم اللوازم او تنفيذ الخدمات الم
وفق العقد ناتج عن أي من ظروف القوة القاهرة، وفي مثل تلك الظروف على المورد إبالغ الجهة بها أو أي إخفاق آخر في تنفيذ التزاماته 

 المشترية فورًا وخطيًا بكيفية ومدى تأثيرها على أدائه في تنفيذ العقد، ويتفق المورد والجهة المشترية على بدائل لتنفيذه.
الة خارجة عن إرادة المورد، وال يمكن تجنبها أو توقعها وهي غير ناتجة عن ألغراض هذه الفقرة فان "القوة القاهرة" تعني أي حدث أو ح

 إهمال أو تقصير من قبله، وتشمل هذه الحاالت على سبيل المثال ال الحصر:
 الحروب والثورات،                                                         -
 الحرائق الكبيرة في منشآت المورد، -
 واألوبئة،                                                      الفيضانات، -
 الحظر الصحي وحظر الشحن، -
 القالقل الشعبية في بلد المنشأ. -
 الرسمية. بالوثائق ذلك تعزيز يتم ان على والتخليد على االستيراد االخر الجانب قبل من المفروضة التعسفية االجراءات -

 

 دولة فلسطين. بحسب قوانينت النزاعا : تحلالنزاعاتحل  .13
 :……………………………………………………………………………………………………………………اسم المورد

 :..………………………………………………………………………………………………………………توقيع المخول
 ................................................................................................................................:المكان

  ................................................................................................................................التاريخ: 

                                                           
 مع فترة تنفيذ العقد رنةلألسبوع بالمقاتحسب النسبة المئوية 1
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 عرض السعر خطاب (:1رقم ) نموذج

 ]اهعلى مقدم عرض االسعار تعبئة هذا النموذج وفقا للتعليمات الموضحة أدن[

 اسم اتفاقية اإلطار: توريد باطون جاهز لمواقع متفرقة في المدينة.
 RamMun/RM/2023/05رقم اتفاقية اإلطار: 

 التاريخ:
 السادة بلدية رام هللا: الى

 

 :نحن الموقعون أدناه
يشار إليه بعد ذلك "باللوازم"( ) بتوريد باطون جاهز لمواقع متفرقة في المدينةبأننا قمنا بدراسة وثيقة اتفاقية اإلطار الخاصة  نقر -

 وبشكل خاص شروط التوريد والمواصفات وجداول الكميات.
 نؤكد أهليتنا للمشاركة في عمليات الشراء العام واستيفاءنا لمعايير األهلية المحددة في اتفاقية اإلطار.  -
سعر الوحدة المحدد في جدول أسعار اللوازم المدرج بنتعهد بأن نقوم بتوريد اللوازم المذكورة وصيانتها وفقا لوثائق اتفاقية اإلطار  -

 شاملة ضريبة القيمة المضافة، ونقبل وبدون شروط أو تحفظ كافة الشروط المبينة في شروط التوريد. ادناه وذلك بعملة الشيكل
 لوازمجدول أسعار ال

 

 سعر الوحدة الكمية الوحدة البيان الرقم
 موعد التسليم شيكل -

 -سمسمية-طات باطون جاهزخلتوريد ونقل  .1
خالل مدة "ساعتين" من     مضخة. ، والسعر يشمل:وذلك للبنود التالية

 تاريخ استالم الطلب.
1.1 B200 1 3م باطون جاهز  

1.2 B250 1 3م باطون جاهز  

 
المحددة من تسلمنا أمر الشراء، واستكمال  أعاله ونلتزم بالمباشرة في التوريد خالل المدة 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  -
 ر ستبقى ثابتة طوال مدة صالحية العرض ولن يتم مراجعتها أو تغييرها. اللوازم وجدول األسعا قائمةنؤكد أن األسعار المقدمة في  -
 شهرا. ]ادخل عدد االشهر[المعروضة هي  للوازممدة كفالة الضمان المصنعي  -
أن نلتزم بهذا العرض لكامل فترة الصالحية من تاريخ تسليم عروض األسعار، وأن أقبل أمر الشراء في أي لحظة قبل انتهاء  علىنوافق  -

 ترة صالحية عروض األسعار.ف
 

 ...............................................................................]أدخل توقيع الشخد المفوض[: التوقيع
 ..................................................................................]أدخل اسم الشخد المفوض[ :االسم

 ....................................................................]أدخل الصفة الرسمية للشخد المفوض[ : ظيفةالو 
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 حسن التنفيذ كفالة (:2رقم ) نموذج

 (غير مشروطةكفالة بنكية )
 ترويسة البنك( (

 ] ت المشار إليها بين االقواسيقوم البنك، بطلب من مقدم العرض الفائز، بتعبئة هذا النموذج بحسب التعليما [

 

 ]أدخل االسم الكامل للجهة المشترية وعنوانها[: المستفيد

 ]دخل التاريخ واليوم والشهر والسنة[التاريخ: 

 اسم اتفاقية اإلطار: توريد باطون جاهز لمواقع متفرقة في المدينة.

 RamMun/RM/2023/05رقم اتفاقية اإلطار: 

 ]الرقم أدخل[:  كفالة حسن تنفيذ رقم

 ]أدخل اسم البنك وعنوان الفرع[: اسم وعنوان البنك

، RamMun/RM/2023/05)يسمى فيما يلي "المورد"(  قد تقدم بعرض سعر التفاقية االطار رقم:  ]ادخل اسم المورد[حيث ان 
  .فيذ مطلوبة وفق شروط العقدوحيث اننا علمنا بأن العقد قد احيل عليه، وان كفالة حسن التن ،]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 
اته بموجب ، فور تسلمنا منكم أول طلب خطي يفيد بأن المورد قد أخل بأي من التزام]أدخل العملة[أدخل المبلغ باألرقام والكلمات[ [

  العقد دون الحاجة لتقديم اي تبرير من قبل الجهة المشترية.

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

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

______________________________________ 

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

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

 المشترية[. وعنوان الجهة]أدخل اسم : المستفيد
 ]أدخل التاريخ[.: التاريخ

 اسم اتفاقية اإلطار: توريد باطون جاهز لمواقع متفرقة في المدينة.
 RamMun/RM/2023/05رقم اتفاقية اإلطار: 
  ] الةالمصدر للكفوعنوان الفرع  اسم البنك]أدخل  اسم وعنوان البنك:

 

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

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

بدفع أي مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز  هذه الكفالةبموجب  ال رجعة فيهملتزمون التزاما  [اسم البنك]أدخل ناقد، نحن بطلب من الم
فور تسلمنا منكم أول طلب خطي يفيد بأن المناقد  (العملة )ادخل]أدخل المبلغ باألرقام[ )]أدخل المبلغ بالكلمات[ بمجملها مبلغ 

 وط المناقصة ألن المناقد: من التزاماته بموجب شر  بايقد أخل 

i.  .قد سحب أو عدل عطاءه خالل فترة صالحية العطاء المحددة من قبل المناقد في خطاب العطاء 
ii.  كما هو مبين في خطاب  -قد فشل او رفض، مع تبليغه بقبول عطائه من قبل الجهة المشترية خالل فترة صالحية العطاء

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

 

 الكفالة: صالحية هذهتنتهي  -
 فور تقديم المناقد لكفالة حسن التنفيذ وتوقيعه العقد، إذا كان المناقد هو الذي احيل عليه العقد، أو  (أ

 فور حدوث أول األمرين: (ب
 سلمنا لنسخة من تبليغكم للمناقد بأن العقد لم يحل عليه، أوت (1
 بعد ثمانية وعشرين يوما من انتهاء صالحية عطاء المناقد.  (2

 هذه الكفالة يجب أن يستلم من قبلنا في المكتب في ذلك التاريخ أو قبله. للدفع بموجبإن أي طلب  -

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

____________________________ 

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

]أدخل اسم وعنوان المناقد الفائز[.: السادة إلى  

 اسم اتفاقية اإلطار: توريد باطون جاهز لمواقع متفرقة في المدينة.

 RamMun/RM/2023/05رقم اتفاقية اإلطار: 

 

 الموضوع: التبليغ بإبرام اتفاقية إطار

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

المنصوص عليها  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 ء الصادرة بموجب اتفاقية اإلطار، في أوامر الشرا

 الخاص بكفالة حسن التنفيذ المدرج في وثائق اتفاقية اإلطار.

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

بلدية رام هللا :عن الجهة المشتريةنيابة   

]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  

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

 .] النهائية
 

 لتوريد RamMun/RM/2023/05ة رقم: توريد باطون جاهز لمواقع متفرقة في المدينتم إبرام اتفاقية اإلطار هذه 
 ] والسنةالتاريخ باليوم والشهر  بتاريخ[ أدخل[، للوازم]أدخل وصفاً موجزاً 

 

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

 "(.الجهة المشتريةيلي ب "
 و

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

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

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

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

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

 عن المورد                                                          عن الجهة المشترية         

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

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

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

 شهد على ذلك: _____________       شهد على ذلك: _____________                               

 التاريخ:                                                                    التاريخ:
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