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الجزء األول :دعوة لالشتراك في مناقصة عامة
اسم المناقصة  :توريد أثاث أوأجهزة مكتبية لمكتبة رام هللا العامة.
الجهة المشترية :بلدية رام هللا

رقم المناقصة  :ب ر م 2019/41
المكتب األستشاري :شركة اكسبرشنز للهندسة.

ترغب بلدية رام هللا في استتدادام ء م م زاتهد لدزريد أث ث وأء ة كدبية لمكدبة رام هللا الع ة وذلك بمزءب المزاصتتت
الع ة لمثل هذه االعم ل والمزاصتتتتتتت واللتتتتتتروب المرفية وبإ م عليذ تا دصتتتتتتدار هذه الدعزة لديديا عرو أستتتتتتع ر لبإز
الملروع م خالل إ قصة تإ فسية حلية وتدعو البلدية الشركات المتخصصة والمؤهلة في مجال األثاث المكتبي والشركات
المتخصصة في األجهزة المكتبية لالشدراك في المإ قصة الع ة كال في اخدص صذ وذلك لدزريد أث ث أو أء ة كدبية لمكدبة
رام هللا الع ة.
 موضوووا المناقصوووة :تيتتتك كدبتتتة رام هللا الع تتتة فتتي شتتت رع الإ هتتتة المدتتتترع تتتم يتتدا ي ستتتر عرفتتت وقتتتد تتتتا االهد تتت م
حتتتديث تتتم أعمتتت ل ت تتتزير بإتتتي المكدبتتتة والحدييتتتة الالتيتتتة ل تتت وستتتيدا تزريتتتد الثتتت ث التتتداخلي والاتتت رءي والء تتت ة
المكدبيتتتة ل تتت تتتمم هتتتذه المإ قصتتتة .وبإتتت م عليتتتذ تلتتتمل أعمتتت ل المإ قصتتتة والدتتتي تتتتا تيستتتيم التتتي متتتزعديم حستتتب
الدتتت لي التتتي تزريتتتد االثتتتت ث والء تتت ة المكدبيتتتة لمكدبتتتتة رام هللا الع تتتة ولم يتتتد تتتم الدتصتتتتيل يرءتتتي االبتتتالع علتتتتي
وثيية المإ قصة،
الكفالة
التفاصيل الر يسية
بالشيكل جديد
 الث ث الداخلي :خ امم للكدب ال وال الكراسي والكإب السد مر
13,000
المجموعة األولى:
ي عد خلبية
 الث ث الا رءي :ب وال
أثاث المكتبة
 أء ة الكمبيزتر السيرفر الل ش business Touch screen
2,200
المجموعة الثانية:
TV
األجهزة المكتبية
 وثووا ا المناقصووة :يمكتتم الحصتتزل علتتي هستتاة تتم وثتت من المإ قصتتة تتم ركتت خد تتة ال م تتزر -بلديتتة رام هللا ختتالل
ستت ع التتدوام الرستتمي اعدبتت را ا تتم الدتت ريا المحتتد فتتي اعتتال عتتزة المإ قصتتة فتتي الصتتح المحليتتة وذلتتك ي بتتتل
رسا غير سدر قيمته 100دوالر أمريكي أو ما يعادله.
 كفالوووة المناقصوووة :علتتتي المإتتت قم تيتتتديا كت لتتتة تتتت يم ابدتتتدامي كمبلوووق مع ووووا بالعيموووة المةوووددة أعوووال وذلتتتك بكت لتتتة
بإكية س رية المتعزل لمدة ال تيل عم 120يزم.
 االجتماا التمهيدي :االءدم ع الدم يدي حسب الد ريا المحد في اعال

عزة المإ قصة في الصح

المحلية.

 مكوووان وموعووود تسوووليم الع ووواء :يكتتتز اختتتر زعتتتد لدستتتليا الع تتت م بتتت لاري المادتتتزم فتتتي الدتتت ريا المحتتتد فتتتي اعتتتال
عتتتزة المإ قصتتتة فتتتي الصتتتح المحليتتتة وذلتتتك لتتتدر ركتتت خد تتتة ال م تتتزر  -بلديتتتة رام هللا علمتتت ب هتتتذ لتتتم ييبتتتل أي
ع م بعد هذا المزعد.
 جلسووة فووتع الع وواء :تكتتز ءلستتة فتتدا الع تت م فتتي الدتت ريا المحتتد فتتي اعتتال
وذلك في ق عة االءدم ع -بلدية رام هللا وفي ءلسة علإية.
 سوووريان عووورر السوووعر :يكتتتز عتتتر
يز ا م ت ريا فدا الع م.
 يدا تيديا الزث من الد لية في غل

عتتزة المإ قصتتة فتتي الصتتح

المحليتتة

الستتتعر ب للتتتيكل ال ديتتتد وشتتت ال ل ميتتتك المتتترامب ويبيتتتي ستتت ري ا لمتتتدة 90

إتصل حيم تسليا وثيية الع م للبلدية :برامة ذ ة لية ص رة م البلدية.

 تعييم المناقصة :يدا ت يييا المإ قصة م الإ حية الم لية حسب
يدرة المإ قم التإية لدإتيذ الملروع.
الإم ذج المدعلية بإثب
 أجور االعالن بالصةف :يدا اسديت م اءزر االعال ب لصح

هز وار في وث من المإ قصة وعلي المإ قصة االلد ام بدعبئة
علي م ترسز عليذ المإ قصة.
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الجزء الثاني :تعليمات وجدول بيانات المناقصة
أ .أحكام عامة
ذا العالقة وبمزءب
 .1ن اق الع اء :تيزم ال ة الملدريذ بإصدار وث من الع م هذه لدزريد السلك والاد
المزاصت التإية المحد ة .اسا ورقا المإ قصة حسب هز وار في ءدول بي ه الع م.
 1.1عإد ورو ه في وث من المإ قصذ:
أ .تعبير "خ ي " يعإي أي وسيلة م وس مل االتص ل الا ي (اليد البريد الت كس) ك دثب اسدال .
ب .تسدادم صيغة المتر لزص ال مك والعكس صحيا وحسب السي ق.
ت" .اليزم" ييصد بذ اليزم الديزيمي.
 .2مصدر التمويل والدفع
 2.1ترغب ال ة الملدريذ في اسدادام ء م م زاتهد لدسديد قيمة العيد ز زع المإ قصة.
 2.2تصري الدفع فيط للمزر وبمزافية ال ة الملدريذ كم هز بيم في بإز العيد بيم ال ة الملدريذ والمزر
وحسب الدعليم واالءراما المحد ه في الإا م الم لي لل ة الملدرية .وال يزءد لي بري آخر غير المزر أي
حن في العيد أو أ تكز لديذ أي لب في السدا .
 .3الفساد واالحتيال
 3.1علي ال ة الملدريذ والمإ قصيم والمزر يم االلد ام ب علي المسدزي االخالقية خالل عملية الديييا واالح لة وتإتيذ
العيد.
 3.2ا دث ال ل ذه السي سة ي ب علي المإ قصيم السم ح لل ة الملدرية لتحم الزث من المدعلية ب ي رحلة م المراحل
سزام ك هت دعلية بعملية الد هيل أو تيديا الع ما أو تإتيذ العيد ويكز ل ا الحن في تدقين الزث من الميد ة
للع م م قبل أي ء ة ازلة م قبل ال ة الملدرية.
 .4المناقصون المؤهلون
 4.1المإ قم قد يكز شركة ق ع خ ص أو يكز المإ قم كز

م امدالي إ قصيم في دب ر امدالي شراكذ أو

دتت ق زقك و ص ق عليذ م قبل ك تب العدل دعزم با ب هزاي  .في ح لة وءز االمدالي ي ب أ يكز ءميك
العم م سؤولز ب لدم م والدك ل عم تإتيذ العيد دمعيم أو إتر يم وفي للروب اتت قية االمدالي ويلد م
امدالي المإ قصيم بدسمية الممثل الذي يكز لذ الصالحية والدازيل لدمثيل االمدالي هي بة عم ءميك أعم م االمدالي
خالل عملية تيديا الع ما وعإد دح لة الع م وخالل تإتيذ العيد .ليس هإ ك حد لعد أعم م االمدالي لا يذكر
غير ذلك في ءدول بي ه الع م.
 4.2ي ب اال يكز للمإ قم أي تم رب في المص لا حيث سيدا اسدثإ م أي ع م يثبت أهذ في ح لة تم رب المص لا
ك ء ة أو أكثر في عملية تيديا الع م وفي أي م الح ال الد لية:
أ .لديذ هتس المتز أو المازل لمإ قم آخر لإتس المإ قصة.
ب .يل رك في هذه المإ قصة ب كثر م ع م واحد والمل ركة م قبل المإ قم ب كثر م ع م تؤ ي دلي دسدبع
م الب بم في أكثر

ءميك الع ما الدي ش رك في هذا المإ قم ولكم ذلك ال يإ بن علي وءز هتس المزر
م ع م.
ت .للمإ قم عالقة ت رية أو عالقة أسرية وثيية ك الكزا ر التإية لل ة الملدرية أو ال ة المازلة بدإتيذ الملروع
دال دذا تا حل لكلة تم رب المص لا الإ ءمة عم العالقة الد رية والعالقة السرية في ءميك راحل عملية
اللرام و رحلة تإتيذ العيد ب ريية يبزلة لل ة الملدريذ.
 4.3ي ب علي المإ قصيم دثب اسدمرار أهليد ا بم يدزافن ك د لب ال ة الملدريذ وكلم ت لبت ذلك.
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 .5السلع واللوازم المؤهلة والخدمات المرتب ة بها
 5.1يدممم الع م تزريد "اللزاتم" الزار ة بمزءب المزصت

التإية ب إل

فة الي الاد

"المرتب ة ب " ثل

الد يم والدركيب والددريب والصي هة.
 5.2ص لا "المإل " يعإي الدولة الدي يدا اسداراج المزا أو دهد ء أو ع ل د أو تصإيع أو الدي تإدج لزاتم
ت رية م خالل الدصإيك أو المع ل ة أو الد ميك تإدج سلع ت رية تادل في صت ت االس سية عم كزه ت .

.6

ب .مةتويات وثا ا المناقصة
أجزاء وثا ا المناقصة :تلدمل وث من المإ قصة سبعة أء ام حسب الد لي وي ب أ تيرأ هذه االء ام ب لد ا م ك أي
لحن يصدر وفي للتيرة الث إة م الدعليم للمإ قصيم وتعدبر الدعزة للمإ قصيم والمراسال والمالحن الدي
تصدره ال ة الملدريذ ء ما ا م وث من المإ قصة.
ال م االول :الدعزة للمإ قصة
ال م الث هي :تعليم للمإ قصيم وءدول بي ه الع م
ال م الث لث :ع يير الديييا والد هيل
ال م الرابك :هم ذج المإ قصة.
ال م الا س :اللروب الع ة والا صة.
ا وءد
ال م الس س :المزاصت التإية وكذلك الما
ال م الس بك :ءدول الكمي
 6.1ال تعدبر ال ة الملدرية سؤولة عم اكدم ل وث من المإ قصة والر علي بلب الدز يا و حمر االءدم ع
الدم يدي أو المالحن لزث من المإ قصة لا يدا الحصزل علي هذه الزث من م قبل ال ة الملدريذ ب شرة.
 6.2ي ب أ ييزم المإ قم بتحم ءميك الدعليم والإم ذج والمص لح والمزاصت المزءز ة في وث من
والزث من الم لزبة.
المإ قصة وتزفير ءميك المعلز

.7

الزار ة في وث من المإ قصة ي ب علي
توضيع وثا ا المناقصة :في ح لة الح ءة لدز يا أو تتسير أي م المعلز
المإ قم راسلة ال ة الملدريذ علي العإزا المذكزر في ءدول بي ه المإ قصة .وي ب علي ال ة الملدريذ أ تر
علي أي اسدتس را تر دلي قبل اخر زعد م التدرة المز حة في ءدول بي ه المإ قصة .وعلي ال ة الملدريذ
درس ل هساة عم الر علي تلك االسدتس را لكل م اسدلا وث من المإ قصة ب شرة إذ بم في ذلك وص االسدتس ر
و بي صدره .دذا ت لب اال ر رورة تعديل وث من المإ قصة هدي ة ل ذه االسدتس را فعلي ال ة الملدريذ أ
تيزم بذلك حسب االءراما المذكزرة في التيرة  8والتيرة الترعية رقا  22.2م الدعليم للمإ قصيم.

 .8تعديل وثا ا المناقصة
 8.1لل ة الملدريذ الحن في تعديل وث من المإ قصة عم برين دصدار لحن ب

في أي وقت قبل المزعد الإ مي

لدسليا الع ما .
 8.2أي لحن يصدر عم ال ة الملدريذ يصبا ء ما م وث من المإ قصة ويرسل كدزب دلي ك فة الح صليم علي
وث من المإ قصة م ال ة الملدريذ وفي ا للتيرة .6.1
 8.3لل ة الملدريذ الحن بد ءيل المزعد الإ مي لدسليا الع ما وفي للتيرة الترعية  22.2م الدعليم للمإ قصيم
وذلك الع مها فرصة لخذ الدعديال الزار ة في الملحن بعيم االعدب ر.
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.9

ت .إعداد الع اءات
تكاليف اعداد وتعديم الع اء :يدحمل المإ قم ك فة الدك لي المدعلية بإعدا وتسليا الع م وال تعدبر ال ة الملدريذ

سؤولة عم هذه الدك لي بغض الإار عم هد مج المإ قصة.
 .10لغة الع اء :يكدب الع م وءميك الزث من والمراسال المدعلية بذ ب للغة المذكزرة في ءدول بي ه
الممكم أ تسلا الزث من المع تة والمزا الم بزعة ب للغة االه لي ية.
 .11الوثا ا التي يتألف منها الع اء
 11.1يد ل الع م م الزث من الد لية:
أ .همزذج تيديا الع م عب بم يدإ سب ك التيرة  12م الدعليم للمإ قصيم
ب .ءدول الكمي واالسع ر المعب م قبل المإ قم.
ت .كت لة خزل الع م بم يدزافن ك التيرة  19م الدعليم للمإ قصيم
المرتب ة ب
ث .تيديا وث من رسمية علي أ السلك اللزاتم المعرو ة والاد
الدعليم للمإ قصيم

المإ قصة .و م

يبزلة المصدر وفي للتيرة  16م

ج .تيديا وث من رسمية علي أهلية المإ قم لديديا ع م وفي للتيرة  17م الدعليم للمإ قصيم
ح .تيديا وث من رسمية علي قدرة المإ قم علي تإتيذ العيد في ح ل تا دح لة المإ قصة عليذ وفي للتيرة  17م
الدعليم للمإ قصيم
المرتب ة ك تلك الم لزبة في وث من المإ قصة
خ .تزفير وث من رسمية تبيم علي ت بن اللزاتم المعرو ة والاد
وفي للتيرة  16و  30م الدعليم للمإ قصيم
د .أي وثيية أخرر حد ة في ءدول بي ه المإ قصة.
 11.2ب إل فة للمد لب الزار ة في التيرة  11.1م الدعليم للمإ قصيم فإ الع ما الميد ة م امدالي شرك م ي ب
أ يكز صحزب ُ بإتت ق اللراكة وحسب هز بيم في الإا م.
 .12نموذج تسليم الع اء وجداول االسعار :ييدم المإ قم همزذج تيديا الع م المزءز في هم ذج المإ قصة وي ب تعبئة
همزذج خ ب تسلي ا الع م ب لك ل و أي تغيير في الإم ولم تيبل أية بدامل لدلك الدي ور في الدعليم
للمإ قصيم.
 .13الع اءات البديلة :ال يدا اعدم الع ما البديلة اال دذا ذكر غير ذلك في ءدول بي ه
.14
14.1
14.2
14.3
14.4

المإ قصة.

أسعار الع اءات والخصومات
االسع ر والاصا الميدم في همزذج تيديا الع م وءدول االسع ر ي ب أ يد بن ك المد لب المحد ة أ ه ه.
ي ب أ ُتسعر ك فة البإز المدرءة في ءدول الكمي واالسع ر.
ا المبلغ الذي يدوهذ المإ قم في همزذج تيديا الع م هز المبلغ االءم لي للع م حسب الدعليم للمإ قصيم بعد
الاصا.
لا
تكز االسع ر الدي يدوه المإ قم في ءدول الكمي واالسع ر ث بدة خالل تإتيذ العيد وال تامك لي تعديل
يإم علي خالي ذلك في "ءدول البي ه الا ص ل لب الع ما ".
وبةيث يتم تعديم تةليل السعر لبنود جدول
م قبل ال ة الملدريذ.

 14.5ي ب أ تيدم االسع ر علي ءدول الكمي واالسع ر وهم ذج المإ قص
الكميات في ع اء المناقص وذلك لغ ي تس يل المي رهة بيم الع ما
 14.6ي ب تيديا تحليل لألسع ر علي الإحز الد لي:
أ .ثمم السلك واللزاتم.
المحلية االخرر الالت ة لإيل السلك واللزاتم م المك االصلي دلي المزقك
ب .ثمم الإيل الداخلي والد يم والاد
الإ مي المحد في "ءدول البي ه الا صة ل لب الع ما " .
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المرتب ة ب لسلك واللزاتم.
ت .الخدمات المرتب ة بالسلع واللوازم سعر البإز المكزهة للاد
 .15عملة العرر :ال ي زت تيديا السعر اال ب لعملة الزار ة في ءدول البي ه .
.16
16.1
16.2
16.3

16.4

المستندات التي تؤكد م ابعة السلع والخدمات المرتب ة بها
المرتب ة ب لم هز وار في المإ قصة علي المإ قم أ ييدم ك ع مه
بية السلك واللزاتم والاد
لدحديد
الدال ل وشهادات المنشأ للسلع وللوازم المعدمة.
ذا الصلة لم هز وار في المإ قصة علي المإ قم أ ييدم ك ع مذ الدال ل
لد كيد بية السلك واللزاتم والاد
التي تؤكد م ابعة اللوازم المعدمة للمواصفات الفنية والمعايير المةددة فى المواصفات.
وي ب أ تدممم وصت تصال للمزاصت
أو بي ه
بزعة أو رسز
يمكم أ تكز البيإ علي شكل زا
المرتب ة ب بحيث يز ا تزافي ك المزاصت الم لزبة .وأ
التإية واال امية االس سية للسلك واللزاتم والاد
ييدم المإ قم تيريرا ب الخدالف واالسدثإ ما واالهحراف ا وءد عم هز وار في ال م الس س :المزاصت
التإية.
م قبل
علي المإ قم أ ييدم المحة ب لسع ر الح لية لي ك الغي ر المرورية السدمرار عمل اللزاتم بعد اسدادا

ال ة الملدريذ للتدرة المحد ة في "ءدول بي ه الع م".
 16.5المزاصت التإيذ والعملي والمزا والمعدا واإلش رة دلي االسم م الد رية و /أو أرق م اال لة المصزرة المحد ة م
الد رية وأرق م
زاصت أخرر لل ز ة والعال
قبل ال ة الملدريذ هي وصتية ال حصرية .وللمإ قم أ يعر
اال لة المصزرة في وث من الع م الميد ة بلرب أ تحين هتس كت مة البإز المذكزرة في ال م الس س :المزاصت
التإية أو أعلي إ وأ تإ ل ر ي ال ة الملدريذ.
 .17الوثا ا التي تؤكد مؤهالت المناقص
 17.1ي ب علي المإ قم دثب قبزلذ المل ركة في المإ فسة علي أس س الم ة  4م الدعليم للمإ قصيم وعليذ تعبئة
همزذج تيديا الع م المزءز في ال م الرابك :هم ذج الع م.
 17.2يجب أن تتضمن الوثا ا التي تثبت مؤهالت المناقص من اجل احالة الع اء عليه الشروط التالية:
أ .أ تدزفر في المإ قم ءميك المؤهال والمع يير المإصزص علي في ال م الث لث :ع يير الديييا والمؤهال .
.18
18.1
18.2

.19
19.1
19.2

فترة صالحية الع اءات
تسدمر صالحية سري الع م بعد المزعد الإ مي لدسليمذ بحسب هز ذكزر في ءدول بي ه الع م .ويدا رفض
أي ع م بتدرة صالحية أقل إ .
في الاروي االسدثإ مية يحن لل ة الملدريذ تمديد فدرة صالحية الع م قبل اهد م دة الصالحية المحد ة .وي ب أ
يكز بلب الدمديد واالء بة عليذ خ ي  .وللمإ قم الحن برفض بلب الدمديد و أ يتيد م الع م و م وافن
علي الدمديد ليس لذ الحن في تعديل عر ذ.
ضمان الع اء " كفالة دخول الع اء":
ي ب علي المإ قم أ ييدم ك ع مذ م ع م ب لمبلغ والعملة المذكزرة في ءدول البي ه .
م الع م ي تي بحسب الإمزذج المزءز في ال م الرابك :هم ذج الع م.

 19.3ي ب أ يكز بلغ المم س وي للمبلغ المحد في ءدول بي ه الع م ب لعملة المحلية أو أي عملة أخرر ق بلة
الدحزيل .كم ي ب أ ييدم علي شكل م بإكي غير لروب ص ر عم أحد البإزك الع لة في فلس يم أو أي شكل
م آخر كم هز في ءدول بي ه الع م علي أ :
أ .أ يصدر المم م بإك عدمد ياد ره المإ قم.
ب .يكز ق بل للصري فزر الحصزل علي بلب خ ي م ال ة الملدرية بح ة االخالل ب لتيرة  19.7م الدعليم
للمإ قصيم.
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ت .يدا تسليا الإساة االصلية وال تيبل الإسا المصزرة.
م اال ام س ري المتعزل لمدة 90يزم بعد الد ريا الإ مي للدسليا.
ث .يكز
 19.4لم يدا قبزل أي ع م ال يلمل م ع م دذا ك ذلك لزب ا وفي للتيرة الترعية  19.1م الدعليم للمإ قصيم
حيث يعدبر ا لت لللروب.
 19.5يدا اع ة المم ه للمإ قصيم غير الت م يم دلي أصح ب في أسرع وقت مكم وفزر أ ييزم المإ قم الت م بديديا
م حسم الدإتيذ وفي للتيرة  42م الدعليم للمإ قصيم.
م الع م للمإ قم الت م فزر تزقيك العيد وتيديا م حسم الدإتيذ الم لزب.
 19.6يع
 19.7يمكم أ يص ر م الع م في الح ال الد لية:
أ .دذا اهسحب المإ قم خالل فدرة صالحية الع م المحد ة م قبلذ في همزذج الديديا أو أي تمديد وافن عليذ المإ قم.
ب .دذا فلل المإ قم الت م في:
 .1تزقيك العيد وفي للتيرة  41م الدعليم للمإ قصيم.
 .2تيديا م حسم الدإتيذ وفي للتيرة  42م الدعليم للمإ قصيم.
م ع م أي امدالي شراكة ي ب أ يكز ب سا رميس االمدالي دذا لا يكم االمدالي قد ت سس بلكل رسمي وقت
19.8
تيديا الع م ييدم المم ب سا ءميك اللرك م المسديبلييم المذكزريم في اتت قية االمدالي المذكزر.
 .20شكل وتوقيع الع اء
 20.1علي المإ قم أ يحمر هساة أصلية واحدة مي ة بكلمة "أصلية" م الع م كم هز ذكزر في الدعليم الا صة
للمإ قصيم كم ي ب عليذ أ يسلا عد ا ا م الإسا غير أصلية مي ة بكلمة "هساة" كم هز حد في ءدول بي ه
الع م .وفي ح ل وءز أي اخدالي بيم الإساة واالصل يدا اعدم االصل.
بزعة أو كدزبة بحبر ال يمحي و زقعة م قبل اللام أو االشا ص
 20.2ي ب أ تكز الكلم االصلية والإسا كل
المازليم ب لدزقيك ب سا المإ قم ي ب أ يحدزي الع م علي تازيل كدزب حسب يحد في ءدول بي ه الع م.
ك فة الصتح الدي تحدزي علي د ف أو تعديال ي ب الدزقيك علي م اللام أو االشا ص الذيم وقعزا علي
الع م.
 20.3في ح لة كز المإ قم امدالي هي بة عم االمدالي ي ب أ يزقك الع م اللام المتز بدمثيل االمدالي وذلك
لدكز ل ة ق هزه ل ميك أعم م االمدالي كم يدما م الدتزيض الذي ي ب أ يزقعذ الممثلز المعدمدو ق هزه
أعم م االمدالي.
 20.4أي كد بة بيم الس زر أو المحز أو الكد بة فزق كد بة س بية لغر تعديل ال تكز عدمدة اال دذا وقعت م قبل اللام
المتز ب لدزقيك علي الع م.
ث.

تسليم وفتع الع اءات

 .21اغالق ،تعليم وتسليم الع اءات
 21.1ييزم المإ قصز بز ك الإسا االصلية للع ما وغير االصلية في غلت

إتصلة علي أ تحمل هذه المغلت
فيم بعد في غل

دش رة

واحد وتدا

تبيم فيم دذا ك هت الإسا الدي بداخل أصلية أو غير أصلية .تز ك هذه المغلت
االءراما بعد ذلك وفي للتيرا الترعية  21.2و  21.3م الدعليم للمإ قصيم.
 21.2المغلت الداخلية تدممم يلي:
أ .تحمل اسا وعإزا المإ قم؛
ب .يا ر علي اسا ورقا الع م المل ر دليذ في التيرة الترعية  1.1م الدعليم للمإ قصيم وأي دش را تعريتية
أخرر ذكزرة في ءدول بي ه الع م.
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 21.3المغلت الا رءية تدممم يلي:
أ .تكز زء ة لل ة الملدريذ وفي للتيرة الترعية  22.1م الدعليم

للمإ قصيم
للمإ قصيم وأي اش را تعريتية

ب .يا ر علي اسا ورقا الع م المل ر اليذ في التيرة الترعية  1.1م الدعليم
أخرر ذكزرة في ءدول بي ه الع م
ت .تةمل تةذيرا بعدم فتع المغلف قبل تاريخ ووقت فتع الع اء.
 21.4ال تدحمل ال ة الملدرية سؤولية ي ع أية غلت أو فدح بكرا اذا ك هت ال تحمل االش را
غلية كم هز لزب.

الم لزبة أو غير

 .22الموعد النها ي لتسليم الع اء
 22.1ي ب ا تسدلا ال ة الملدرية العرو حسب العإزا المحد والد ريا والزقت المحد يم في اعال الصح .
 22.2لل ة الملدريذ الحن بدمديد المزعد الإ مي السدالم الع ما عم برين تعديل ءدول بي ه الع م بم يدزافن ك
التيرة 8.3م الدعليم للمإ قصيم وفي هذه الح لة تمد حيزق وواءب ال ة الملدريذ والمإ قم وفي للمزعد
ال ديد.
 .23الع اءات المتأخرة :لم تيبل ال ة الملدريذ أي م الع ما الدي تسلا بعد المزعد الإ مي وفي للتيرة  22م الدعليم
للمإ قصيم .وعليذ فإن أي ع اء يصل بعد الفترة المةددة يعتبر متأخرا ً ويتم رفضه وإرجاعه إلى صاحبه دون فتةه.
 .24سةب وتبديل وتعديل الع اءات
 24.1للمإ قم الحن بسحب أو اسدبدال أو تعديل الع م بعد تسليمذ عم برين درس ل ذكرة كدزبة علي أ تكز المذكرة
زقعة م شام تز وأ تكز صحزبة بإساة م الدتزيض بمزءب التيرة الترعية  20.2م الدعليم
للمإ قصيم .ءميك المذكرا ي ب أ :
أ .تسلا وفي للتيرتيم  21و  20م الدعليم للمإ قصيم .وي ب أ تحمل المغلت دش را تحد حدزاه بز زح:
"سحب" "اسدبدال" "تعديل" حسب الح لة؛
ب .تصل دلي ال ة الملدرية قبل المزعد الإ مي لدسليا الع ما وفي للتيرة  22م الدعليم للمإ قصيم.
 24.2في ح لة السحب وفي للتيرة الترعية  24.1م الدعليم للمإ قصيم تع الع ما غير تدزحة لصح ب .
 24.3ال يحن للمإ قم سحب أو اسدبدال أو تعديل الع م في التدرة
الع م المحد ة في همزذج تيديا الع م
.25
25.1
25.2

25.3

بيم المزعد الإ مي لدسليا الع ما واهد م صالحية

فتع مظاريف الع اءات
ي ب علي ال ة الملدريذ ا تيزم بتدا الع ما في ءلسة علإية في الزقت والمك والد ريا المحد يم في ءدول
بي ه الع م وذلك بحمزر مثلي المإ قصيم أو م يرغب ب لحمزر.
تتدا في البداية المغلت الدي تحمل كلمة "سحب" وتيرأ علي المأل فيم يع المغل الذي يحمل الع م دلي ص حبذ
و فدحذ .تتدا بعده المغلت الدي تحمل كلمة "اسدبدال" وتيرأ علي المأل ويدا اسدبدال بعر الع م االول الذي
يدا درء عذ دلي ص حبذ و فدحذ .ثا تتدا المغلت الدي تحمل كلمة "تعديل" وتيرأ علي المأل .الما رب الدي فدحت
وقرأ خالل ءلسة فدا الع ما وحده هي الدي تدخل في الديييا.
تتدا الما ري واحدا ا تلز االخر حيث ييرأ اسا المإ قم ويذكر فيم دذا ك هإ ك ذكرة تعديل وتيرأ االسع ر
لزب ا وأية تت صيل أخرر ترر ال ة الملدريذ
ويذكر م الع م وقيمدذ دذا ك
الميد ة بم في الاصز
أ م المإ سب ذكره ا ويدا تزقيك همزذج تيديا الع م وءداول االسع ر م قبل الل إة وحسب تز حذ ءدول
الدي تيرأ علي المأل في الع م هي وحده الدي
بي ه الع م وفن هز حد في ءدول بي ه الع م .الاصز
تدخل في تيييا الع م .ال ي زت هي ش قيمة الع ما وال رفض أي م العرو الميد ة خالل ءلسة فدا الع ما
ب سدثإ م الع ما المد خرة وفي للتيرة  23م الدعليم للمإ قصيم.

32 of 8Page

 25.4ي ب أ تحمر ال ة الملدريذ حمرا لتدا الع ما يدممم ب لحد اال هي اسا المإ قم وفيم دذا ك هإ ك سحب
وءز أو عدم وءز م الع م وقيمدذ .ت لب ال ة الملدريذ
أو اسدبدال أو تعديل السعر بم في ذلك الاصز
م مثلي المإ قصيم الح

ريم لل لسة الدزقيك علي حمر الحمزر.
ج.

.26
26.1
26.2
26.3

تعييم ومعارنة الع اءات

السرية ومةاولة التأثير
المدعلية بتحم وتيييا و ي رهة الع ما وت هيل المإ قصيم وتزصية دح لة الع م
ال يدا االفص ح عم المعلز
للمإ قصيم أو أي شام آخر ليس لذ ور رسمي ب ذه العملية حدي تعلم هد م الي المإ قصيم.
أي ح ولة م قبل المإ قم للد ثير علي ال ة الملدريذ في عملية التحم والديييا والمي رهة ودح لة الع م تدسبب في
اسدبع الع م الميدم إذ.
بغض الإار عم التيرة الترعية  26.2م الدعليم للمإ قصيم علي المإ قم أ يا بب ال ة الملدريذ خ ي فيط
في ح لة أرا االتص ل ب لل يدعلن ب لع م في التدرة الممددة بيم فدا الع ما وحدي دح لد .

 .27توضيع الع اءات :يحن لل ة الملدريذ ب دي المس عدة في فحم وتيييا و ي رهة الع ما أ ت لب م المإ قم
تز يا ء م بع مذ وال يعدمد أي تز يا بل الع م دذا لا ي لب م قبل ال ة الملدريذ .ي ب أ يكز بلب
الدز يا واالء بة عليذ خ ي وال يسما ب لب أو تيديا أو السم ح بدغيير االسع ر اال دذا ك ذلك لد كيد تصحيا خ
حس بي تكدلتذ ال ة الملدريذ خالل عملية الديييا وفي للتيرة  31م الدعليم للمإ قصيم.
 .28االنةراف والتةفظ واالغفال :خالل تيييا الع م ت بن المص لح االتية:
أ" .االهحراي" هز ا لتة المد لب المحد ة في وث من الع م.
ب" .الدحتظ" هز و ك بعض اللروب الدي تحد م قبزل كل د لب وث من الع م.
الم لزبة في وث من الع م.
ت" .دغت ل" حذي أو التلل في تيديا بعض أو كل المعلز
 .29استجابة الع اءات لشروط المنافسة
 29.1يعدمد قرار ال ة الملدريذ دذا ك الع م زافي ا لللروب علي ممز العر هتسذ.
 29.2العر المسدزفي ءزهري ا لللروب هز الع م المسدزفي ل ميك البإز واللروب والمزاصت المذكزرة في ءدول
بي ه الع م و خالي ءزهري أو تحتظ أو هسي  .الاالي اللكلي أو الدحتظ أو الإسي هز :
المرتب ة ب المحد ة في العيد؛
أ .يؤثر ب ي بريية ك هت علي هزعية أو ءز ة أو أ ام السلك واللزاتم والاد
ب .يحد ب ي بريية ك هت وبم ال يدزافن ووث من الع م م حيزق ال ة الملدريذ أو واءب المإ قم؛
ت .يؤثر في ح لة تعديلذ علي المإ قسة ك المإ قصيم االخريم المسدزفييم لللروب.
 29.3سزي تيزم ال ة الملدرية بتعييم الجوانب الفنية للع اء وفعا للفعرتين 16و 17من التعليمات للمناقصين ،وذلك
لضمان أن جميع مت لبات الجزء السادس :المواصفات الفنية ،قد تم الوفاء بها دون اختالف أو تةفظ جوهريين.
 29.4يدا رفض الع م م قبل ال ة الملدرية اذا لا يسدزفي ءزهري اللروب الم لزبة وال يسما للمإ قم ب يسدزفي
الميد ة.
اللروب عم برين تغيير أو حذي أو الدحتظ علي المعلز
 .30عدم الم ابعة ،االخ اء ،والةذف.
 30.1في ح لة اسديت م الع م ءزهري ا لللروب الم لزبة يحن لل ة الملدريذ أ تغض الإار عم أي هزاقم أو هي ب تعدبر
غير بية للمزاصت علي اال تلكل اهحراف ءزهري ا في الم ة الميد ة.
 30.2في ح لة اسديت م العر ءزهري لللروب الم لزبة يحن لل ة الملدرية أ ت لب م المإ قم أ ييدم المعلز
أو الزث من المرورية خالل فدرة ت إية حد ة السدكم ل الإزاقم الدي ال تدعلن ب للزاتم االس سية والمدعلية ب لدزثين.
هذه الإزاقم أو الحذي ي ب أ ال تدعلن ب ي شكل م االشك ل ب السع ر المذكزرة في الع م .قد يؤ ي عدم تمكم
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المإ قم م تيديا المعلز
.31
31.1

31.2

.32

الم لزبة الي رفض عر ذ.

تصةيع االخ اء الةسابية
دذا اسد ب الع م ءزهري ا لللروب يحن لل ة الملدريذ تصحيا االخ م الحس بية حسب اللروب الد لية:
أ .اذا ك هإ ك تع ر بيم سعر الزحدة وبيم الم مزع الذي يإدج عم رب سعر الزحدة ب لكمي يعدمد سعر
الزحدة ويصحا الم مزع اال اذا رأ ال ة الملدرية أ هإ ك خ ال لبس فيذ كز ك الت صلة العلرية لسعر
الزحدة .في هذه الح لة يحدسب عإده الم مزع ويصحا سعر الزحدة.
ب .دذا ك هإ ك خ في ه تج عملي ءمك المب لغ االءم لية تعدمد المب لغ االءم لية ويصحا الم مزع؛
ت .دذا ك هإ ك تع ر بيم السعر ب لكلم والسعر ب الرق م في تحديد المب لغ تعدمد المب لغ المذكزرة ب لكلم اال
دذا ك المبلغ المذكزر دعلي ا با حس بي تعدمد الييمة الرقمية وفي للبإديم الترعييم الس بييم (أ)و(ب).
ت لب ال ة الملدريذ م المإ قصيم المزافيذ علي الدصحيح الحس بية .ودذا لا يزافن المإ قم علي الدصحيح
الدي ت ري ال ة الملدريذ يعدبر الع م ا لت ولل ة الملدريذ الحن بمص رة م الع م الا ص بذ.
التةويل إلى عملة واحدة :في ح لة اعدم الدسعير ب كثر م عملة ولغرا الديييا والمي رهة يدا تحزيل عمال

الع ما الي عملة واحدة كم هز بيم في ءدول بي ه الع م.
 .33هامش االفضلية المةلية :لا يإم علي خالي ذلك في "ءدول البي ه الا صة ل لب الع ما " لم يدا دع م
ه ش أفملية للسلك واللزاتم المصإعة أو المركبة في فلس يم.
 .34الفةص االولي للع اءات:
 34.1يدعيم علي ال ة الملدريذ اسدادام المع يير والمإ ي المذكزرة في هذه الم ة.
 34.2سديزم ال ة الملدريذ ب عدم االلي الد لية خالل الديييا:
أ .الديييا الم لي بمي رهة أسع ر بإز الع م كم هز يدم وفي للتيرة 14؛
ب .تعديل االسع ر لدصحيا االخ م الحس بية وفي للتيرة  31.1م الدعليم للمإ قصيم ؛
الدي ييد المإ قصز وفي للتيرة  14.3م الدعليم للمإ قصيم ؛
ت .تعديل االسع ر بسبب الاصز
ث .كل هز وار في ال م الث لث :ع يير الد هيل والديييا.
 34.3د تيييا ال ة الملدريذ للع ما ال ي خذ في االعدب ر:
أ .الرسزم والمرامب المسدحية الدفك علي السلك واللزاتم لمم سيدا إحذ العيد؛
ب .الرسزم ال مركية و رامب االسديرا االخرر المترو ة علي اسديرا اللزاتم والمرامب االخرر المل ب ة
والدي سدكز سدحية الدفك علي السلك دذا تا إا العيد للمإ قم.
 34.4يمكم أ يلمل تيييا ال ة الملدرية للع م عزا ل أخرر ب إل فة لألسع ر وفي للتيرة  14م الدعليم للمإ قصيم.
المرتب ة ب  .د ت ثير هذه
هذه العزا ل قد تكز دعلية بمزاصت أو أ ام أو شروب تزريد السلك واللزاتم والاد
العزا ل د وءد ويدا احدس بذ علي شكل قيا لية لدس يل عملية المي رهة بيم الع ما وفن يدا تحديده في
ءدول البي ه .
 .35معارنة الع اءات :علي ال ة الملدرية أ تي ر بيم ممز ءميك الع ما المسد يبة ءزهري ا لللروب ليدمكم م
تحديد العر االقل تكلتة .علي أ يكز سعر الع م الميدم علي أس س تكلتة اللزاتم االس سية د
أخرر.
واللحم والد يم و د لب الدركيب والددريب وأر خد

فة دلي سعر الإيل

 .36تأهيل المناقصين
اذا ك المإ قم ص حب الدكلتة االقل حسب الديييا والمسد يب ءزهري للروب
 36.1علي ال ة الملدرية أ تحد
المإ قصة اذا ك ؤهال لدإتيذ العيد حسب المع يير المبيإة في ال م الث لث :ع يير الديييا والد هيل.
 36.2يدا تحديد الد هيل م خالل فحم الزث من الميد ة م قبل المإ قم وفي للتيرة  17م الدعليم للمإ قصيم.
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 36.3يعدبر ت هيل المإ قم شرب ا س بي ا إلح لة الع م وعكس ذلك يؤ ي دلي اسدثإ م الع م و راسة الع م االقل تكلتة
الد لي وذلك ب سدادام هتس ال ريية لدحديد كت متذ.
الد هيل يؤ ي دلي
م ثلة دلي أ يحين

 36.4د تحيين د لب الد هيل هز شرب أس سي الح لة العيد علي المإ قم .أ عدم تحيين د لب
دسدبع الع م .و في هذه الح لة تإديل ال ة الملدريذ دلي الع م الد لي في الدرتيب التا ذ خ زا
د لب الد هيل.
 .37لل ة الملدرية الحن ب لغ م المإ قصة في أي وقت قبل ارس م الع م وبدو تحمل أي سؤولية ق هزهية ت ه المإ قصيم.
وفي ح لة الغ م الع م ي ب ا تعز م ه الع م الي أصح ب في أسرع وقت ممكن.

ح .إحالة المناقصة
 .38معايير االحالة :وفي للتيرة  37أعاله تيزم ال ة الملدريذ بإحالة المناقصة على المناقص المستجيب ع اؤ جوهريا ً
لشروط المناقصة والذي تم تعييمه بالتكلفة االقل للع اء وثبتت معدرة صاحبه على تنفيذ الععد.
 .39حا الجهة المشتريه في تغيير الكميات عند إحالة المناقصة :تحدتظ ال ة الملدرية قبل اح لة الع م بحن تغيير
سزام ب ل ي ة أو ب لإيص علي أ ال يد وت الدغير الإسبة المحد ة في ءدول
الكمي المحد ة في ءد ول الكمي
بي ه الع م و و أي تغيير في وحدة السعر أو أي شروب أخرر ذكزرة في وث من المإ قصة.
.40
40.1

40.2
40.3

التبليق باحالة المناقصة.
علي ال ة الملدريذ أ تبلغ خ ي ا المإ قم الذي أحيل دليذ الع م ه مي ا ب هذ قد تا قبزل عر ذ قبل اهد م فدرة صالحية
الع م .يحد هذا البالغ المبلغ الذي سددفعذ ال ة الملدريذ دلي المزر ي بل تزريد السلك واللزاتم .ي ب علي ال ة
الملدريذ في هتس الزقت أ تبلغ بيية المإ قصيم بإح لة الع م وهلر هد مج االح لة.
حدي يدا دعدا االح لة الإ مية وتزقيك العيد يلكل االبالغ ب لتزت س ل الذكر عيدا ل للمإ قم.
ي ب علي ال ة الملدريذ االسد بة خ ي وخالل التدرة المإصزص علي في الإا م لي إ قم لا تدا االح لة دليذ
وذلك لت ا االسب ب الدي ح لت و ذلك.

 .41توقيع الععد :علي المإ قم الذي أحيل عليذ الع م أ يزقك العيد خالل التدرة المإصزص علي في ءدول البي ه
اعدب را م ت ريا االبالغ ب الح لة.
 .42كفالة حسن التنفيذ
 42.1علي المإ قم أ ييدم خالل التدرة المإصزص علي في بالغ االح لة كت لة حسم الدإتيذ بحسب اللروب الع ة للعيد.
وعليذ أ يسدا دم همزذج كت لة حسم الدإتيذ المزءز في ال م الرابك:هم ذج العيد أو أي همزذج آخر يعدمد م قبل
ال ة الملدرية.
 42.2يعدبر االخت ق في ت يم كت لة حسم الدإتيذ أو تزقيك العيد سبب ا ك في ا إللغ م االح لة و ص رة كت لة خزل الع م .وفي
هذه الح لة يحن لل ة الملدريذ أ تحيل الع م علي المإ قم االقل تكلتة الد لي بلرب أ يكز سد يب ءزهري ا
لللروب الم لزبة وتثبت قدرة ص حبذ علي تإتيذ بإز العيد.
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جدول بيانات المناقصة
رقم الفعرة

أ.أحكام عامة

1.1



اسا ال ة الملدرية بلدية رام هللا

1.1



اسا ورقا المإ قصة :إ قصة تزريد أث ث أو أء ة كدبية لمكدبة رام هللا الع ة
ع م رقا :ب ر م 2019/41
يدكز الع م م ءميك االعم ل الالت ة لدزريد وهيل الث ث والء ة المكدبية الي كدبة رام هللا الع ة


4.1

العد االقصي لبراي االتالي  :غير

لزب

ب .مةتويات وثاق المناقصة
7



عإزا




ف كس ال ة الملدرية لالسدتس را التإية علي الع م02-2963214 :
التدرة ال إية قبل الد ريا الإ مي لدسليا الع ما الدي ال تسديبل االسدتس را بعده هي3(:أي م)

ال ة الملدريذ هز :بلدية رام هللا

ت.إعداد الع اء
10



لغة الع م :العربية

 11.1د



ي ب علي المإ قم أ ييدم الزث من اال

13




الع ما البديلة  :سزي "لم تؤخذ" بعيم االعدب ر.
تدرس ءميك الع ما الميد ة وتييا حسب االءراما المذكزرة في التيرة  36م الدعليم

14.4



االسع ر الميد ة "غير ق بلة" للدعديل

(14.8ب)



المزقك الإ مي لالسدادام :كدبة رام هللا

15.1



االسع ر الميد ة ي ب أ تكز " ب لليكل ال ديد"

16.4



18.1



العمر االفدرا ي المدزقك أ تعمل في السلك واللزاتم (هدي تزفير ق ك الغي ر) هز :حسب زاصت
وبي ه ال ة المصإعة.
دة صالحية الع م  90يز ا تيزيمي ا بعد الد ريا الإ مي لدسليا الع ما .

19.1



ي ب أ يلمل الع م
م بإك عدمد و رخم.

20.1



ي ب تسليا " "1هساة غير أصلية ب إل

فية الد لية- :
للمإ قصيم.

م ه ا كمبلغ ي زع ب لييمة المحد ة في عزة المإ قصة وبحيث تكز ص رة
فة دلي االصلية.

ث.تسليم وفتع الع اءات
22.1



(21.2ب)



ي ب أ تحمل الما ري

25.1




لغرا تسليا الع م عإزا ال ة الملدريذ هز:
بلدية رام هللا – وحدة الع ما والملدري

"ال يحن" للمإ قصيم تسليا عرو

ا عبر البريد االلكدروهي.

الا رءية العال

اال

فية الا صة " اسا ورقا الع م"



المزعد الإ مي لدسليا الع ما هز :حسب

25.3



همزذج تيديا الع م وءداول االسع ر ي ب أ تزقك وتعدمد م قبل أعم م ل إة الع ما
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العملة المزحدة الدي يدا بمزءب تيييا العرو

هز حد في اعال الصح
المادلتة هي " الليكل ال ديد"
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ج .التعييم ومعارنة الع اءات
(34.2أ)



34.4



سيدا الديييا حسب "السعر االءم لي و/أو كل بإد" للع م ويحن لل ة الملدرية ت

أة الع م ب للكل الذي

تراه إ سب .

أ.
ب.
.
ث.
ج.

م بيم المع يير المزءز ة في التصل الث لث ":الديييا

ع يير الديييا غير عي ر السعر الدي سيدا اسدادا
و ي رهة الع ما هي:
خالي في زعد تسليا اللزاتم :أ خل ع ل الدعديل..............
 :المع يير والمإ ية.
ق ك الغي ر االل ا ية والاد
تكلتة أء ام بديلة للمكزه
واهد ءية المعدا الميد ة :المع يير والمإ ية.
تصل عم كت لة ال
فإية تعري ب ل ت المزر وبلد المإل وعر
كد لزء أو هلرا أو علز
( هيد وفدرت ).
إ ية و دة الدزريد والدي تدممم:

ت

 Brand Name, Model No.خ ة الدزريد والصي هة و ذا تدممم والددريب أية وث من أو علز
رورية لدز يا عر ذ
37

وفي ح ل كز المإ قم ص حب اقل السع ر دع قد ك البلدية في إ قص أخرر و سدزفي لك فة المد لب
م حن البلدية ا تيزم بدرسية ع ميم كحد أقصي علي هتس المزر في فدرة د ا إة.

فإهذ

ح .إحالة الع اءات
39



الإسبة الدي يمكم ا ت يده أو تإيص ال ة الملدرية م الكمي

الم لزبة لكل بإد هي%100 :

توقيع الععد
41.2



التدرة ال إية الدي ي ب تزقيك العيد خالل
الم لزبة.

هي3 :أي م م احم ر كت لة حسم الدإتيذ وك فة الزث من
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الجزء الثالث :معايير التعييم والتأهيل
 .1معايير التعييم( :التعليمات للمناقصين )6.34
سديزم ال ة الملدريذ عإد تيييم للع م ب خذ اال زر الد لية بعيم االعدب ر ب ال
 14.8م الدعليم للمإ قصيم:

فة دلي سعر الع م الميدم وفي للتيرة

أ.

جدول التسليم :ي ب أ تسلا السلك واللزاتم المزءز ة في ءدول الكمي خالل المدة ال إية المحد ة في اللروب
الا صة لم تع ي أفملية للسلك الدي يدا تزريده قبل المزعد الإ مي وسدع ل الع ما الدي سدسلا السلك
واللزاتم بعد المزعد الإ مي علي أه غير سد يبة .خالل هذه المدة المحد ة قد يم ي تعديل كم هز ز ا
في التيرة الترعية  34.4في ءدول بي ه الع م ولغ ي الديييا فيط علي أسع ر الع ما الدي تسلا اللزاتم بعد
"المزعد الإ مي للدسليا".

ب.

على المناقص أن يبين بلد المنشأ للوازم التي سيتم توريدها ،وكذلك اسم الشركة الصانعة ،والموديل واالسم
التجاري وال راز "  "Modelوالكتالوجات.
تكلتة اسدبدال المكزه الرميسية وق ك الغي ر المرورية والاد .
أ ام واهد ءية االء ة والمعدا  :سيدا اع م أفملية إلهد ءية و زاصت الء ة الميد ة اال فية عم هز
الدي سيدا تيديم في فدرة الصي هة وذلك حسب ترت يذ ل إة
زءز في الع م دة كت لة ال ت الاد
الديييا وحسب التيرة الترعية  34.4م ءدول بي ه الع م.
ارف ق ءميك اال لة والزث من الداعمة.

.
ث.

ج.

 .2التأهيل ( :تعلميات المناقصين )36
بعد تحديد أقل الع ما تيييم وفي للتيرة الترعية  34.2م الدعليم للمإ قصيم تيزم ال ة الملدرية ب ءراما الد هيل
الالحن للمإ قم وفي للتيرة  36م الدعليم للمإ قصيم ب سدادام المد لب الد لية:
اليدرة الم لية :علي المإ قم أ ييدم الزث من والمسدإدا الدي تثبت قدرتذ علي اليي م ب لمد لب

أ.

الم لية للملروع.

ب .الابرة واليدرة التإية؛ علي المإ قم أ ييدم الزث من والمسدإدا الدي تز ا أ لديذ اليدرة علي تحيين د لب
الابرة لإتس الإزع االشغ ل خالل السإزا الامسة الم ية بيإة ب لليكل ال ديد:
السإة

اسم المشروا

اسم صاحب العمل

نوا العمل المنفذ وسنة
االنتهاء

قيمة العمل المنفذ

2019
2018
2017
2016
2015
 .ارف ق والل ا والزث من الم لزبة الدي تثبت أ المإ قم س ال رسمي في وامر المريبة.
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الجزء الرابع  :نماذج المناقصة
1.0

اتفاقية الععد

أبرم هذا الععد في هذا اليوم.................الموافا  ..........من شهر ،.................من عام .................
بين
 ، ................................................................ومعرها دولة فلس ين ،والمشار اليه فيما يلي" :الجهة المشترية "
و
 ،....................................................................ومعرها الر يسي ................والمشار إليه فيما يلي "المورد".
س عدة عيإة لمإ قصة تزريد أث ث أو أء ة كدبية
بم أ ال ة الملدريذ ق ت ب رح ع م لدزريد سلك ولزاتم وخد
معابل مبلق اجمالي قدر
لمكدبة رام هللا الع ة وقبل الع م الذي قد ذ المزر لدزفير هذه السلك واللزاتم والاد
 .....................شيكل جديد شامال ضريبة العيمة المضافة ،كتابة"..............................................................:
والمشار إليه فيما يلي "قيمة الععد".
تنص هذ االتفاقية على ما يلي:
 .1ع هي الكلم والعب را الزار ة في هذه االتت قية ل ذا المع هي الدي فسر ب في شروب العيد المل ر دلي فيم يلي
 .2الزث من الد لية تكز العيد بيم ال ة الملدريذ والمزر وهي تيرأ وتتسر علي أه ء م ال يد
هذه تدكز م:






أ م العيد واتت قية العيد

اللروب الا صة للعيد
اللروب الع ة للعيد.
المزاصت التإية
ع م المزر وءدول الكمي واالسع ر
خ ب قبزل ال ة الملدريذ (بالغ االح لة)

يسز هذا العيد علي ءميك وث من العيد الخرر .في ح لة وءز تم رب أو عدم ت بن بيم وث من العيد تسز الزث من بحسب
الدرتيب أعاله.
ب لإسبة للدفع الدي سدصري م قبل ال ة الملدريذ لص لا المزر المذكزرة فيم يلي فإ علي المزر أ يدع د بد ويد
واليي م ب عم ل الصي هة واصالح االع ل فيم يدزافن ك أحك م هذا العيد م أءل
ال ة الملدريذ ب لسلك واللزاتم والاد
صري المب لغ المسدحية لذ م قبل ال ة الملدريذ.
يدع د المزر بد ويد ال ة الملدريذ ب لسلك واللزاتم والاد
صري الدفع المسدحية لذ م قبل ال ة الملدريذ.

واليي م ب عم ل الصي هة فيم يدزافن ك أحك م هذا العيد ليدا

عإية واليي م ب عم ل الصي هة اذا ل م ذلك قيمة العيد أو أي
تدع د ال ة الملدرية ب تدفك للمزر لي م تزفيره لسلك وخد
بلغ اخر يسدحن الدفك بمزءب أحك م العيد في االوق وب ل ريية المإصزص علي في العيد .وستعوم الجهة المشترية
بخصم كافة الرسوم المالية المستةعة على المورد قبل اصدار أية دفعة مستةعة ،وبشكل تلعا ي.
تدع د البراي الدي ق ت بعيد هذه االتت قية بدإتيذه وفي لليزاهيم التلس يإية.
حررت هذ االتفاقية بتاريخ.......................................................................................:
عن الجهة المشترية

عن المورد

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

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

بصفته...................................................... :

بصفته...................................................... :

بةضور..................................................... :

بةضور..................................................... :
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 .2كفالة حسن التنفيذ
( ترويسة البإك)
التاريخ............................................................................. :
اسم ورقم المناقصة.............................................................. :
(اسم البنك وعنوان الفرا)
المستفيد ( :االسم الكامل للجهة المشتريه وعنوانها)
كفالة حسن التنفيذ رقم .......... :
د (اسا المزر ) يسمي فيم يلي "المزر " قد تيدم بع م رقا  ...............................لدزريد تزريد أث ث أو أء ة
المدصلة بذ (وقد علمإ ب االح لة تمت عليذ )
كدبية لمكدبة رام هللا الع ة والاد
وعليذ فإهإ هعلا وبحسب شروب العيد ب

كت لة حسم الدإتيذ

لزبذ.

وبإ م علي بلب م المزر هلد م بدفك أي بلغ أو ب لغ ال تد وت بم مل بلغ ( )............................شيكل ءديد
كد بة ................................................:فزر تسلمإ إكا أول بلب خ ي يتيد ب المزر قد أخل ب لد ا ذ (ب لد ا تذ)
بمزءب العيد و الح ءة دلثب أو تز يا االس س لل لب أو المبلغ المحد .
تإد ي صالحية هذه الكت لة ليس قبل يزم  .......م ش ر .......السإة ...........وأي بلب للدفك بمزءب هذه الكت لة ي ب أ
هسدلمذ في هذا البإك في ذلك الد ريا أو قبلذ.
تامك هذه الكت لة ليزاهيم بلب الكت ال الص رة عم ال

المادصة في فلس يم.

.................................................................................
المخولين من البنك .

توقيع

الممثلين
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 :4نموذج عرر المناقصة
التاريخ :اليوم  ...............الشهر  ................السنة........................
اسم ورقم المناقصة.............................................................. :
إلى :السادة بلدية رام هللا " الجهة المشترية"
هحم المزقعز أ ه ه هير ب هإ :
قمإ بدراسة وث من المإ قصة وليس لديإ أي تحتا
هحم هعر

ت ويد اللزاتم والسلك والاد

علي

بم في ذلك الحن المإ قصة.

المرتب ة ب بم يدزافن ك وث من المإ قصة وءدول الدسليا المحد .
ريبة

بعد الاصا هز ................................ :ش ال
المبلغ االءم لي لع مإ
كد بة...........................................................................................................:

الييمة

المم فة

الزار ة في ءدول الكمي وبحيث يدا تحزيل المبلغ المي زع
و إ ية ت بيي  :دذا تا قبزل ع مإ سإ بن الاصز
الاصز
للاصا الي هسبة ئزية وت بين هسبة الاصا علي ءميك بإز الع م وعلي االعم ل اال فية أيم .
تسدمر صالحية ع مإ بزال التدرة المحد ة في التيرة الترعية  18.1م الدعليم للمإ قصيم م المزعد الإ مي المحد لدسليا
الع م وفن التيرة الترعية  22.1م الدعليم للمإ قصيم وهلد م بذ بزال فدرة صالحية الع م؛
اذا تمت دح لة المإ قصة سإيزم بإحم ر كت لة حسم الدإتيذ وفي للتيرة  42.1م الدعليم
للعيد وحدي االهد م م تإتيذ العيد؛
ليس لديإ أي تم رب ص لا وفن التيرة الترعية  4.2م الدعليم

للمإ قصيم والتيرة  16م شروب الع ة

للمإ قصيم؛

لا يسبن وأ اعدبر شركدإ أو أي م فروع أو اللرك الد بعة ل بم في ذلك المي ولز
م هذا العيد ف قدي االهلية م حكز ة فلس يم بميدمي الي هز التلس يإي واالحك م الرسمية.

م الب بم أو المزر و لي ء م

اهإ هدرك أ اح لة الع م وبالغ اال ح لة الا ي المزءذ م قبل ال ة الملدرية تلكل عيدا ل
الرسمي

بيإإ حدي تحمير وتإتيذ العيد

اهإ هدرك ب هكا لسدا ل يم بيبزل الع م االقل قيمة أو أي ع م اخر تسدلمزهذ.
التوقيع.............................................................................................................:
بصفته.............................................................................................................:
االسم..............................................................................................................:
مفور حسب االصول بتوقيع الع اء النيابة عن ...................................................................:
التاريخ......................................................................................................... :
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 :5نموذج كفالة دخول المناقصة " كفالة بنكية"
(اسا البإك وعإزا الترع أو المكدب المصدر)
المستفيد :بلدية رام هللا بصفتها الجهة المشترية
التاريخ............................................. :
كفالة دخول مناقصة رقم........................ :

تا دبالغإ ب ( ).................................................................................فيم يلي يسمي "المإ قم"( قد سلمكا ع مه
المؤرخ  ).............................فيم يلي يسمي "الع م" لدإتيذ المإ قصة رقا ......................................:

د

فة فإهإ هعلا وفي للروبكا ب

الع ما ي ب أ تدعا بكت لة خزل إ قصة.

ب لب م المإ قم هحم (أ خل اسا البإك) لد ز الد ا ال رءعة فيذ بمزءب هذه الكت لة بدفك أي بلغ أو ب لغ ال تد وت
بم مل بلغ  ............................كد بة ......................................................:فزر تسلمإ إكا أول بلب خ ي يتيد ب
المإ قم قد أخل ب لد ا ذ (ب لد ا تذ) بمزءب شروب المإ قصة ل المإ قم:
أ.

قد سحب أو عدل ع مه خالل فدرة صالحية الع م المحد ة م قبل المإ قم في همزذج تيديا الع م

ب.

ك تبليغذ بيبزل ع مذ م قبل ال ة الملدريذ خالل فدرة صالحية الع م كم هز بيم في همزذج تيديا الع م أو حسب
تمديد التدرة م بري ال ة الملدريذ في أي وقت قبل ه ية صالحية الع م ( )1يتلل أو يرفض تزقيك العيد د ك
لزب أو ( )2يتلل أو يرفض أ يزفر كت لة حسم الدإتيذ بحسب الدعليم للمإ قصيم.

تإد ي صالحية هذه الكت لة :أ) دذا ك المإ قم هز الذي احيلت عليذ المإ قصة فزر تزقيعذ العيد م قبل المإ قم وتيديمذ كت لة
حسم الدإتيذ الص رة م قبل المإ قم؛ أو ب) دذا لا تح ل المإ قصة علي المإ قم فزر حدوث أول حدوث اال ريم ( )1تسلمإ
لإساة م تبليغكا للمإ قم ب الع م لا يح ل عليذ أو ( )2بعد ثم هية وعلريم يز م اهد م صالحية ع م المإ قم.
وب لد لي فإ أي بلب للدفك بمزءب هذه الكت لة ي ب أ يسدلا م قبلإ في المكدب في ذلك الد ريا أو قبلذ.
تامك هذه الكت لة لليزاهيم الص رة عم ال

المادصة في فلس يم.

.........................................................................
تواقيع الممثلين المخولين.

| P a g e 18

الجزء الخامس  :أ -الشروط العامة للععد
 .1التعريفات
 1.1الكلم والمص لح الد لية سدكز ل المع هي المدرءة أ ه ه:
*"العيد" يعإي عيد االتت قية المبر ة بيم ال رفيم (ال ة الملدريذ والمزر ب ال فة دلي وث من العيد المل ر دلي هإ بم في
ءميك الزث من الملحية والمدممة وأي وث من أخرر ل ر دلي هإ .
*"وث من العيد" تعإي الزث من المدرءة في اتت قية العيد بم في ذلك الدعديال .
*"قيمة العيد" تعإي المبلغ الذي يدفك للمزر والمحد في العيد وهي ق بلة لل ي ة أو الداتيض أو الدعديل بحسب بإز االتت قية.
*"اليزم" يعإي اليزم الديزيمي
المرتب ة ب لعيد بم يدزافن ك اللروب والبإز المدرءة في العيد.
*الدإتيذ" تعإي اسدكم ل المزر للاد
*السلك واللزاتم" عإ ه البم مك والمزا الا م وااللي والمعدا و/أو المزا االخرر الدي ي ب علي المزر أ يؤ إ لل ة
الملدريذ بمزءب العيد.
المرافية لدزريد السلك واللزاتم ثل الد يم والدركيب والددريب والصي هة المبدمية وغيره
المرتب ة" تعإي الاد
*"الاد
المزر بمزءب العيد.
م الد ا
* " ي ول الب بم" تعإي أي شام ببيعي أو أي ؤسسة حكز ية أو خ صة أو خليط م االثإيم ييزم ب لدع قد ك المزر
المرتب ة.
لد يم ء م م السلك واللزاتم الم لزبة أو تإتيذ أي ء م م الاد
ذا الصلة ب .
*"المزر " اللام الذي ييزم بمزءب العيد المبرم ك ال ة الملدريذ بدزريد السلك والاد
 .2وثا ا الععد :بحسب ترتيب في العيد ءميك الزث من المكزهة للعيد (وءميك أء ام ) دراب ة و دك لة ويتسر بعم البعض.
وتيرأ اتت قية العيد كزحدة دك لة.
 .4التفسير
 4.1اذا ت لب السي ق ذلك قد تعإي الصيغة المتر ة ال مك والعكس صحيا.
 4.2الدعديل :لم يعدبر أي تغيير أو تعديل علي العيد ف عال دال دذا ك خ ي ويحمل ت ريا ا ويلير دلي العيد بلكل حد كم
ي ب أ يكز زقع م مثل ازل حسب االصزل م كال ال رفيم.
 4.3عدم التنازل:
 .1لم يؤثر أو يحد أو ي ح أي ت خير أو تريث أو د ل م قبل أي م ال رفيم في ت بين أي م بإز أو شروب العيد أو
االلد ام في الزقت علي أي م حيزق ال ري االخر المبر ة في العيد كذلك ال يمثل أي تإ تل م كال ال رفيم عم أي
خرق في العيد تإ تل عم خروق الحية للعيد.
أو اسدر ا حن بمزءب العيد ي ب أ يدا خ ي وأ يكز
 .2أي تإ تل م كال ال رفيم عم حيزق أو سل
و زقع ا م قبل مثل ازل م ال ري المدإ تل كم ي ب تحديد الحن ودلي أي در تا الدإ تل عإذ.

ؤرخ

 4.4تجز ة الععد :دذا تبيم أ أحد أحك م أو شروب العيد مإزعة أو ب بلة أو غير ق بلة للد بين فإ هذا المإك أو الب ال أو
عدم اليدرة علي الد بين لم يؤثر علي شرعية أو ت بين أي م االحك م واللروب االخرر في العيد.
 .5اللغة
 5.1العيد وءميك المراسال والمسدإدا المدصلة ب المدب لة بيم ال ة الملدريذ والمزر ي ب أ تكدب ب للغة المحد ة في
اللروب الا صة للعيد .الزث من المس هدة والم بزع الدي تعدبر ء ما ا م العيد يمكم أ تكز بلغة أخرر علي أ تكز
رفية بدرءمة ببن االصل ب للغة المحد ة ولغ ي تتسير العيد تعدمد الدرءمة.
 5.2علي المزر أ يدحمل ءميك هتي ترءمة أي وث من ييد دلي اللغة المعدمدة وتحمل سؤولية قة الدرءمة للزث من الدي
ييد المزر .
 .6إ تالف شركات :دذا ك المزر امدالي شرك أو ؤسسة يعدبر ءميك االبراي لدركيم وأفرا ا سئزليم أ م ال ة
الملدريذ عم تإتيذ أحك م العيد وعلي ا أ يعيإزا برف واحدا للعمل كرميس يل م الملروع الملدرك أو امدالي اللرك أو
المؤسسة .وال ي زت تغيير تركيبة أو تلكيلة أي م (امدالي شراكة) ؤسسة و زافية ال ة الملدريذ المسبية علي ذلك.
 .7مذكرات التبليق
 7.1أي تبليغ زءذ م أحد االبراي دلي االخر في تإتيذ العيد ي ب أ يكز خ ي ا و رسال دلي العإزا المحد في اللروب
الا صة للعيد " .خ ي ا" تعإي كدزب ك دثب ب السدالم.
 7.2تعدبر المذكرة ف علة م ت ريا اسدال أو م ت ريا سري ه أي م ي تي الحي .
 .8العانون الةاكم :يحدكا العيد ويتسر بحسب اليزاهيم المدبعة في ولة فلس يم اال دذا هم علي غير ذلك.
 .9حل النزاعات :علي ال ة الملدريذ والمزر أ ييز بكل ء د مكم لحل أي ه اع يإل بيإ م بمزءب العيد أو فيم يدعلن
غير الرسمية والمب شرة .وتحل الإ اع بحسب قزاهيم الدحكيا لدولة فلس يم.
ب لعيد عم برين المت و
بية لدلك المحد ة في المزاصت التإية.
المدصلة ب
 .10ن اق التوريد :ي ب أ تكز السلك والاد
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 .11التسليم والوثا ا :بميدمي التيرة الترعية  29.1اللروب الع ة للعيد يكز تسليا السلك واللزاتم واسدكم ل تإتيذ الاد
المدصلة ب خالل المدة ال إية المحد ة  .ي ب أ يؤ م المزر تت صيل اللحم وأية وث من أخرر بحسب هز بيم في
اللروب الا صة للعيد.
المدصلة ب الزار ة في ه ق الدزريد بم يدزافن ك
 .12مسؤوليات المورد :علي المزر أ يؤ م ك فة السلك واللزاتم والاد
التيرة  10م اللروب الع ة للعيد وخالل المدة ال إية المحد ة وكم هز حد في التيرة  11م اللروب الع ة للعيد.
المدصلة
 .13قيمة الععد :ي ب اال تادل المب لغ الدي يدي ه المزر في العيد م ال ة الملدريذ ي بل السلك واللزاتم والاد
ب عم تلك المحد ة م قبلذ في ءدول الكمي واالسع ر.
 .14شروط الدفع
 14.1قيمة العيد بم في ذلك الدفع الميد ة (دذا ك ذلك يإ بن) يدا فع كم هز بيم في اللروب الا صة للعيد.
المدصلة
لبة لية خ ية لل ة الملدريذ رفية ب لتزاتير الدي تص السلك واللزاتم والاد
 14.2ي ب أ ييدم المزر
المبر ة في
ب المإتذة وب لزث من المرورية بحسب التيرة  11م اللروب الع ة للعيد وعإد دتم م ءميك االلد ا
العيد.
 14.3ي ب أ تصري ال ة الملدريذ الدفع فزرا ا وبمزءب العيد والإا م الم لي لل ة الملدرية وبحيث يدا تسديد الدفع
خالل دة 56يزم م ت ريا تسليا التزاتير وقبزل الملدري ل .
 .15الضرا ب والرسوم :تلمل االسع ر ءميك المرامب والرسزم المعمزل ب .
 .16كفالة حسن التنفيذ
 16.1علي المزر أ يؤ م الكت لة للمدة المحد ة في اللروب الا صة للعيد خالل 28يز ا م تبليغذ بإح لة الع م.
 16.2يدا تسييل كت لة حسم الدإتيذ أو أي ء م إ لص لا ال ة الملدريذ كدعزيض عم أي خس رة تإدج عم دخت ق المزر في
االهد م م تإتيذ الد ا تذ بمزءب العيد.
 16.3ي ب أ تكز كت لة حسم الدإتيذ دذا ك هت لزبة في أحد االشك ل المإصزص علي في اللروب الا صة للعيد أو ب ي
شكل آخر تعدمده ال ة الملدريذ.
ا
 16.4تعيد ال ة الملدرية دلي المزر كت لة حسم الدإتيذ بعد رور 28يز علي اهد م المزر م تإتيذ ءميك الد ا تذ بمزءب
كت لة السلك و/أو كت لة الصي هة دال دذا هصت اللروب الا صة للعيد علي غير ذلك.
العيد بم في ذلك أي الد ا
قد المزر
والزث من وءميك المزا االخرر الدي تحدزي علي بي ه و علز
 .17حعوق النشر :حيزق هلر ءميك الما
دلي ال ة الملدريذ تبيي س لة ب سا المزر أو دذا تا تيديم ب شرة دلي ال ة الملدريذ م قبل المزر أو أي بري
ث لث بم في ذلك زر و المزا تبيي حيزق الإلر س لة ب سا هذا ال ري الث لث.
 .18المعلومات السرية
تدعلن بلكل
 18.1تلد م كل م ال ة الملدريذ والمزر ب لسرية الد ة وبعدم االفص ح عم أية وث من أو بي ه أو علز
قبل أو خالل تزقيك العيد أو تإتيذه أو دلغ مذ
ب شر أو غير ب شر ب لعيد لي بري ث لث سزام قد ت هذه المعلز
أو بي ه أو وث من يحد ء المزر ليإتذ
و الحصزل علي المزافية الا ية لل ري الث هي .يسدثإي م هذا أية علز
ء ما م العيد م خالل ي ول ب لب بم .وفي هذه الح لة ي ب علي المزر أ يحصل علي الد ام ب لسرية م المي ول
ب لب بم ل بذ لذلك الذي الد م بذ بمزءب التيرة  18م اللروب الع ة للعيد.
والبي ه الدي يحصال علي م ال ري الث هي
 18.2ال يحن لل ة الملدريذ أو المزر اسدادام أي م الزث من والمعلز
الي غر ال يدعلن ب لعيد المبرم بيإ م .
الد لية:
 18.3الد ام ال رفيم ب لتيرة الترعية  18.1و  18.2م اللروب الع ة للعيد ال يسري علي المعلز
 .1اذا احد ءت ال ة الملدريذ أو المزر دبالع أي ء ة أخرر ل ركة في تمزيل الملروع علي هذه المعلز .
في الم ل الع م لسبب خ رج عم درا ة ال ري المعإي؛
 .2دذا خلت هذه المعلز
ب رق أخرر ليس ل
وقت تسليم وأهذ حصل علي المعلز
 .3دذا تمكم ال ري المعإي أ يثبت ا دالكذ للمعلز
عالقة ب شرة أو غير ب شرة ب ل ري االخر؛ أو
 .4دذا حصل علي أحد ال رفيم بلكل ق هزهي م بري ث لث غير ل م بدع د ب لسرية.
 18.4هصزص التيرة  18م اللروب الع ة للعيد أعاله ال تعدِّل ب ي شكل م االشك ل االلد ام ب لسرية المع ي م أي ال رفيم
قبل ت ريا تزقيك العيد فيم يدعلن ب لدزريد أو أي ء م م العيد.
 18.5تبيي هصزص التيرة  18م اللروب الع ة للعيد ل ة حدي بعد دلغ م أو تإتيذ العيد.
 .19ععود الباطن :علي المزر أ يعلا ال ة الملدريذ خ ي ا ب ميك عيز الب بم المدعلية بدإتيذ العيد دذا لا يكم ذلك حد اا سبي ا
في الع م .هذا الدبليغ سزام ك في الع م أو في رحلة الحية ال يعتي المزر م الد ا تذ أو واءب تذ أو سؤولي تذ بمزءب
العيد .ويلد م ي ولز الب بم بإصزص التيرة  18.3م اللروب الع ة للعيد.
 .20المواصفات والمعاييس
 20.1المزاصت التإية والما
المدصلة ب المزر ة بمزءب العيد ب لمزاصت التإية الزرا ة وفي ح ل عدم
أ .ي ب أ تد بن السلك واللزاتم والاد
ذكر يي س ف لميي س ي ب أ يس وي أو يدتزق علي المي ييس الرسمية المعدمدة في ول إل السلك واللزاتم أو ؤسسة
المزاصت والمي ييس التلس يإية والإم ذج أو أي هيئة وبإية أخرر ذا عالقة.
زاصت أو وث من أو تعديال يد ة أو صممة
ا
ب .يحن للمزر أ يالي سؤوليدذ عم أي تصميا بي ه
م قبل ال ة الملدريذ أو ب لإي بة عإ علي أ يسلا ذكرة بإخالم المسؤولية لل ة الملدريذ.
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ت .أي دش رة في العيد دلي ي ييس وقزاعد الدإتيذ االصدار أو الإساة المعدلة ل ذه اليزاعد والمي ييس ي ب أ تكز تلك
المحد ة في ءدول المزاصت التإية .أي تعديل ل ذه المزاصت ي ب أ يسبيذ زافية ال ة الملدرية وي ب أ يدا
الدع ل ع بم يدإ سب ك التيرة  29م اللروب الع ة للعيد.
 .21التغليف والمستندات
 21.1ي ب علي المزر أ يؤ م شحم السلك واللزاتم دلي وء د الإ مية المذكزرة في العيد ب ريية تممم عدم دتالف أو
دلح ق أي رر ب  .ي ب أ يكز الدغلي بزال فدرة الإيل ك ي لدحمل الدع ل الالم والدعر لدرء الحرارة
الي سية واال الح والدعرق والدا يم في أ كم تدزحة .كم ي ب أ يراعي ح ا ووت صإ ين الدغلي ُبعد الزء ة
الإ مية للسلك واللزاتم وغي ب رافن الدع ل ك الحمزال الثييلة في ءميك راحل الإيل.
ك المد لب الا صة
المإ سبة والدزثين اخل وخ رج المغلت
وو ك العال
 21.2ي ب أ تدزاف ن عملية الدغلي
المإصزص علي في العيد أو أي د لب أخرر حد ة في اللروب الا صة للعيد أو أي تعليم أخرر ص رة عم
ال ة الملدرية.
 .22التأمين :ي ب الد يم علي السلك بمزءب العيد د المي ع أو الدل الإ تج عم الدصإيك واللرام والإيل والدا يم والدسليا
دال دذا هم علي غير ذلك.
 .23الفةص والتفتيش
المدصلة ب والمحد ة في اللروب
 23.1ي ب علي المزر أ ييزم علي هتيدذ الا صة ب لتحم الالتم للسلك واللزاتم والاد
الا صة للعيد .
 23.2يمكم أ يدا التحم والدتديش في ير المزر أو المي ول ب لب بم الذي تع قد عذ المزر عإد الدسليا و /أو وصزل دلي
وء د الإ مية أو أي ك آخر في فلس يم بحسب هز بيم في اللروب الا صة للعيد  .وفي ح ل أءري التحم في
ير المزر أو المي ول ب لب بم الذي تع قد عذ المزر فبمزءب التيرة الترعية  23.2م اللروب الع ة للعيد علي
وبي ه االهد ج و أ يلكل
المزر تزفير ءميك الدس يال والمس عدة الالت ة لترين التحم بم في ذلك الما
ذلك تكلتة د فية علي ال ة الملدريذ.
 23.3يحن لل ة الملدريذ أو مثل عإ حمزر التحم أو الدتديش بمزءب التيرة الترعية  23.3م اللروب الع ة للعيد
بلرب أ تدحمل ال ة الملدريذ ءميك تك ليتذ وهتي تذ اللاصية الإ ت ة عم حمزره ش ال علي سبيل المث ل ال الحصر
تك لي الستر واالق ة.
 23.4علي المزر أ يع ي دخ را سبي لل ة الملدريذ قبل دءرامذ للتحم واالخدب ر يعلمذ فيذ ب لد ريا والمك الذي
سي رر في م  .وعليذ أ يحصل علي تصريا أو زافية أي بري ث لث لذ عالقة أو صإك علي حمزر ال ة الملدريذ
أو مثل ثل هذا التحم و/أو الدتديش.
 23.5يحن لل ة الملدريذ أ ت لب م المزر اليي م ب ي فحم و/أو تتديش غير درءة في العيد دذا وءده رورية للد كد
م أ خص مم وأ ام هذه السلك واللزاتم بية للمزاصت واليزاعد والمي ييس التإية المبيإة في العيد بلرب أ تم ي
الدك لي والإتي المعيزلة المدرتبة علي المزر دل رام هذا التحم و/أو الدتديش دلي قيمة العيد .كم ي خذ بعيم االعدب ر
االخرر المد ثرة والذي يسببذ هذا الدتديش و/أو التحم في
أي ت خير في تزاريا الدسليا وتزاريا االهد م وااللد ا
سير الدصإيك و/أو تإتيذ المزر يم اللد ا ت ا بمزءب العيد.
 23.6علي المزر أ ييدم تيريرا ا لل ة الملدريذ بإد مج ءميك عملي التحم والدتديش الدي يدا دءراؤه .
 23.7يحن لل ة الملدريذ رفض السلك أو أي ء م إ يثبت التحم و/أو الدتديش عدم بيد للمزاصت  .وعلي المزر
بية للمزاصت
أ ييزم بإصالح أو بدبديل هذه السلك واللزاتم المرفز ة أو دءرام الدعديال الالت ة علي ل عل
علي هتيدذ الا صة ويعيد دءرام التحم و/أو الدتديش علي هتيدذ بعد دع م دشع ر سبن لل ة الملدريذ بحسب التيرة
الترعية  23.4م اللروب الع ة للعيد .
 23.8زافية المزر علي دءرام أي فحم و/أو تتديش وحمزر ال ة الملدريذ أو مثل عإ ودصدار أي تيرير لزب
أخرر بيإة في العيد.
بمزءب التيرة الترعية  23.6م اللروب الع ة للعيد ال يعتيذ م أي كت ال أو الد ا
 .24التعويضات المع وعة :ب سدثإ م البإز المإصزص علي في التيرة  28م اللروب الع ة للعيد فإهذ في ح لة أختن المزر
في تسليا ءميك السلك الم لزبة أو أي إ في زعد الدسليا المحد في العيد يحن لل ة الملدريذ و دءح ي ببإز العيد
ي زعة س و للإسبة المحد ة في اللروب الا صة للعيد وحسب سعر السلك
االخرر خصا بلغ م قيمة العيد كدعزيم
غير المإتذة عم كل أسبزع ت خير أو ء م إذ حدي يدا تسليم أو تإتيذه التعلي .وفي ح لة
المد خر تسليم أو الاد
الزصزل دلي الحد االعلي يحن لل ة الملدريذ فسا العيد بمزءب التيرة  31م اللروب الع ة للعيد.
 .25الضمان
 25.1يممم المزر ءميك السلك ب ه ءديدة وغير سداد ة و م أحدث برات وتدممم ك فة الد زرا في الدصميا والمزا
لا يذكر غير ذلك في العيد.
 25.2بمزءب التيرة الترعية .20.1ب م اللروب الع ة للعيد فعلي المزر أ يكتل خلز السلك م أية عيزب ه ت ة عم أي
دغت ل م المزر أو ه ت ة عم الدصميا أو المزا أو المصإعية والدي قد تا ر تحت ظروي االسدادام ال بيعية المزءز ة
في ولة فلس يم.
 25.3ي ب أ يسدمر سري تعزل كت لة السلك أو أي ء م إ 12ش راا م ت ريا الدسليا أو حسب هز حد في اللروب
الا صة للعيد والمزافية علي في زقك الدسليا المحد في اللروب الا صة للعيد.
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 25.4تبلغ ال ة الملدريذ المزر حزل أية عيزب تا ر في السلك وببيعة هذه العيزب رفية بكل الدالمل المزءز ة فزر اكدل ي
العيزب .وعلي ال ة الملدريذ دت حة الترصة المإ سبة للمزر لييزم بتحم العيزب.
 25.5ييزم المزر ب صالح أو تبديل هذه السلك أو ال م المدمرر إ و حس ب أية تكلتة د فية علي ال ة الملدريذ عإد
ثل هذا البالغ وذلك خالل التدرة المحد ة في اللروب الا صة للعيد .
اسدال
 25.6دذا أختن المزر خالل التدرة المذكزرة في اللروب الا صة للعيد في اصالح أو تبديل السلك واللزاتم يحن ال ة الملدريذ
خالل فدرة عيزلة أ ت خذ أي دءرام دصالحي تراه روري ا علي هتية و سئزلية المزر و و االءح ي ب ي م حيزق
المزر االخرر في العيد.
 .26التعويض عن براءات االختراا
 26.1علي المزر بمزءب التيرة الترعية  26.2م اللروب الع ة للعيد أ يعز ويبرئ ال ة الملدريذ و زظتي
والمسئزليم الذيم يعملز في خد د م و د ءميك اليم ي أو االفع ل أو االءراما اال ارية أو الدع ور أو الم لب
أو الاس مر أو اال رار أو الدك لي أو أية ص ري بم في أتع ب المح ة و ص ريت والدي قد تدعر ل ال ة
الد رية
الملدريذ هدي ة اهد ك أو ات م ب هد ك أي م براما االخدراع أو الإم ذج أو الدص يا المس لة أو العال
أو حيزق الإلر أو أي حن آخر م حيزق الملكية التكرية المس لة أو المزءز ة ب ي صزرة أخرر وقت تزقيك العيد بسبب
يلي:
 .1تركيب السلك واللزاتم م قبل المزر أو اسدادا في الدولة حيث يزءد المزقك؛
هذه السلك واللزاتم في أي ولة ك هت.
 .2وبيك إد
هذا الدعزيض ال يغ ي أي اسدادام آخر ل ذه السلك أو أي ء م إ في غير الغر المإصزص عليذ أو الذي يمكم
اسدإد ءذ م العيد وال يغ ي الدعزيض أي اهد ك يإدج عم اسدادام هذه السلك أو أي ء م إ أو أي م إد ت الإ ت ة
عم ارتب ب أو تركيب ك أية عدا أو زا لا يزر ه المزر بمزءب العيد.
 26.2دذا اتاذ أية دءراما أو وء ت أية ع ور د ال ة الملدريذ بسبب أحد اال زر المل ر دلي في التيرة الترعية 26.1
م اللروب الع ة للعيد فعلي دبالغ المزر ب علي التزر ويحن للمزر علي هتيدذ الا صة وب سا ال ة الملدريذ أ
للدزصل دلي تسزية لمثل هذه االءراما أو الدع ور.
ييزم بإءراما أو ع ور أو أية ت و
ا
 26.3دذا لا يبلغ المزر ال ة الملدريذ بإيدذ اتا ذ أية دءراما أو ع ور خالل ثم هية وعلريم يز م ت ريا الدبليغ فإ
لل ة الملدريذ الحن أ تداذ االءراما ذات بإتسذ.
 26.4تعمل ال ة الملدرية بإ م علي بلب المزر بدزفير المس عدة الممكإة في اق ة ثل هذه االءراما أو الدع وي وسيدا
تعزيم م قبل المزر عم أية تك لي ا فية تإدج عم هذه المس عدة.
 26.5علي ال ة الملدريذ أ تعز وتبرئ المزر و زظتيذ و ي ولي الب بم الذيم يعملز في خد دذ م و د ءميك اليم ي
أو االفع ل أو الدع ور أو الم لب أو الاس مر أو اال رار أو الدك لي أو أية ص ري بم في أتع ب المح ة
الد رية
و ص ريت والدي قد يدعر ل المزر هدي ة اهد ك أو ات م ب هد ك أي م براما االخدراع أو العال
أو حيزق الإلر أو أي حن آخر م حيزق الملكية التكرية المس لة وقت تزقيك العيد الإ ت ة عم أو علي صلة ب ي تصميا
أو زاصت أو وث من م قبل ال ة الملدريذ أو ب لإي بة عإ .
أو بي ه أو ا
 .27التغيير في العوانين واالنظمة :دذا تغير أي م قزاهيم أو أهامة أو راسيا أو أهامة اخلية أو تا تتعيل أو دلغ م أو تغيير أي
م اليزاهيم الس رية في فلس يم خالل فدرة 28يز ا الدي تسبن ت ريا تسليا الع م (بحيث تلمل تغييرا علي ت بين أو تتسير
المسئزلة) وب لد لي يؤثر علي ت ريا الدسليا وقيمة الع م فإ هذه بدوره سدعدل ب لميدار الذي أثر
العيد م قبل السل
فيذ علي أ ام المزر والد ا تذ فيم يام العيد.
 .28الظرف العهري
 28.1ال يعدبر المزر سئزال عم ص رة كت لة حسم الدإتيذ أو الدعزيم المي زعة أو فسا العيد هدي ة عيزب دذا ك ت خير
اال ام أو أي دخت ق آخر في تإتيذ الد ا تذ بمزءب العيد ه تج عم ظري ق ري.
 28.2لغرا هذه التيرة "ظري ق ري" تعإي أي حدث أو ح لة خ رءة عم درا ة المزر وال يمكم ت إب أو تزقع وهي
غير ه ت ة عم دهم ل أو تي صير م برفذ .هذه الح ال قد تلمل كمث ل ال الحصر :قرارا ت خذه ال ة الملدريذ
والوبئة والحار الصحي وحار اللحم.
مم صالحي ت الحروب والثزرا والحرامن والتيم ه
 28.3علي المزر أ يعلا ال ة الملدريذ خ ي ا فزر حدوث ظري ق ري وأسب بذ .وبعده يح ول االيت م ب لد ا تذ بحدو
يسما بذ الاري ال ديد أو أ يبحث عم بدامل أخرر السدكم ل العمل اال دذا بلبت إذ ال ة الملدريذ خ ي ا غير هذا.
 .29تغيير االوامر وتعديل الععد
 29.1يحن لل ة الملدريذ في أي وقت وفن التيرة  7م اللروب الع ة للعيد أ تد لب م المزر تعديل الإ ق الع م للعيد
في واحد أو أكثر م يلي:
والدص يا والمزاصت دذا ك هت السلك واللزاتم الدي سيدا تزفيره بمزءب العيد صإعة خصيص ا
 .1الما
لل ة الملدريذ؛
 .2بريية الدغلي واللحم؛
 .3ك الدسليا؛
المدصلة الدي ي ب أ يزفره المزر .
 .4الاد
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 29.2دذا أ أي م هذه الدغييرا دلي فروق في الدكلتة سزام ب ل ي ة أو ب لإيص أو في الزقت الم لزب اله ت العمل أو
تإتيذ المزر لي أحك م في العيد ي ب عإده دءرام تعديل س و علي قيمة العيد والمدة ال إية لدإتيذ االعم ل وي ب
علي المزر أ ي لب ب لدعديل بمزءب هذه التيرة خالل 28يز ا م ت ريا تسلمذ أ ر الدغيير م ال ة الملدريذ.
المدصلة ب لعيد والدي قد يحد ء المزر ولكم لا يدا ذكره في
 29.3علي ال رفيم أ يدتي سبي علي سعر أي م الاد
م أبراي أخرر.
العيد علي اال يد وت سعره عدل االسع ر الدي ي لب المزر لي م هتس الاد
 29.4لم تيبل أية تعديال أو تغييرا علي شروب العيد اال دذا ك هت خ ية و زقعة م ال رفيم.
 .30تمديد المدة
 30.1دذا واءذ المزر أو أي م ي ولي الب بم لديذ خالل فدرة تإتيذ العيد ظروف تؤخر تسليا السلك واللزاتم أو اسدكم ل
المدصلة ب في الزقت المحد بحسب التيرة  11م اللروب الع ة للعيد في ب علي المزر أ يعلا ال ة
الاد
الملدريذ ب خ ي ا علي التزر بيإ ا سبب و دة اسدمراره  .وعلي ال ة الملدريذ أ تيزم بديييا الح لة فزر اسدال
ذ وفي هذه الح لة ييزم ال رف ب لمص قة علي الدمديد م
للدبليغ ول أ تمد دة الدزريد المع ة للمزر إلتم م
خالل تعديال علي العيد.
 30.2ب سدثإ م ح لة الاري الي ري الزار ة في التيرة  28م اللروب الع ة للعيد فإ أي ت خير في اال ام والدسليا ودتم م
ي زعة بحسب التيرة  24م اللروب الع ة للعيد اال دذا تا
تمك المزر تحت ب ملة فر تعزيم
االلد ا
االتت ق علي تمديد دة الدزريد بحسب التيرة الترعية  30.1م اللروب الع ة للعيد.
 .31فسخ الععد
 31.1فسخ الععد بسبب التعصير
أ .تسد يك ال ة الملدريذ م خالل ذكرة خ ية رسلة للمزر أ تتسا العيد أو ء م إذ ك المزر
ذلك اهد ك أو خرق للروب العيد:

و أ يكز في

 .1اذا أختن المزر في تسليا السلك واللزاتم خالل التدرة المحد ة في العيد أو خالل فدرة الدمديد الدي تع ي ال ة
الملدرية بحسب التيرة  30م اللروب الع ة للعيد
 .2اذا أختن المزر في أ ام أي م الم م االخرر المزكلة اليذ بمزءب العيد
 .3اذا تزرب المزر وحسب رأي ال ة الملدرية خالل تإ فسذ علي العيد أو في فدرة تإتيذه في أي م م رس
االحدب ل أو التس المعرفة في التيرة  3م اللروب الع ة للعيد.
ب .في ح ل ق ت ال ة الملدريذ بتسا العيد أو ء م إذ بحسب التيرة .31.1أ م اللروب الع ة للعيد فإ ل أ تسدكمل
المدصلة ب الدي لا تسلا ب ل ريية الدي تراه إ سبة وعلي المزر تحمل أية تي ة في
عملية تزريد اللزاتم والاد
تكلتة تزريد السلك واللزاتم المدتن علي  .ولكم علي المزر االسدمرار في تإتيذ العيد فيم يدا تتزيمذ بذ.
 31.2فسخ الععد بسبب االفالس :لل ة الملدريذ الحن بتسا العيد عم برين درس ل ذكرة خ ية للمزر في أي وقت دذا
أفلس المزر أو أعسر .وفي هذه الح لة يدا فسا العيد و فك أية تعزيم للمزر شري ة أ ال يؤثر هذا علي أي حن
في عمل أو اصالح حدث أو يمكم أ يحدث رر الحي ا لل ة الملدريذ.
 31.3فسخ الععد بسبب عدم المالءمة:
أ .لل ة الملدريذ الحن بتسا العيد أو ء م إذ في أي وقت م خالل ذكرة خ ية للمزر بسبب عدم الم دذ .وي ب أ
تحد المذكرة الملكلة والبإز الدي تا دلغ ؤه والد ريا الذي يصبا فيذ فسا العيد ف عالا.
ب .السلك ال ه ة لللحم خالل سبعة اي م م ت ريا الدبليغ بتسا العيد ي ب أ تيبل م ال ة الملدريذ بحسب شروب
وأسع ر العيد .أ ب لإسبة لبيية السلك فإ لل ة الملدريذ االخدي ر بيم:
 .1أ يدا اسدكم ل ء م إ وتزصيلذ بحسب شروب وأسع ر العيد و/أو
المدصلة ب الدي تا تزفيره ء مي
 .2الغ م تبيي إ و فك المبلغ المدتن عليذ للمزر لي م السلك واللزاتم والاد
والمزا والي ك المإد ة س بي م قبل المزر .
 31.4متفرقات:
 .1ي زت لل ة المدع قدة فسا العيد لدواعي المصلحة الع ة وفي هذه الح لة ف علي ال ة المدع قدة أ تدفك قيمة
الدي تا تزريده والدكلتة المعيزلة التالة المعدا
العمل الذي تا اه ته أو المزا الدي بلبت أو اللزاتم أو الاد
واع ة الع ليم االء هب الذيم اسديد زا خصيص للعمل في الملروع الي أوب ه ا والدك لي الدي تحمل المدع قد
روح إ الدفع الميد ة والمرحلية الدي اسدلم المدع قد
في سبيل ت يم االشغ ل أو اللزاتم أيإم يإ بن ذلك
حدي ت ريا ابالغذ بإه م العيد وال يدا فك أية أ زال ي بل االرب ح الدي لا يدا تحييي .
 .2ب لرغا م ور في التيرة ( )1م هذه الم ة ي ب علي ال ة الملدرية قبزل واسدالم اللزاتم المكدملة وال ه ة
لللحم خالل 7أي م م تسلا المدع قد إلشع ر اه م العيد لداعي المصلحة الع ة وفي لسع ر العيد وشروبذ.
 .32نعل الةعوق :ال يحن لل ة الملدرية أو المزر الدإ تل عم الد ا ت م المبر ة في هذا العيد كلي أو ء مي دال بمزافية خ ية
سبية م ال ري االخر.
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الجزء الخامس :ب -الشروط الخاصة للععد
تعدمد الإصزص

تعمل اللروب الا صة للعيد الد لية علي دكم ل و/أو تعديل اللروب الع ة للعيد .في ح لة وءز أي تع ر
المدرءة في اللروب الا صة للعيد .
الشروط العامة   1.1ال ة الملدرية :بلدية رام هللا
الشروط العامة   1.1بلدية رام هللا
الشروط العامة   5.1اللغة المعدمدة :العربية
عإزا ال ة الملدريذ هي :بلدية رام هللا –ش رع عيسي تي ة
الشروط العامة   7.0إلرس ل البالغ
الشروط العامة   11المسدإدا الد لية "ش ة المإل وأي وث من ي لب الم إدس الملري" ي ب أ تسلا لل ة الملدريذ قبل
وصزل السلك ودذا لا يدا اسدال يدحمل المزر أية تك لي ه ت ة عم ذلك.
 دة الدزريد لألث ث أو االء ة90( :يز تيزيمي ) م ت ريا أ ر المب شرة ش لة االعي الرسمية والع ل
واي م الم ر وبحيث يدا تزريد الء ة واالث ث للمزقك حسب الا ة المعدة م قبل الم إدس المسؤول
وذلك خالل المدة الدع قدية.
 الدفع :
المجموا األولى :توريد  يدا صري المبلغ المسدحن للمزر علي دفعتين وبحيث تكز الدفعة
الث هية بمزءب حمر االسدالم الولي للبإز الدي تا تزريده .
األثاث
الثانية  :يدا صري ك ل المبلغ المسدحن للمزر بمزءب حمر االسدالم الولي
المجموعة
للبإز الدي تا تزريده وال يوجد دفعات مرحلية.
توريد األجهزة المكتبية
 السع ر الدي يمع المزر ش لة ل ميك المرامب الحكز ية أو أية تك لي
د ف علي سعر العيد اإلءم لي المحد في صيغة الع م.
 اذا قدم المإ قم تعديال علي ع مذ سزام ب لاصا أو ب ل ي ة كمبلغ ي زع يدا احدس ب هذا المبلغ كإسبة
م السعر الميروم قبل الدصحيا واعدم ه كاصا او تي ة.
 سؤولي المزر :
 ت ويد البلدية بك فة كديب الدلغيل والبر ي المرتب ة ب .
الصي هة الم لزبة بيلة فدرة الصي هة لبإز اللزاتم المزر ة.
 تزفير الدعا والددريب والد يم وخد
 بريية وشروب الدفك للمزر بمزءب هذا العيد تكز علي الإحز الد لي:
 تيزم ال ة الملدريذ بصري سدحي المزر يم عإد اسدالم السلك وقبزل وبعد تيديا ك فة المسدإدا
المدعلية ب لصري وحسب الإا م الم لي لل ة الملدرية.
 كت لة حسم الدإتيذ " ال ا ي" بييمة “ %10
 كت لة الصي هة " ال ا ي" بييمة .%5
المدرتبة عليذ وذلك بمزءب حمر اسدالم
 تع كت لة الصي هة دلي المإ قم بعد أ ييزم بك فة االلد ا
ه مي عدمد.
 يحن لل ة الملدرية في ح ل أخل المإ قم بديديا الصي هة الم لزبة ص رة كت لة الصي هة ودءرام الصي هة
علي حس بذ وتحميلذ فروق السع ر.
 تسدر كت لة حسم الدإتيذ بعد تإتيذ ك فة شروب العيد وبعد المدة المحد ة وذلك بمزءب حمر اسدالم رسمي.
د

الشروط العامة 12
الشروط
14.1

العامة

الشروط
16.1

العامة

الشروط
16.4
الشروط
20.1

العامة

فية ولم تدحمل البلدية أية

العامة  علي المزر الحصزل علي ش ة
التلس يإية.
الشروط العامة   23.2سيدا التحم الث ث والء ة في كدبة رام هللا الع ة
الشروط العامة   24يدفك المزر غرا ة ت خير يداره ( ) $100عم كل يزم ت خير.
 الحد االعلي لمبلغ الدعزيم المي زعة %10 :م الييمة االءم لية للع م.
 سيدا اعدم بررا الد خير م قبل ال ة الملدرية بعد تزصية الم إدس الملري علي ا يكز تتصيل
اسب ب الد خير بلكل يز ي وفي ح ل عدم اعدم ه سيدا خصا الإسبة الي هزهية المإصزص علي ب لي هز .
العامة  فدرة صالحية كت لة السلك واللزاتم بحد أ هي 24ش ر وحسب هز وار في بإز ءدول الكمي .
الشروط
 ودذا ثبت سزم صإعية تلك اللزاتم فعلي المزر اسدبدال بلزاتم أخرر ءديدة خالل دة أقص ه اسبزعيم
25.3
و و اإلخالل بحن ال ة الملدرية ب لم لبة ب لدعزيض عم كل ع ل أو رر لحن ب ءرام ذلك.
العامة  فدرة االصالح أو الدبديل سدكز خالل اسبزع بحد أقصي م ت ريا دشع ره بذلك وذلك خالل فدرة الصي هة
الشروط
والب لغة " دة 12ش ر" م ت ريا االسدالم المبدمي.
25.6
بية ل ميك المزا المسدعملة في الملروع م ؤسسة المزاصت
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الجزء السادس :المخ

ات
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الجزء السابع :المواصفات الفنية وجداول الكميات
جدول الكميات واألسعار– ع اء توريد توريد أثاث وأجهزة مكتبية لمكتبة رام هللا العامة

جدول رقم ( :)1-1المجموعة األولى :جدول الكميات واالسعار الثاث المكتبة
رقم
البند

1.0

1.1
1.2

1.3

وصف البند

اعمال خزا ن الكتب
أءزر وتك لي تزريد وتركيب خزا ن مع رفوف للكتب ب البع المز حة
أ ه ه صإزعة م خلب  Superpanبسم كة ال تيل عم  25لا م صناعة
اوروبية م أءز االهزاع غ ي ب بية يال يم والحري غ ة بم ة PVC
بسم كة ال تيل عم  2لا وتكز ال زاهب ثيبة سبي بزاس ة  CNCبمس ف
دس وية ( 128لا /فدحة) لدعديل ارتت ع الرفزي حسب الح ءة وب للز
الذي يحد ه الم إدس الملري والسعر يشمل*:الرفزي المعدهية سم كة ال
تيل عم  0.9لا و دعا م الستل ق ك عدهية (أو يغ ) ع لج و دهز
ب لتر ه حراري علي رءة حرارة  180رءة ئزية غير ق بل لإلتالة
أو الادش وع تل للمعد م الصدأ ( )Powder Coatingوالحم ال
ة لحمل الزت و إك الحركة وتكز
الا صة للدثبيت ( )Press Fitو
الرفزي ق بلة للدعديل * الا ر م الحديد المثيب Perforated Metal
 Sheetبسم كة ال تيل عم  0.9لا *ءميك الي ك المعدهية الالت ة للدثبيت
والمزاصت وتعليم
والدعلين وتإتيذ كل يل م بمزءب الما
الم إدس الملري مم حدو العيد.
خزانة  C-01- aب بع 180*100 *70سا.
خزانة  C-01- aب بع 180*100*70سا والسعر يشمل* :خ اهة علية
ب البع المحد ة ب لما ط -س ح ك ولة كمبيز  -م خلب Superpan
بسم كة ال تيل عم  18لا غ ي ب بية يال يم واالحري غ ة بم ة PVC
بسم كة ال تيل عم  1لا بزاس ة  Hot Melt Glueبدرءة حرارة °180
ب سدادام( )banding PVC Edgeكيإ كبس حراري.

الوحدة

الكمية

عدد

62

عدد

4

عدد

سعر الوحدة

السعر االجمالي

"شيكل جديد"

4

خزانة  C-01- aب بع 180*100 *70سا والسعر يشمل* :ري علن
لليرامة ب البع المحد ة في الما ط -م خلب ال  SUPERPANبسم كة
ال تيل عم  18لا غ ي ب بية يال يم واالحري غ ة بم ة ال PVC
بسم كة ال تيل عم  1لا بزاس ة  Hot Melt Glueبدرءة حرارة °180
ب سدادام ( ) PVC Edge bandingكيإ كبس حراري.

 1.3.1خزانة  C-01- bب بع

146.8*100 *70سا.

عدد

3

 1.3.2خزانة  C-02ب بع

180*100 *37سا.

عدد

21

 1.3.3خزانة  C-03ب بع

113.6*100 *37سا.

عدد

13

 1.3.4خزانة  C-04ب بع 113.6* 100* 40سا .

عدد

4

 1.3.5خزانة  C-05-aب بع 68*116سا وارتت ع 113.6سا.

عدد

1

 1.3.6خزانة  C-05-bأبع 68*116سا وارتت ع 113.6سا.

عدد

1

 1.3.7خزانة  L-01لةفظ الممتلكات أبع  150* 37سا وارتت ع 180سا.

عدد

1

المجموا ينعل للصفةة التالية
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جدول رقم ( :)2-1المجموعة األولى :جدول الكميات واالسعار الثاث المكتبة
رقم
البند

وصف البند

الوحدة

الكمية

سعر الوحدة السعر االجمالي
"شيكل جديد"

المجموا منعول من الصفةة السابعة
اعمال ال اوالت
أءزر وتك لي تزريد وتركيب طاولة – متعددة االستخدام س ح م ة
 compact laminateصإ عة اوربية م أءز االهزاع ي وم للادش
والربزبة وب للز الذي يحد ه الم إدس الملري والسعر يشمل* :هيكل
عدهي اهسي بي اللكل صإزع م الحديد المدهز حراري والمع لج م الصدأ
والد كل *االكسسزارا الالت ة ثال أغ ية بالسديكية للإ ي المعدهية
با صية لمإك االه الق وكعب اتي للمع يرة (برغي عي ر) ءيمك الي ك
المعدهية الالت ة للدثبيت وتإتيذ كل يل م بمزءب المزاصت والما
وتعليم الم إدس الملري مم حدو العيد.
طاولة  M01بأبعاد 75*40*60سم ارتفاا ،والسعر يشمل أيضا* :سلة
عدهية ك هزك للدعلين م الحديد المبروم سم كة ال تيل عم  6لا دهزهة
حراري وب للز الذي يحد ه الم إدس الملري.
طاولة T-01بأبعاد 75*40*40سم ارتفاا.

2.0

عدد

30

عدد

20

2.3

طاولة  T-02بأبعاد 75*80*80سم ارتفاا.

عدد

2

2.4

طاولة  T-03بأبعاد 120*60*70سم ارتفاا.

عدد

1

2.5

طاولة T-04بأبعاد 75*40*70سم ارتفاا.

عدد

2

2.6

طاولة  T-05بأبعاد 90*80*100سم ارتفاا.

عدد

2

3.0

اعمال الكراسي والكنب

2.1

2.2

أءزر وتك لي تزريد كراسي للبإز الد لية م هيكل عدهي دهز حراري
و ع لج د الصدأ والدآكل اهسي بي اللكل  Cantileverويدحمل وت
100كغا و و ب غ ية بالسدكية للإ ي المعدهية ويكز الميعد والا ر
ق عة واحدة (  ) single shellم ة البزلي بروبليم اوروبي او أ ريكي
المإل وب للز الذي يحد ه الم إدس الملري والسعر يشمل أيضا :احم ر
كت لة إدج لمدة 5سإزا وش ة بية للمزاصتة االوروبية  EN1729او
وتعليم
اال ريكية وتإتيذ كل يل م بمزءب المزاصت والما
الم إدس الملري مم حدو العيد .
3.1

كرسي متعدد االستخدام  Ch-02بأبعاد 45×60×60سم للي عة ولك وهدر
الكمبيزتر

عدد

50

3.2

كرسي بار للعراءة متعدد االستخدام Ch-03بأبعاد ×41 ×56متغير االرتفاا
(لكاونتر رقم  03بارتفاا 1.1م)

عدد

7

3.3

كرسي مكتب مع عجالت  Ch-04ب بع  60*60و دغير االرتت ع للمك تب

عدد

8

3.4

كرسي للعراءة  Ch-01قياس  45*60*60سم ،ولكن من فايبرجالس.

عدد

40

3.5

أءزر وتك لي تزريد كنبة مفردة  Sofa - 01قي س 45 *80 *150سا
إ د قم ش د الم م تإتيذ كل يل م بمزءب المزاصت والما
وتعليم الم إدس الملري مم حدو العيد.
المجموا ينعل للصفةة التالية

عدد

5
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جدول رقم ( :)3-1المجموعة األولى :جدول الكميات واالسعار الثاث المكتبة
رقم
البند

الوحدة

وصف البند

الكمية

سعر الوحدة السعر االجمالي
"شيكل جديد"

المجموا منعول من الصفةة السابعة
4.0

أعم ل السد مر
Supply and Install Blackout Blind with fully cassetted
roller blind system which is highly adaptable to different
situations. The roller tubes should be made of strong and
robust design extruded from aluminium to provide a rigid
barrel which will resist deflection. The internal ribs
strengthen the design to allow heavy weight screen-type
and blackout fabrics to be used. The fabric and running
mechanism should be concealed within the polyester
power-coated head cassette until the system is deployed,
when the fabric runs down within the side channels guides.
The blind fabric is secured strongly within each side guide
channel of the system to prevent the traditional problem of
‘blow out’. Colors to be chosen by the supervising
)engineer (No. of windows 31

5.0

اعمال الفرش الخارجي

5.1

طاولة دا رية ق ر 80سم والسعر يشمل أيضا 4 :ي عد لكل ب ولة وب للز
الذي يحد ه الم إدس الملري.
مععد خشبي -مع هيكل معدني  -بأبعاد 45* 50 *180سم وب للز الذي
يحد ه الم إدس الملري.
احوار زراعة خشبية  50*60* 60سم للساحة االمامية وباللون الذي
يةدد المهندس المشرف.

5.2
5.3

م2

150

عدد

20

عدد

28

عدد

10

مجموا جدول الكميات واالسعار للمجموعة االولى :توريد االثاث
خصم
مجموا جدول الكميات واالسعار للمجموعة االولى :توريد االثاث بعد الخصم
السعر االجمالي للمجموعة األولى :توريد األثاث " كتابة"
.............................................................................................شيكل جديد شامال ضريبة العيمة المضافة
اسم المورد. ......................................................................................................................:
عنوان المورد....................................................................................................................:
رقم التلفون والفاكس...........................................................................................................:
ختم وتوقيع المورد...............................................................................................................:
مالحظة :يتوجب على معدم الع اء التوقيع على كافة صفةات جدول الكميات.

* ترفا كتالوجات توضع مواصفات اللوازمName and Model No. ،

 ،Brandوبلد المنشأ والمدة الالزمة لتوريد كل بند.
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جدول الكميات واألسعار– ع اء توريد توريد أثاث وأجهزة مكتبية لمكتبة رام هللا العامة

 جدول الكميات واالسعار لتوريد األجهزة المكتبية: المجموعة الثانية:)1-2( جدول رقم
سعر الوحدة السعر االجمالي
""شيكل جديد
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الكمية

الوحدة

15

عدد

1

عدد

وصف البند

Desktop
Warranty: 3 Years.
Platform: Tower 85% Power 250W
Chipset: Intel Q370
Processor: Intel Core i5-8400 Processor (9MB Cache, up
to 4.00GHz)
Memory: 8GB DDR4 2666MHz UDIMM
Storage: 500GB Hard Drive, 7200RPM, 3.5" SATA3
Optical drive: Slim DVD Rambo 9.0mm
Graphics: Integrated Graphic Card
Speaker: Internal Speaker Tower
Ethernet: Integrated Gigabit Ethernet
Keyboard: USB Traditional Keyboard Black 253 Arabic/
English
Mouse: USB Calliope Mouse Black
Monitor: 21.5" Full HD (DP, VGA)
OS: Free DOS
Server :
Warranty 3 :Years
Processor: 2x Intel Xeon Gold 5218 16C 125W 2.3GHz
Processor
Memory:4x16GB TruDDR4 2666 MHz (2Rx8 1.2V)
RDIMM
Storage:6x2.5960 "GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD
Network: 1Gb 4-port RJ45 LOM
RAID Controller:RAID 930-8i 2GB Flash PCIe 12Gb
Adapter
Power supply: 2x 750W(230/115V) Platinum Hot-Swap
Fans: Hot-Swap Redundant Fans
USB Front ports:
1x USB 3.0 port.
1x USB 2.0 port with XClarity Controller access.
USB Rear Ports: 2x USB 3.0 ports
Management: XClarity Controller (XCC) Enterprise
Edition (supports Remotely accessing the server using the
keyboard and mouse from a remote client .)
Rails Kit: Toolless Slide Rail (Standard) Kit and Cable
Management arm
Touch Screen 75”
• Diagonal Size : 75"
• Dimension (mm) : 1741.5 X 1012.1 X 86.8
• Type : 120Hz Direct LED
• Resolution : 3840*2160 (4K UHD)
• Connectivity :
المجموا ينعل للصفةة التالية

رقم
البند

1.1

1.2

1.3

 جدول الكميات واالسعار لتوريد األجهزة المكتبية: المجموعة الثانية:)2-2( جدول رقم
سعر الوحدة السعر االجمالي
""شيكل جديد

الكمية

الوحدة

وصف البند

رقم
البند

المجموا منعول من الصفةة السابعة
1

عدد

• Brightness(Typ.) : 300 nit
• Contrast Ratio : Mega
• Viewing Angle(H/V) : 178:178
• Response Time(G-to-G) : 8ms
Input:
• HDMI Rear1, HDMI Rear2 (ver 2.0), HDMI Front3 (ver
1.4), DVI-D, DP
• USB : USB 1, 2 (Rear), USB 3 (Front), PC USB (Front)
Touch :
• TypeIR (Infra Red)
• # of Drawing 4 drawing
• 10 drawing (External Windows PC)
• Touch Pen Type Passive Pen
• Object Recognition Range : 8mm
• Touch Response Time'7ms
3 Years On-Site (Parts / Labor / Backlight )

1
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عدد

”49Business TV With Bracket
•Diagonal Size : 49"
•Dimension (mm) 1099.2 :x 631.5 x46.3
•Panel Type Edge LED BLU
•Operation Hour : 24/7
•Resolution : 3840*2160 (4K UHD)
•Brightness(Typ.) : 500 nit
•Contrast Ratio : 4000:1
•WiFi and Bluetooth built-in
•Bezel Width (mm)9.2mm(U/L/R), 11.2mm(B)
•Response Time(G-to-G) “ 8ms(Typ.)
•Display Colors: 16.7M(True Display) 1.07B(Ditherd
10bit)
•Color Gamut : 92% (DCI-P3, CIE 1976)
•Sound : Speaker Type Built in Speaker(10W + 10W)
•Input
o DVI-D , Display Port 1.2 (1) ,HDMI 2.0 (2) ,
HDCPHDCP2.2
o Audio : Stereo mini Jack, DVI, HDMI
o USB : USB 2.0 x 2
•Output
o RGBHDMI 2.0 (Loop-out)
o Audio : Stereo mini Jack
o External ControlRS232C(in/out) thru stereo jack, RJ45
o External Sensor IR
Internal Player ( built in ) For Digital signage operation
STANDARD WARRANTY
3yr Onsite (Parts/Labor/Backlight)
المجموا ينعل للصفةة التالية

1.4

 جدول الكميات واالسعار لتوريد األجهزة المكتبية: المجموعة الثانية:)2-3( جدول رقم
سعر الوحدة السعر االجمالي
""شيكل جديد

الكمية

1

الوحدة

عدد

وصف البند

المجموا منعول من الصفةة السابعة
55” Business TV With Bracket
• Diagonal Size : 55"
• Dimension (mm): 1235.1 x 707.9 x 46.3
• Panel Type Edge LED BLU
• Operation Hour : 24/7
• Resolution : 3840*2160 (4K UHD)
• Brightness(Typ.) : 500 nit
• Contrast Ratio : 4000:1
• WiFi and Bluetooth built-in
• Bezel Width (mm)9.2mm(U/L/R), 11.2mm(B)
• Response Time(G-to-G) “ 8ms(Typ.)
• Display Colors : 16.7M(True Display) 1.07B(Ditherd
10bit)
• Color Gamut : 92% (DCI-P3, CIE 1976)
• Sound : Speaker Type Built in Speaker(10W + 10W)
• Input
o DVI-D , Display Port 1.2 (1) ,HDMI 2.0 (2) ,
HDCPHDCP2.2
o Audio : Stereo mini Jack, DVI, HDMI
o USB : USB 2.0 x 2
• Output
o RGBHDMI 2.0 (Loop-out)
o Audio : Stereo mini Jack
o External ControlRS232C(in/out) thru stereo jack, RJ45
o External Sensor IR
Internal Player ( built in ) For Digital signage operation
STANDARD WARRANTY
3yr Onsite (Parts/Labor/Backlight)

رقم
البند

1.5

 توريد األجهزة المكتبية:مجموا جدول الكميات للمجموعة الثانية
خصم
 توريد األجهزة المكتبية بعد الخصم:مجموا جدول الكميات للمجموعة الثانية
" توريد األجهزة المكتبية "كتابة:السعر االجمالي للمجموعة الثانية
شيكل جديد شامال ضريبة العيمة المضافة.............................................................................................
. ......................................................................................:اسم المورد
.....................................................................................:عنوان المورد
..............................................................................:رقم التلفون والفاكس
................................................................................:ختم وتوقيع المورد
. يتوجب على معدم الع اء التوقيع على كافة صفةات جدول الكميات:مالحظة
. وبلد المنشأ والمدة الالزمة لتوريد كل بند،Brand
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Name and Model No. ،* ترفا كتالوجات توضع مواصفات اللوازم

Ramallah Public Library
Tender Of Furniture

2019
Design by:

Architects & Consultants

Server Room

-

All Built in & Fitted furniture dimensions must
be taken on site.

-

All Curved furniture must be taken on site.

WCs
Proposed
Elevator

Elec. Cabinet - Ct-03

Ch-01

Ch-01

Ch-01

C-01-a

C-01-a

T-01

Ch-01

T-01

Ch-01

Ch-01

T-01

Ch-01

T-01

Ch-01

Ch-01

Ch-01

Ch-01

C-01-a

C-01-a

T-01

T-02

C-01-a

C-01-a

C-01-a

C-01-a

C-01-a

Reading
Table

C-01-a

C-01-a

Adjustable shelves

C-01-a

C-01-a

C-01-a

C-01-a

C-01-a

Computer for surfing
library traditional books

Printer Area
C-02

C-02

C-02

C-02

C-02

C-02

C-02

C-02

C-02

C-02

Code
Sensor
C-02

C-02

C-02

R8 @ 18.55 cm

C-01-a

T-05

T-03

Ch-02

Reading T-02
Table

Adjustable shelves

Ch-02

10
Counter-01

C-01-a

C-03

Ct-01

C-01-a

Ch-02

C-01-a

Ch-02

Ch-02

Ch-04

Ch-01

C-03

FFL-3.69
CL -3.84

T-01

-3.84

C-02

Architects & Consultants

Level 2 - See Section A-A
Basement Floor Layout

-

All Built in & Fitted furniture dimensions must
be taken on site.

-

All Curved furniture must be taken on site.

C-02

C-02

C-02

C-01-a

C-01-a

C-01-a
Proposed
Elevator

C-02

Storage
C-02

C-02

C-02

FFL-2.745
CL -2.895

Architects & Consultants

Level 3 - See Section A-A
Basement Mezzanine Layout

-

All Built in & Fitted furniture dimensions must
be taken on site.

-

All Curved furniture must be taken on site.

F

Kitchen

WCs
Proposed
Elevator

Cooler

Ch

Ch-01

-02

C-01-a

C-01-a

C-01-a

C-01-a

C-01-a

C-01-a

C-01-a

C-01-a

C-01-a

C-01-a

C-01-a

C-01-a

C-01-a

C-01-a

C-01-a

C-01-a

C-01-a

C-01-a

03

Ch-03

Co

Ch

Ch-02

-03

C-03

U-01

er -

Ch
-03

Low shelves Magazine
Ch-04

Ch-01

T-01

T-01

Ch-03

unt

Ch-02

TV
Reception

-02

C

C-04
Ch

T-05

Ch-01

C-03

2
h-0

Ch-01

T-07

F-01
C-04

T-01

Ch-03

Ch-03

Ch-02

Ch-04 Counter -02

Ch-01

T-01

Reading Bar

Ch-01

-02

Ch-01
3
Ch-0

C-03

Ch

4
C-0

Ch-01

Ch-02

C-0
4

C-05-b

C-03

Computers
(digital books)

C-05-a
Elec. Cabinet - Ct-03

40" screen

Interactive screen
table

Reading Area
Sofa-01

Sofa-01

Reading Area
Sofa-01

Sofa-01

T-01

Code
Sensor

Ch-01

Locker - L-01

Level 4 - See Section A-A
Ground Floor Layout

T-06

Ch-02
T-04

C-01-a

Architects & Consultants
C-03

T-05

Sofa-01

Printer
Area

U-02
T-04

C-03

Magazines

Fire Exit Door

Ch-01

CL -0.15

FB-01

C-03

FB-01

Ch-01

F-02

C-03

Ceiling Reflection line

T-01

Ch-01

Ch-01

T-01

Ch-01

Ch-01

T-01

Ch-01

Disabled
WC

-

All Built in & Fitted furniture dimensions must
be taken on site.

-

All Curved furniture must be taken on site.

WCs
Proposed
Elevator

Elec. Cabinet - Ct-03

Ch-01

T-01

Ch-01

Ch-01

T-01

Ch-01

Ch-01

T-01

Ch-01

Ch-01

Ch-01

T-01

Furniture
Storage

C-01-a

C-01-a

C-01-a

C-01-a

Ch-02

T-06

FFL+4.525
CL 4.375

Screen
C-01-a

C-01-a

C-01-a

Ch-02

Counter -04
C-01-b

M-01

M-01

M-01

M-01

M-01

M-01

Ch-02 Ch-02 Ch-02 Ch-02 Ch-02 Ch-02
C-01-a

C-01-a

C-01-a

C-01-a

F-03

C-01-a

C-01-a

C-01-a
M-01

C-01-b

Ch-04

M-01

M-01

M-01

M-01

M-01

C-01-a

C-01-a

C-01-a

C-01-a

Ch-02

T-06

Ch-02 Ch-02 Ch-02 Ch-02 Ch-02 Ch-02

C-01-b

Ct-02

Ch-04

Ch-04
Dk-02

Multi Purpose hall

C-01-a

C-01-a

C-01-a

M-01

M-01

M-01

M-01

M-01

M-01

Ch-02 Ch-02 Ch-02 Ch-02 Ch-02 Ch-02

M-01
C-01-a

C-01-a

C-01-a

C-01-a

F-03

C-01-a

C-01-a

C-01-a

M-01

M-01

M-01

M-01

M-01

Ch-02 Ch-02 Ch-02 Ch-02 Ch-02 Ch-02

Dk-01

Level 5 - See Section A-A
First Floor Layout
Furniture - Option 1

M-01

M-01

M-01

M-01

M-01

Ch-02 Ch-02 Ch-02 Ch-02 Ch-02 Ch-02

Ch-04
Ch-02

Ct-01
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M-01

Ch-01

T-01

Ch-01

Ch-01

T-01

Ch-01
C-03

C-03

C-03

Disabled
WC

-

All Built in & Fitted furniture dimensions must
be taken on site.

-

All Curved furniture must be taken on site.

WCs
Proposed
Elevator

Ch-01

T-01

C-01-a

Ch-01

C-01-a

Ch-01

T-01

C-01-a

Ch-01

C-01-a

Ch-01

T-01

Ch-02

T-06

Elec. Cabinet - Ct-03

Ch-01

Ch-01

Ch-01

T-01

Furniture
Storage
Screen

C-01-a

C-01-a

C-01-a

Multi Purpose hall

Ch-02

C-01-a

T-06

C-01-b

M-01

M-01

M-01

M-01

C-01-a

M-01

C-01-a

M-01

F-03

M-01

C-01-a

M-01

C-01-a

C-01-a

M-01

C-01-a

C-01-a

M-01

C-01-b

C-01-a

C-01-a

C-01-b

Ch-04
Ct-02

Ch-04

Ch-04
Dk-02

Ch-02

M-01

C-01-a

M-01

C-01-a

C-01-a

M-01

C-01-a

C-01-a

M-01

M-01

C-01-a

C-01-a

M-01

M-01

C-01-a

M-01

M-01

C-01-a

M-01

C-01-a

Ch-02 Ch-02 Ch-02 Ch-02 Ch-02 Ch-02 Ch-02

C-01-a

F-03

Ch-02 Ch-02 Ch-02 Ch-02 Ch-02 Ch-02 Ch-02

Ch-02 Ch-02 Ch-02
Counter -04

Architects & Consultants

Dk-01
Ch-04
Ch-02

Ct-01

Ch-02 Ch-02 Ch-02

Level 5 - See Section A-A
First Floor Layout
Furniture - Option 2

Ch-01

T-01

Ch-01

Ch-01

T-01

Ch-02 Ch-02 Ch-02 Ch-02 Ch-02 Ch-02 Ch-02

Ch-01
C-03

C-03

C-03

M-01

M-01

M-01

M-01

M-01

M-01

M-01

View on plans

Code

Plan

Count

1

100

100

33.4

C-01-a

70

1

69.8

C-01-a

69.8

33.4

25 mm melamine veneered
Superpan Wood- side panels with
2mm PVC edging

10 mm galvanized Perforated metal
sheet - back panel

1

10 mm galvanized
steel shelf

C-01-a : Library unit - 10 shelves
Height = 180 cm
Length = 100 cm
Width = 69.8 cm - Double sided
unit

E1

Elevation-E1

Section 1-1

69.8

32.2
1

1

32.2

25 mm melamine veneered
Superpan Wood- Top panels
with 2mm PVC edging

32.2

32.2

10 mm galvanized
steel shelf

25 mm melamine veneered
Superpan Wood- side panels
with 2mm PVC edging

32.2

1

32.2

1

10 mm galvanized
steel shelf

1
32.2
2.5
10

10 mm galvanized
Perforated metal sheet
- back panel
25 mm melamine veneered
Superpan Wood- Skirting box

10

32.2

1

32.2

1

180
170

32.2

1

25 mm melamine veneered
Superpan Wood- side panels
with 2mm PVC edging

10

2.5

180

170
10

Architects & Consultants

2.5

2.5

100

10 mm galvanized
Perforated metal sheet
- back panel
25 mm melamine veneered
Superpan Wood- Skirting box

View on plans

Code

Plan

Count

1

100

100

33.4

C-01-b

3

1

69.8

C-01-b

69.8

33.4

25 mm melamine veneered
Superpan Wood- side panels with
2mm PVC edging

10 mm galvanized Perforated metal
sheet - back panel

1

10 mm galvanized
steel shelf

C-01-b : Library unit - 8 shelves
Height = 146.8 cm
Length = 100 cm
Width = 69.8 cm - Double sided
unit

E1

Elevation-E1

Section 1-1

Architects & Consultants

69.8
2.5

2.5

100

32.2

32.2

25 mm melamine veneered
Superpan Wood- Top panels
with 2mm PVC edging

10 mm galvanized
steel shelf

1
32.2

1

32.2

25 mm melamine veneered
Superpan Wood- side panels
with 2mm PVC edging

1
32.2
2.5
10

10 mm galvanized
Perforated metal sheet
- back panel
25 mm melamine veneered
Superpan Wood- Skirting box

10

10

2.5

32.2

1

146.8
136.8

1

25 mm melamine veneered
Superpan Wood- side panels
with 2mm PVC edging

32.2

136.8
10

146.8

32.2

1

10 mm galvanized
steel shelf

10 mm galvanized
Perforated metal sheet
- back panel
25 mm melamine veneered
Superpan Wood- Skirting box

View on plans

Code

Plan

Count

100

37

1

100

C-02

31
25 mm melamine veneered
Superpan Wood- side panels with
2mm PVC edging

37

C-02

10 mm galvanized Perforated
metal sheet - back panel

1

10 mm galvanized
steel shelf

C-02 : Library unit -5 shelves
Height = 180cm
Length = 100 cm
Width = 37 cm

Elevation-E1

E1

Section 1-1

100

32.2
1

32.2
1

32.2

32.2

10 mm galvanized
steel shelf

25 mm melamine veneered
Superpan Wood- side panels
with 2mm PVC edging

32.2

1

32.2

1

10 mm galvanized
steel shelf

1
2.5
10

10

10

10 mm galvanized
Perforated metal sheet
- back panel
25 mm melamine veneered
Superpan Wood- Skirting box

32.2

1

32.2

1

32.2

180
167.5

1

25 mm melamine veneered
Superpan Wood- side panels
with 2mm PVC edging

32.2
2.5

180

170
10

Architects & Consultants

2.5

2.5

37

25 mm melamine veneered
Superpan Wood- Top panels
with 2mm PVC edging

10 mm galvanized
Perforated metal sheet
- back panel
25 mm melamine veneered
Superpan Wood- Skirting box

View on plans

Code

Plan

Count

100

37

1

100

C-03

13
25 mm melamine veneered
Superpan Wood- side panels with
2mm PVC edging

37

C-03

10 mm galvanized Perforated metal
sheet - back panel

1

10 mm galvanized
steel shelf

C-03 : Library unit - 3 shelves
Height = 113.6 cm
Length = 100 cm
Width = 37 cm

Elevation-E1

E1

Section 1-1

Architects & Consultants

25 mm melamine veneered
Superpan Wood- Top panels
with 2mm PVC edging

25 mm melamine veneered
Superpan Wood- Top panels
with 2mm PVC edging

100

34.7

32.2

2.5

37

1
32.2
32.2
10

25 mm melamine veneered
Superpan Wood- Skirting box

2.5
10

32.2

10 mm galvanized Perforated
metal sheet - back panel

10

2.5

25 mm melamine veneered
Superpan Wood- side panels
with 2mm PVC edging

10 mm galvanized
steel shelf

1

113.6
103.6

32.2

25 mm melamine veneered
Superpan Wood- side panels
with 2mm PVC edging

1

103.6
10

113.6

1

10 mm galvanized
steel shelf

10 mm galvanized
Perforated metal sheet
- back panel
25 mm melamine veneered
Superpan Wood- Skirting box

Code

View on plans

Plan

Count

40

4

4.7

1

5.7

34.4

4
100

R220

81.8

C-04

40
100

C-0

25 mm melamine veneered
Superpan Wood- side panels with
2mm PVC edging

1

81.8

R180

40

C-04 = Library unit -2 sides - 3 shelves
Height = 113.6 cm
Length = 100/81.8 cm
Width =40 cm

Elevation-E1

40
10 mm galvanized
steel shelf
25 mm melamine veneered
Superpan Wood- side panels with
2mm PVC edging

Section 1-1

Architects & Consultants

25 mm melamine veneered
Superpan Wood- Top panels
with 2mm PVC edging

32.2
113.6
0 103.6
33.2
33.2

10 mm galvanized
Perforated metal sheet
- back panel
25 mm melamine veneered
Superpan Wood- Skirting box

25 mm melamine veneered
Superpan Wood- Top panels
with 2mm PVC edging
25 mm melamine veneered
Superpan Wood- side panels
with 2mm PVC edging

10 mm galvanized
steel shelf

2.5
10

10

2.5

32.2

10 mm galvanized
steel shelf

10

32.2

25 mm melamine veneered
Superpan Wood- side panels
with 2mm PVC edging

1

103.6
10

113.6

1

0

32.2

2.5

40

10 mm galvanized Perforated
metal sheet - back panel
25 mm melamine veneered
Superpan Wood- Skirting box

View on plans

Code

Plan

Count
25 mm melamine veneered
Superpan Wood- side panels with
2mm PVC edging

68.6
68.6

C-05-a
3

80

9.

1

1

11
5.

11

C-05-a

9

5.
9

80

3.6

8
R1

1

0

40
R2

40
20

10 mm galvanized
steel shelf

C-05-a = Library unit -2 sides-3 shelves
Height = 113.6 cm
Length = 115.9/80cm
Width = 40 cm

Elevation-E1

25 mm melamine veneered
Superpan Wood- side panels with
2mm PVC edging

Section 1-1

Architects & Consultants

25 mm melamine veneered
Superpan Wood- Top panels
with 2mm PVC edging

32.2

25 mm melamine veneered
Superpan Wood- Top panels
with 2mm PVC edging
25 mm melamine veneered
Superpan Wood- side panels
with 2mm PVC edging

33.2

10 mm galvanized
steel shelf

2.5
10

10

32.2
2.5

10 mm galvanized
Perforated metal sheet
- back panel
25 mm melamine veneered
Superpan Wood- Skirting box

113.6
0 103.6
33.2

10 mm galvanized
steel shelf

10

32.2

25 mm melamine veneered
Superpan Wood- side panels
with 2mm PVC edging

1

103.6
10

113.6

1

0

32.2

2.5

40

10 mm galvanized Perforated
metal sheet - back panel
25 mm melamine veneered
Superpan Wood- Skirting box

View on plans

Plan

68.6

3.6

80

C-05-b

R1
80

.9

9
5.

40
R2

1

5
11

11

C-05-b

68.6

80

3

9.

Count

25 mm melamine veneered
Superpan Wood- side panels with
2mm PVC edging

1

1

40.1
10 mm galvanized
steel shelf

20

C-12-b = Library unit -2 sides-3 shelves
Height = 113.6 cm
Length = 115.9/80cm
Width = 40 cm

Elevation-E1

25 mm melamine veneered
Superpan Wood- side panels with
2mm PVC edging

Section 1-1

Architects & Consultants

25 mm melamine veneered
Superpan Wood- Top panels
with 2mm PVC edging

32.2
33.2

10 mm galvanized
Perforated metal sheet
- back panel
25 mm melamine veneered
Superpan Wood- Skirting box

25 mm melamine veneered
Superpan Wood- Top panels
with 2mm PVC edging
25 mm melamine veneered
Superpan Wood- side panels
with 2mm PVC edging

10 mm galvanized
steel shelf

2.5
10

10

2.5

32.2

10 mm galvanized
steel shelf

113.6
0 103.6
33.2

32.2

25 mm melamine veneered
Superpan Wood- side panels
with 2mm PVC edging

1

103.6
10

113.6

1

0

32.2

2.5

40

10

Code

10 mm galvanized Perforated
metal sheet - back panel
25 mm melamine veneered
Superpan Wood- Skirting box

View on plans

Code

Plan

Count

44.8

Computer desk
1

0.8

60

60

F-01

F-01

60

44.8

Curve related to
ceiling curvature

20.1

Curve related to
ceiling curvature

1

44.8

44.8

1.1

60

.5

1

71

F-02

20.1

60

F-02

1

5 cm Top
access

1

1

1

1

58.9

58.9

1

60

F-03

60

F-03

60

40

5 cm Top
access

steel profile inside
the cabinet

40

40

Elevation-E1

Section 1-1
Architects & Consultants

Book shelf Unit
Ct-01

Searching PC

reflection lines of
steel profiles
inside cabinet

180

5 cm Top access

Cabinet

120

120

Variable

Wooden BoxMDf-Epoxi finish
fixed to unit side

30*30*3 mm
galvanized steel
profile to anchor
the cabinets

View on plans

Code

Count

Reading Tables
50

60

T-06

3

T-06

reflection lines of
steel profiles
under table

25

T-07

0.8

Curve related to
ceiling curvature

60

T-07

reflection lines of
steel profiles
under table

62.4

58.5
40

1

75.4

Elevation-E1

Section 1-1
Architects & Consultants

Book shelf Unit
Ct-01

Wooden Top

variable

variable
4

4

40

74

76

30*30*3 mm
galvanized triangle
steel profile

View on plans

Code

Plan

Count

1

150
25 mm melamine
veneered Superpan
Wood- side panels
with 2mm PVC
edging

37

37

150

L-01

10 mm galvanized Perforated metal
sheet - back panel

1

10 mm galvanized
steel shelf

1

E1

L- 01: Locker unit - 8 shelves
Height = 146.8 cm
Length = 150 cm
Width = 30 cm

Elevation-E1

Section 1-1

36.9

36.9

2.5
32.2

33.2

10 mm galvanized
steel shelf

1

25 mm melamine veneered
Superpan Wood- side panels
with 2mm PVC edging

32.2

10 mm galvanized
metal Door with lock
and key

32.2
2.5
10

25 mm melamine veneered
Superpan Wood- Skirting box

10

10

2.5

10

32.7

10 mm galvanized
metal Door with lock
and key

1

33.2

1

Cylinder with key

10 mm galvanized
steel shelf

32.2

180
167.5

33.2

25 mm melamine veneered
Superpan Wood- side panels
with 2mm PVC edging

180
170

Architects & Consultants

37

32.2

36.9

25 mm melamine veneered
Superpan Wood- Top panels
with 2mm PVC edging

1

32.7

36.9

2.5

2.5

150

10 mm galvanized
Perforated metal sheet
- back panel
25 mm melamine veneered
Superpan Wood- Skirting box

New door to
be opened
New wall

Bench

Rough Plaster
to be done

Agricultural Soil
25x50+50x50 Stone
Tiling-Pattern

-15.85

Pergola
No .3

R6

@

16

.67

cm
-12.85

Pergola
No .3
Pergola
No.3

-12.86

50 x 50 Stone Tiling
Natural Grass

R6 @

7 cm

16.6

R6 @

Pergola
No .3

7 cm

16.6

25x50+50x50 Stone
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