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 الدعـــــــــوة للمناقصـــــــة
 

 مة وامامان وامارشاد على الطرق الداخلية للمدينة مناقصة توريد وتنفيذ أشغال وسائل السال
                                               6/9102/: ب ر م رقم  مناقصة

 

 واألةيا السيالةة تدعو بلدية رام الله المقاولين المؤهلين لالشتراك في  المااصةية الميرةورع هعيالل ولليف لتاشيير هشيئا  و يا   
 حسب الجدو  التال : وللف  ،داخلية ف  ةواصع ةتشرصة ةن المدياةال على الطرق واإلرشاد 

 

 

وشيروهاا  وثيا   المااصةيةوللف حسب االختةاص المطلوب والمحدد ف  اإلعال  حيث يمكن الحةو  على نسخة ةين 
خال   اعات الدوام الر يم  اعتبيارام ةين التيارال والموعيد المحيدد في  اعيال   ةباى بلدية رام الله-ة الجماورةرةز خدةةن 

الجاية المتيتراة ريير ةقييدع أ صي  اال ي ار  علميا أي   دوالر هةراكي ، 011 الةحف،  وللف ةقابي  ر يغ ريير ةسيترد صيمتيه
دو  ابييدا  اال ييباب  بيي هيياحسييب ةييا تييرال ةاا ييبا او الئا  ةييةالمااصتجز يية واحيي  لاييا ولاييا الحيي  فيي  عييدم سبييدا  األ ييباب، 

ر ييو تاييتغ ا ييتيشا  ااييور االعييال  أالةييحف علييى ةيين و  ،وصانونيييةةالييية  دو  ا  يترتييب علييى هييرا االلئييا  اييية ةطالبيياتبييو 
 .المااصةةعليه 
 

 طبيعة العمل البند الرقم

0. 
 دها  وت ليغ التوارع للباود التالية :

 دها  االكراليف -
  Thermoplasticدها  الثيرةوبال تيف. -

 توراد وتاشير هشئا 

 خاز  البلديةتوراد الى ة عبوات دها  اكراليك  لجبه األرصشة والجزر .2
 توراد الى ةخاز  البلدية شاخةات ةروراة .3
 توراد وتاشير هشئا  شاخةات ارشادية .4
 توراد وتاشير هشئا  ةطبات ةن المطاط .5
 توراد وتاشير هشئا  عيو  القطط .6
 توراد الى ةخاز  البلدية ةرايا ةحدأة .7
 ئا توراد وتاشير هش  Hand Railحوااز حماية لالرصشة  .8
 توراد وتاشير هشئا  Guard Railحوااز حماية للطرق  .9

 توراد الى ةخاز  البلدية "هصماع ةروراة،فالشر وصواعد الدية"وسائل المرور المؤقتة للطرق  .10
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 والتعليمات للمناقصينوصف العمل أوما: 
الداخلية للمدياة  على الطرق واإلرشاد  واألةا السالةة  ا   و ئا  وتاشير هشنق  و يتم  ال م  توراد : وصف العمل. 0

وب ي ةمية يتغ تحديدها وألي ةوصع داخ  حدود المدياة، وتاشير ة  ةا يلزم  -هدنالالجدو  كما هو ةوضح ف  -
 دادو  الكميات وت ليمات الماادس المترف ضمن حدود ال قالمخططات و النجاز ال م  وللف أمواب المواصشات و 

، وبحيث الش الة الت  تساهغ لحد ةبير ف  تخشيف عدد الحوادث الطرصية وللف لتوفير و ا   السالةة واالةا  واالرشاد
جاة لأمواب المواصشات ال اةة ألشئا  الطرق والمواصشات والتروط المرفقة واح  ل المااصةةيتغ تاشير هشئا  

 :التاليةالر يسية األعما   المااصةةتضمن تا با. و رال ةاتأالتك  الري  المااصةةتجز ة باود  المتتراة
 وراة،فالشر وصواعد الدية".هصماع ةر "وسائل المرور المؤقتة للطرق ،وا  اكراليك  لجبه االرصشة والجزرهشئا  توراد عبوات ده 
  توراد شاخةات ولوحات المرور الدا راة، والمثلثة، والمرب ة، والمضل ة، الجاهزع للتجميع ف  ةوصع ال م  وة  ةا يلزم ةن

 ةراأط وبرار  وهعما  التثقيب واللحام الالزةة.
 لمواصشات  توراد وترةيب اللوحات االرشادية، أحيث تحدد هأ اد اللوحة حسب الاص وللف هبقاMUTCD اللوحات  لحجغ

، ةع واود  اغ أاألرصاما غ الماطقة و/هو المااه  المراد التواه الياا عاد التقاه ات والمسافات تتضمن اللوحات االرشادية و 
واجب ه  تكو  هعمدع  أة أاللئتين ال ربية واالنجليزاة،المااه  وبحيث تكو  الكتاة و/هو ارشادي يد  على اتجال الماطق

 ةجلشاة، وةئلقة ةن سحدى اااتاا، واالتجال األخر ةثبت ف  صاعدع ةسلحة. لتثبيتا
  الثيرةوبال تيف( تخطيط الطرق أا تخدام دهانات اللدا نThermoplastic و/هو االكراليف وباأللوا  المحددع لمث  هرل )

واصع ةختلشة ف  ت الشاية وب ي ةمية ولماألعما  أاإلضافة الى تاشير هشئا  عيو  القطط والمطبات، وللف أمواب المواصشا
 .المدياة

 للمتاع " توراد وترةيب حوااز Hand Rails"  وحوااز حماية للسيارات ةن االنزالق “Guard Rails”اوانب  ةثبتين على
 المستواة و/هو الماحاية وف  ةواصع ةتشرصة ةن المدياة. واألرصشةالطرق 

 مباشرة تنفيذ العمل طبيعة العمل البند الرقم

0. 
 دها  وت ليغ التوارع للباود التالية: 

 دها  االكراليف -
  Thermoplasticدها  الثيرةوبال تيف. -

 توراد وتاشير هشئا 
 هيام ةن تارال االش ار04خال  

 

 هيام ةن تارال االش ار7خال   توراد ك  لجبه األرصشة والجزرعبوات دها  اكرالي .2
 هيام ةن تارال االش ار04خال   توراد الى ةخاز  البلدية شاخةات ةروراة .3
 هيام ةن تارال االش ار04خال   توراد وتاشير هشئا  شاخةات ارشادية .4
 الش ارهيام ةن تارال ا04خال   توراد وتاشير هشئا  ةطبات ةن المطاط .5
 هيام ةن تارال االش ار04خال   توراد وتاشير هشئا  عيو  القطط .6
 هيام ةن تارال االش ار04خال   توراد الى ةخاز  البلدية ةرايا ةحدأة .7
 هيام ةن تارال االش ار04خال   توراد وتاشير هشئا   Hand Railحوااز حماية لالرصشة  .8
 هيام ةن تارال االش ار04خال   وراد وتاشير هشئا ت Guard Railحوااز حماية للطرق  .9

01. 
هصماع ةروراة،فالشر "وسائل المرور المؤقتة للطرق 

 وصواعد الدية"

 توراد الى ةخاز  البلدية
 هيام ةن تارال االش ار04خال  
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 يخطير الجايةوا   ،الكاةي على ه  يبين أ طا ه عاوانه بالشيكل الجديد لمااصةة يقدم المااصص عرضه على الاسخة األصلية ل .9
 عن ة  تئيير ف  عاوانه. المتتراة

واوضيع  ،علييه ا يغ ورصيغ المااصةية فقيط دو  هي سشيارع تيد  عليى ا يغ الماياصص واكتيب  ةئليف ةقشي  وةختيوم في يقدم ال طيا  .3
   ال طا  داخ  الةادوق المخةص لوضع ال طا ات.

ا تشسارات عن ةوضوع المااصةة تقدم خطيا الى صسغ درا ات المتياراع ولين تقبي  هي ا تشسيارات تيرد صبي  الموعيد الاايا    هية .4
 لتقديغ ال طا ات أ ص  ةن ثالثة هيام.

 

ةسييؤولية المايياصص وحييدل وليين يييتغ ت واضييه عااييا، وعلييى المايياصص اال تشسييار ةيين الجاييات  ل طييا  هيي ا  تكيياليف تحضييير ا .5
 ةافة الم لوةات المت لقة أالمتروع.  الم اية عن

 

ه( تكتب ه  ار ال طا ات أالحبر وبالتيك  الجديد واوضع   ر الوحدع لكي  صياف حسيب الجيدو  ولين يقبي  هي عير  ريير  .6
 ةشة  ) ةبلغ ةقطوع ( ةا لغ ياص على للف ف  وثا   المااصةة.

أ ييد ر أي ي ادعييا  يقيدم ةيين الماياصص و يوف ليين يا يوخاصية ايداو  األ يي ار،  اق ال طييا ب( عليى الماياصص توصيييع امييع هور 
 فتح الم اراف أحةو  خط  ف  عطا ه.

 

 

، وتقيديغ ال ير  المااصةةعلى المااصص ا  يقدم   ر الوحدع باا  على التروط ال اةة والخاصة والمواصشات الشاية الخاصة أ .7
هو المواصيشات الشايية وفي   المااصةيةهي ةن شيروط  ي تبر التزاةا ةؤةدام بارل التروط والمواصشات وال يح  له شطب هو ت دي 

 .حا  ةخالشته لرلف ي تبر عطا ل الريام 
  -يل :صب  ا  يتغ التقييغ التشةيل  لل طا ات  تقوم لجاة ال طا ات بتحديد ةا  .8

 الا ةا  ال طا  ةوص ا توصي ا صحيحا ةمن لاغ التشواض أالتوصيع. –ه 
 ةع هوراق المااصةة، واال  يتغ رفضه.  صحيحا وةتجاوبا ةا  ال طا الا ةا  –ب 

رير ةقيدع أقبو  هص  اال  ار ولاا الح  ف  رفض هو صبو  هي عر  او تجز ة المااصةة دو  بيا  اال يباب  الجاة المتتراة .2
 .او تجز ة باود المااصةة أالتك  الري ترال ةاا با وبدو  بيا  اال باب

 4نميول  رصيغ و  أحيث يتضمن ت بئة امييع الوثيا   المطلوبية المااصةةع سلى على المااصص تسليغ ال طا  حسب ت ليمات الدعو  .01
 "تقدير الكشا ع للمقاولين".

الم لوةيييات الخاصييية أاختييييار او توضييييح هو تقيييييغ هو ةقارنييية ال طيييا ات والتوصييييات الخاصييية أاإل يييااد ال ييييتغ اإلفةيييا  عاايييا  .00
، ةميا ه  صييام هي ةايافس المااصةةى يتغ اإلعال  عن سحالة للمااصةين هو هي شخص آخر ليس له عالصة بارل اإلارا ات حت

والخاصة أ مليات التقييغ والتر ية صيد ييؤدي اليى ا يتب اد ورفيض  الجاة المتتراةأمحاولة الت ثير على اإلارا ات الت  تقوم باا 
 عطا  هرا المااصص. 

 . ر ميايتغ توصيع ال طا  ةن صب  شخص ةشو  أالتوصيع، وارف  ةع ال طا  توةيال  .09
( 091وصــال ه لمــدة  شــيكل يديــد"  "10,000 مقطــوب بقيمــةكمبلــ  كيي  عيير  يجييب ه  يكييو  ةةييحوبام أكشاليية المااصةيية  .03

واال ييتغ ةةيادرع ةشالية  المااصةة، وال يجوز  حب ال ر  صب  انتاا  هرل المدع او صب  تر ية من تاريخ إقفال المناقصة يوما  
ااية التخيال هي سايرا ات صضيا ية. و يوف لين يلتشيت اليى ال طيا ات ريير المةيحوبة دو  ح الجاية المتيتراة المااصةة لةالح

عيين هحييد الباييوك ال اةليية ضييمن ةايياه  السييلطة الوهاييية  عةشاليية باكييية صييادر  المطلييوب أمواييبأكشاليية المااصةيية أكاةيي  المبلييغ 
 ألكثر ةن ةااصةة.ةن ةشالة  هكثرالشلسطياية وال يجوز دةج 
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او انتاييا  المييدع المحييددع  المااصةييةى هصييحاب ال طييا ات رييير المقبوليية بييدو  هلييب ةييااغ أ ييد سحاليية تييرد ةشاليية المااصةيية اليي .04
 لةالحية ال طا .

ةشالييية حسييين التاشيييير لضيييما  التزاةيييه  لجاييية المتيييتراةم لعليييى الماييياصص وب يييد تبلئيييه صيييرار االحالييية وصبييي  توصييييع االتشاصيييية ه  يقيييد .05
لمدع  يراا  ال قيد  سارية المفعول شيكل يديد""40,000 بقيمة بل  مقطوب كموال م  حسب التروط والمواصشات  المااصةةأ

ابتدا  ةن تيارال هةير المباشيرع للمتيروع ولئايية تقيديغ ةشالية اصيال  ال ييوب، وبحييث تكيو  -كاةلة أاإلضافة الى شار اضاف  
أالقيمييية والمييدع المحيييددع،  تييتراةالم جاييةللصييادرع عيين بايييف او ةؤ سيية ةالييية ة تميييدع فيي  ةاييياه  السييلطة الوهاييية الشلسيييطياية 

 وبحيث تكو  تكاليف ا تةدارها على نشقة المقاو .
 

تكاليف  أما فيااشاةلة لجميع الضرا ب الحكوةية وة  ةا يترتب عليه للوفا  أالتزاةاته الت اصدية  األ  ار الت  يض اا المااصص .06
واألةيييور ال ارضييية والاشقيييات الالزةييية لتاشيييير هعميييا  المااصةييية والخيييدةات  األييييدي ال اةلييية والميييواد والليييوازم والتجاييييزات والم يييدات

 وإنجازها أتك  ةتقن. 
 

لكافة باود االعما  الموضحة في  ايدو  الكمييات، و يتتغ المحا يبة الااا يية بالتسعير على أساس سعر الوحدة  يقوم المااصص .07
والمقياو   الجاية المتيتراةالااد ي  ةين صبي  اايازي حسب الكميات الت  تغ سنجازها والت  تمت الموافقة علياا أ د عملية الكيي  

 ة ام.
 

وةسييتوف  لكافيية  فيي  حييا  ةييو  المايياصص المسييتجيب عطيياشل اوهراييام لتييروط المااصةيية والييري تييغ تقييمييه أالتكلشيية االصيي  لل طييا  .08
ةحد هصةى طا ين ه  تقوم بتر ية ع الجاة المتتراةف  ةااصةات هخرى، فإنه ةن ح   الجاة المتتراةةت اصد ةع ، المتطلبات

  على نشس المقاو  ف  فترع ةتزاةاة.
 

 إلثبات ةقدرع المااصص الشاية.وللف "تقدير الكشا ع للمااصةين  (2)على المااصص ت بئة نمول  رصغ ه.  .02
للبلدييية الحيي  فيي   ييحب ال طييا  سلا ثبييت ا  الم لوةييات المواييودع فيي  نمييول  تقييدير الكشييا ع للمقيياولين ةئلوهيية حيييث  يييتغ  ب.

درع الكشيياالت وتوصيييف المقيياو  عيين ال ميي )سلا ةييا  صييد بييده أالتاشييير( وإكمييا  األعمييا  علييى حسيياأه ةامييا بلئييت التكيياليف ةةييا
 وتحميله المسؤولية عن األضرار الت  صد تاجغ عن للف دو  ه  يكو  للمقاو  الح  أالمطالبة أ ي ت واض.

 

أيي ي صيييئة ةانييت و ييوا  أتييك   الجايية المتييتراةةسييتخدة  الئييأ هو التالعييب هو رشييوع هحييد ةييو ش  هو  سلا حيياو  المايياصص .91
 ةباشر او بوا طة الئير فإنه يح  للبلدية سلئا  ال قد وةةادرع الت ةياات والكشاالت واتخال اإلارا ات الت  تراها ةاا بة.

 

يييية اةيييور اخيييرى تخيييص  ات او االتحيييواالت الباكيييية المت لقييية أاليييدف وهت يييابيتحمييي  المقييياو  ةافييية تكييياليف المرا يييالت البراديييية  .90
 .المااصةة
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 للعقد الشروط العامةثانيا: 
 

 (0222يتم العمل حسب الشروط العامة  فيديك 
 

  دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع امانشائية(
 الجزء األول

 
 
 
 
 
 
 

 للعقد شروط خاصةثالثا: 
 

 يتم اعتماد الشروط الخاصة الفلسطينية والنماذج
 

 الموحد للمشاريع امانشائية(  دفتر عقد المقاولة
 الجزء الثاني
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 :للعقد اماضافية الشروط الخاصةا: رابع
 

 الر مية.   واألعيادال ط   أليامع ال قد وشاةلة يةن تارال توصابتدا   95/09/9102 تكو  فترع ال قد  اراة المش و  لئاية .0
 المواد:واعتماد ف ص  .9

 س المترفيتغ تقديغ عياة لالعتماد ةن صب  المااد. 
 خير ال يايات، وايؤةن عليى نشقتيه ةيا يقتضييه التسيايالت الالزةية أل على المقاو  ه  يقدم للماادس المترف وة اونيه امييع

 للف ةن عمالة وهدوات وةواد.
لجاية ا"نمول  تقدير الكشا ع للمقاولين" والمواف  علييه ةين صبي   5أمواب ادو  رصغ  الالزةةتوفير الطواصغ الشاية مقاو  على ال .3

  .المتتراة
ــةعلييييى المقيياو  صبيي  المباشييرع فيي  هي عميي  ةتييمو  أال قييد، ا  يقييوم علييى حسيياأه الخيياص أالحةييو  علييى  .4 ــات التالي  التأمين

واأقا اا  اراة المش و  ةن تارال توصيع ال قد وحتيى سنجياز امييع األعميا  ةاةلية وإصيدار شياادع اال يتالم الااا يية، هياميا يقيع 
 -أ د اآلخر:

على ال ما  والمستخدةين لمةلحة المالف أما ال يق  عن المبالغ الت  يستحقاا ة  ةااغ أمواب القوانين  الت ةين .أ
 واألن مة والت ليمات السا دع عن الحوادث واإلصاأات وةكاف ع نااية الخدةة. 

 .كاته أسبب تاشير هعما  المااصةةةسؤولية المالف عن األضرار الت  تلح  أالشرا  الثالث وةمتل .ب
 الت ةين التاة  ضد اميع األخطار أإ غ المالف. .ج
 الت ةين ضد الحوادث على السيارات واآلليات ال اةلة ف  المتروع: .د

  وتشاصي   المااصةةةبياا علياا ا غ  الجاة المتتراةعلى المقاو  ا  يقدم ةجموعتين هصليتين ةن بوالص الت ةين الى
 علياا صب  المباشرع أاألعما .  الجاة المتتراةة التئطية المتمولة أالت ةين، وا  يحة  على ةوافق

  أمدع ال تق  عن ثالثين يوةا عادةا ياوي المقياو   الجاة المتتراةيجب ا  يرةر صراحة ف  ة  بوليةة شرط سخطار
 . الجاة المتتراةسلئا ها او ت ديلاا، وا  على الترةة المؤةاة ةسؤولية التقيد بارا الترط لمةلحة 

 او ةمثليايا هو  الجاية المتيتراة أمايع شيرةة التي ةين ةين الرايوع اليى والص الت ةين عليى شيرط صيراحيجب ا  تحتوي ب
لةيييالحاا لتحةيييي  هيييية ةبيييالغ صاةيييت التيييرةة  المااصةيييةبتاشيييير  الجاييية المتيييتراةةو شيايييا او عليييى الجايييات التييي  تقيييوم 
 ألي  بب ةن األ باب. الجاة المتتراةالمؤةاة للمتروع بدف اا للمقاو  او 

 
  ةن الماادس المترف لمواصع ال م . الر مية والكتابيةعلى المقاو  هخر الموافقة  المااصةةصب  المباشرع أ عما   .5
يلتييزم المقيياو  أمباشييرع تاشييير اشييئا  هي هلييب ةيين باييود اييدو  الكميييات ةامييا ةييا  ةقييدارل وحسييب حاايية الجايية المتييتراة وألي  .6

مـن تـاريخ األمـر و  : وصـف العمـل0 ـددة فـي الجـدول الـوارد فـي البنـد رقـم المـدة الموذلـك خـالل ةوصع داخ  حدود المدياة 
، وف  حا  تخلشه يتغ انرارل واحتساب رراةة تي خير وبحييث تكيو  تكلشية لتنفيذ بنود اماعمالدر من قبل الجهة المشترية الصا

 (.اميع األضرار الت  تاتج ةن عدم تاشير االشئا  على نشقة المقاو  )عدا ال روف القاهرع
يت ييين علييى المقيياو  خييال  ةييدع التاشييير التقيييد أقييوانين السييالةة ال اةيية و ييالةة األشييخاص والم ييدات والمييواد واألشيييا  وهةييالك  .7

الئييير واتحميي  المقيياو  وحييدل المسييؤولية الكاةليية عيين اييية هضييرار صييد تاييتج نتيجيية تاشييير االعمييا  وعليييه سصييالحاا أالتاسييي  ةييع 
 الدوا ر صاحبة ال الصة. 
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المقيياو  أ ييد االنتاييا  ةيين تاشييير االعمييا  فيي  هي ةوصييع سزاليية اميييع المخلشييات ةاييه وعلييى حسيياأه الخيياص وتسييليغ الموصييع علييى  .8
 لال ت ما .أحالة ايدع وااهزع 

 يماع الت اة  ةع الماتجات اال را يلية. .2
ب حااية ال مي  وت ليميات في  هوصيات اليدوام الر يم  هو ريير الر يم  حسي المااصةيةييتغ تاشيير هعميا   أوقات العمل للمشـروب: .01

بايا  ، و لكي  هةير صيادروةوافقة الماادس المترف، وبدو  هي هت اب اضافية عن اال  ار المدونة ف  ادو  الكميات ولليف  
علييى خطيية عميي  ة تمييدع ةيين صبيي  المااييدس المتييرف وبحيييث يكييو  ةوضييحا فياييا هوصييات و يياعات ال ميي  الالزةيية لتاشييير باييود 

 ييياعة 24أموايييب االةييير الةيييادر  علميييا أييي   هوصيييات ال مييي  هييي   للتاشييييرة التييي   ييييتغ اعطاشهيييا األشيييئا  خيييال  الميييدع الزةايييي
  " وحسب حااة ال م  وت ليمات وةوافقة الماادس المترف، وه  يوم الجم ة هو يوم ال طلة اال بوعية.عم /يوم

ةن صيمية ال قيد  %31قاولين الشرعيين هو الحد األصةى لمجموع المقاوالت الشرعية الت  يسمح للمقاو  الر يس  ايكالاا الى الم .00
 اال الا ةا  المقاو  الشرع  ةسميا أمواب ال قد.

 

 امالتزامات العامة للمقاول:  .09
 ةيين صسييغاال تشسييار عيين هبي يية ونييوع ال ميي  صبيي  وضييع األ يي ار وامكيين هلييب ةافيية اإليضيياحات واال تشسييارات أتييك  ةتيياب   -ه

 درا ات المتاراع خال   اعات الدوام الر م .
 تزواد الموصع وعلى حساأه الخاص أالما ، والكاربا  وهي ةتطلبات هخرى تلزم لتاشير األشئا  وانجازها. -ب
تاشير االشئا  على ةستوى عا  ةن االتقا  ودصة التاشير وبتك  يحوز على ةوافقة الماادس وصبوله، لرلف يجب عليه هخر للف  -ت

وعلى المقياو  ه  يتقييد بت ليميات وتوايايات الماايدس حيو  هي هةير ةت لي   أ ين االعتبار وانتقا  األكشا  لتاشير هرل األعما ،
 أاألشئا   وا  ورد لةرل ف  ال قد هو لغ يرد.

للمسياعدع  الطيواصغ الشاييةتقديغ المساعدع للماادس هو ةمث  الماادس ولمساعديه وللف النجاز ةااةاغ، وعلى المقاو  ه  ييوفر  -ث
 ، وهدوات للتتيييف ولقيياس االعميا  وةي  ةيا يليزم، وبحييث تكيو  تكلشية هيرل المسياعدع ف  التتييف، والشحص، صيا يات األعميا

 ةن ضمن ه  ار ال قد.
 .ونوع االعما  الت   يتغ تاشيرها على ةوافقة الماادس المترف الكتابية على ةواصع الحةو  - 
مالييف ليتمكاييوا ةيين تاشييير اشييئالاغ وا  ه  يتيييح اميييع الشييرص الم قوليية ألي ةيين المقيياولين االخييران وعمييالاغ ةميين يسييتخدةاغ ال - 

يتيييح ةيي  تلييف الشييرص ةييرلف ل مييا  المالييف وعمييا  هي ةيين الايئييات المختةيية صانونييا ةيين الييرين  يييجري ا ييتخداةاغ لتاشييير اي 
هعما  رير ةتمولة أال قد وا  ياسي  عمليه ةيع  يير هعميالاغ، واتحمي  المقياو  ةسيئولية هي عطي  هو ضيرر هو خسيارع ةاديية 

 هو أ ي ةت اد آخر أسبب عدم صياةه بتقديغ التسايالت الالزةة. اة المتتراةالجتلح  أ
 .المااصةةالتاسي  الكاة  ةع الماادس المترف وشرهة المرور لتاشير هعما   -خ
ه  ييييوفر امييييع األدوات الالزةييية ل ملييييات التخطييييط والتاشيييير ةييين هاايييزع ةسييياحية وهدوات صيييياس والييييات وخالفيييه وعليييى حسييياأه  -د

 الخاص.
 يام ف  هعما  وضع القيا ات واألحجام واإلضافات والملحقات الخاصة أاألعما  المطلوبة. الق -ل
 سلى الماادس العتمادها.وللف الةور شاراة لألعما  الماجزع ةرفقة أتقديغ تقارار  -ر
 حد هدنى: اتخال ةافة اارا ات السالةة واالةا  هثاا  تاشير ال م  أمواب المواصشات وت ليمات الماادس والت  تتم  ة -ز
i.  ،أاإلضيافةتوفير ةافة اشارات الطرق التحريراة واالرشادية ال اكسة لألضوا  والالزةة واألشرهة وال واكس والمةيابيح الالزةية 

الى توايه حرةة السير والتحواالت الالزةة، علما أ نه يتغ وضع اشارات اليتحكغ أحرةية الميرور حيثميا يليزم وبحييث ييتغ وضيع 
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 ةافية ةن ةاطقة ال م  وللف إلعطا  تحرير أالمخاهر صب  ةسافة ةن ال م . هو  سشارع على ةسافة
ii. ( سرتدا  المالأس ال اكسةVest, Jacket  ف  الموصع وة دات الوصاية التخةية األ ا ية ةاألحريية الواصيية والقب يات الةيلبة )

  وا  ةانوا عاةلين ف  الموصع هو ف  زاارع تشقدية. 
iii. ريرايية وحييوااز الحماييية واألضييوا  فيي  ةوضيي اا الةييحيح لضييما  عييدم  ييقوهاا هو تحرةاييا نتيجيية تثبيييت ةافيية اإلشييارات التح

ال تستخدم المساةير على الطرا  تحت هي  رف(، وتشقد اإلشارات دا مام في  ةوصيع ال مي ، )المرور لألحوا  الجواة هو حرةة 
موصيع أتيك  فيوري وفير  رراةية ةاليية ييتغ تحدييدها وف  حا  ازالة االشارات وعدم توفيرها يح  للماايدس ايقياف ال مي  في  ال

 الحقا.
سلا رفضيييت لجاييية اال يييتالم هو ةاايييدس البلديييية ا يييتالم صييياشا هو بايييدا ةييين بايييود ال مييي  هو هكثييير وايييد فيايييا نقةيييا او ةخالشييية  .03

ال الييوم للمواصشات يخطر المقاو  ةتاأة أ  باب الرفض وبواوب ت دي  ةا يطلب ةاه خال   يب ة هييام عليى األكثير ةين تيار 
المقييياو  سزالييية هيييية ةيييواد او هعميييا  ريييير ةقبولييية وعليييى نشقتيييه الخاصييية، وبحييييث ييييتغ اايييرا  هعمييييا   لإلخطيييار، وعليييىالتيييال  

الماادس المترف. وإلا اةتاع المقاو  عن سصيال  هو سعيادع سصيال  األعميا  المرفوضية  ت ليماتاالصالحات الالزةة حسب 
 تلف األعما  بوا طة ةقاولين آخران وعلى نشقته الخاصة. فإ  للبلدية الح  أإعادع ال م  وإصال 

شيار ةيين تيارال اال ييتالم األولي  ةييا ليغ ييياص  02عليى المقيياو  ا  يضيمن األعمييا  وحسين تاشيييرها عليى الواييه األكمي  لمييدع  .04
لمطليوب وتكيو  والتي  تشي  أيالئر  ا الجاية المتيتراةولتحقي  لليف يقيدم المقياو  الضيمانة التي  تقبلايا  ،أال قد على رير للف

 ةن سامال  األعما  الماشرع )كشالة اصال  ال يوب(.  %5صيمتاا باسبة 
اميع االعميا  الماجيزع ييتغ صيا ياا حسيب الواصيع، علميا أيا  المقياو  يتحمي  التكلشية االضيافية الااتجية  كيل اماعمال الهندسية: .05

 ة الماادس المترف الخطية.هو بدو  ةوافق دا رع المتاراععن تاشير هية هعما  بدو  ةتاب خط  ةن 
لكي  هةير صيادر، عن ة  يوم حسب ال قد باسبة واحد أاأللف ةن صيمة ال قد االامالية أ د التاشيير  غرامة تأخير يدفع المقاو  .06

سيقياف المقيياو  عين ال ميي   الجاية المتييتراةةين صيميية األعميا  الماشييرع فمين حيي   %01وفي  حييا  تجياوزت صيميية الئراةية نسييبة 
 األعما  على حساأه ةاما بلئت التكاليف.وتاشير أاص  

هض اف صيمة الكشالة المقدةة، يجيب 01ف  حا  تغ االتشاق على تمديد فترع  راا  ال قد و/هو زاادع صيمة االعما  الماشرع عن  .07
راة ةيين القيميية المطلوبيية لألعمييا  وبحيييث تبقييى  ييا %01 الكشاليية باسييبةعلييى المقيياو  تمديييد ةشاليية حسيين التاشييير ورفييع صيميية 

الةادرع وةانيت الكشالية  ياراة المش يو  فانيه  لألواةرلغ يقغ المقاو  بزاادع ةبلغ الكشالة  وإلاالمش و  هوا  فترع التاشير الجديدع. 
 يح  للمالف خةغ صيمة الزاادع المطلوبة للكشالة ةن ةطالبات المقاو  المرحلية.

عيين األعمييا   هبي يية تختلييفولات  فيي  المااصةييةاييد لاييا باييود ال يو  المااصةييةسلا اصتضييت الضييرورع تاشييير هعمييا  سضييافية فيي   .08
الماشرع، فإنه  يتغ التشاو  ةع المقاو  الماشر على األ  ار وفي  حيا  عيدم االتشياق ة يه يحي  للبلديية تاشيير تليف األعميا  سةيا 

الت يواض عيين للييف بوا يطتاا هو بوا ييطة تكلييف ةقيياولين آخييران دو  ه  يكيو  للمقيياو  األ ا يي  الحي  أيياالعترا  هو هلييب 
 وعلى المقاو  ت ةين ال روف الماا بة لتاشير تلف األعما .

حيييث فيي  حييا  عييدم صيييام المقيياو  بتمديييد  ييراا  التيياةين او رفييع  ييقف التئطييية  المطلوبيية بالتأمينــات كييرلف الحييا  فيمييا يت ليي  .02
لتحميي   أاإلضييافةئطييية الت ةياييية  يييتغ خةييغ ضيي ف ةبلييغ القسييط االضيياف  المترتييب علييى التمديييد او رفييع  ييقف الت الت ةياييية

 .واود تئطية ت ةيايةالمقاو  التب ات القانونية والمادية المترتبة عليه ف  حا  حةو  حادث دو  
أ ييد توصييية المااييدس المتييرف، علييى ا  يكييو   الجايية المتييتراة يييتغ اعتميياد المبييررات ةيين صبيي   التــأخيربمبــررات فيمييا يت ليي   .91

   وف  حا  عدم اعتمادها  يتغ خةغ الاسبة القانونية الماةوص علياا أالقانو .أتك  يوة الت خيرتشةي  ا باب 
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   المقاول: مست قات .90
يلتزم المقاو  بتقديغ ةطالبة ةالية واحدع في  ناايية ةي  شيار تبيين ةجميوع االر ياليات التي  تيغ تاشييرها لايرا التيار وتشاصييلاا،  .أ

براة، وفاتورع ضرابية )ةختوةة ةن وزارع المالية( وشاادع خةغ ةةيدر اطلب تسليغ تقرار االنجاز التاري والشحوصات المخو 
  اري المش و  ورخةة ةان وة  ةا يلزم حتى يتغ صرف هي دف ة ةستحقة.

تةرف ةستحقات المقاو  ةن صب  بلدية رام الله عن األعما  الماشرع أتك  شاري بوا طة ةستخلةات يقدةاا المقاو  ةرفقة  .ب
لألعمييا  والم تمييدع ةيين صبيي  المااييدس المتييرف، الماجييزع والشحوصييات المخبرايية والمييدعغ أالةييور لتييار بتقرايير االنجيياز لاييرا ا
  .لتاشير هرل االعما  الجاة المتتراةوبالكتاب الوارد ةن 

ةن صيمة ة  ةستخلص لحين االنتاا  ةن اميع األعما ، واتغ صيرف المبليغ ةليه عايد التسيليغ األولي  ةقابي  %10 يتغ حسغ  .ج
 شار. 02صال  ال يوب باكية رير ةتروهة وصالحة هوا  فترع اصال  ال يوب وةدتاا كشالة ا

 
يوم ةن تارال اعتماد شاادع الدفع ةن صب  ةدير دا رع المتاراع  28 يتغ اعتماد تارال ا تحقاق الدف ة لئاية  فترة اماست قاق: .99

 حيث ت تبر هرل المدع ه  المدع القانونية ال تحقاق الدف ة.
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 المواصفات الفنية:  ا:خامس

 عـــــام . 0
  ت تبر المواصشات الشاية ازا ا ال يتجزه ةن وثا   ال قد وتقره هرل المواصشات الشاية أالتالزم ةع االتشاصية وشروط ال قد وبيانات

 ال قد واداو  الكميات وعلى المقاو  ه  يتقيد أاألحكام الواردع ف  تلف الوثا  .
 المطلوبة وذلك للبنود  لألعمالذ لكل مهمة سيتم ت ديدهما ماحقا بمويب كتب رسمية ومدة التنفي مواقع العمل

 المدرية في يدول الكميات وحسب حاية العمل.
  تقديغ ةخططات على المقاو  الحةو  على الموافقات الخطية واالعتمادات الالزةة صب  المباشرع ف  ال م ، وعليه هيضا

  ةي  وهخر ةوافقة الماادس صب  البد  أالتاشير.تاشيرية لتوضيح هراقة ال م  أالتش
  على المقاو  تقديغ نتا ج الشحوصات لكافة ال ياات والمواد المستخدةة ف  الموصع ولكافة باود االعما  وللف ةباشرع عاد توفر

ةن صب  الماادس  هرل الاتا ج ةن المختبر الم تمد، وعليه اخر الموافقة الخطية على صبو  هرل الاتا ج واالعما  الماشرع
 المترف.

 

  يتحم  المقاو  وعلى نشقته الخاصة ةسؤولية المحاف ة على  الةة حرةة المرور وتسايله الى الحد األصةى هثاا  التاشير واقوم
 بت ةين وصيانة ة  ةا يلزم ةن تحواالت واشارات وهرق ةؤصته ةع األعمدع والحوااز واالنارع أمواب ت ليمات الماادس.

 و  وبدو  هية نشقات اضافية ه  يؤةن ة  ةا يلزم ةن هدوات وتجايزات وةساحين وعما  وخالف للف ةن ةواد يراها على المقا
الماادس الزةة لتاشير األشئا ، واجب المحاف ة على اية عالةات يض اا الماادس هو المقاو  وف  حالة تلشاا يستبدلاا 

 لماادس. المقاو  على نشقته الخاصة وهبقا لما يواف  عليه ا
   ةن ةؤ سة المواصشات الشلسطياية. المااصةةعلى المقاو  الحةو  على شاادع ةطاأقة لجميع المواد المست ملة ف 
 

   ولمايع  ه ياغ( –حيوااز شاخةيات  –ةروراية  )هصمياععلى المقاو  تقديغ وترةيب الو ا   المروراة الكشيلة أحماية ةكيا  ال مي
لف حشا ا على ةستخدة  الطرق وال م  واتحم  المقاو  سصال  ةافية خطيوط الميرور ةرور السيارات فوق خطوط الدها  وةر

الت  يةيباا ال طف ةن ارا  حرةة المرور علياا صب  اشافاا. وعليه تقديغ عيايات ةين ةيادع اليدها  أةيورع ةسيحوق وحبيبيات 
 الالزةة.ختبارات زاااية ف  هي ةرحلة ةن ةرحلة التاشير وللف ليتمكن الماادس المترف ةن سارا  اال

   يتحم  المقاو  تكلشة ةافة االختبارات الالزةة هثاا  التاشير لضما  المتطلبيات الكيماواية والطبي يية اليواردع في  ةواصيشات اليدها
ف  تلف االختبيارات، وعلييه سزالية هبقية الت كسيد ال لواية الااتجية ةين الزايوت والتيحوم واحتكياك اآللييات وتبخير الجز ييات الطييارع 

 شلت والت  تتك  هبقة عز  بين الدها  و طح الطرا  أا تخدام الطرق الحديثة ف  سزالة األو اخ والطبقة المؤةسيدع عليى لإل
الطيييرق القديمييية لتييياةين التةييياصية وتما يييف اليييدها  عليييى  يييطح الطراييي  ةميييا واطليييب سزالييية اليييدها  القيييديغ المتكسييير والمتتيييق  

 صب  المقاو  وعلى نشقته أالو ا   الماا بة لتاشير ال م .ولتةحيح الخطوط القديمة الئير ةتاا قة ةن 
  تكو  الدهانات ةؤلشة ةن ةادع الصقة هو راأطة وصبئة بيضا  هو صشرا  وةراات )حبيبات( زاااية وحتول ةالئة وةواد هخرى

و ا   ةيكانيكية ةع  ةث  رة  السيليكا الشاتح اللو  هو الكوارتز واوضع الدها  على الرصف وهو ف  حالة لوبا  أا ت ما 
وضع الحبيبات الزاااية على السطح وعادةا تبرد هرل المادع لتةبح أمستوى دراة الحرارع الم تادع للرصف فإنه ياتج عااا 

 خط دها  ةلتة  عاكس لو  ماكة ةحدودع صادرع على ةقاوةة التتواه أش   حرةة المرور. 
   التالية:  وباألةوراية يجب ه  يتغ تاشير االعما  أمواب المواصشات الش 
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 .مواودع ةن صب يجب ه  يكو  السطح اافام وخاليام ةن األتربة واألو اخ وةن خطوط الدها  ال -
 والرهوبة.يجب ه  يكو  خاليام ةن ةرةبات الترهيب وةن التحوم والزاوت  -
 لى االرتباط هو االلتةاق يجب ه  يكو  خاليام ةن الطبقات المتشككة ورير السليمة وةن هية ةواد هخرى تؤثر  لبام ع -

  التالية:التاشير ف  التروط  واجب عدم
 عادةا تكو  هااك رهوبة على الرصيف هو يكو  الاوا  ةتب ام أالرلال. -
  ةئواة.( دراات 01)هص  ةن  حرارع الرصفعادةا تكو  دراة  -
  تاشيرل.سطح أ د عادةا تتسبب الراا  هو األحوا  األخرى ف  تكوان هبقة ةن األتربة والئبار على ال -
  ،ت تمد وحدات الا ام المتري فقط عاد تطبي  هرل المواصشات 
 :التاليية ةراايع علميية عاةية لايرل المواصيشات  والمؤ سيات ال لمييةت تبير الايئيات  المواصشات القيا يية والميواد المسيتخدةة

 يتغ اعتمادها ضمن المواصشات الخاصة.
 (  A.S.T.Mالجم ية األةراكية الختبار المواد ) -
  AASHTOالما مة األةراكية للطرق  -
 المواصشات األردنية.  -
 MUTCDالدلي  الموحد إلشارات الطرق  -

Construction Specification Part 3, Ministry of Public Work and Housing-Palestinian Authority.- 
 

 : اشارات الطرق  9
للتجميع ف  ةوصع الجاهزع ال اكسة للضو  و شاخةات ولوحات المرور ونق   رادتو تتكو  هشئا  اشارات الطرا  ةن : الوصف .0

وف   ف  المخططات كما هو ةبين  وةراأط وة  ةا يلزمال م  أما ف  للف اميع االكسسوارات الالزةة للتجميع ةن برار ، 
 .صا مة اشارات الطرق وفقا لارل المواصشات

 

 .حددصع المالمو  سلى نقلااو وبة لالمط أاألعداد واميع االكسسوارات الالزةة للترةيبشاخةات ولوحات المرور  توراد: المجال .9
 

 المواد األساسية لإلشارات:  .3
 ةلييغ،3( أسييماكة T-6) 6-نييوع ت األلمايييومصييشا ح خليييط ةيين الشييارات الوحييات ليجييب ه  تكييو  المييواد القيا ييية المسييت ملة  -ه

  ةسيييتواة السييطح وةتياييية ةقاوةيية لل واةييي  الطبي ييية، وةقاوةييية للةيييده هو واجييب ه  تكيييو  هييرل األليييوا  رييير ةسييياةية، وةلسييا
 التآك .  

ةي  عالةية  ا  ييتغ ازاليةةليغ و 31شي اع هوليه  عليىتيدوار الزواييا  صةاا أطراقة ال تترك هحرفا حادع، وبحيث يتغه  يتغ يجب  -ب
 .رةسجلة هو اشارع ةطبوعة بوا طة ةخشف هال  اللك

 

 اللوحة:  خلفوايهة و . 4
جييري ة الجتاييا واااييات اللوحييات التيي   ييتكتب علياييا الت ليمييات المختلشيية ةيين صييشا ح عاكسييه ةتسيي ة الزوايييا ت ه  تكييو  ب يجيي -ه

 مايوم.  لتلتة  أةشيحة األل
تكتيب  ، وه ”HI 3M"على صشا ح عاكسة ةتس ة الزوايا ةن نوع خاليا الاحي   اإلشارعيجب ه  يكو  اللو  األ ا   لواااة  -ب

 .وحسب ت ليمات الماادس المترف على اللوحة أاللو  األبيض ال اكسالت ليمات الخاصة 
تتحيماا أالبخار هو أالتئطيس  ال اكس، واجري  دها وللف صب  هل  واه ال المواد التم ية ةااا وإزالةيجب تا يف اللوحات  -ت
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 علييى نحييوف تتييطف أالمييا  لليي الا وةيية، وب ييدةييوف الشييوالل المتو ييط فيي  ةييادع صلوايية، ثييغ تكتييط أشرةاييا أالما شييات الختيياة ة
اتييار واييتغ صطييع الةييشا ح أ ييية هراقيية صيا ييية أا ييت ما  ة خن صبيي  وضييع هييية ةييواد عاكسيية علياييا،شيياة  وتاتييف أييالاوا  السييا
 .  شراط  هو ةقص ةاربا  

 يجب ه  تكو  الةشا ح ةثبتة أتك  ايد خال  القطع لماع حدوث تت ية هو نحاته. -ث
، هو تاسلل عااا هو تتج د ةرلف يجب ه  يكيو  األ ا   على اللو  سلةاصااأ د لوحة ههراف الالةشا ح  ه  ال تتجاوزيجب  - 

ه  يكييو  السييطح ةتتيي ية هو ةتحتتييه، و ةيين هي فقاعييات هو نتييو ات هو لا ههييراف  السييطح خاليييا ييطح اللوحيية هةلييس وةسييتوي 
  الجواة.لألحوا   ةقاوةاصابال للئس  و 

 ات أ يد الةياصاا عليى واااية اللوحيةةيدع خميس  ياو  ال اكسيةهو ريير  ال اكسية صشا ح األلوا  المختلشةعمر  يجب ه  ال يق  - 
 .هرل اللوحات ةواصشاتةن  التقلي ة هو ن كا ياالهو  األلوا دو  ه  يحدث شحوب هو تئير ف  

واحيدا  بحيث يكيو  عمير الواااية والخلشييةاللو ، و  رةاديرير ال اكس  دها بواه ةن ال األلمايوميجب ه  ت الج خلشية لوحة  -خ
 . أ د الترةيب على ار  الواصع تقرابا، هي خمس  اوات

 تزايد تقلةيات هو تج يدات نقيور هو هو تتيققات هي عليايا ت اير وال الجواية لل واةي  ةقاوةة ال اكسة الةشا ح تكو   ه  يجب -د
 . ASTM G123األةراكية ، للمواصشة هبقما ةيليمتر هعتار ثمانية عن

 .المترف لة عالميا الشارات الطرق وه  يواف  علياا الماادسيجب ه  تتواف  األلوا  المست م -ل
 

 اشارات الطرق:  شاخصات .5
 البرار  وال زصات ةجلشاة.و  يجب ه  تكو  هنابيب حديد الطرا  -ه
 تجلشن ه  يجب ,، ASTM A123األةراكية  للمواصشة هبقما الةلب الحديد ةن المةاوعة األازا  كافة تجلشن ه  يجب -ب

 . ASTM 153 األةراكية للمواصشة هبقما المتاباة والقطع ةي والةوا البرار ،
 الكتابة: .6

 ةطاأقية األحيرف وهأ ياد والرةيوز األشيكا  كافية تكيو   ه  ، واجيبيجب ةتاأة االشارات أخط ةبيير وواضيح وفقيا للر يوةات -ه
  MUTCD .الموحد المروري  التحكغ و ا   لمواصشات دلي 

 اجيبو ، وحسيب ت ليميات الماايدس للمواصيشات ةطاأقية وهحجيام أي لوا  والرةيوز غواأل يا واألرصيام الحيروف تكو   ه  يجب -ب
 ال أحيث وهشكالاا الحروف حسب توزاع اللوحة واه على ال اهرع التثبيت والبراشيغ وةساةير للبرار  الثقوب توزاع ةراعاع
 اليتحكغ و يا   واصيشة دليي ة لمتطلبيات ةطاأقية الرةيوز واألشيكا  تكيو   ه  اجيبو  الرةيز، هو الكتاأية شيك  عليى تيؤثر

 . MUTCDالمروري 
 :وللحةو  على وضو  ةاف ةن الخط يجب -ه

  متقاربية ال األحيرفاوانيب  لطبي يةعرضيين ةين خيط الحيرف وفقيا  هوتو يع الشسحات بين الحرف أما ي ياد  عرضيا واحيدا
  عاةودية هو دا راة التك . وا  

  ةميييا يجييب ه  تكيييو  ف الخطييوطالمسييت ملة فييي  تليي األحييرف ارتشييياع سلييىه  تكييو  المسييافات بيييين خطييوط الكتاأيية ةقاربييية ، 
ه  يكو  الب د عن و  .تقرابا لية ف  خطوط الكتاأة المجاورعةتو ط ارتشاع الحروف ال ا 3/4المسافات بين خطوط الكتاأة 

ناايية ههيو   أ يد سليىمتو يط ارتشياع الحيروف المجياورع في  الخطيوط.  هةيا أالاسيبة لاألهراف ال ليا والسشلى ةساواا تقرابيا 
 .نبية فيجب ه  يساوي تقرابا ارتشاع الحروف ف  للف الخطاهراف الجخط عن األ

  األايييزا  الجانبيييية المشتوحييية عليييى ةييياللات  هوتحسيييبا للحيييروف الما لييية  اإلشيييارعيجيييب ه  يكيييو  الخيييط األهيييو  فييي  و يييط 
 الطرفين.
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 عير  هضيخغ  3/4-3/0 تقرابيا و  عير  الحافيةواجيب ه  يكي اإلشيارع سليىشيت االنتبيال للحافة عاكسة براصة  يجب توفير
 .اإلشارعالحروف المواودع ف  

 يجري صياس اشارات الطرق على ه اس الوحدع لك  سشارع.القيــاس: . 7
 : اشارات الطرق امارشادية 3
هعما  التثبيت تتكو  هشئا  اشارت الطرق االرشادية ةن تقديغ ونةب اللوحات االرشادية، وهعمدع تثبيت اللوحات و : لوصفا 0-0

 الالزةة وفقا للمواصشات.
او ةن  الجاة المتتراةيجب تقديغ اشارات الطرق االرشادية واصاةتاا ف  المواصع المخةةة لاا وفقا لت ليمات :  المجال 0-9

 يمثله وبتك  ةطاب  للمواصشات.
شارات الطرق االرشادية صشا ح خليط ا لوحاتللمست ملة يجب ه  تكو  المواد القيا ية االمواد األساسية لإلشارات:  0-3

ةلغ. واجب ه  تكو  هرل األلوا  رير ةساةية، وةلسا  ةستواة السطح وةتياة  3( أسماكة T-6) 6-األلوةايوم ةن نوع ت
ةقاوةة لل واة  الطبي ية، وةقاوةة للةده هو التآك .  واجب صةاا أطراقة ال تترك هحرفا حادع، وبحيث يتغ تدوار الزوايا الى 

 ةلغ وتزا  ة  عالةة ةسجلة هو اشارع ةطبوعة بوا طة ةخشف هال  اللف. 31 اع هوله ش
 وايهة وقفا اللوحة:  0-4
  يجب صاع واااات اللوحات الت   تكتب علياا الت ليمات المختلشة ةن صشا ح عاكسه ةتس ة الزوايا تجري ة الجتاا

 ا   لواااة االشارع على صشا ح عاكسة ةتس ة الزوايا ةن لتلتة  أةشيحة األلوةايوم.  واجب عادع ه  يكو  اللو  األ
، هو ةما ه  ةوصوفة ف  الشقرات الساأقة.  لكن الت ليمات الخاصة الت   تكتب "HI 3Mنوع خاليا الاح  وبالو  االخضر "

مواد التم ية على اللوحة يجب ه  تكو  بلو  هبيض عاكس.  واجب صب  هل  واه الدها  ال اكس تا يف اللوحات وازالة ال
ةااا.  واجري تتحيماا أالبخار هو أالتئطيس ف  ةادع صلواة، ثغ تكتط أشرةاا أالما شات الختاة ةةوف الشوالل المتو ط 

شاة  وتاتف أالاوا  الساخن صب  وضع هية ةواد عاكسة علياا. واتغ صطع  على نحوالا وةة.  وب د للف تتطف أالما  
 ما  ةاتار شراط  هو ةقةلة ةاربا ية.  واجب ه  تكو  الةشا ح ةثبتة أتك  ايد خال  الةشا ح أ ية هراقة صيا ية أا ت

 القطع لماع حدوث تت ية هو نحاته.
   واجب على الةشا ح أ د الةاصاا على اللو  األ ا   هال تتجاوز ههراف اللوحة، هو تاسلل عااا هو تتج د ةرلف يجب ه

ةن هي فقاعات هو نتو ات هو لا ههراف ةتت ية هو ةتحتته. واج  ه  يكو   السطح خاليايكو   طح اللوحة هةلس وةستوي 
. واجب ه  تكو  صشا ح األلوا  المختلشة ال اكسه هو رير ال اكسه صادرع على بال للئس  وصاةدا لألحوا  الجواةالسطح صا

  يحدث شحوب هو تئير ف  ه  ت مر ف  واص اا على الطبي ة ةدع خمس  اوات أ د الةاصاا على واااة اللوحة. دو  ه
يجب ه  ت الج خلشية لوحة األلوةايوم بواه ةن الدها   اللوحات.اللو  هو نقص ف  ان كا ية هو انتقاص ةن خواص هرل 

رير ال اكس وةن اللو  الرةادي رير التشاف أحيث يكو  عمر الواااة والخلشية واحدا تقرابا، هي خمس  اوات. واجب ه  
 الطرق االرشادية وه  يواف  علياا الماادس. إلشارات ملة عالميا تتواف  األلوا  المست

 نصب اشارات الطرق:  0-5
 اميع اشارات الطرق االرشادية على زوايا صا مة تقرابا أاتجال وةقاب  حرةة السير الري ةن اا  خدةتاا توضع  يجب نةب

 .الجاة المتتراةاالشارات وف  المواصع الت  يتغ تحديدها ةن صب  
 ف الية ةن الةشا ح ال اكسة يجب وضع االشارع على نحو ةواف  وتوايااا صليال نحو الطرا . واجب ةن ةو  هصةى للح

  غ ةن علو االشارع(. 26 / غ0هو ثالث دراات نحو ) ها  تجاب الاور البراق اةالة االشارع الى الورا  أم د  دراتين
 عما  الت  يس الخاصة باا.  هةا أالاسبة الى هنابيب حديد الطرا  تبين الر وةات تشاصي  نةب لوحات االشارات والقيام أ 
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 البرار  وال زصات فيجب ه  تكو  ةجلشاة.و 
 

 الكتابة: 0-6
  حسب ت ليمات  غ و 05-01 ةن يكو  ارتشاع الخط وواضح أحيثيجب ه  تكو  ةتاأة اللوحات االرشادية أخط ةبير

 الماادس.
 األبيض أحيث يكو  الاص أاللئة ال ربية ف  األعلى  أاللو   ال اكسواالنجليزاة ةن الاوع  تكو  الكتاأة علياا أاللئتين ال ربية

 . غ "02 والخط أارتشاع لأل ش اللئة االنجليزاة  والاص ف  " غ03 أارتشاع الخطو 
   ف  اصةى  تكو  األ اغ أمحالات الاص المكتوب ةع ةراعات ا  األ اغ الت  تتير الى اتجال اليسار او الى األةام تكو

 اللوحة.تتير الى اتجال اليمين تكو  ف  اصةى يمين  واأل اغ الت يسار اللوحة 
   وللحةو  على وضو  ةاف ةن الخط يجب اللجو  الى تو يع الشسحات بين الحرف أما ي اد  عرضا واحدا او عرضين ةن

 ، واجب ه  تكو  المسافات بين خطوط خط الحرف وفقا لما سلا ةانت اوانب االحرف المتقاربة عاةودية هو دا راة التك
ةما يجب ه  تكو  المسافات بين خطوط الكتاأة ةقارنه الى  الخطوط،الكتاأة ةقاربة الى ارتشاع االحرف المست ملة ف  تلف 

ارتشاع الحروف ال الية ف  خطوط الكتاأة المجاورع.  واجب ه  يكو  الب د عن األهراف ال ليا والسشلى ةساواا  ةتو ط 3/4
تقرابا ةتو ط ارتشاع الحروف المجاورع ف  الخطوط.  هةا أالاسبة الى أ د نااية ههو  خط عن الطراف الجابية فيجب ه  

ه  يكو  الخط األهو  ف  و ط االشارع تحسبا للحروف الما لة او لات  الخط واجبيساوي تقرابا ارتشاع الحروف ف  للف 
 .االازا  الجانبية المشتوحة على ةلى الطرفين

  الى 3/0س  اود حافة عاكسة براصة يزاد ف  لشت االنتبال الى االشارع واجب ه  يكو  عر  الحافة ة ادال لما يقارب ةن   
 ةن عر  هضخغ الحروف المواودع ف  االشارع. 4/ 3

 يجري صياس اشارات الطرق على ه اس الوحدع لك  سشارع. القيــاس: 
 
 طرق لل اكريليكيدهان   4
، هشار3وبتارال سنتا  ال يزاد عن  ةوثقام أةالحيته للئر  المستخدم ةن هالهطرق لل اكراليك  دها عبوات د تورا:  المجال .0

 ةن راتاج االكراليفدها  يكو  الوبحيث  سلى الموصع المحدد، -ةاما بلئت-المطلوبة  أاألعداد وبحيث يتغ توراد ة  هلبية
ةقاوةة وامتاز أالمرونة والديموةة و انكسار عالية، لو ة اة    Acrylic resin and glass microballsالزاا حبيبات و 

 المتئيرع. حوا  الجواةلألعالية 
 

 المواد .9
 ةالئة ةرةبة وحتوع صشرا ، هو بيضا  وصبئة الصقة، ةادع ةن ااهزع خلطة ةن الطرق الخاص أ االكراليك الدها   يت لف -ه

 ااا ية.ال المرصوفة الماطقة على ولةقاا ال تخداةاا خاص أتك 
 الطرق وحسب التال : دها أمواب المواصشات الخاصة ب االكراليك دها  يجب ا  تكو  عبوات ال -ب

TECHNICAL  INFORMATION 

Colors White, black, red, green, yellow ,blue  
Finish Matt 
Viscosity (25ºC) 12poise 
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 صياس عبوات الدها  على ه اس الوحدع. يجري القيــاس:  .3

 
5  PAVEMENT MARKINGS  

1. SCOPE: These works shall consist of furnishing and applying traffic markings to road pavements and curbstone in the 
locations and to the extent indicated on the plans or ordered by the Engineer and in conformity with these Specifications.  

 

2. General: Thermoplastic-based materials that possesses quick dry properties composed of 100% solids, 
there are no volatile organic compounds (VOCs) to contend. The product usually is supplied in two-pack 
form comprising a catalyst and an accelerator. 

 

3. MATERIALS 
1. The pavement markings consist of white and yellow lines, pedestrian crossing lines, stop lines, chevron striping and 

directional arrows shall be of thermoplastic, reflectorized paint (TRP) consisting of a mixture of binder, white or yellow 
pigment, glass spheres, filler, and other materials in granular form especially compounded for traffic paint that is to be 
applied to the pavement in a molten state by mechanical means with surface application of glass beads. 

2. White and yellow TRP shall conform to AASHTO M249. Surface application glass sphere (beads) shall conform to 
AASHTO M 247, Type 1. 

3. Pre-mixed glass beads shall occupy 20-25% by weight of the TRP mixture and shall conform to the following 
requirements: 
 Crushing Resistance: An 18 Kg dead weight shall be the average resistance when tested in accordance with ASTM 

D 1213. 
 Roundness: A minimum of 75% shall be true spheres when tested in accordance with ASTM D 1155. 
 Index of Refraction: When tested by the liquid immersion method at 25 degree C, the spheres which will mix with 

the material shall have a minimum index of refraction of 1.65 and the spheres that will be applied to the TRP line 
will have a minimum index of refraction of 1.5. 

 Gradation: When tested in accordance with ASTM D 1214, the spheres used in the TRP shall have the following 
gradation: 

Standard Sieve Size   % Passing By Weight 
   1.70 mm (No. 12)    100 
   0.180 mm (No. 80)   0-5 

Specific Gravity 1.4-0. 5 g/ml 
Solid by Weight % 70% 
Coverage Rate (2 coats 10% 
dilution) theoretical rate  

Spreading rate at thickness of 100micron 4m2lkg 

Drying time Touch dry:     15 minutes 
Hard dry:         45minutes 
Open time:     time to allow the traffic 90-120minutes 

Flash point 4ºC 
PACK SIZE 18lit 

 Technical  Information 

Colors White, black, red, green, yellow ,blue  
Finish Matt 
Viscosity (25ºC) 12poise 
Specific Gravity 1.4-0. 5 g/ml 



07 | P a g e 

 

 
4. MEASUREMENT 

Painted pavement lines and painted pavement markings shall be measured by the Sq.M and L.M consequently. for the 
actual painted area of reflectorized paint of each type, furnished, applied, cured, and accepted. 

 

5. PAYMENT 
Payment shall be as follows: 

             PAY ITEM      UNIT OF MEASUREMENT 
Painted Pavement Line (White or Yellow)   Linear Meters (L.M.) 
Painted Pavement markings (White or Yellow)              Square Meters (Sq.M.) 

 
 

SECTION 6 : HAND RAILS 
يييتغ تاشييير هعمييا  الحشيير الييالزم بوا ييطة الكونئييو هو الكمبر ييور وللييف لتثبيييت درابييزان : أعمــال ال فــر لتثبيــز درابــزين ال مايــة  .0

  سلييى الماسييوب المطلييوب، واجييب  ييوا  ةييا  صييخراا هو ترابيييا هو أيياهو  هو ه ييشلت وللييف حسييب المخططييات للوصييو الحماييية 
 .الجاة المتتراةالتخلص ةن ناتج الحشر الى األةاكن الت  تحددها 

 أعمال وحدات الدرابزين  .9
هو ةا ي ادله.  (BS 4360)اميع هنواع الحديد المستخدم يجب ه  يكو  ةن حديد ةجلشن وةطاأقة للمواصشات البراطانية  .أ

امييع صتيور الةيده هو ال ييوب هو االنب يا  هو الاتيو ات وال يسيمح أ مي  هي واجب ه  يكيو  الحدييد المسيت م  خالييا ةين 
 وصله أالقط ة الواحدع.

 المييرةورع باييرليجييب ه  تكييو  األشييئا  الحديدييية أمختلييف هنواعاييا ةطاأقيية للقيا ييات واألأ يياد الموضييحة أالتشةيييالت هو  .ب
ى المقاو  تقديغ شاادع المات  للحدييد المسيتخدم المواصشات هو ادو  الكميات واجب ه  تحوز على ةوافقة الماادس، وعل

 .الجاة المتتراةالعتمادها ةن صب  
ةيع الجليل  CO2، وتكو  اميع وصالت اللحام أطراقة (BS EN 1011)اميع هعما  اللحام يجب ه  تكو  ةطاأقة    .ت

 وتا يف الزوا د.
 التقطيع أا تخدام الاار.تكو  عملية تقطيع الحديد أاألاازع والم دات الماا بة لرلف وال يسمح  .ث
 . (BS 4570, BS 4871 AND BS 4872)فاي  هعما  اللحام يجب ه  يكونوا ةؤهلين حسب المواصشة  .ج
تجاز وحدات الدرابزان أمواب الر وةات والمخططات المرفقة وللف ف  ةتئ  الحديد تحت المراصبة الجيدع وال تجاز ف   .ح

 ةوصع ال م .
   للتخلص ةن األو اخ والةده والمواد ال القة ف  الحديد.يتغ تا يف الوحدات بوا طة الرة .خ
المااييدس المتييرف أحيييث ال  ت ليميياتيييتغ تثبيييت الوحييدات علييى األر  هو األرصييشة بوا ييطة تجايييز حشيير ةاا ييبة حسييب  .د

 أ د تثبيت الدرابزان أتك  ةستوي وةتاا ب ةع األرصشة وةيولاا. B250 غ وتةب بباهو  41يق  عم  الحشرع عن 
 

Solid by Weight % 70% 
Coverage Rate (2 coats 10% dilution) theoretical rate  Spreading rate at thickness of 100micron 4m2lkg 
Drying time Touch dry:     15 minutes 

Hard dry:         45minutes 
Open time:     time to allow the traffic 90-120minutes 

Flash point 4ºC 
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 الوحدات وطريقة العملشكل  .3
تكيييو  الما يييورع الخارايييية واالرتشييياع عييين  يييطح االر  هو ةسيييتوى الرصييييف أموايييب االأ ييياد المدونييية فييي  المخططيييات  .أ

  غ.31وةئمورع ف  الباهو  أحد هدنى 
 تةاع اميع األشئا  الحديدية أالطرق الشاية واجب ه  تكو  ةواضع اللحام ةخشية رير  اهرع على الواه وةةقولة.  .ب
ب ه  ال ت اييير هيييية عالةيييات للطيييرق هو هي نيييوع ةييين التجوايييف عليييى وايييه الحدييييد واجيييب ه  يكيييو  امييييع تالصييي  يجييي .ت

 الوصالت ةحكما ايدا بدو  ترك هي فراغ واضح هو سشارات لحام زا دع على الواه.
دية أك  دصة وعاايية يجب ه  يتغ عم  اميع هعما  الحشر أالمدات الخر انية واإل شلتية وحيثما يلزم لتثبيت األشئا  الحدي .ث

وبوا يييطة اآلالت الخاصييية دو  سلحييياق هي ضيييرر هو تتيييواه وتكيييو  تكييياليف هعميييا  الحشييير والتثبييييت ةتيييمولة ةيييع ه ييي ار 
 األعما  الحديدية وال ي طى لاا هي عالوع خاصة. 

 

وب يييد ا  ييييتغ صبولايييا  التييي  تييغ ترةيبايييا ف لييييا عليييى ار  الواصييع لألعميييا تكييا  هعميييا  اليييدرابزان أيييالمتر الطييول  : طريقـــة الكيـــل .4
 واعتمادها ةن صب  الماادس المترف اخرين أ ين االعتبار خةغ فتحات ةمرات المتاع ا  وادت.

 
SECTION 7:   GUARDRALLS 

1. SCOPE: These works shall consist of the furnishing, construction and erection of steel guardrail, constructed in 
accordance with these specifications at the locations and in conformity with the dimensions shown on the Drawings or 
ordered by the Engineer. 

 
2. MATERIALS: Rail elements and backup plates for ESP rail shall conform to AASHTO M 180, Class A, Type 2 

galvanized. Rail element joints shall be fabricated to lap not less than 300 mm and be bolted. 
 Rail elements to be erected on a radius of 45 m or less shall be shaped in the shop. 
 

3. CONSTRUCTION AND INSTALLATION 
1. Guardrail shall be installed as and where shown on the Drawings and the direction of the Engineer. Posts shall be 

installed by driving plumb to the required elevations or shall be set in concrete, as shown on the Drawings or ordered by 
the Engineer. 

2. If ground conditions are such that pilot holes are necessary to prevent damage to posts during driving, all space around 
steel posts after drilling shall be filled with dry sand or fine gravel. 

3. When posts are set in concrete, the concrete shall be placed against the excavated earth unless otherwise approved. 
4. Continuous lengths of rail shall be installed and alignment checked and adjusted before final tightening of bolts, etc. 

Lapped rail shall be installed with exposed ends away from the stream of traffic. 
 

4. MEASUREMENT 
1. Steel guardrail, shall be measured by the linear meter furnished, installed completed and accepted. Terminal sections 

shall be included and not to be measured separately. 
2. Excavation back-filling, concrete footings and other ancillary items, shall not be measured for direct payment, but shall be 

considered as subsidiary works the cost of which will be deemed to be included in the Contract prices for pay items. 
 

16.5.5  PAYMENT 
PAY ITEM    UNIT OF MEASUREMENT 
 (1) Steel Guardrail     Linear meter (lin.M) 
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  على المقاول امالتزام بتعبئة النموذج(
 نماذج المناقصةسادسا: 

 
(: نموذج عرض عطاء0نموذج رقم    

 

  9102/ 6ب ر م / مناقصة رقم:    الداخلية للمدينة وسائل السالمة واألمان واإلرشاد على الطرق مناقصة توريد وتنفيذ أشغال 
 

 (:........................................................................الجهة المشتريةالى السادة  
 

األعميييا  الميييرةورع  بتاشييييرالخاصييية  المااصةيييةوامييييع الوثيييا   وت ليميييات  المااصةيييةبدرا ييية شيييروط صمايييا  أ يييد ه 
للمتروع هعالل وتشاماا ةاهيتاا وامييع ال يروف المحيطية بايا و يا ر ال يادات المحليية والر يوم وال ميا  واآللييات 

 وريرها ةن األةور الت  لاا عالصة باا فإناا نحن الموص ين هدنال:
………………………………………………………………………………………………………………………………  

ةواصع ال م  حسب  وتاشير هشئا  االعما  ف ةن توراد ةواد ن ر  أ   نقوم بتاشير ةاة  األعما  المطلوبة  .0
 وباأل  ار المرةورع ف  ادو  الكميات. وةواصشات المااصةةووفقا لتروط  الجاة المتتراةت ليمات 

 اييا ه  نقييدم الكشيياالت المطلوبيية )س  واييدت( ةيين الباييوك الم تمييدع لييديكغ وبييالقيغ ونت اييد فيي  حييا  صبييو  عطا .2
 .وثا   المااصةةالمطلوبة وحسب الامال  المرفقة ف  

ونواف  على ه  نلتزم بارا ال ر  لمدع تس ين يوةام ابتدا  ةن التارال المحدد ال تالم ال طيا ات وابقيى هيرا  .3
 ال طا  ةلزةام لاا هيلة هرل المدع.

وإلى ه  يتغ سعداد عقد االتشاصية الر يم  والتوصييع علييه فيإ  عرضياا هيرا ةيع صيرار اإلحالية يتيك  عقيدام ةلزةيام  .4
 بيااا وبياكغ.

ولكيغ الحي   عليى هصي  األ ي ار هو صبيو  هي عير  عالميرةور  المااصةيةون لغ ةرلف أ نكغ رير ةلزةين أإحالة  .5
 زةين لبيا  ه باب للف.وهنكغ رير ةل على هكثر ةن ةورد مااصةةف  تجز ة ال

 س  هرا الامول  وةلحقه يتكال  از ام ةن وثا   هرا ال قد. .6
 

 حرر هذا العرض في اليوم:  ..................... من شهر: ................ عام: .......................
 

 ......................توقيع المناقص: .................................... شاهد: ..................
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   ناقصينالكفاءة للم تقدير(: 9  رقمنموذج 
 6/9102ب ر م / مناقصة رقم:    الداخلية للمدينة وسائل السالمة واألمان واإلرشاد على الطرق مناقصة توريد وتنفيذ أشغال 

 

  -نوع المؤ سة ) ترف  نسخة ةن عقد ت  يس ةؤ سة المقاو  ( : .أ
 ………………………ةاطقة ال م  للمقاو : -..………………………………………المقاو  ةكا  و اة تسجي  -
 حجغ األعما  الماشرع ةن نشس نوع هرل المااصةة خال  الساوات الثالث الماضية ةبياة أالتيك  الجديد: .ب

 قيمة العمل المنفذ نوب العمل المنفذ وسنة امانتهاء اسم الجهة المشترية اسم المشروب السنة
9106     
9107     
9108     

 الم دات الضروراة لتاشير ال م  والمطلوب توفيرها ةن المقاو  :  .ج
 بيان الملكية  ملك المقاول، مستأيرة،ت ز الشراء( حالة المعدة سنة الصنع نوب المعدة الرقم

0.     
2.     
3.     
 الطــاقم الفنــي يتوايــد وبحيييث السييرع الراتييية(ة نسييخ )ترفي ةيؤهالت وخبييرع الميو شين الر يسيييين المرشيحين لتاشييير وإدارع األعمييا   .د

 : المهامأثناء تنفيذ  بشكل دائم في موقع العمل
 مجال الخبرة عدد سنوات الخبرة اماسم الوظيفة

    . ةدير ةتروع 0
    . ةراصب األعما  الر يس 2
 المشاريع ال الية قيد التنفيذ لدى الشركة:  .ه

 مدة التنفيذ امر المباشرة الجهة المشترية اسم المشروب الرقم
0.     
2.     
3.     
  بها:أعمال المقاومات من الباطن المزمع تلزيمها وأسماء المرش ين للقيام  .و

 مدة العمل في هذا المجال اسم وعنوان المرشح لتنفيذها قيمة المقاولة من الباطن أيزاء العمل الرقم
0.     
2.     
 ة  حساب البنوك( : إثبات مقدرة المقاول المالي .ز

 اثبات المقدرة المالية المبل  البيان الرقم
0.    
2.    

 مقدرة المورد المالية والفنية. إلثباتوذلك ، للمعلومات المدرية أعاله مالحظة: يطلب ارفاق شهادات امانجاز واماثبات
 ....................................توصيع المااصص:........................................................
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العقد (: اتفاقية3نموذج رقم    
 6/9102ب ر م / مناقصة رقم:     الداخلية للمدينة وسائل السالمة واألمان واإلرشاد على الطرق مناقصة توريد وتنفيذ أشغال 

  
 
 

 ........................................................وامثلاا  رام الله المتتراة( بلديةالجاة هو : )فرا  
 .................................................................................................وعاوانه:  

 .................................وامثله    ....................................(  المقاو ثان : )فرا  
 ................................................................................................  وعاوانه:

 

 مقدمة العقد:

وتاشير هشيئا  و يا   السيالةة واالةيا  واالرشياد عليى الطيرق الداخليية  وراد ةواد هاد يةتتررب ف   الجاة المتتراةأما ه  
فقييد تمييت الموافقيية علييى ال يير  المقييدم ةيين للمتييروع المييرةور هعييالل،  ا   المااصةييةوثييحسييب الباييود المدرايية فيي   للمديايية

   حسب   ر الوحدع المدو  ف  ادو  الكميات واال  ار.( لتاشير المتروع هعالل المقاو الشرا  الثان  )

 وقد اتفق الطرفان على ما يلي:

 هوالم:   ةقدةة ال قد از  ال يتجزه ةاه

 تية والمرفقة بارا ال قد از ام ال يتجزه ةن االتشاق وه :ثانيام:  المستادات اآل
 التروط ال اةة والت  تتضمن ت ليمات للمتترةين ف  تقديغ ال طا ات .
 التروط ال اةة لل قد .
 التروط الخاصة لل قد .
 المواصشات الشاية ال اةة للمتروع .
 ادو  الكميات .
 والامال  المرفقة المااصةةا تمارات  .

 اقا  على هرا ال قد ي تبر أمثاأة توصيع لاما على ةافة المستادات المرةورع والمرفقة بارا ال قد.ثالثام:  توصيع الشر 

 شروط اماتفاق:

هةير ةباشيرع ال مي  وةيدع  أإصيدارفإنايا ةلزةية  قياو الموافقت على ال طا  المقيدم ةين  الجاة المتتراةحيث ه   .0
حسييييب  بتاشييييير االشييييئا  لكيييي  هةيييير صييييادر الثييييان  الشرايييي ، وبالمقابيييي  يلتييييزم الالزةيييية لكيييي  ةاميييية عميييي  التاشييييير

الجايية المواصييشات وهبقييام لأل يي ار المتشيي  علياييا والمرفقيية لالتشيياق وهبقييام لألواةيير والت ليمييات التيي  تةييدر عيين 
 عااا.هو ةن ياوب  المتتراة

ب ( حسيييب هيييرا ال قيييد وحسيييالمقييياو الشراييي  الثيييان  ) الةيييادرع ةييين صبييي  لألواةيييرتاشيييير االشيييئا  فييي  حالييية عيييدم  .2
ةافة األضيرار ةثي  هايور ال ميا  واآللييات  المقاو للبلدية تحمي  يح   المحددع،المدد خال  ةواصشات االتشاق 

 ةورد آخر ةع تحمي  الشرا  الثان  ةافة التكاليف اإلضافية. وتاشير االشئا  ةن صب 
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ة وةمتلكات الئيير واتحمي  على الشرا  الثان  )المقاو ( ه  يطب  صوانين السالةة ال اةة وه  يحافظ على  الة .3
، وعلييه ه  يلتيزم أإعيادع الحيا  سليى ةوصع ال م تاشير االشئا  ف  المسؤولية ةاةلة عن هي هضرار يسبباا هثاا  

 ةا ةا  عليه صب  البد  ف  ال م .

، وبحييث تكيو  ةيدع انجياز 95/09/9102من تاريخ أمر المباشرة ولغايـة تكو  هرل االتشاصية  اراة المش و   .4
 عما  شاةلة لجميع هيام ال ط  الر مية ورير ر مية واستثاى ةن للف ال روف القاهرع.اال

تخييتص ةحيياكغ السييلطة الوهاييية الشلسييطياية أييالا ر فيي  هي نييزاع صييد ياتيي  عيين تاشييير هييرا ال قييد وت تبيير القييوانين  .5
 الم مو  باا ف  الماطقة ه  المراع لشض هي نزاع.

خبرايية علييى المييواد أمييا تييرال ةاا ييبا، وفيي  حاليية ر ييوب ال ياييات تكييو  للبلدييية الحيي  فيي  ااييرا  الشحوصييات الم .6
 الى تحميله ةافة المةاراف المترتبة عن للف. أاإلضافةتكاليف الشحص على حساب المقاو  

 يح  للبلدية سلئا  ال قد أمواب ةتاب خط  ةواه سلى الشرا  الثان  )المقاو ( ف  هي ةن الحاالت اآلتية: .7

  أمةادرع ةمتلكاته أ د سفال ه.سلا صدر ضدل صرار 
 . سلا هارى اتشاصام لتحوا  ال قد لةالح دا ايه هو سدخالاغ ف  ال قد ةترةا 
 . سلا تمت تةشية شرةة المقاو   وا  ةانت أقرار ةحكمة هو ةا  برضى المقاو 
  التاشير خال  أ سلا تخلف هو تااو  عن القيام بتاشير هي عم  يت ل  بارا االتشاق وللف أ د سخطارل ةتابيام

 هيام. 7 ةدع
 . سلا ثبت أ   الشرا  الثان  "المقاو " صد صدم رشوع هو صياةه أالئأ لتاشير األعما 
 .سلا تخلى المقاو  عن ال قد 

 يكو  الاص لارل االتشاصية أاللئة ال ربية وه  اللئة الم تمدع والمراع عاد هي خالف. .8

 .............. تارال ....................... .حررت هرل االتشاصية ووصع علياا يوم ........... .9
 

 الفريق الثاني  المقاول(
 

 (الجهة المشتريةالفريق األول  

 التوقيع: ..............................................
 اماسم: ...............................................

 .............الوظيفة: ................................
 وقد شهد على ذلك: ..................................

 التوقيع: ................................................
 اماسم: ..................................................
 الوظيفة: ...............................................

 ....................................وقد شهد على ذلك: 
 
 
 
 



23 | P a g e 

 

 واألسعار ول الكمياتيدسابعا: 
 بلدية رام الله

  الداخلية للمدينة على الطرق  السالمة وامامان وامارشادوسائل وتنفيذ أشغال  مناقصة توريد
 0-0رقم  يدول الكميات واألسعار

 الكمية الوحدة بيان العمل الرقم
 سعر الوحدة
 شيكل

0. 
 

 
 
 
 

0.0 

 لوحات وشاخصات المرور
والمضل ة  والمرب ة، والمثلثة، الدا راة،هاور وتكاليف توراد ونق  شاخةات ولوحات المرور 

ةلغ 3أسماكة  T6واتم  الس ر هلوا  وصشا ح األلمايوم نوع  ، غ ةن هاود األنواع61أارتشاع 
ارات وهعما  التثقيب ، واميع اإلكسسو ألرضية عاكس ةن نوع خاليا الاح وبحيث تكو  ا

واللحام الالزةة، وتوراد ة  ةا هو وارد ف  المخططات وبمواب المواصشات وتواياات 
 التالية:وللف لباود االعما   الماادس المترف

 .لوحات وشاخصات مرورية بدون أعمدة

 
 
 
 

 
 

 عدد

 
 
 
 
 

 
0 

 

9.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.0 
9.9 

المرب ة و/هو المستطيلة وبالمساحة واالأ اد  هاور وتكاليف توراد وترةيب اللوحات االرشادية
وبما يتاا ب ةع الاص المكتوب وبحيث تكو  الكتاأة أاللئتين  الت  تحددها الجاة المتتراة

 ة ربيئة ال غ لل02، غ03ال ربية واالنجليزاة ةن الاوع ال اكس أاللو  االبيض وبارتشاع خط 
لحجغ الخط  MUTCDف وفقا لمواصشات  هو أ ي ارتشاع اخر ولل على التوال  ةواالنجليزا

ةلغ وبحيث 3واتم  الس ر هلوا  وصشا ح األلمايوم أسماكة وةواصشات اللوحات االرشادية، 
أاللو  االخضر، ةا ورع هو ةا ورتين  "HI 3Mتكو  االرضية عاكس ةن نوع خاليا الاح "
ة وحسب الحااة وحسب االأ اد المقترحة للوح-وباالرتشاع المحدد ف  المخططات المرفقة

ةن حديد ةجلشن لتثبيت اإلشارع وبرفي  وةراأط وهعما  الحشر والتثبيت أما فيه  -التةميمة
الباهو  الالزم للقاعدع وهعما  الدها  للجاة الخلشية ةن اللوحة وة  ةا يلزم أحسب المواصشات 

 والمخططات وت ليمات الماادس المترف.
 .بدون بروفيل 9م0لوحات بمساحة أقل من  
 .مع بروفبل 9م0لوحات بمساحة  اكبر  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 9م
 9م

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
0 

 

3.1 
3.0 

 دهان وتعليم الطرق. 
 Acrylic“لتر "08هاور وتكاليف توراد ونق  عبوات دها  اكراليك  الخاص أالطرق أحجغ 

Road Paints  صااعة وهاية ةن هاود األنواع وباللو  الري يحددل الماادس المترف، وللف
مواب المواصشات وارشادات الماادس المترف ضمن حدود ال قد، واطلب احضار شاادع أ

 ةات  للماتج.

 
 
 

 
 عدد

 
 
 

 
0 

 

3.9 
 

التوارع ف  شوارع ةتشرصة ةن المدياة وللف أخطوط تاشير هشئا  ت ليغ هاور وتكاليف توراد و 
ا  دها  الطرق اشارات ارشادية ارضية، وللف أا ت مو/هو أهرضية ةستمرع و/هو ةتقط ة، 

" ةع حب زاا  صااعة Thermoplastic Road Paint"الثيرةوبال تيف الحراري ال اكس
ةلغ وباللو  الري يحددل الماادس المترف، والس ر 2.5-2وبسماكة  اوروبية ةن هاود االنواع

ةلغ وتجايز وتا يف ةوصع ال م  ةن االو اخ 2يتم  عم  تختين وصتط على  ماكة 
 للف أمواب المواصشات وارشادات تاشير ة  ةا يلزم النجال ال م  و و ة الل والتحوم واالترب
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 وتنفيذ أشغال وسائل السالمة وامامان وامارشاد على الطرق الداخلية للمدينة  مناقصة توريد
 9-0يدول الكميات واألسعار رقم 

 الكمية الوحدة بيان العمل الرقم
 سعر الوحدة
 شيكل

 
 

3.9.0 
3.9.9 
3.9.3 

 اطلباكو  الكي  هاد   للمساحة الش لية الماشرع و دس المترف ضمن حدود ال قد، و الماا
 وللف للباود التالية:لميكانيكية، احضار شاادع ةات  للماتج وتاشير ال م  أا ت ما  الو ا   ا

 سم.01رضية مستمرة و/أو متقطعة بعرض تعليم الشوارب بخطوط أ
 سم.05تمرة و/أو متقطعة بعرض تعليم الشوارب بخطوط أرضية مس

 تعليم الشوارب باشارات ارضية  أسهم وشيفرون وخطوط مشاه الخ

 
 

 م.ط
 م.ط
 9م

 
 
1 
0 
0 

 

3.3 
 

3.3.0 
3.3.9 
3.3.3 
3.3.4 

صااعة اوروبية ةن ااود  Acrylic Road  Marking Paints“ كالباد الساب  ولكن بدها  "
 ها  الطرق صب  اال تالم الااا   للمتروع ا  لزم:.األنواع وللف للباود التالية، وبحيث يتغ د

  .سم01تقطعة بعرض تعليم الشوارب بخطوط أرضية مستمرة و/أو م
 سم .05تعليم الشوارب بخطوط أرضية مستمرة و/أو متقطعة بعرض 

 تعليم الشوارب باشارات ارضية مثل أسهم وشيفرون وخطوط مشاه الخ.
 دهان يبه حواف امارصفة والجزر.

 
 
 .طم

 م.ط
 9م

 م.ط

 
 

0 
0 
0 
0 

 

4.1 
 
 

4.0 
4.9 

 هفض هاور وتكاليف توراد وترةيب عيو  القطط ال اكسة ف  شوارع ةتشرصة ف  المدياة ةن 
االنواع وبحيث يتغ تاشير االعما  حسب المواصشات وت ليمات الماادس المترف ضمن حدود 

 التالية:ال قد، وللف للباود 
 عيون قطط عاكسة باتجاه واحد.

 .يون قطط عاكسة باتجاهينع

 
 
 

 عدد
 عدد

 
 
 

0 
0 

 

 اميع القطع الالزةة هيضا: والس ر يتم  ،سم011مرايا م دبة قطر ااور وتكاليف توراد  5.1
انأ و ة  ةا يلزم ةن )برار   عزصات  ةراأط....(  وعلى  3للتثبيت على ةوا ير ةجلشاة صطر 

 ادس المترف صب  البد  ف  عملية التوراد.المقاو  تقديغ عياة للموافقة علياا ةن صب  الما

 
 

 0 عدد
 

6.1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

6.0 
6.9. 

مطبات اصطناعية مجهزة من المطاط المقوى والمزود بالزياج  ااور وتكاليف توراد وترةيب
صااعة هوروبية ةن هاود األنواع وباالرتشاعات المحددع هدنال عن  طح العاكس للضوء, 

طة وبال ر  المحدد هدنال، وبحيث يكو  المطب ةقاوةا لل روف اال شلت القا غ عاد هعلى نق
لمدع  اة" وللف ليتغ ترةيباا ف  ةواصع  لضما  الماتج ترةةالتقديغ ةشالة يطلب " البيئية المختلشة

ةختلشة ف  المدياة يتغ تحديدها ةن صب  الماادس المترف هثاا  تاشير المتروع، والس ر يتم  
ف  اال شلت القا غ وة  ةا يلزم للف ةن )برار   عزصات....(  وهعما  هعما  التثقيب والتثبيت 

والتثبيت ف  اال شلت القا غ وة  ةا يلزم للف ةن )برار   عزصات....(  وهعما   تةراف الميال 
تةراف الميال  ةما يتم  ال م  اصال  اميع األضرار الت  صد تاتج عن تاشير ال م  واعادع 

يه  وتا يف الموصع وتاشير ة  ةا يلزم إلتمام ال م  حسب األوضاع الى ةا ةانت عل
المخططات والمواصشات وت ليمات الماادس المترف ضمن حدود ال قد. وعلى المقاو  تقديغ 

 عياة للموافقة علياا ةن صب  الماادس المترف صب  البد  ف  عملية التاشير.
 سم61سم وعرض  3.5مطب صناعي بارتفاب 
 سم.81سم وعرض  4.1مطب صناعي بارتفاب 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 م.ط
 م.ط

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

0 
0 
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 وتنفيذ أشغال وسائل السالمة وامامان وامارشاد على الطرق الداخلية للمدينة  مناقصة توريد
 3-0يدول الكميات واألسعار رقم 

 الكمية الوحدة بيان العمل الرقم
 سعر الوحدة
 شيكل

أالتك  والقياس  (Steel Hand Rail) معدنيبزين دراهاور وتكاليف توراد وترةيب  7.1
المطلوب، وللف لوض ه ةحماية للمتاع ةن عبور التارع ال ام وللف ف  ةواصع ةتشرصة ف  

 الماادس المترف، والس ر يتم  هعما  الحشر والتثبيت الالزةة أمواب ت ليماتالمدياة 
تاشير ة  ةا يلزم النجاز ال م  على واعادع االوضاع ةما ةانت عليه و  والباهو  الالزم للتثبيت

 هكم  واه أمواب المواصشات والمخططات وتواياات الماادس المترف.

 
 
 

 
 م.ط

 
 
 

 
0 

 

-Galvanized Steel Guard Rails)مجلفن حماية حديد هاور وتكاليف توراد وترةيب  8.1
ESP2.0) وةثبت على  أالتك  والقياس المطلوب وللف لوض ه ةحماية للسيارات ةن االنزالق

وهياما يلزم وللف ف  ةواصع ةتشرصة ف  المدياة أمواب  المستواة و/هو الماحاية اوانب التارع 
ت ليمات الماادس المترف، واتم  ال م  هعما  الت  يس الالزةة لرلف ةن حشر وتسواة وردم 

اب ف  االر  الطبي ة او اال شلت ألي عم ، وهعما  التثبيت وترةيب عواكس فسشوراة أمو 
م وةثبتة على حوااز الحماية، واعادع االوضاع ةما ةانت، وتاشير ة  ةا يلزم 5المواصشات ة  

النجاز ال م  على هكم  واه أمواب المخططات والمواصشات وت ليمات الماادس المترف 
 ضمن حدود ال قد.

 
 
 

 
 
 

 م.ط

 
 

 
 
 

0 

 

2.1 
 
 
2.0 
 
2.9 
2.3 

الباود التالية، والس ر يتم  حسب لمؤقتة للطرق وسائل المرور ا ونق هاور وتكاليف توراد 
النجاز ال م  أمواب ت ليمات الماادس  تقديغ عياة لالعتماد صب  التوراد، وتاشير ة  ةايلزم

 المترف ضمن حدود ال قد.
عاكس  خاليا نح  أاللو  االبيض(  ةةاوعة ةن  2) عاكسة ملم751بارتفاب اقماب مرورية 

PVC  غ5ةلغ أسماكة 385القاعدع  س ر يتم ، والرير صاب  للكسر . 
 ةلغ.751على اصماع ةع صاعدع للتثبيت  غ 21لو  اصشر صطر  فالش  غماز( شمسي دائري 
 .ةئغ 25ةلغ ووز  021*411*741اأ اد  قاعدة يلدية لتثبيز اماشارات

 
 
 
 
 عدد
 عدد
 عدد

 
 

 
0 
0 
0 

 

 

 
 ...................................................................................اسم المقاول:.........................................

 ........................................................................................عنوان المقاول:..................................
 .....................................................................................................رقم التلفون والفاكس:...............

 ..............................................................................................ختم وتوقيع المقاول:......................
 

  مالحظات:
 لى ةقدم ال طا  التوصيع على ةافة صشحات ادو  الكميات.يتواب ع 
 " ادو  الكميات هعالل هو للتس ير على ه اس   ر الوحدع "unit rateيات المتوصع تورادها ف  هي هلبيةأئض الا ر عن الكم 
 .يطلب الحةو  على ةوافقة الماادس المترف الكتابية على ال ياة صب  ةباشرع التوراد 
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 اتثامنا: المخطط
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