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 الدعـــــــــوة للمناقصـــــــة
 

                                               5/9102/رقم العطاء: ب ر م 
 
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ المحترم / المحترمين.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحضرة السيد / السادة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تحية طيبة وبعد،
 

 المدينةلمواقع مختلفة في  باطون جاهز مناقصة توريدضوع: الدعوة لالمو 
 

"، لمواقع مختلفة في المدينةباطون جاهز توريد "تدعوكم بلدية رام الله لتقديم أسعاركم لالشتراك في مناقصة        
اد، وفل  الموافلفات العمل  ملع عملاف وفنيليع وتليلات وعلد  وملو  اليله ملا يتتلا وكل   اآلليات المختلفةاستخدام ب وذلك

يمكلللنام التصلللوف علللل  ثنلللخة ملللع و لللا    ا شلللغاف العاملللة، والموافلللفات الفلنلللطينية للللو ار غاف الطلللر  العاملللة  شللل
مقابل  مبللغ ريلر و  ،خلالف سلاعات اللدوام الرسلميمبن  بلديلة رام اللله -مركز خدمة الجمهوروشروطها مع  المناقصة
 فقط. أمريكي دوالر أمريكي" ما ة دوالر 111" قيمته منترد

 
وذللك "، لمواقـع مختلفـة فـي المدينـة باطون جاهز مناقصة توريدترس  العطاءات بمظاريف مختومة ويكتب عليهلا "

 كمبللغ مقطلوب بقيملة  ملع بنلك معتلره بله متليلا  بكفالة بنايلة  ةمرفقالتاريخ والوقت المتدديع في اعالن الصتف  قب 
 ايومل 219والافالة سارية المفعوف لملد   يوما09ي المفعوف لمد  سار  عل  أن يكون العرض، "شيكل جديد10,000"

ريلر مقيلد  ب قل  االسلعار ولهلا  الجهلة المتلترية أية مناقصة بخلاله ذللك، علملا بل ن ، وال ينظر فيمع تاريخ االقفاف
السللبا   دون ابللداء ابلل هللاحنللب مللا تللراب مناسللبا او الغاء المناقصللةتجز للة ويتلل  لهللا التلل  فللي عللدم ابللداء ا سللبا ، 

رسو تفاء اجور االعالن بالصتف عل  مع يتم استيو  ،وقاثوثيةمالية  دون ان يترتب عل  هذا االلغاء اية مطالباتبو 
 .المناقصةعليه 

 واقبلوا االحترام 
 

 م. موسى حديد
 رئيس بلدية رام الله
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 والتعليمات للمناقصينوصف العمل : ولالجزء ال 

الله  مدينة رامات باطون جاهز ب ثواعه المختلفة وب ي كمية لمواقع مختلفة في يتم  العم  توريد خلط :العملوصف 
 وذلك بموجب المواففات العامة  شغاف الطر  والمواففات والتروط المرفقة.

 

عل  أن يبليع بعطا له عنواثله الاامل ، وان بالشيكل الجديد يقدم المناقص عرضه عل  الننخة ا فلية للمناقصة  -أ
 تترية عع ك  تغيير في عنواثه.الم يخطر الجهة

 

عليللله اسلللم ورقلللم المناقصلللة فقلللط دون أي اشلللار  تلللدف علللل  اسلللم  ويكتلللبيقلللدم العطلللاء فلللي مغللللف مقفللل  ومختلللوم  - 
 ويوضع العطاء داخ  الصندو  المخصص لوضع العطاءات. ،المناقص

  
نللارات تللرد قبلل  الموعللد المتللاريع ولللع تقبلل  أي استف دا للر أيللة استفنللارات عللع موضللوب المناقصللة تقللدم خطيللا اللل   -ت

 النها ي لتقديم العطاءات ب ق  مع  ال ة أيام.
 

ان تااليف تتضير العطاء هي منؤولية المناقص وحدب ولع يلتم تعويضله عنهلا، وعلل  المنلاقص االستفنلار ملع  -ث
 الجهات المعنية عع كافة المعلومات المتعلقة بالمتروب. 

 

ديد ويوضع سعر الوحد  لا  فنف حنلب الجلدوف وللع يقبل  أي أ( تاتب أسعار العطاءات بالتبر وبالتيك  الج
 ما لم ينص عل  ذلك في و ا   المناقصة. مقطوب( )مبلغعرض رير مفص  

 ( عللل  المنللاقص توقيللع جميللع أورا  العطللاء وخافللة جللداوف ا سللعار، وسللوه لللع ينظللر بلل ي ادعللاء يقللدم مللع 
 المناقص بعد فتح المظاريف بتصوف خط  في عطا ه.

 

مناقصللة، وتقللديم للالمنللاقص ان يقللدم سللعر الوحللد  بنللاء عللل  التللروط العامللة والخافللة والموافللفات الفنيللة عللل   - 
العرض يعتبر التزاما مؤكدا  بهذب التلروط والموافلفات وال يتل  لله شلطب أو تعلدي  أي ملع شلروط المناقصلة أو 

 المواففات الفنية وفي حاف مخالفته لذلك يعتبر عطاءب الريا .
وتعتبر عل  أثها القيمة التاملة الجديد أمام بنود جدوف الاميات بالتيك   المناقصسعار التي يدوثها تاون ا  -ح

أية التزامات و أرباح و ضرا ب، و أعماف تمهيدية، و أيدي عاملة، و مواد، و ، تلياتو  شغاف ذلك البند مع معدات، 
 أخرى بما فيها الفتوفات المخبرية.

 

وف أق  االسعار ولها الت  في رفض أو قبوف أي عرض او تجز ة المناقصة دون الجهة المتترية رير مقيد  بقب -خ
 بيان االسبا  او تجز ة بنود المناقصة بالتك  الذي تراب مناسبا وبدون بيان االسبا . 

 

قدم خطيا ال  قنم المتاريع، ولع تقب  أي استفنارات ترد يان أية استفنارات عع موضوب المناقصة يجب أن  -د
 د النها ي لتقديم العطاءات ب ق  مع  ال ة أيام.قب  الموع
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ان يقدم سعر الوحد  بناء عل  التروط العامة والخافة والمواففات الفنية الخافة بالمناقصة،  ناقصعل  الم -ذ
وتقديم العرض يعتبر التزاما مؤكدا  بهذب التروط والمواففات وال يت  له شطب أو تعدي  أي مع شروط 

ففات الفنية وفي حاف مخالفته لذلك يعتبر عطاءب الريا ، وسوه يتم استبعاد ك  عرض ال المناقصة أو الموا
 يرف  الو ا   المذكور  والضرورية والال مة لهذب المناقصة.

 

 تعبئة ثموذ يه عل، و قدر  المالية والعملية لتوريد ا عماف المطلوبةميجب أن يكون مؤهال وتتوفر لديه ال المناقص -ر
 إل بات مقدر  المقاوف الفنية والمالية.وذلك " ناقصيعالافاء  للم ير"تقد(: 4)رقم 

 يتم توقيع العطاء مع قب  شخص مفوض بالتوقيع، ويرف  مع العطاء توكيال رسميا.  - 
 

 ةوفللالت" شلليك  جديللد10,000“مقطــوع بقيمــة كمبلــ  كلل  عللرض يجللب أن يكللون مصللتوبا  بكفالللة المناقصللة  -س
ف المناقصلللة، وال يجلللو  سلللتب العلللرض قبللل  اثتهلللاء هلللذب الملللد  او قبللل  ترسلللية ملللع تلللاريخ اقفلللا ( يوملللا  219لملللد  )

الجهلللة المتلللترية دون حاجلللة التخلللاذ أي اجلللراءات قضلللا ية.  المناقصلللة لصلللالحالمناقصلللة واال يلللتم مصلللادر  كفاللللة 
المطلللو  بموجللب كفالللة بنايللة  وسللوه لللع يلتفللت اللل  العطللاءات ريللر المصللتوبة بكفالللة المناقصللة بكاملل  المبلللغ

 كثللر ملع كفاللة  أكثللرعلع أحلد البنللوك العامللة ضلمع منللاط  النللطة الوطنيلة الفلنللطينية وال يجلو  دمل    فلادر 
 مع مناقصة.

 

ترد كفالة المناقصة ال  أفتا  العطلاءات ريلر المقبوللة بلدون طللب ملنهم بعلد احاللة المناقصلة او اثتهلاء الملد   -ش
 المتدد  لصالحية العطاء.

حنع التنفيذ بتنب شروط  كفالة-االحالةغ الالفتر  المنصوص عليها في ب فخال-أن يقدم  عل  المناقص -ص
 مناقصة.ثماذ  الالجزء الرابع:  در  فيالمو كفالة حنع التنفيذ (: 3رقم )وعليه أن ينتخدم ثموذ   ،عقدال
 

   كفالة دخوفغاء االحالة ومصادر لإليعتبر االخفا  في ت ميع كفالة حنع التنفيذ أو توقيع العقد سببا  كافيا   -ض
التالي بترط أن يكون  االق  تالفةالعطاء. وفي هذب التالة يت  للجهة المتتريه أن تتي  العطاء عل  المناقص 
 منتجيب جوهريا  للتروط المطلوبة وتثبت قدر  فاحبه عل  تنفيذ بنود العقد.

  
فللي حللاف كللون  متزامنللة،تللر  عللل  ثفللم المقللاوف فللي فكتللد أقصلل  جهللة المتللترية أن تقللوم بترسللية عطللا يع للتلل  ي -ط

المنللاقص المنللتجيب عطللارب جوهريللا  لتللروط المناقصللة والللذي تللم تقييملله بالتالفللة االقلل  للعطللاء ومنللتوفي لاافللة 
   .المتطلبات، متعاقد مع الجهة المتترية في مناقصات أخرى 

فلليغة كاثللت  اذا حللاوف المنللاقص الغللل أو التالعللب أو رشللو  أحللد مللو في أو منللتخدمي الجهللة المتللترية بلل ي -ظ
وسواء بتك  مباشر او بواسطة الغير فإثه يت  للجهة المتترية الغاء العقد ومصلادر  الت مينلات والافلاالت واتخلاذ 

 اإلجراءات التي تراها مناسبة.
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 التفاقية العقدالشروط الخاصة : ثانيالجزء ال
 

عقلد وشلاملة  يلام العطل  تفاقيلة الع اوقيابتداء مع تاريخ ت ،95/09/9102سارية المفعول لغاية  فترة العقدتاون  -2
 وا عياد الرسمية.  

اللل  اي موقللع  الجهللة المتللتريةيلتللزم المللورد بتلل ميع اي طلبيللة مللع بنللود التوريللد مهمللا كللان مقللدارها وحنللب حاجللة  -1
، وفلي حاللة ملع قبل  الملورد أو ملع يمثلله مـن تـاريا اسـت م الطلـ وذلـ  الـ ل مـدة سـاعتين داخ  حدود البلديلة 

 ، وتخصم مع منتتقات المورد.قة المورد "عدا الظروه القاهر "لفه تاون أجور العماف وجميع ا ضرار عل  ثفتخ
المختبللرات  أحللدالتلل  فللي اجللراء جميللع الفتوفللات المخبريللة عللل  المللواد المللورد  اللل  الموقللع فللي  جهللة المتللتريةلل -3

الل  الملورد  الملواد ف ا اللة تالالي تم  الملوردسقوط الفتص يت ، وفي حالةوعل  ثفقة المورد المتخصصة والمعتمد 
واستبدالها بمواد متوافقة مع المواففات، باإلضافة ال  تالاليف العماللة الال ملة لتنفيلذ االشلغاف علل  الموقلع  الموقع

 وفقا للمواففات وتعليمات المهندس المتره.
سلارية المفعلوف وبتيل  تالون  ديـد"شـيكل ج 30,000كفالة حسن تنفيـ  ممبلـ  مقطـوع بقيمـة "عل  المورد تقديم  -4

ة لمد  سنة مع تاريخ توقيع العقد وفادر  عع بنك او مؤسنلة ماليلة معتملد  فلي منلاط  النللطة الوطنيلة الفلنلطيني
د  ويعتبللر تقللديم الافالللة بالقيمللة المتللد تاللون تاللاليف استصللدارها عللل  ثفقللة المللوردبتيلل  بالقيمللة والمللد  المتللدد ، و 

 .مناقصةتاف عليه الت ذيال مناقصمع الشرطا ر ينيا للتعاقد 
يلتلزم الملورد بتقلديم مطالبللة ماليلة واحلد  فلي ثهايللة كل  شلهر تبلليع مجملوب االرسلاليات التلي تللم توريلدها لهلذا التللهر  -5

يوم ملع تلاريخ اعتملاد المطالبلة الماليلة ملع قبل  ملدير دا لر  12وتفافيلها، ويتم اعتماد تاريخ استتقا  الدفعة لغاية 
حيلل  تعتبللر هللذب المللد  هللي المللد  القاثوثيللة السللتتقا  الدفعللة، ويللتم فللره المنللتتقات بعللد ابللرا  فللاتور  المتللاريع 

   متتغ  مرخص وخصم المصدر وبعد فدور ثتا   الفتوفات المخبرية.
عللل  المللورد عنللد تنللليم المللواد المللورد  للموقللع أن يقللدم ارسللالية للمراقللب او مللع يمثللله فللي الموقللع المللورد للله وذلللك  -6

  لتوقيع عليها، ولع ينظر في أي ارسالية رير موقعة مع المراقب أو مع يمثله أ ناء اعتماد المطالبات المالية.ل
 االلتزامات العامة للمورد: -7

  ،المتافظلة علل  ممتلاللات اللدوا ر والمؤسنلات والبلديللة وأملالك الغيلر خللالف عمليلة التوريلد )البلديللة، الاهربلاء، االتصللاالت
 احداث اي ضرر يتم تصليته عل  ثفقة المورد. المياب( وفي حالة

 والمتجهة لمواقع التوريد مؤمنة ت ميع شام . موردان تاون سيارات النق  الخافة بال 
  التصوف عل  شهاد  مطابقة لجميع المواد الملورد  ملع مؤسنلة الموافلفات والمقلاييم الفلنلطينية وتنلليمها الل  المهنلدس

 .المتره
 العامة وسالمة ا شخاص والمعدات والمواد واالشياء وأمالك الغير. التقيد بقواثيع النالمة 
  ،أن يلللؤمع علللل  الملللواد والتجهيلللزات والمعلللدات وا شلللخاص وكلللذلك التللل ميع التلللام  ضلللد االخطلللار باسلللم الجهلللة المتلللترية

 وبتي  تاون تااليف استصدارها عل  ثفقة المورد.
 

وعليلله أيضللا االلتللزام بعللدم تنظيللف  ،لقللاء البللاطون فللي التللواربفتتللة البللاطون وعللدم ا بللإرال  االلتللزامالمللورد عللل   -2
 وبخاله ذلك سيتم تتمي  التركة كافة تااليف التنظيف.الجبالة في مواقع العم  أو عل  التوارب الر ينية 
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 : المواصفات الفنية: ثالثالجزء ال
 

 المـــواد:  0
واالشتراطات  سم 25×25× 25عل  مكعبات  لقو  الانر  دث يجب أن تاون فئات الخرساثة والتد ا: المتطلبات العامة 0.0

 وفقا لما هو مبيع في الجدوف التالي:الفنية والهامة لدرجات الخلطات الخرساثية حنب مواد الركام ب ثواعه 

 
 جة الخرسانةدر  "9ن/ملم95درجة  9ن/ملم91درجة 

 :اشتراطات الرمام الواج  تحقيقها الخشن الناعم الخشن الناعم
 ثنبة االمتصاس كتد أعل  % .2 4 6 4 6
 ثنبة التاك  كتد أعل  % .1 35 - 49 -
 معاير النعومة .3 - 3.2-1.3 - 3.2-1.3

 ثنبة المكافئ الرملي كتد ادث  % .4 - 79 - 65
 االفالة كتد أعل  .5 21 - 21 -
 نبة الات  الطينية او القابلة للتفتت حد أعل  %ث .6 22 - 22 -
 ثنبة المواد المتفتة أو الخفيفة كتد أعل  % .7 2 9.5 2 9.5
 ثنبة الالورايد كتد أعل  % .2 9.5 9.5 9.5 9.5
 ( حد أعل  SO3% ثنبة الابريتات )النلفات  .0 9.35 - 9.35 -
 حد أعل % 199ثنبة المار مع منخ    .29 1.5 - 1.5 -
 الجدوف المرف  –التدر   .22 2.9 5.9 2.9 5.9
 ثنبة التتف واالستطالة حد أعل  % .21 19 - 19 -
  299/599معام  الصالبة  .23 9.11 - 9.11 -

 
 

 رقم المنخل
 تدرج الرمام الخشن المستخدم في الخرسانة 

 النسبة المئوية المارة من المنخل
 2/1"عدسية قياس 4/3"حمصية قياس  2"فولية قياس  2"½جوزية قياس  
"1 299 - - - 
½"2 29-299 299 - - 
"2 19-59 05-299 299 - 
"4/3  29-39 49-29 05-299 299 

ــــــر ال
 قم 

ـــــــــــــــــــــــوع  ن
 الباطون 

أدنى مقاومة مسر 
 9للمكع  مغم/ سم

أدنى مقاومة مسر للمكع  
 9كغم/ سم للخلطات التجريبية

د الدنى لإلسمنت الح
 المستعمل بورتلندي مغم

نسبة وزن الماء 
 القصوى إلى اإلسمنت

أقصى هبوط 
 مسموح به

2 B-300 399 345 499سم29 9.6 كغم 
1 B-250 159 127 369 سم 2 9.7 كغم 
3 B-200 199 139 329 سم 0 9.2 كغم 
4 B-150 259 229 119 9.0 كغم  
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 رقم المنخل

 تدرج الرمام الخشن المستخدم في الخرسانة 
 النسبة المئوية المارة من المنخل

"2/1 - 5-59 59-29 09-299 
"2/3 9-29 9-25 15-69 29-299 

 59-5 29-9 5-9 5-9 (4رقم )
 1-9 29-9 1-9 1-9 (2رقم )

 

ة مع الرم  الطبيعي المؤلف مع جزيئات فلبة ومقاومة أو التصمة الناعمة للخرساث تتكون  للخرسانة:الحصمة الناعمة  0.9
كت  الصلصاف مع مواد خاملة اخرى ذات خصا ص متابهة.  ويجب أن تاون التصمة خالية مع المواد الغريبة الضار  ك

حديد  وبيريت التديد والمايكا والفتم والمواد العضوية أو أي مواد أخرى ضار  يمكع أن تتك  خطرا عل  وجذور ا شجار
لها ال الة هذب يختنثة ويجب عند اللزوم رن  التصمة و التنليح أو بكمية كافية مع ش ثها أن تتدث أ را سلبيا في قو  الخرسا

 المواد الضار  ويجب كذلك أن تطاب  المواففات التالية:
 يكون التدر  كما يلي:   .2

 رقم النخل "3/2 "4رقم  "26رقم  "59رقم  "299رقم 
 المار بالوزن بالنسبة المئوية 299 05-299 45-29 29-39 1-29

 
 .لمواففاتالتصوف عل  خرساثة مطابقة لطلب استخدام تدر  اخر شريطة ويجو  للمهندس 

 كتد اعل . %6ثنبة امتصاص الماء  .1
 عع العينة التي تمت الموافقة عليها. 9.1 ±والتفاوت  3.2-1.3معام  النعومة  .3
 (.AASHTO T 176) 259و   199أدث  للخرساثة    كتد 65و 159رساثة   للخ أدثيكتد  79المكافئ الرملي  .4
كتد أعل  لننبة  22كتد أعل  لننبة الفقدان باستخدام متلوف كبريتات الصوديوم في الفتص، و  21فتص ا فالة  .5

 الفقدان باستخدام متلوف كبريتات المغنينيوم في الفتص.
 .(AASHTO T 112)كتد أعل   %9.5ثنبة الات  الطينية .6
 كتد أدث . %5 199المار مع منخ  رقم  .7
 .(AASHTO T 121 –81)التوا ب العضوية: أن ال تاون أرم  مع اللون القياسي  .2

 

تتاون التصمة الختنة للخرساثة مع التص  الطبيعي أو التص  المكنر أو التجار  المكنر   الحصمة الخشنة للخرسانة: ..0
الضار  ا خرى ويجب أن ال تتتوي مواد ضار  مث  بيريت التديد أو المايكا أو المواد الخالية مع قتور الصلصاف أو المواد 

الرقا قية أو جذور االشجار أو ريرها مع المواد التي يمكع أن تتك  خطرا عل  حديد التنليح بطريقة او بكمية كافية مع شاثها 
 ن  التصمة لتنقيتها مع المواد الضار .أن تتدث أ را سلبيا في قو  الخرساثة ومتاثتها ويجب عند اللزوم ر

( AASHTOأو المواففات ) (B.S.882)يجب أن تاون التصمة مطابقة مع جميع النواحي لمتطلبات المواففات البريطاثية
 ( اذا طلب المهندس ذلك و يجب كذلك أن تطاب  التصمة المتطلبات التالية:ASTMاو ما يعادلها مع مقاييم )

 :يكون التدر  كما يلي .2
 رقم المنخل " 0½  "0 ½" 4رقم  8رقم 
 المار بالوزن بالنسبة المئوية 299 05-299 15-69 9-29 9-5
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شريطة تقديم بياثات مقنعة بالننبة لمواففات الخرساثة التي يتم  تخرويجو  للمهندس الموافقة عل  طلب استخدام تدر  
 التصوف عليها.

 كتد أقص . %4ثنبة امتصاص الماء  .1
كتد أعل  للخرساثة  49% (AASHTO T 96) 399و   159كتد أعل  للخرساثة    35% (ABRASION)التآك  .3

 .259و   199  
كتلد أعلل  لننلبة الفقلدان  %22و كتد أعل  لننبة الفقدان باستخدام متلوف كبريتات الصوديوم.   %21فتص ا فالة  .4

 باستخدام متلوف كبريتات المغنينيوم.
 .(AASHTO 112)أعل  كتد  %2ثنبة الات  الطينية  .5
 كتد أعل .9.35مجموعة الالوريدات )بالو ن بالننبة لألسمنت(  .6
 كتد اعل . %1.5مجموعة  ال  اكنيد الابريت)بالو ن بالننية لألسمنت(  .7
 كتد أعل . %2 199المار مع منخ  رقم  .2
 كتد أعل . %19دلي  التتف واالستطالة  .0
 كتد أعل . %1.1  ثنبة التآك  لما ة دور  مقنمة عل  خمنما ة دور  .29

 

في خلط الخرساثة عذبة ثظيفة وخالية مع الزيوت او المواد لمياب المنتعملة في رن  التصمة و يجب أن تاون ا المــاء:ـ  0.4
كلوريدات مث  لمعدثية الضار  الموجود  في مياب المجاري ويجب أال تتتوي عل  و القلوية أو المواد العضوية أو االتمضية أ

جزء في المليون  699سلفات الصوديوم تزيد عل  سلفات مث  جزء في المليون أو عل   2999يوم تزيد عل  كلوريد الصود
نت البورتالثدي يزيد متغيير في الوقت الال م لتجمد االس إلحداثكما يجب أن ال تتتوي المياب عل  شوا ب في كمية كافية 

قياسا عل  النتا   المتققة في حاف استعماف  %5يزيد عل   بما لالثضغاطأو احداث تخفيض في مقاومة المالط  %15عل  
فيها (PH)الخرساثة المصبوبة فيجب أن ال يق  الرقم الهيدروجيني  إلثضا أما بالننبة ال  المياب المنتعملة   الماء المقطر.

المياب وعملية  تغير في لون الخرساثة ويجب أن يبق  عم  مصادر ال و أال يتتوي عل  شوا ب يمكع أن تؤدي  5عع 
 مخلوطة بالرواسب الرملية أو الطيع أو ا عتا  أو ريرها مع المواد الغريبة. الميابستبها بطريقة تتوف دون جع  

 

يجب أن تاون المواد التي تضاه ال  الخلطات الخرساثية لتبم فقاعات  المواد التي تضاف الى الخلطات الخرسانية: 0.5
ية، أو لت خير التجمد أو ريرها مع ماركات معروفة ومواف  عليها ويجب استعمالها وفقا لتعليمات الهواء أو التبيبات البالستيك

االختبارت  بإجراءعينات مع هذب المواد ال  سلطة مختصة  الموردالتركة الصاثعة وتوفياتها.  ويجب عند الطلب أن يقدم 
اون تااليف هذب المواد متمولة بنعر الخرساثة وال يتقاض  وت ا شغافومواف  عليها للت كد مع اثها مناسبة لالستعماف في 

 عنها أسعار اضافية عند استعمالها. المورد
أن يعيع ثنب االسمنت والتصمة الناعمة والتصمة الختنة والماء قب  التروب في أعماف الخلط والصب، وأن  الموردعل  

ال يجو  ب ية مع اختبارات للموافقة عليها. و    ما قد يطلب يقدم ال  المهندس المتره كتفا بهذب الننب باإلضافة ال  ثتا
علما  طريقة أن يغير أو يعدف ثنب الخلط اال اذا قدم ثتا   اختبارات وثنب خلط جديد  ال  المهندس المتره للموافقة عليها.

رط مع شروط في أي شك  مع ا شكاف مع أي ش الموردان موافقة المهندس المتره عل  تصاميم الخلط ال تعفي ب
 المواففات.

أن  المورداذا كان المراد استعماف خال ط طبيعية مع التص  والرم  مع اضافة حصمة مع حجم معيع أو دون اضافتها فعل  
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ص  لتجم يت كد مع التغيرات الطبيعية في مصدر هذب المواد ال تلت  ضرر بقو  الخرساثة أو المتطلبات المتعلقة بالتد ا ق
اد مختار  مع مختلف أثتاء المتره أن يطلب اجراء اختبارات عل  الخرساثة المصنوعة مع مو للمهندس  التصمة.  ويجو 

، وان يطلب ثق  الخليط أو معالجته المنبقة وفقا لما يراب ضروري للت كد مع أن هذب المواد تطاب  المواففات المصدر
 المطلوبة.

 

تتضير  الموردعد موافقة المهندس عل  المواد ا ولية الال مة لا  فنف مع أفناه الخرساثة، عل  ب الخلطات التجريبية:ـ 9.0
متر مكعب مع الخرساثة  3/2خلطات تجريبية لا  فنف بتضور المهندس المتره وال يجو  أن تق  أي خلطة تجريبية عع 

ويجب في  استعمالها في ا شغاف. الموردي ينوي يجري خلطها في خالطة خرساثة مع ثوب مواف  عليه وشبيهة بالخالطة الت
مث  هذب التجار  استعماف الاميات الال مة للخلطة التجريبية بما في ذلك الماء، عل  أساس تعييع و ن ك  كمية بدقة وفقا 

تها ورفها لتصميم الخلط المواف  عليه ويجب أن ال تظهر في أية خلطة تجريبية بوادر الفص  بيع المواد عندما تتم مناول
اتباعها في مناولة ورص ثفم درجة الخرساثة في ا شغاف، ويجب أن تاون هذب الطر  كفيلة برص  الموردبالطر  التي ينوي 

 الخرساثة عل  الوجه الصتيح.
 

االسمنت والتصمة في الخلطات  ال يجب أن تاون كمية الماء التي ستضاه  نسبة الماء الى االسمنت في الخلطة:  9.9
اثية كافية لجع  هذب الخلطة فالتة بتي  يمكع رفها جيدا وفبها في  وايا القوالب وحوف حديد التنليح، ويجب سالخر 

تصميم جميع الخلطات مع  اوية التو يع الننبي للماء بتي  أثه ال يجب اال أن يكون اختبار التاوم وفقا لتجربة 
(AASHTO T 119 أو )B.S 1991-1992  سم 7هتزا ، و تعرض لالرساثة التي ستالخ ل اسم بالننبة 3أكثر مع

بالننبة ال  الخرساثة التي لع تخضع لإلهتزا . ويجب عند قياس الماء في الموقع اخذ ثنبة الرطوبة في التصمة بعيع 
ة اإلعتبار، ويجب اجراء اختبارات التاوم في فترات قصير  تاون كافية للت كد مع أن التغيرات في متتوى الرطوبة في التصم

 م خوذ  كليا بعيع االعتبار عند تتديد ثنبة المياب التي يجب اضافتها.
 

يجب أن تقاس التصمة عل  أساس الو ن ولاع يمكع النماح بقياسها عل  أساس  :قياس عناصر الخلطات الخرسانية ..9
و ن يجب أن تاون تالت التجم في  روه معينة مع موافقة المهندس المتره المنبقة عليها عندما يراد قياس التصمة بال

الو ن مع النوب الذي يواف  عليه المهندس المتره وتجب المتافظة عل  ثظافة هذب اآلالت وإبقارها في وضع جيد مع الدقة 
، بيع حيع وتخر، ووفقا لما قد يطلبه المهندس المتره الت كد مع دقة ك  تلة مع تالت الو ن.  وعندما الموردوالصتة وعل  
صمة بالتجم، يجب قياس ثنبة التصمة الناعمة والتصمة الختنة في فنادي  قياس جيد  الصنع ذات أبعاد يراد قياس الت

يكون المهندس المتره موافقا عليها وذلك لضمان أن أضعافا كاملة مع فنادي  القياس هذب ستؤمع استعماف كيم كام  أو 
تتيح الت كيد مع أن تقنيم أكياس أو أوعية اسمنت لع  أكثر مع االسمنت ويجب أن تاون خالطة الخرساثة مع النعة بتي 

يكون مطلوبا، ويجب أن يجري م ء فنادي  القياس عل  الوجه الصتيح  م ا الة ما ارتفع فو  المنتوى مع التصمة الناعمة 
ء عل  ك  ويجب تركيب جها  فالح لقياس الما عند الطلب تتنبا للزياد  الناجمة في حجم التصمة بنبب متتوى الرطوبة.

 خالطة ويجب أن يتوفر في ك  وعاء معد لتعبئة االسمنت ما يتير بدقة ال  الو ن الصافي لالسمنت الذي يتتويه.
 

يجب أن يجري خلط الخرساثة في خالطات مع النوب المركزي التي تدار تليا وال ينمح بخلط الخرساثة يدويا، اللط الخرسانة:  9.4
طة بتي  ينمح باستعماف كيم كام  مع االسمنت أو أكثر مع كيم ب عداد فتيتة ويجب أن يكون حجم اسطواثة الخال

لا  خلطة كما يجب أن تنتقر عملية الخلط حت  يتم تو يع المواد المختلفة في الخلطة بتك  متناوي حت  تصبح الخلطة 
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داخ   -بما فيها الماء-الخليط  مع الوقت الذي تصبح فيه جميع عنافرهي عملية الخلط   مدوأن متقنة في القوام واللون، 
عتريع دور  السطواثة الخالطة  عل  أن ال تق  هذب المد  عع دقيقتيع أو ،وفقا لما يتددب المهندس المترهو   ،االسطواثة

 ،نظيفا كامالدقيقة  ي سبب كان فيجب تنظيف االسطواثة ت 39هما أطوف مد ، وفي حاف توقف الخالطة لمد  تزيد عع أي
شفرات  تتآك يتظر استعماف الخالطات بعد أن و  م عملية التفريغ بتك  ال يؤدي ال  أي اثفصاف في مواد الخلطة.ويجب أن تت

ال يجو  اعاد  خلط أي جزء مع خلطه بدأت تتماسك سواء عل  طري  استعماف الماء و  الخلط ويجب استبدالها بتفرات جديد .
 ها ب ي شك  مع ا شكاف في ا شغاف.أو عدمه، كما أن مث  هذب الخلطة ال يجو  استعمال

 

 ار مكعبات أو اسطواثات الخرساثة القياسية ا سلو  التالي:يتبع في اختب :االتبار الخرسانة   0..
   تتضير الموردبعد الموافقة عل  المواد الال مة للخرساثة وقب  عتر  أيام عل  ا ق  مع القيام ب ي عملية فب يتول 

مع ثقطة التفريغ النها ي للخرساثة الطرية وذلك أخذ العينات للمكعبات اثل، ويجب 7ع قياس مجموعه مع ستة مكعبات م
 تتت اشراه المهندس المتره ويجري اختيار هذب المكعبات كما يلي: 

أيام مع تتضير الخلطة ويجري اختبار جميع فئات الخرساثة وجميع التغيرات المقترح  7مكعبات بعد  3يجري اختيار 
أيام أو المكعبات  7تبيع أن المكعبات التي تم كنرها بعد  وإذافي ثوب أو كمية أو مصدر التصمة واالسمنت، ادخالها 

الال م ومع  م وبناءا عل  توجيهات  اجراء المورديوم دون المنتوى المتدد في المواففات وجب عل   12التي كنرت بعد 
منت او الماء و/أو النوب أو الخالطة أو رير ذلك ويجب أن المهندس تعدي  تصميم الخلط و/أو مصدر التصمة أو االس

 يوم. 12أيام  لثي هذب المقاومة بعد  7تاون مقاومة اثضغاط مكعب الخرساثة بعد 
   اجراء اختبارات عل  التاوم و/أو عل  عام  التماسك وفقا الختبار عل  فترات يراها ممث  المهندس المتره  الموردعل

تافظة عل  فالحية وقوام الخلطات الخرساثية وفقا للخلطة أو تصميم الخلطة أو خلطة التجريب ضرورية للت كد مع الم
 ، وفي ك  ا حواف يجب اجراء التجار  عل  الصالحية ك  ساعتيع أ ناء عملية خلط الخرساثة.المتدد 

 

منع العنافر بعضها عع بعض أو يجب ثق  الخرساثة مع موقع الخلط ال  موقع الصب ب سلو  وسا ط ت نقل الخرسانة :  9..
خنار  بعضها وتاون سريعة ال  حد كاه يتوف دون بدء الخرساثة في التصلب قب  رفها في الموقع.  ويجب أن تصب 

جريان ال  الخرساثة في أقر  موضع ممكع مع مكان فبها النها ي في ا شغاف، ويجب أن ال ينمح لها باالثنيا  أو ال
ضخ الخرساثة  أقدام، ويجو  5خلطة عع ارتفاب يزيد عل  ماف المناقط لصب الخرساثة او القاء اليجو  استع تخر، والمكان 

 في أثابيب خافة ولاع بعد التصوف عل  موافقة المهندس المتره.

يجب فب الخرساثة في موقعها النها ي في أسرب وقت ممكع بعد اتمام عملية خلطها وقب  بدء فتر  : ص  الخرسانة   4.0
 .المتدد  لذلك ا ماكعفي  حنب تعليمات المهندس المتره او ممثله سك في جميع ا حوافالتما

 

 . يورد الباطون الجاهز للطلبيات عل  اساس سعر الاو  مثبت بتهاد  االرساليات للتركة والامية والمورد 
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 نماذج المناقصة: الجزء الرابع
 
 
 
 
 
 

 (: نموذج عرض عطاء0نموذج رقم )
 

  5/9102/: ب ر م مناقصة رقم      المدينة    لمواقع مختلفة في  باطون جاهز مناقصة توريد :المشروع
 

 (:........................................................................المشترية الجهة)السادة الى 
 

ا عمللاف المللذكور  للمتللروب  بتنفيللذة وجميللع الو للا   وتعليمللات العطللاء الخافلل بدراسللة شللروط العطللاءقمنللا بعللد أن 
أعالب وتفهمنا ماهيتها وجميع الظروه المتيطة بها وسا ر العادات المتلية والرسوم والعماف واآلليات وريرها مع 

 ا مور التي لها عالقة بها فإثنا ثتع الموقعيع أدثاب:
………………………………………………………………………………………………………………………………  

الجهللة مللع توريللد مللواد اللل  مواقللع العملل  حنللب تعليمللات نفيللذ كاملل  ا عمللاف المطلوبللة ثعللرض بلل ن ثقللوم بت .2
 وبا سعار المذكور  في جدوف الاميات. ومواففات العطاءووفقا لتروط  المتترية

وثتعهللد فللي حللاف قبللوف عطا نللا أن ثقللدم الافللاالت المطلوبللة )ان وجللدت( مللع البنللوك المعتمللد  لللديكم وبللالقيم  .1
 النماذ  المرفقة في و ا   العطاء. المطلوبة وحنب

وثواف  عل  أن ثلتزم بهذا العرض لمد  تنعيع يوما  ابتداء مع التاريخ المتدد الستالم العطلاءات ويبقل  هلذا  .3
 العطاء ملزما  لنا طيلة هذب المد .

عقلدا  ملزملا  وإل  أن يتم اعداد عقد االتفاقية الرسلمي والتوقيلع عليله فلإن عرضلنا هلذا ملع قلرار اإلحاللة يتلك   .4
 بيننا وبينام.

ولالم التل  فلي  وثعلم كذلك ب ثام رير ملزميع بإحالة العطاء المذكور عل  أق  ا سعار أو قبوف أي عرض .5
 وأثام رير ملزميع لبيان أسبا  ذلك. تجز ة العطاء عل  أكثر مع مورد

 ان هذا النموذ  وملتقه يتكالن جزءا  مع و ا   هذا العقد. .6
 

 ي اليوم:  ..................... من شهر: ................ عام: .......................حرر ه ا العرض ف
 

 توقيع المناقص: .................................... شاهد: ........................................
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العقد (: اتفاقية9نموذج رقم )  
 

  5/9102/: ب ر م مناقصة رقم      المدينة    مختلفة في  لمواقع باطون جاهز مناقصة توريد: المشروع
 

 ...................................................ويمثلها  بلدية رام الله(   الجهة المتتريةفري  أوف:  )
 .................................................................................................وعنواثه:  

 .................................ويمثله    ...................................(  الموردفري   اثي:  )
 ................................................................................................وعنواثه:  

 مقدمة العقد:

باطون جاهز لمواقع مختلفة في المدينة وذلك حنب البنود المدرجة في توريد تررب في  الجهة المتتريةبما أن 
فقد تمت الموافقة عل  العرض المقدم مع الفري  الثاثي )المورد( لتنفيذ و ا   المناقصة للمتروب المذكور أعالب، 

  لقيمة المضافة.وذلك حنب سعر الوحد  المدون في جدوف الاميات واالسعار شامال ضريبة االمتروب 
 

 وقد اتفق الطرفان على ما يلي:

 مقدمة العقد جزء ال يتجزأ منه   أوال :

 المنتندات اآلتية والمرفقة بهذا العقد جزءا  ال يتجزأ مع االتفا  وهي: اثيا :  
 للمناقصيعالتعليمات وفف العم  و  .
 التروط الخافة للعقد .
 المواففات الفنية العامة للمتروب .
 جدوف الاميات .
 استمارات المناقصة والنماذ  المرفقة .

 توقيع الفريقان عل  هذا العقد يعتبر بمثابة توقيع لهما عل  كافة المنتندات المذكور  والمرفقة بهذا العقد.   الثا :

 شروط االتفاق:
بطلللب المللواد قبلل  سللاعتيع مللع فإثهللا ملزمللة  المللوردوافقللت عللل  العطللاء المقللدم مللع  الجهللة المتللتريةحيلل  أن  .2

حنللب الموافللفات وطبقللا  لألسللعار المتفلل  عليهللا والمرفقللة  بتوريللد المللواد الفريلل  الثللاثي، وبالمقابلل  يلتللزم لعملل ا
 عنها.أو مع ينو   الجهة المتتريةلالتفا  وطبقا  لألوامر والتعليمات التي تصدر عع 

خللالف سللاعتيع التفللا  حنللب هللذا العقلد وحنللب موافللفات ا للمللواد( المللوردالفريلل  الثلاثي ) توريللدفلي حالللة عللدم  .1
تتمي  المورد كافة ا ضرار مث  أجور العماف واآلليات وتوريد مواد ملع ملورد  جهة المتتريةللمع الطلب يت  

 تخر مع تتمي  الفري  الثاثي كافة التااليف اإلضافية.
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لغيلر ويتتمل  ( أن يطب  قواثيع النالمة العاملة وأن يتلافع علل  سلالمة وممتلالات االموردعل  الفري  الثاثي ) .3
، وعليله أن يلتلزم بإعلاد  التلاف الل  ملا توريلد الملواد لموقلع العمل المنؤولية كاملة علع أي أضلرار ينلببها أ نلاء 

 كان عليه قب  البدء في العم .

عقللد وشللاملة تفاقيللة الع اابتللداء مللع تللاريخ توقيلل ،95/09/9102ســارية المفعــول لغايــة  العقــدتنفيــ   مــدةتالون  .4
 ياد الرسمية.   يام العط  وا ع

بخصم كافة الرسوم المالية المنتتقة علل  الملورد قبل  افلدار أيلة دفعلة منلتتقة، وبتلك   الجهة المتتريةتقوم  .5
 تلقا ي.

تخللتص متللاكم النلللطة الوطنيللة الفلنللطينية بللالنظر فللي أي ثللزاب قللد ينتلل  عللع تنفيللذ هللذا العقللد وتعتبللر القللواثيع  .6
 أي ثزاب.المعموف بها في المنطقة هي المرجع لفض 

التل  فللي اجلراء الفتوفللات المخبريلة عللل  الملواد بمللا تلراب مناسللبا، وفلي حالللة رسلو  العينللات  الجهلة المتللترية .7
 ال  تتميله كافة المصاريف المترتبة عع ذلك. باإلضافة الموردتاون تااليف الفتص عل  حنا  

( فلي أي ملع التلاالت الملورداثي )الغلاء العقلد بموجلب كتلا  خطلي موجله الل  الفريل  الثل جهة المتلتريةلليت   .2
 اآلتية:

 اذا فدر ضدب قرار بمصادر  ممتلااته بعد افالسه. .

 اذا أجرى اتفاقا  لتتوي  العقد لصالح دا نيه أو ادخالهم في العقد كتركاء. .

 .الموردسواء كاثت بقرار متكمة أو كان برض   المورداذا تمت تصفية شركة  .

ذ أي عم  يتعل  بهذا االتفا  وذلك بعد اخطارب كتابيا  بالتنفيذ خالف اذا تخلف أو تهاون عع القيام بتنفي .
 مد  سبعة أيام. 

 " قد قدم رشو  أو قيامه بالغل لتنفيذ ا عماف.المورداذا  بت ب ن الفري  الثاثي " .

 عع العقد. المورداذا تخل   .

 أي خاله. يكون النص لهذب االتفاقية باللغة العربية وهي اللغة المعتمد  والمرجع عند .0

 حررت هذب االتفاقية ووقع عليها يوم ......................... تاريخ ....................... . .29
 

 (الموردالفريق الثاني )
 

 (الجهة المشتريةالفريق الول )

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

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

 الوظيفة: .............................................
 

 وقد شهد على ذل : ..................................

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

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

 .........................................الوظيفة: ......
 

 وقد شهد على ذل : ....................................
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 (: مفالة حسن التنفي .نموذج رقم )

 

  5/9102/: ب ر م مناقصة رقم    المدينة      لمواقع مختلفة في  باطون جاهز مناقصة توريد: المشروع
 

 إلى السادة بلدية رام الله
 

قد كفل  …………………………………………………………………… ينرثا اعالمكم ب ن مصرفنا 
بخصلللوص ………………………………………………………………………  الملللوردبكفاللللة ماليلللة 

بمبللللللللللللغ ………………………………………  لمتلللللللللللروب…………………………  مناقصلللللللللللة رقلللللللللللمال
…………………………………………………………….. فقللللللللط ………… ……………………

للوارد  فلي و للا   العقلد، وإثنلا ثتعهلد بلل ن ثلدفع لالم مجللرد وذللك لضلمان تنفيلذ العقللد المتلاف عليله حنلب التللروط ا
ورود أوف طلب خطي منام المبلغ المذكور أو أي جلزء تطلبوثله منله بلدون أي تتفلع أو شلرط ملع ذكلر ا سلبا  

قد رفلض أو أخفل  فلي تنفيلذ أي التزاماتله بموجلب العقلد وذللك بصلره النظلر علع  الموردالداعية لهذا الطلب ب ن 
 عل  اجراء الدفع. الموردو مقاضا  مع جاثب أي اعتراض أ

 
وتبقلل  هللذب الافالللة سللارية المفعللوف مللع تللاريخ فللدورها ولتلليع تنلللم ا شللغاف المنجللز  تنلللما  أوليللا  وبموجللب العقللد 

الجهللللة مللللا لللللم يللللتم تتديللللدها أو تجديللللدها بنللللاء عللللل  طلللللب ………………………… المتللللدد مبللللد يا  بتللللاريخ 
 .المتترية

 
 

 …………………………………………………… توقيع الكفيل / مصرف
 ………………………………………………………المفوض بالتوقيع:  

 ……………………………………………التاريا:  
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 تقدير الكفاءة للمناقصين(: 4نموذج رقم )
 

  5/9102مناقصة رقم: ب ر م /       لمواقع مختلفة في المدينة     باطون جاهز : مناقصة توريد المشروع
 

 

  -( :ناقصع عقد ت سيم مؤسنة المثنخة م ثوب المؤسنة ) ترف  .0
 ..…..………………..……… ناقصمكان وسنة تنجي  الم - 
 …………………………ناقصللممنطقة العم  ا ساسية  -       

 

       :لتيك  الجديدحجم ا عماف المورد  مع ثفم ثوب هذا العطاء خالف الننوات الثالث الماضية مبينة با .9
 قيمة العمل المورد العمل الموردع نو  الجهة المشتريةاسم  اسم المشروع 

1926     
1927     
1922     

 

 االتفاقيات الحالية قيد التوريد لدى الشرمة :  ..
 مدة التوريد امر المباشرة الجهة المشترية اسم المشروع الرقم
2.     
1.     
3.     
4.     
 

 ين للقيام بها : "أعمال التوريدات من الباطن المزمع تلزيمها وأسماء المرشح .4
 مدة العمل في ه ا المجال اسم وعنوان المرشح لتنفي ها قيمة التوريدات من الباطن أجزاء العمل الرقم
2.     
1.     
 
 

 إثبات مقدرة المورد المالية )حساب البنوك مث ( .  .5
 اثبات المقدرة المالية المبل  البيان الرقم

2.    
1.    
 

 شهادات االنجاز واالثبات للمعلومات المدرجة أع ه حال طليها وذل  الثبات مقدرة المورد المالية والفنية. م حظة: يطل  ارفاق
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 جدول الكميات واالسعار: الجزء الخامس
 بلدية رام الله

 مدينة ال لمواقع مختلفة في باطون جاهز مناقصة توريد
 جدول الكميات والسعار

 الكمية الوحدة بيان العمل الرقم
 سعر الوحدة

 شيكل أغورة
"بركام مع  B200خلطات باطون جاهز توريد وثق  أجور وتااليف  .0

مع " اخر حنب تعليمات المهندسبتجم أو أي ركام  يةمالنمن
وتعليمات المهندس المتره ضمع حدود بموجب المواففات مضخة 

 0 .م العقد و ي موقع داخ  حدود المدينة.

  

   0 .م .مضخةولاع بدون ( 2قم )ر  كالبند الناب  .9
"بركام مع  B250توريد وثق  خلطات باطون جاهز أجور وتااليف  ..

مع  ية أو أي ركام بتجم اخر حنب تعليمات المهندس"مالنمن
وتعليمات المهندس المتره ضمع حدود بموجب المواففات  مضخة

 0 .م العقد و ي موقع داخ  حدود المدينة.

  

   0 .م .ولاع بدون مضخة( 3رقم ) كالبند الناب  .4
بركام مع " B300توريد وثق  خلطات باطون جاهز أجور وتااليف  .5

مع ية أو أي ركام بتجم اخر حنب تعليمات المهندس" مالنمن
وتعليمات المهندس المتره ضمع حدود بموجب المواففات  مضخة

 0 .م العقد و ي موقع داخ  حدود المدينة.

  

   0 .م .بدون مضخة ( ولاع5رقم ) ب كالبند النا .6
    
 .................................................................................:.......................المورداسم 

 ................................................................................:......................الموردعنوان 
 ..................................................................................رقم التلفون والفاكس:.............

 ............................................................................................:.....الموردالتم وتوقيع 
 

  م حظات:
 .يتوجب عل  مقدم العطاء التوقيع عل  كافة ففتات جدوف الاميات 
  سعر الوحد جدوف الاميات أعالب هو للتنعير عل  أساس " "unit rate ات المتوقع توريدها في أي بغض النظر عع الامي
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 طلبية.
  سنة المواففات والمقاييم عل  المورد التصوف عل  شهاد  مطابقة لجميع المواد المورد  ال  المواقع المختلفة مع مؤ

 .الفلنطينية


