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 ةعامأحكام   أ.
 نطاق المناقصة .1

 وثائق هذه المناقصة لتنفيذ األشغال كما تم جدول بيانات المناقصةتصدر الجهة المشترية المشار إليها في  1.1
ل جدوالسابع من هذه الوثائق "متطلبات األشغال"، ويحدد  القسموجدول بيانات المناقصة وصفها في 

 أيضا اسم ووصف وعدد الرزم أو العقود المشمولة في هذه المناقصة. بيانات المناقصة

 ورودها في وثائق المناقصة: عند 2.1
في روني البريد االلكتتعبير "خطيا" يعني أي وسيلة من وسائل االتصال الخطي )اليد، البريد، الفاكس،  .أ

 ...إلخ(، مع إثبات استالمها؛حال اقراره من المجلس االعلى لسياسات الشراء العام
 تستخدم صيغة المفرد لوصف الجمع والعكس صحيح؛ وحسب السياق. .ب
 "اليوم" يقصد به اليوم التقويمي ما لم يحدد بغير ذلك. .ت
 

 مصدر التمويل والدفع .2

 ممارسات الفساد واالحتيال .3
كافة الجهات المشترية والمناقصين،  إطار العقود الممولة و/أو المدارة من قبلها، تُلزم دولة فلسطين في 1.3

والموردين، والمقاولين ومزودي الخدمة والمستشارين بالتقيد بأعلى المستويات األخالقية خالل كل من 
 س من هذه الوثائق.الساد القسمعملية تقييم العطاءات واحالة العقد وتنفيذه كما هو مبين في 

إمتثاال لهذه السياسة، يلتزم المناقصون ويلزموا وكالءهم )سواء أعلن عنهم المناقصون أم ال( والمقاولين  2.3
من الباطن والمستشارين من الباطن ومزودي الخدمة أو الموردين وأي أفراد يتبعونهم، بالسماح للجهة 

من الوثائق المتعلقة بأي مرحلة من المراحل المشترية بفحص جميع الحسابات والسجالت وغيرها 
سواء كانت متعلقة بعملية التأهيل المسبق، أوتقديم العطاءات، أوتنفيذ العقد )في حالة االحالة(، ويكون 

 المشترية. لها الحق في تدقيقها من قبل أي جهة معينة او مفوضة من قبل الدولة أو الجهة 
  

 اهلية المناقصين .4
( من 5.4قد يكون المناقص منشأة فردية او شركة/ مؤسسة خاصة، أو شركة مملوكة للدولة تخضع للفقرة )  1.4

التعليمات للمناقصين، أو يكون إئتالفاً بين أكثر من شركة/ مؤسسة إما في إطار اتفاقية ائتالف قائمة، أو بنية 
حالة االئتالف يجب أن يكون جميع األعضاء إبرام مثل هذه االتفاقية مصادق عليها من قبل كاتب العدل، وفي 

مسؤولين بالتضامن عن تنفيذ العقد مجتمعين أو منفردين وفقا لشروط العقد، ويلتزم اإلئتالف بتسمية المفوض 
بتمثيل االئتالف نيابة عن جميع اعضائه خالل عملية تقديم العطاءات، وفي حالة إحالة العقد على االئتالف، 

  .جدول بيانات المناقصةليس هناك حد لعدد أعضاء اإلئتالف ما لم يذكر غير ذلك في و وخالل  تنفيذ العقد،

لة تضارب حا انه فييجب أن ال يكون للمناقص تضارب في المصالح، وسيتم استبعاد اي مناقص يثبت   2.4
في المصالح، ويعتبر المناقص في حالة تضارب في المصالح مع جهة أو اكثر في إجراءات هذه 

 المناقصة، في أي من الحاالت التالية:
أو يكون تحت إدارة مشتركة مع مناقص آخر بشكل  يديره مناقص آخر أو يدير هو أي مناقص آخر .أ

 ؛ أومباشر أو غير مباشر

المخصصة لها من خالل مصدر التمويل المحدد في ترغب الجهة المشترية باستخدام جزء من األموال  1.2
جدول بيانات المناقصة، لتنفيذ المشروع المحدد في هذا الجدول، وذلك لتسديد الدفعات المستحقة إلنجاز 

   المشروع طبقاً لشروط العقد.

لمالي استقوم الجهة المشترية بصرف الدفعات للمقاول حسب التعليمات واالجراءات المحددة في النظام  2.2
ً لشروط العقد بين الجهة المشترية والمقاول، وال يحق ألي طرف آخر الحصول  لدولة فلسطين، ووفقا

 العقد. على الحقوق التعاقدية أو أي مطالبات مالية غير المقاول الموقع على 
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دعم ومساعدة من مناقص أخر بشكل مباشر أو غير مباشر؛ يحصل حالياً أو حصل سابقاً على أي  .ب
 أو

 يشترك مع مناقص آخر بنفس المفوض القانوني لهذه المناقصة؛ أو .ت
لديه عالقة مع مناقص آخر مباشرة أو عن طريق طرف ثالث مشترك، تمكنه من التأثير على عطاء  .ث

 ى قرارات الجهة المشترية بشأن هذه المناقصة؛ أوالمناقص اآلخر، أو التأثير عل
يشارك في هذه المناقصة بأكثر من عطاء واحد، وهو ما سيؤدي إلى إستبعاد جميع العطاءات التي  .ج

شارك فيها هذا المناقص، ولكن ذلك ال ينطبق على وجود نفس المقاول من الباطن في أكثر من 
 عطاء، أو

كوا في إعداد التصميم أو المواصفات الفنية لهذه المناقصة من إذا كان أحد المستشارين الذين شار .ح
 الجهات التابعة للمناقص، او

قيام أي من الجهات التابعة للمناقص بالتعاقد )أو بصدد التعاقد( مع الجهة المشترية كمهندس  .خ
 لإلشراف على تنفيذ العقد؛ أو

ستشارية وهو على عالقة مباشرة أو كان سيقوم بتوفير السلع، أو األشغال، أو الخدمات غير اال إذا .د
غير مباشرة بالمستشار الذي قدم الخدمات االستشارية إلعداد أو تنفيذ المشروع المحدد في الفقرة 

ت. م( في جدول بيانات المناقصة، سواء كان أحدهما تابع لآلخرمباشرة أو كانا تحت إدارة  1.2)
 مشتركة؛ أو

وثيقة مع أحد الكوادر الفنية في الجهة المشترية )أو الجهة  للمناقص عالقة تجارية أو عالقة أسرية .ذ
المخولة بتنفيذ المشروع( الذين: )أ( شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في إعداد الوثائق أو إعداد 
المواصفات أو تقييم العطاءات لهذه المناقصة، )ب( سوف يشاركون في تنفيذ المشروع أو اإلشراف 

م حل مشكلة تضارب المصالح الناجمة عن العالقة التجارية والعالقة األسرية على تنفيذه إال إذا ت
 في جميع مراحل عملية الشراء ومرحلة تنفيذ العقد بطريقة مقبولة للجهة المشترية.

( من 7.4للمناقص أن يكون من حملة الجنسية ألي دولة باستثناء الدول المشار إليها في الفقرة ) يمكن   3.4
لمناقصين، ويعتبر المناقص بأنه يحمل جنسية دولة ما إذا كان تأسس أو تم تسجيله في تلك التعليمات ل

الدولة ويعمل بمقتضى قانونها كما هو مبين في أحكام وثيقة التأسيس )أو أية وثائق شراكة أو إئتالف 
قاولين ممع شركات أخرى( ومستندات التسجيل بحسب مقتضى الحال، وتنطبق هذة القاعدة أيضاً على ال

 والمستشارين من الباطن المحتملين لكل أجزاء العقد.

استبعاد اي مناقص مدرج في قائمة الحرمان )القائمة السوداء( التي يعدها المجلس االعلى لسياسات  سيتم  4.4
الشراء العام من المشاركة في المناقصة لعدم األهلية، ويكون غير ذي أهلية إلحالة العقد عليه أو 

 لى منفعة )مالية أو غير ذلك( من عقد ممول من المال العام، خالل فترة الحرمان المحددة،للحصول ع
 .جدول بيانات المناقصة. وتكون هذه القائمة متاحة على العنوان اإللكتروني المذكور في 

للمناقصين من الشركات أو المؤسسات المملوكة للحكومة في فلسطين أن تشارك في المناقصة إذا  يحق   5.4
ً ومالياً، و)ب( تعمل بموجب القانون التجاري، و)ج( ليست  إستطاعت إثبات أنها )أ( مستقلة قانونيا

كومة شركات أو مؤسسات تابعة للجهة المشترية، ويجب على الشركات أو المؤسسات المملوكة للح
لتكون ذات اهلية إقناع الجهة المشترية من خالل جميع الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك قانون تأسيسها 

 وغيرها من المعززات التي تطلبها الجهة المشترية. 

ال يكون المناقص خاضعا لعقوبة الحرمان من المشاركة في عمليات الشراء العام نتيجة إلخالله  يجب أن  6.4
 الواردة في إقرار ضمان العطاء في مناقصة سابقة.بالشروط 

تنتفي األهلية عن الشركات واألفراد إذا كانوا من دولة شملتها "قائمة الدول الخاضعة للحظر أو المقاطعة"   7.4
 ، بموجب قانون أو لوائح رسمية تحظر العالقات التجارية مع تلك الدولة.الخامس القسمالواردة في 

 .المناقص إثبات استمرار أهليته بما يتوافق مع متطلبات الجهة المشترية وكلما طلبت ذلكيجب على    8.4
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 أهلية المواد والمعدات والخدمات    .5
 

يجب ان ال يكون منشأ أي من المواد والمعدات والخدمات التي سيتم توريدها بموجب العقد من دولة   1.5
الخامس من هذه الوثائق، وعلى  القسمشملتها "قائمة الدول الخاضعة للحظر أو المقاطعة" الواردة في 

العقد بناًء على المناقص تقديم األدلة عن أصل المواد والمعدات والخدمات المطلوب توريدها بموجب 
 طلب الجهة المشترية. 

 

 وثائق المناقصةب.   

 محتويات وثائق المناقصة    .6
تتكون وثائق المناقصة من ثالثة أجزاء تحتوي على الفصول المذكورة أدناه، ويجب ان تقرأ هذه  1.6

 ؛ التعليمات للمناقصين( من 8الوثائق مقترنة مع أي ملحق يصدر وفق الفقرة )

 األول: إجراءات المناقصةالجزء 
 األول: التعليمات للمناقصين. القسم
 الثاني: جدول بيانات المناقصة. القسم
 الثالث: معايير التقييم والتأهيل.  القسم
 الرابع: نماذج العطاء القسم
 الخامس: الدول ذات االهلية. القسم
 السادس: سياسة الحكومة تجاه ممارسات الفساد واالحتيال. القسم

 الجزء الثاني: متطلبات تنفيذ األشغال
 السابع: متطلبات األشغال. القسم

 الجزء الثالث: شروط العقد والنماذج.
 الثامن: الشروط العامة للعقد. القسم
 التاسع: الشروط الخاصة للعقد. القسم
  العاشر: نماذج العقد.  القسم

ة وجود وفي حال المشترية جزءا من وثائق المناقصةتعتبرالدعوة لتقديم العطاءات الصادرة عن الجهة  2.6
 تضارب او عدم تطابق بين الدعوة واألجزاء االخرى لوثائق المناقصة تسود األخيرة.

ال تعتبر الجهة المشترية مسؤولة عن اكتمال وثائق المناقصة والرد على طلبات التوضيح وارسال  3.6
لوثائق المناقصة ما لم يتم الحصول على هذه محضر االجتماع التمهيدي )إن وجد( أو المالحق 

 .الوثائق من الجهة المشترية مباشرة

على المناقص أن يقوم بدراسة وفحص جميع التعليمات والنماذج والشروط والمواصفات الموجودة  4.6
 في وثائق المناقصة، وأن يقدم في عطائه كافة المعلومات والوثائق المطلوبة في هذه الوثائق.
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 توضيح وثائق المناقصة .7
ند عجدول بيانات المناقصة  على المناقص مخاطبة الجهة المشترية خطيا على العنوان المذكور في 1.7

الحاجة لتوضيح أو تفسير أي من المعلومات الواردة في وثائق المناقصة، وعلى الجهة المشترية أن 
دول جترد خطياً على أية استفسارات ترد إليها قبل الموعد النهائي الستالم االستفسارات والمحدد في 

ن ستفسارات لكل م، وعلى الجهة المشترية ان تُرسل نسخة عن الرد على تلك االبيانات المناقصة
لى وعحصل على وثائق المناقصة مباشرة منها بما في ذلك وصف االستفسار دون بيان مصدره، 

 جدول بيانات المذكور فيالجهة المشترية نشر هذه التوضيحات والردود على الموقع األلكتروني 
شترية لى الجهة الموإذا تطلب االمر تعديل وثائق المناقصة نتيجة لهذه االستفسارات، فعالمناقصة، 

 ( من التعليمات للمناقصين.2.22( و)8في الفقرات ) أن تقوم بذلك وفقا لإلجراءات المذكورة

يُنصح المناقص بزيارة ودراسة موقع المشروع والمناطق المحيطة به والحصول لنفسه وعلى  2.7
 في عقد لتنفيذمسؤوليته على جميع المعلومات التي قد تكون ضرورية إلعداد العطاء والدخول 

 المشروع، وتكون تكاليف زيارة الموقع على نفقته الخاصة.

سيتم منح المناقص وأي من موظفيه أو وكالئه إذناً من الجهة المشترية للدخول إلى موقع المشروع  3.7
لغرض الزيارة، شريطة أن تكون هذه الزيارة على مسؤولية المناقص الخاصة، وأن يتعهد المناقص 

ة الجهة المشترية بأي تعويض عن أي ضرر أو خسارة يتكبدها نتيجه لهذه الزيارة مهما بعدم مطالب
 كانت.

على المناقص تعيين من يمثله لحضور االجتماع التمهيدي الذي سيكون الغرض منه توضيح القضايا  4.7
ك مثل كان هناواإلجابة على أية أسئلة او استفسارات بشأن أية مسألة قد تُثار في تلك المرحلة إذا ما 

 . جدول بيانات المناقصةهذا االجتماع كما هو محدد في 

عد قبل الموجب ان تكون أسئلة المقاول واستفساراته خطية، على أن تصل إلى الجهة المشترية ي 5.7
 .جدول بيانات المناقصةالنهائي الستالم االستفسارات والمحدد في 

ما عقد، ويتم إعداد الردود على األسئلة واألستفسارات التي يتم إعداد محضر لالجتماع التمهيدي إذا  6.7
أثيرت أثناء االجتماع، وإرسالها إلى جميع المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة وفقا للفقرة 

( من التعليمات للمناقصين، وإذا تطلب األمر تعديل وثائق المناقصة نتيجة لهذا االجتماع أو 3.6)
( أعاله، فعلى الجهة المشترية أن تقوم 1.7ترد إلى الجهة المشترية وفق الفقرة )االستفسارات التي 

( من التعليمات 2.22( والفقرة الفرعية رقم )8بذلك حسب اإلجراءات المذكورة في الفقرة )
 للمناقصين.

 تعديل وثائق المناقصة .8
الموعد النهائي لتسليم  للجهة المشترية تعديل وثائق المناقصة عن طريق إصدار ملحق لها قبل 1.8

 العطاءات.

يصبح أي ملحق يصدر عن الجهة المشترية جزءاً من وثائق المناقصة، ويرسل خطيا إلى كافة  2.8
ً للفقرة ) ( من هذه 3.6المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة من الجهة المشترية وفقا

  العام.بة الموحدة للشراء التعليمات، وتقوم الجهة المشترية بنشر الملحق على البوا

التعليمات ( من 2.22للجهة المشترية تأجيل الموعد النهائي لتسليم العطاءات وفقا للفقرة الفرعية ) 3.8
، وذلك إلعطائهم فرصة ألخذ التعديالت الواردة في الملحق بعين االعتبار، ويتم اشعار للمناقصين

من الجهة المشترية خطيا بهذا التاجيل، واالعالن  كافة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة
 عن هذا التاجيل على البوابة الموحدة للشراء العام.
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 إعداد العطاءات ج. 

 تكاليف اعداد وتقديم العطاء .9
يتحمل المناقص كافة التكاليف المتعلقة بإعداد وتسليم عطائه، ولن تتحمل الجهة المشترية بأي حال  1.9

 أي من هذه التكاليف بغض النظر عن نتيجة المناقصة. من األحوال مسؤولية

 لغة العطاء .10
يجب ان يكون العطاء وجميع الوثائق والمراسالت المتعلقة به باللغة العربية ما لم يتم تحديد لغة  1.10

، ومن الممكن أن تسلم الوثائق المعززة والمواد المطبوعة باللغة جدول بيانات المناقصةأخرى في 
، شريطة أن تكون مرفقة بترجمة دقيقة باللغة العربية، ولغايات جدول بيانات المناقصةالمحددة في 

 تفسير العطاء يتم اعتماد النصوص المترجمة.
 
 الوثائق التي يتكون منها العطاء .11

 ص من الوثائق التالية: يتكون العطاء الذي يسلمه المناق  1.11
 ( من التعليمات للمناقصين.12خطاب العطاء معبأ وفق الفقرة ) .أ
( من التعليمات للمناقصين كما 14( و )12جدول أو جداول األسعار المعبأة وفقا للفقرتين )  .ب

 .جدول بيانات المناقصةهو محدد في 
 ( من التعليمات للمناقصين.1.19)كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء وفقاً للفقرة  .ت
 ( من التعليمات للمناقصين.  13العطاءات البديلة إذا كان مسموحاً بها وفقاً للفقرة ) .ث
( من التعليمات 2.20كتاب تفويض للشخص الموقع على العطاء إللزام المناقص وفقا للفقرة ) .ج

 للمناقصين.
يه العقد في حال تمت احالة العقد علالوثائق التي تثبت مؤهالت المناقص وقدرته على تنفيذ   .ح

 ( من التعليمات للمناقصين؛17وفقا للفقرة )
 ( من التعليمات للمناقصين؛ و16العرض الفني وفقاً للفقرة ) .خ
 .جدول بيانات المناقصةأية وثيقة أخرى محددة في  .د

( من التعليمات للمناقصين، فإن العطاء المقدم 1.11إلى المتطلبات الواردة فى الفقرة ) باألضافة  2.11
من إئتالف مناقصين يجب أن يكون مصحوباُ بإتفاقية االئتالف أو بخطاب موقع من كافة أعضاء 
االئتالف ومصادق عليه من قبل كاتب العدل يعلن فيه االعضاء عن نيتهم إبرام اتفاقية ائتالف في 

 الة أحيل العقد على االئتالف، ويرفق به مسودة اتفاقية االئتالف. ح
 

 خطاب العطاء وجداول األسعار .12
ابع الر القسميقوم المناقص باعداد خطاب العطاء وجداول األسعار باستخدام النماذج الموجودة في  1.12

ل ولن تقبل أية بدائ"نماذج العطاء"، ويجب تعبئة هذه النماذج بدون إدخال أي تغيير على النص، 
 ً ( من التعليمات للمناقصين، ويجب تعبئة كافة الفراغات بالمعلومات 2.20للفقرة )إال وفقا
 المطلوبة.

  
 العطاءات البديلة .13

 .جدول بيانات المناقصةذكرغير ذلك في  إذاال تؤخذ العطاءات البديلة بعين االعتبار اال  1.13

يمكن للمناقص أن يقدم بدائل لمدة تنفيذ المشروع إذا سمحت وثائق المناقصة بذلك وتم النص على  2.13
، وفي هذه الحالة يجب أن يتم توضيح طريقة تقييم جدول بيانات المناقصةذلك بشكل واضح في 

 .جدول بيانات المناقصةفترات التنفيذ المختلفة في 



 12                                                   األول: التعليمات للمناقصين                                                           القسم
 

 

( أدناه من التعليمات للمناقصين فإن المناقصين الذين يرغبون 4.13بإستثناء ما ورد في الفقرة ) 3.13
في تقديم بدائل فنية لمتطلبات وثائق المناقصة عليهم أوال تسعير متطلبات الجهة المشترية كما تم 
وصفها في وثائق المناقصة، وعليهم تقديم كافة المعلومات الضرورية إلجراء تقييم كامل لهذه 

الحسابات التصميمية والمواصفات الفنية وتفاصيل األسعار وأساليب اإلنشاء  البدائل بما في ذلك
المقترحة وأية تفاصيل أخرى ذات صلة، وفقط سيتم االخذ باالعتبار البدائل الفنية المتجاوبة مع 

 المتطلبات الفنية للجهة المشترية والمقدمة من قبل المناقص صاحب أقل عطاء مقيم.

على السماح بتقديم حلول فنية بديلة ألجزاء محددة من  دول بيانات المناقصةجاذا تم النص في  4.13
لسابع ا القسموسيتم وصفها في  جدول بيانات المناقصةالمشروع، سيتم تحديد هذه األجزاء في 

 أهيل".الثالث "معايير التقييم والت القسم"متطلبات األشغال"، وسيتم توضيح طريقة تقييمها في 
 

 أسعار العطاء .14
يجب أن تتطابق االسعار والتعديالت المقدمة )بالزيادة الخصم( في خطاب العطاء وجداول  1.14

 االسعار مع المتطلبات المحددة أدناه.

( من التعليمات 1.1على المناقص تقديم عطاء لتنفيذ كافة األشغال الموصوفة في الفقرة ) 2.14
ء"، وصوفة في القسم الرابع "نماذج العطاللمناقصين، وذلك بتعبئة األسعار لكافة بنود األشغال الم

وفي حالة العقد المبني على الكميات )عقد القياس( يجب على المناقص تعبئة األسعار لجميع البنود 
الموصوفة في جدول الكميات، وسوف يتم احتساب أعلى سعر مقدم من المناقصين للبنود التي لم 

وفي حالة فوز المناقص بالعطاء سوف تتم يحدد لها سعر من قبل المناقص ألغراض التقييم، 
  محاسبته على اساس أقل االسعار المقدمة من المناقصين لهذه البنود.

من التعليمات للمناقصين، هو  1.12)) يكون المبلغ الذي يظهر في خطاب العطاء المعبأ وفقاً للفقرة 3.14
 المبلغ اإلجمالي للعطاء، باستثناء أية تعديالت مقدمة.

ى المناقص ان يذكر أية تعديالت )بالزيادة أو الخصم( وكذلك كيفية ومنهجية إقتطاعها أو إضافتها عل 4.14
 ( من التعليمات للمناقصين.1.12في خطاب المناقصة وفقا للفقرة )

يجب أن تكون األسعار ثابتة خالل تنفيذ العقد وال تخضع ألية مراجعة، ما لم ينص على خالف  5.14
، ويعامل أي عطاء يتضمن مراجعة للسعر كعطاء غير مستجيب بيانات المناقصةجدول ذلك في 

( من التعليمات للمتناقصين، وفي حالة كان السعر قابالً للمراجعة 29ويتم رفضه عمالً بالفقرة )
ً لجدول  فال يجوز رفض أي عطاء قُدم بسعر ثابت، وإنما  بيانات المناقصةأثناء تنفيذ العقد وفقا

 تعتبر مراجعة السعر له مساوية للصفر.

( من التعليمات للمناقصين ما إذا كانت المناقصة تُطرح للبنود أو للرزم المنفردة 1.1تُوضح الفقرة ) 6.14.
البنود أو لمجموعات  من الرزم، وفي حالة طرح المناقصة للرزم، يجب تقديم االسعار لجميع 

من الكميات المحددة لكل بند، إال إذا ذكر عكس ذلك في جدول  %100الواردة في كل رزمة و لـ 
بيانات المناقصة،  وعلى المناقصين الذين يرغبون بتقديم خصم على األسعار أن يوضحوا نسبة 
 الخصم على كل مجموعة من الرزم او نسبة الخصم على كل رزمة من الرزم المكونة للمجموعة

( من التعليمات للمناقصين، وبشرط أن تسلم العطاءت لجميع هذه 4.14بما يتوافق مع الفقرة )
 الرزم وتفتح في نفس الوقت. 

يجب أن تُدرج جميع الرسوم والضرائب، المستحقة على المقاول بموجب العقد، في النسب واألسعار  7.14
 سعر اإلجمالي المقدم من المناقص.وال
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 الدفععمالت العطاء و .15
جداول يجب أن تكون عملة )عمالت( العطاء وعملة )عمالت( الدفعات على النحو المحدد في  1.15

 بيانات المناقصة. 

قد تطلب الجهة المشترية من المناقصين تقديم تبرير مقنع لحاجتهم من العملة المحلية واألجنبية،  2.15
أسعار الوحدات وجدول بيانات تعديل وإثبات معقولية المبالغ المدرجة من هذه العمالت في 

 ، وفي هذه الحالة يجب تقديم بيان تفصيلي لمتطلبات العمالت األجنبية من قبل المناقصين.6األسعار
  

 الوثائق الخاصة بالعرض الفني .16
 على المناقص أن يقدم ضمن عطائه مقترحاً فنياً يشرح البرنامج الزمني لتنفيذ األشغال، وآلية التنفيذ 1.16

بيان أساليب العمل والمعدات واألفراد، وأية معلومات أخرى منصوص عليها في الجزء الرابع و
"نماذج العطاء"، وبالتفاصيل الكافية لتوضيح أن عرض المناقص يلبي متطلبات األشغال وفترة 

 التنفيذ. 
 
 الوثائق المطلوبة الثبات مؤهالت المناقص .17

 والتأهيل" على المناقص تقديم المعلومات المطلوبة في الصفحات الثالث "معايير التقييمللقسم وفقا  1.17
 الرابع "نماذج العطاء" والتي توضح مؤهالت المناقص لتنفيذ العقد. القسمالواردة في 

في حالة تطبيق هامش التفضيل المحلي، فإنه يجب على المناقصين المحليين المتقدمين، منفردين أو  2.17
( من 1.33المعلومات التي تتطلبها معايير التاهيل المحددة وفقا للفقرة )في إئتالف، تقديم جميع 

 التعليمات للمناقصين.
 

 فترة صالحية العطاءات .18
يجب أن تستمر صالحية العطاءات للفترة المحددة في جدول بيانات المناقصة بعد الموعد النهائي  1.18

من التعليمات للمناقصين، وسيتم  (1.22)لتسليم العطاءات الذي تحدده الجهة المشترية وفقا للفقرة 
 ة.بإعتباره غير مستوٍف لشروط المناقص عطاء فترة صالحيته أقل من ذلك استبعاد أي

قد تطلب الجهة المشترية، في ظروف استثنائية، من المناقصين وقبل انتهاء فترة صالحية عطاءاتهم  2.18
ويجب أن يكون الطلب والرد عليه خطيان،  تمديد فترة صالحية هذه العطاءات لمدة إضافية محددة،

( من التعليمات 19وإذا تم طلب كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء حسب الفقرة )
للمناقصين، فيجب تمديدها لمدة مماثلة، وللمناقص الحق برفض طلب التمديد دون أن يفقد كفالة 

في اقرار ضمان العطاء، وليس دخول المناقصة أو تطبيق عقوبة الحرمان المنصوص عليها 
 للمناقص الذي يوافق على التمديد الحق فى تعديل عطائه. 

( يوماً بعد انتهاء صالحية العطاء، سيتم تحديد 56إذا تأخرت اإلحالة لمدة تزيد على ستة وخمسين ) 3.18
 سعر العقد على النحو التالي:

دول ج العطاء المعدل بالمعامل المحدد فيفي حالة العقود ثابتة السعر، فإن سعر العقد هو سعر  .أ
 بيانات المناقصة.

 في حالة العقود التي تكون أسعارها قابلة للتعديل، ال يجوز تعديل سعر العطاء. .ب
يتم تقييم العطاءات على أساس سعر العطاء دون األخذ بعين االعتبار تطبيق التصحيح المذكورة  .ت

 أعاله.
 

                                                           
 " واستبدالها بـ " المبلغ المقطوع". أسعار الوحدات و جدول بيانات تعديل األسعارفي عقود المبلغ المقطوع ، يتم حذف "   6
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 ضمان دخول المناقصة .19
يجب على المناقص ان يقدم مع عطائه نسخة أصلية من كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان  1.19

، وفي حالة طلب كفالة دخول المناقصة يجب جدول بيانات المناقصةالعطاء وفق ما هو مطلوب في 
 .جدول بيانات المناقصةان تكون بالمبلغ والعملة المذكورين في 

( أعاله، يجب ان يكون وفق النموذج الموجود 1.19ن العطاء وفقا للفقرة )في حالة طلب إقرار ضما 2.19
 الرابع "نماذج العطاء". القسمفي 

 

أعاله، يجب أن تكون قابلة  (1.19(كانت كفالة دخول المناقصة مطلوبة بموجب الفقرة  إذا 3.19
للصرف عند الطلب، وتقدم على الشكل الذي يناسب المناقص من بين األشكال التالية: كفالة بنكية 

غير مشروطة، أو شيك بنكي مصدق، أو أي شكل ضمان آخر كما هو محدد في جدول بيانات 
 المناقصة، على أن:

االت الصادرة عن مؤسسة مالية موجودة يصدرها بنك معتمد ومن بلد ذي أهلية، وفي حالة الكف .أ
خارج فلسطين فيجب أن تكون لها مؤسسة مالية مراسلة داخل فلسطين، لتتمكن من تفعيل 

 الكفالة.
الرابع  سمالقفي حالة الكفالة البنكية، يجب ان تتوافق مع نموذج الكفالة البنكية الموجود في  .ب

 قبل الجهة المشترية قبل تسليم العطاء،"نماذج العطاء"، أو اي نموذج مماثل آخر يعتمد من 
تكون سارية المفعول للفترة المحددة في جدول بيانات المناقصة بعد انتهاء فترة صالحية العطاء  .ت

 من التعليمات للمناقصين. (2.18)االصلية او اي تمديد، في حالة تم التمديد وفقا للفقرة 

لن يتم قبول ( من التعليمات للمناقصين 1.19قرة )إذا كان ضمان دخول المناقصة مطلوبا وفقاً للف 4.19

يشمل هذا الضمان المستجيب بشكل جوهري، ويعتبر العطاء في هذه الحالة مخالفا أي عطاء ال 
 للشروط.

أعاله، فيجب اعادة هذه الكفاالت  (1.19)كانت كفالة دخول المناقصة مطلوبة بموجب الفقرة  إذا 5.19
من التعليمات  (41)للمناقصين فور أن يقوم المناقص الفائز بتقديم كفالة حسن التنفيذ وفقا للفقرة 

 للمناقصين.

 تعاد كفالة دخول المناقصة للمناقص الفائز فور تقديم كفالة حسن التنفيذ المطلوبة وتوقيع العقد. 6.19

 دخول المناقصة أو تنفذ بنود إقرار ضمان العطاء في أي من الحاالت التالية:يمكن ان تصادر كفالة  7.19
إذا قام المناقص بسحب عطائه خالل فترة صالحية العطاء المحددة من قبله في خطاب العطاء،  .أ

 أو أي تمديد وافق عليه؛ أو 
 رفض المناقص قيام الجهة المشترية بتصحيح االخطاء الحسابية الواردة في عطائه. إذا .ب
 إذا فشل المناقص الفائز في: .ت

 ( من التعليمات للمناقصين41تقديم كفالة حسن التنفيذ المطلوبة وفقاً للفقرة ) .1
 ( من التعليمات للمناقصين.42توقيع العقد وفقا للفقرة ) .2

يجب أن تكون كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء المقدم من إئتالف مناقصين باسم  8.19
اإلئتالف، وإذا لم يكن اإلئتالف قد تأسس بشكل رسمي وقت تقديم العطاء، فيجب أن تكون كفالة 

ا ايدخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء بأسماء كل أعضاء االئتالف المذكورين في خطاب النو
 ( من التعليمات للمناقصين. 2.11( و )1.4المذكور في الفقرتين )

إذا كانت كفالة دخول المناقصة غير مطلوبة وتم االكتفاء باقرار ضمان العطاء في جدول بيانات  9.19
 ( من التعليمات للمناقصين، و1.19المناقصة بموجب الفقرة )

المحددة في خطاب العطاء بعد  طلب المناقص سحب عطائه خالل فترة صالحية العطاء .أ
 الموعد النهائي لتسليم العطاءات، أو
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 رفض المناقص قيام الجهة المشترية بتصحيح االخطاء الحسابية الواردة في عطائه، او .ب
( من التعليمات للمناقصين أو 41فشل المناقص في توفير كفالة حسن التنفيذ وفقا للفقرة ) .ت

 تعليمات للمناقصين.( من ال42توقيع العقد وفقا للفقرة )

يتم حرمانه من المشاركة في كل عمليات الشراء العام التي تقوم بها كافة الجهات المشترية في 
 .جدول بيانات المناقصةفلسطين للفترة الزمنية المنصوص عليها في 

 شكل وتوقيع العطاء .20
( 11والمذكورة في الفقرة )على المناقص إعداد نسخة أصلية واحدة من الوثائق المكونة للعطاء  1.20

"، األصلمن التعليمات للمناقصين، ويجب أن تكون هذه النسخة مميزة بوضوح ومكتوب عليها "
  -( من التعليمات للمناقصين13إذا سمح بتقديمها وفقا للفقرة )-كما يجب أن تكون العطاءات البديلة 

م نسخ من العطاء بالعدد المحدد "، ويجب على المناقص تقديالبديلمميزة بوضوح ومكتوب عليها "
"، ةنسخ، ويجب أن تكون مميزة بوضوح ومكتوب على كل واحدة منها "جدول بيانات المناقصةفي 

 وفي حالة وجود أي تعارض بين الوثائق األصلية والنسخ،  فسوف يتم اعتماد األصل.

حبر ال يُمحى، وموقعة من يجب أن تكون وثائق العطاء األصلية والنسخ كلها مطبوعة أو مكتوبة ب 2.20
قبل الشخص المفوض بالتوقيع باسم المناقص، ويجب أن يحتوي العطاء على تفويض خطي كما 

، ويجب كتابة أسماء ووظائف األشخاص الموقعين على جدول بيانات المناقصةهو محدد في 
و تعديالت أالتفويض تحت التوقيعات، ويجب التوقيع على كافة الصفحات التي تحتوي على إضافات 

 من الشخص المفوض بالتوقيع على العطاء أو حتى باالحرف االولى.

إذا كان المناقص إئتالفاً، فيجب على المفوض بتمثيل اإلئتالف أن يوقع العطاء نيابة عن اإلئتالف  3.20
ليكون ملزماً قانوناً لجميع أعضاء اإلئتالف كما يتضح من التفويض الذي يجب أن يوقعه الممثلون 

 لمعتمدون قانوناً ألعضاء اإلئتالف.ا

ال تعتمد أي كتابة بين السطور أو محو أوكتابة فوق كتابة سابقة لغرض تعديلها إال إذا وقعت من  4.20
 قبل الشخص المفوض بالتوقيع على العطاء.

 

 العطاءاتتسليم وفتح د. 

 إغالق وتعليم وتسليم العطاءات .21
يضع  "، وأنأصلاالصلية للعطاء في مظروف داخلي ويكتب عليه "على المناقص ان يضع الوثائق  1.21

"، وكذلك العطاءات البديلة إذا نسخةكل النسخ المطلوبة في مظروف داخلي آخر ويكتب عليه "
 "، ويتم وضع المظاريفبديل( من التعليمات للمناقصين يكتب عليه "13سمح بتقديمها وفقا للفقرة )

 داخل مظروف خارجي يتم إغالقه.

 يجب أن تحمل المظاريف الداخلية والخارجية: 2.21
 إسم وعنوان المناقص. .أ
( من هذه 1.22وفقاً للفقرة ) جدول بيانات المناقصةاسم وعنوان الجهة المشترية المحدد في  .ب

 التعليمات.
 جدول بيانات المناقصة.( من 1.1اسم المناقصة ورقمها كما هو مبين في الفقرة ) .ت
 الوقت والتاريخ المحدد لفتح المظاريف.تحذيرا بأن ال تُفتح قبل  .ث

ال تتحمل الجهة المشترية مسؤولية ضياع اية مظاريف او فتحها مبكرا إذا كانت ال تحمل المعلومات  3.21
 المطلوبة او غير مغلقة كما هو مطلوب.
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 الموعد النهائي لتسليم العطاءات .22
يجب تسليم العطاءات إلى الجهة المشترية من خالل التسليم باليد أو بالبريد العادي أو المسجل على  1.22

بيانات  جدولقبل أو في الوقت والتاريخ المحددين في  جدول بيانات المناقصةالعنوان الموضح في 
ً المناقصة دول جعليه في كان ذلك منصوصا  إذا، ويمكن للمناقصين تسليم عطاءاتهم إلكترونيا

، وعلى المناقصين الذين يسلمون عطاءاتهم إلكترونيا إتباع اجراءات التسليم بيانات المناقصة
 . المحددة في جدول بيانات المناقصةااللكتروني 

للجهة المشترية الحق بتأجيل الموعد النهائي لتسليم العطاءات من خالل تعديل وثائق المناقصة وفق  2.22
تعليمات للمناقصين، وفي هذه الحالة تُصبح كل حقوق وواجبات الجهة المشترية ( من ال8الفقرة )

 ين خاضعة للموعد النهائي الجديد.والمناقص
 
 العطاءات المتأخرة .23

( من 22لن تقبل الجهة المشترية أي عطاء يسلم بعد الموعد النهائي لتسليم العطاءات وفقاً للفقرة ) 1.23
اد إلى رفضه ويُعالتعلمات للمناقصين، ويعتبر أي عطاء يسلم بعد الموعد النهائي متأخرا، ويتم 

 صاحبه دون فتحه.
  

 سحب وتبديل وتعديل العطاءات .24
أو اسحححححتبدال عطائه بعد تسحححححليمه، وذلك بإشحححححعار خطي ُموقع من قبل  للمناقص سححححححب أو تعديل 1.24

( من هذه التعليمات، ويجب أن 2.20الشححخص المفوض بالتوقيع مصحححوباً بالتفويض وفقاً للفقرة )
 يُرفق التعديل أو االستبدال مع اإلشعار الخطي، ويجب أن تكون جميع اإلشعارات:

ً للفقرتين ) .أ ( من التعليمات للمناقصين )إال أن إشعارات 21( و)20قد أُعدت وقُدمت وفقا
االنسحاب ال تتطلب نسخة(، وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن تحمل مغلفاتها عالمات واضحة " 

 "؛ و تعديل"، " استبدال"، " انسحاب
لتقديم العطاءات وفقا للفقرة تم إستالمها من قبل الجهة المشترية قبل الموعد النهائي المحدد  .ب

 ( من التعليمات للمناقصين.22)

ً للفقرة تعاد العطاءات غير مفتوحة ألصحابها في حالة االنسحاب 2.24 ( من التعليمات 1.24) وفقا
 للمناقصين.

ال يحق للمناقص سحب أو استبدال أو تعديل عطائه في الفترة ما بين الموعد النهائي لتسليم العطاءات  3.24
 تاريخ انتهاء صالحية العطاء المحددة من قبل المناقص في خطاب العطاء أو أي تمديد لها.و

 

 العطاءات مظاريف فتح  هـ.

 فتح مظاريف العطاءات .25
( من التعليمات للمناقصين، تقوم الجهة 24( و )23باستثناء الحاالت المذكورة في الفقرتين ) 1.25

( من التعليمات للمناقصين، في 3.25المشترية بفتح وقراءة اسعار العطاءات المقدمة وفقاً للفقرة )
اقصين المن بحضور جدول بيانات المناقصةجلسة علنية في الوقت والتاريخ والمكان المحددين في 

ً للفقرة  أو ممثليهم المفوضين الراغبين في الحضور، وإذا ُسمح بتقديم العطاءات إلكترونيا وفقا
 .قصةجدول بيانات المنا( من التعليمات للمناقصين فسيتم فتحها وفق االجراءات المحددة في 1.22)

 

حاب العطاء المناظر إلشعار االنستُفتح في البداية المظاريف التي تحمل كلمة "انسحاب"، ولن يُفتح  2.25
ويعاد إلى المناقص، ولن يُسمح بسحب أي عطاء ما لم يحتوي إشعار االنسحاب على تفويض ساري 
المفعول لطلب االنسحاب ويُقرأ علناً في جلسة فتح المظاريف، بعدها سيتم فتح المظاريف المكتوب 
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ه ريف وتُصبح بديالً للعطاء الذي تم استبدالعليها عالمة "استبدال" وتُقرأ علناً في جلسة فتح المظا
والذي يُعاد إلى المناقص غير مفتوح، وال يُسمح  باستبدال أي عطاء ما لم يحتوي على تفويض 

 ساري المفعول لطلب االستبدال ويُقرأ علناً في جلسة فتح المظاريف. 

عطاءات ة فتح المظاريف مع السيتم فتح المظاريف المكتوب عليها عالمة " تعديل" وتُقرأ علنا في جلس
المناظرة، وال يسمح بتعديل أي عطاء ما لم يحتوي على تفويض ساري المفعول لطلب التعديل ويُقرأ 

 علناً في جلسة فتح المظاريف.
 اال العطاءات التي تم فتحها وقراءتها علناً في جلسة فتح العطاءات.لن تدخل في عملية التقييم 

تفتح مظاريف العطاءات األخرى واحدا تلو اآلخر، ويتم اإلعالن عن أسماء المناقصين، وأسعار  3.25
العطاءات، والقيمة اإلجمالية لكل عطاء على مستوى كل عقد جزئي أو رزمة حسب الحالة، والعطاء 

ة المناقص  البديل )إذا ما سمح بالبدائل أو تم طلبها(، وأية خصومات، ووجود أو غياب كفالة دخول
أو إقرار ضمان العطاء إذا ما طلب ذلك، وأية تفاصيل أخرى مماثلة قد تعتبرها الجهة المشترية 
مناسبة، وسيتم فقط تقييم العطاءات البديلة أو التعديالت المقدمة أو التخفيضات  التي قُرئت خالل 

يجب فتح العطاءات، و جلسة فتح العطاءات، ولن يُنظر في أي تخفيض أو تعديل لم يُقرأ في جلسة
توقيع خطاب العطاء وجدول الكميات من قبل أعضاء لجنة العطاءات او لجنة الشراء المختصة في 

، أما العطاءات المتأخرة جدول بيانات المناقصةجلسة فتح العطاءات على الوجه المبين في 
، أو شة مزايا أي عطاءوالمسحوبة والبديلة فسوف تُعاد غير مفتوحة إلى المناقصين، وال يجوز مناق

رفض أي عطاء، في جلسة فتح المظاريف باستثناء العطاءات المتأخرة، والتي تُرفض وفقاً للفقرة 
 ( من التعليمات للمناقصين.1.23)

 

تقوم لجنة العطاءات أو لجنة الشراء المختصة بإعداد محضر لفتح العطاءات، والذي يجب أن يتضمن  4.25
اقصين، وأي انسحاب أو تبديل أو تعديل وكذلك أسعار العطاءات على مستوى بالحد االدنى أسماء المن

الرزمة )العقد( حسب الحالة متضمناً أية تعديالت، والعطاء البديل )إذا ما ُسمح بالبدائل أو تم طلبها(، 
ووجود أو عدم وجود كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء، ويتم توقيع المحضر من قبل 

لجنة العطاءات أو لجنة الشراء الحاضرين، وتوزع نسخة من المحضر على جميع  أعضاء 
المناقصين الذين سلموا عطاءاتهم في الوقت المحدد، كما تنشر المعلومات الموجودة في المحضر 

 على البوابة الموحدة للشراء العام.
  

 العطاءاتومقارنة تقييم   و.

 السرية .26
يجب أن تظل المعلومات الخاصة بفحص وتوضيح وتقييم ومقارنة العطاءات والتوصيات باإلحالة  26.1

سرية، ويجب عدم اإلفصاح عنها إلى المناقصين أو الى اي شخص ليس له دور رسمي بهذه 
( من التعليمات 40العملية حتى وقت اإلعالن عن اإلحالة على المناقص الفائز حسب الفقرة )

 .للمناقصين

قد تتسبب أية محاولة من أي مناقص للتأثير على الجهة المشترية أو لجنة العطاءات أو لجنة  2.26
عاد العطاء إلى استب الشراء أو لجنة التقييم في عملية الفحص أو التقييم أو المقارنة أو إحالة العقد

 المقدم منه.

تصال بالجهة المشترية لشأن ( أعاله، وإذا رغب أي مناقص في اال2.26مع مراعاة الفقرة ) 3.26
يتعلق بالمناقصة في الفترة الممتدة ما بين فتح العطاءات وحتى احالة العقد فعليه أن يخاطبها 

  خطيا فقط.
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 توضيح العطاءات .27
للجهة المشترية وبهدف المساعدة في فحص وتقييم ومقارنة العطاءات أن تطلب من أي مناقص  1.27

وال يعتمد اي توضيح مقدم من أي مناقص إال  ،مهلة معقولة للردتوضيح ما جاء في عطائه ومنحه 
إذا كان استجابة لطلب من الجهة المشترية، ويجب أن يكون طلب التوضيح واإلجابة خطيان، وال 
يتم السماح أو تقديم أو عرض أي تغيير لألسعار، سواء بالزيادة او بالنقصان، إال إذا كان ذلك  لتأكيد 

من التعليمات  (31)رية خالل عملية التقييم وفقا للفقرة تصحيح خطأ حسابي تكتشفه الجهة المشت
عرض  وللمناقصين، وال يجوز للجهة المشترية ايضا ان تطلب من اي مناقص او تسمح له بتقديم ا

 اي تغيير في مضمون عطائه. 

ها بإذا لم يُقدم المناقص الرد على استيضاحات الجهة المشترية في الوقت والتاريخ المحددين في طل 2.27
 فقد يتم رفض عطاء هذا المناقص. 

 
 اإلنحراف والتحفظ والحذف .28

 :التاليةخالل تقييم العطاءات، تطبق التعريفات  
 "اإلنحراف" هو مخالفة المتطلبات المحددة في وثائق المناقصة؛ .أ

 "التحفظ" هو وضع بعض الشروط التي تحد من قبول كل متطلبات وثائق المناقصة. .ب
 في تقديم بعض أو كل المعلومات أو الوثائق المطلوبة في وثائق المناقصة." الحذف " هو الفشل  .ت

 
 تحديد استجابة العطاءات لشروط المناقصة .29

كان أي عطاء مستجيبا لشروط المناقصة على محتويات العطاء  إذايعتمد قرار الجهة المشترية فيما  1.29
 .( من التعليمات للمناقصين11نفسه، وفقا لما هو محدد في الفقرة )

العطاء المستجيب جوهرياً للشروط هو العطاء المستوفي لجميع متطلبات وثائق المناقصة دون  2.29
 الحذف الجوهري هو الذي:  انحراف أو تحفظ أو حذف جوهري، واإلنحراف أو التحفظ أو

 في حالة قبوله:  .أ
 يؤثر بطريقة جوهرية على مجال وجودة وأداء األشغال المراد إنجازها؛  .1
يحد بشكل جوهري، وبما ال يتوافق مع وثائق المناقصة، من حقوق الجهة المشترية أو  .2

 واجبات المناقص التعاقدية؛ أو 
التنافسي للمناقصين اآلخرين الذين قدموا  في حالة تعديله يؤثر بشكل غير عادل على الوضع  .ب

 عطاءات مستجيبة جوهرياً ومستوفية للشروط.

( من التعليمات للمناقصين، 16سوف تقوم لجنة التقييم بفحص الجوانب الفنية للعطاء وفقاً للفقرة ) 3.29
السابع "متطلبات األشغال" قد تم الوفاء  القسموالتأكد على وجه الخصوص من أن جميع متطلبات 

 .بها دون أي انحراف أو تحفظ أو حذف جوهري

كان غير مستجيب جوهرياً لمتطلبات وثائق المناقصة،  إذايتم رفض العطاء من قبل الجهة المشترية  4.29
ً عن طريق تصحيح االنحراف أو التحفظ أو الحذف  وال يسمح بالتالي بجعل هذا العطاء مستجيبا

 الجوهري.
  

 عدم المطابقة واألخطاء والحذف .30
كان العطاء مستجيبا جوهريا لمتطلبات وثائق المناقصة للجنة التقييم غض النظر عن أية نواقص  إذا 1.30

 أو انحرافات ثانوية في العطاء.

كان العطاء مستجيبا جوهريا لمتطلبات وثائق المناقصة، للجنة التقييم أن تطلب من المناقص  إذا 2.30
زمنية محددة، وذلك لتصحيح االنحرافات الثانوية تقديم المعلومات أو الوثائق الضرورية خالل فترة 

للعطاء أو استكمال النواقص في العطاء المتعلقة بمتطلبات التوثيق، ويجب أن ال تتعلق هذه 
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االنحرافات أو النواقص بأي شكل من االشكال باالسعار المذكورة في العطاء، وقد يؤدي عدم تمكن 
 .رفض عرضه المناقص من تقديم المعلومات المطلوبة إلى

كان العطاء مستجيبا جوهريا لمتطلبات وثائق المناقصة تقوم لجنة التقييم بتصحيح االنحرافات  إذا 3.30 
الثانوية القابلة للقياس الكمي التي تتعلق بسعر العطاء، والغراض المقارنة فقط يعدل سعر العطاء 

لطرق اليعكس سعر البند المنسي أو غير المطابق للمواصفات، ويجب أن يتم التعديل باستخدام 
 الثالث "معايير التقييم والتأهيل". القسمالمحددة في 

 
 تصحيح األخطاء الحسابية .31

كان العطاء مستجيبا جوهريا لمتطلبات وثائق تقوم لجنة التقييم بتصحيح األخطاء الحسابية وفق  إذا 1.31
 :الشروط التالية

 وبين السعر اإلجمالي في إذا كان هناك تعارض بين حاصل ضرب سعر الوحدة بالكمية المقابلة له .أ
عقود القياس يؤخذ بسعر الوحدة ويعدل السعر االجمالي طبقا لذلك، واستثناءا على هذا إذا رأت 
لجنة التقييم أن هناك خطأً ال لبس فيه تمثل في وضع الفاصلة العشرية لسعر الوحدة، ففي هذه 

 الحالة يحتسب اإلجمالي ويصحح سعر الوحدة.
ي مجموع ناتج عن عملية جمع المبالغ اإلجمالية الفرعية، تعتمد المبالغ إذا كان هناك خطأ ف .ب

 اإلجمالية الفرعية ويصحح المجموع.
إذا كان هناك تعارض بين السعر المحدد بالكلمات والسعر المحدد باالرقام، يؤخذ بالسعر المحدد  .ت

ين الفرعيين مة الرقمية وفقا للبندبالكلمات، إال إذا كان المبلغ المذكور متعلقاً بخطأ حسابي فتعتمد القي
 )أ( و)ب( أعاله.

إذا قام المناقص بكتابة إجمالي المبلغ لبند ما دون أن يقوم بتدوين سعر الوحدة لهذا البند، أو كان  .ث
سعر الوحدة رقماً غير واضح، فيتم إحتساب سعر وحدة لهذا البند من قسمة إجمالي المبلغ على 

 كمية البند.
في المعلومات أو األسعار بين النسخة األصلية والنسخ األخرى، يؤخذ بما ورد  إذا ظهر أي تناقض .ج

 في النسخة األصلية.
إذا قدم المناقص تعديالً على عطائه سواًء بالخصم أو بالزيادة كمبلغ مقطوع، يتم إحتساب هذا  .ح

 المبلغ كنسبة من السعر المقروء قبل التصحيح وإعتمادها كخصم أو زيادة.
المناقص بتسعير بند أو أكثر من البنود، أو قام بكتابة سعر الوحدة واإلجمالي بصورة إذا لم يقم  .خ

 غير واضحة وتشكل معها إلتباس في إحتساب إجمالي المبلغ، يتم التصحيح كاآلتي:

تطبيق أعلى سعر ورد لهذا البند عند المناقصين اآلخرين المشاركين في المناقصة لغاية  .1
 لهذا العرض.الحصول على قيمة إجمالية 

( أعاله أقل العروض سعراً، واتجهت النية لإلحالة 1إذا بقي العرض الذي طبق عليه البند ) .2
عليه، يتم تطبيق أدنى سعر ورد لهذا البند عند المناقصين اآلخرين لتحديد القيمة االجمالية التي 

 سيحال بها العرض.

دون التشاور مع المناقص الذي يتم ابالغه بهذه تقوم الجهة المشترية باجراء التصحيحات الحسابية  2.31
التصحيحات، وإذا لم يوافق المناقص على التصحيحات التي تجريها الجهة المشترية يتم رفض 
عطائه، وللجهة المشترية ان تقرر في هذه الحالة مصادرة كفالته او تطبيق االجراءات الواردة في 

 .اقرار ضمان العطاء
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 واحدة التحويل إلى عملة .32
ألغراض التقييم والمقارنة، سيتم تحويل عملة )عمالت( العطاء إلى عملة واحدة كما هو محدد في  1.32

 .المناقصةجدول بيانات 

 هامش االفضلية المحلية .33
 ال يطبق هامش األفضلية للمقاولين المحليين.  جدول بيانات المناقصةما لم ينص على ذلك في  1.33

 
 المقاولون من الباطن .34

ال تنوي الجهة المشترية تنفيذ أية اجزاء محددة من األشغال من قبل مقاولين من الباطن سبق وتم  1.34
 .جدول بيانات المناقصةاختيارهم من قبلها ما لم ينص على ذلك في 

تم وفي هذه الحالة ي ،يمكن للجهة المشترية السماح بالتعاقد من الباطن لبعض األشغال التخصصية 2.34
برة المقاولين المتخصصين من الباطن في عملية التقييم وفقاً لمعايير التأهيل للمقاولين من احتساب خ

 .الثالث القسمالباطن الواردة في 

 اقصةجدول بيانات المنيمكن للمناقصين إقتراح التعاقد من الباطن حتى النسبة المئوية المحددة في  3.34
 .من إجمالي قيمة العقد أو حجم األشغال

 
 تقييم العطاءات .35

لعطاءات، اسوف تقوم لجنة التقييم بإستخدام المعايير والمنهجيات المذكورة في هذه الفقرة في تقييم  1.35
 يتم استخدام اية معايير أومنهجيات تقييم أخرى. ولن

 سوف تأخذ لجنة التقييم االمور التالية بعين االعتبارعند تقييم اي عطاء: 2.35
المبلغ اإلحتياطي أو المبالغ االحتياطية المخصصة لحاالت الطوارئ في سعر العطاء باستثناء  .أ

لعقود القياس، ولكن بما يشمل بنود األشغال اليومية المقدمة بأسعار  7ملخص جدول الكميات
 تنافسية؛

 ( من التعليمات للمناقصين؛1.31تعديل السعر الناجم عن تصحيح األخطاء الحسابية وفقا للفقرة ) .ب
 ( من التعليمات للمناقصين؛4.14بسبب التعديالت التي قدمها المناقص وفقا للفقرة ) تعديل السعر .ت
تحويل المبلغ الناتج من تطبيق )أ( إلى )ت( أعاله، إذا كان ذلك مناسبا، لعملة واحدة وفقا للفقرة  .ث

 ( من التعليمات للمناقصين؛32)
 التعليمات للمناقصين؛( من 3.30تعديل السعر لإلنحرافات الثانوية وفقا للفقرة ) .ج
 الثالث "معايير التقييم والتأهيل". القسممعايير التقييم اإلضافية التي تم تحديدها في  .ح

ال يؤخذ بعين االعتبار في تقييم العطاءات التأثير المتوقع لمراجعة األسعار الواردة في شروط العقد  3.35
 خالل فترة تنفيذ العقد.

إن منهجية فسمح للمناقصين بتقديم أسعار منفصلة لرزم مختلفة )عقود(، وثائق المناقصة تإذا كانت  4.35
ى للعقد، بما في ذلك أية تعديالت عل تحديد السعر االدنى المقيم للمجاميع المختلفة من الرزم المكونة

يم الثالث "معايير التقي القسماالسعار يتقدم بها المناقص في خطاب العطاء، سيتم توضيحها في 
 ؛والتأهيل"

إذا كان العطاء المقدم لعقد قياس، وكانت أسعار العطاء األقل تكلفة والمستجيب جوهرياً  غير متوازنة   5.35
بشكل جدي، أو كانت أسعار المناقص للبنود التي يتم تنفيذها في مرحلة مبكرة من فترة العقد مرتفعة 

عطاء العقد فإنه لن يتم رفض ذلك النسبياً لزيادة نصيبه من الدفعات النقدية في المرحلة المبكرة من 

                                                           
 ".جدول النشاطات" بمصطلح " جدول الكميات"في عقود المبالغ المقطوعة يستبدل 7
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إال إذا كان غير متوازن إلى حد كبير، وللجهة المشترية أن تطلب من المناقص تحليل سعر مفصل 
ألي بند أو لجميع بنود جدول الكميات، للتدليل على انسجام هذه األسعار مع أساليب تنفيذ االشغال 

، ومع مراعاة الجدول الزمني للدفعات المتوقعة والجدول الزمني المقترح، وبعد تقييم تحليل السعر
خالل فترة العقد، قد تطلب الجهة المشترية زيادة مبلغ كفالة حسن التنفيذ إلى مستوى كاف لحمايتها 

 .من الخسائر المالية المحتملة نتيجة تقصير المناقص الفائز في الوفاء بالتزاماته بموجب العقد
 
 مقارنة العطاءات .36

( من 2.35لجنة التقييم بمقارنة األسعارالمقيمة لجميع العطاءات المستجيبة جوهرياً وفقاً للفقرة )تقوم  1.36
 .التعليمات للمناقصين ليتم تحديد أقل العطاءات المقيمة تكلفة

 تأهيل المناقصين .37
يب جوهرياً لمستجعلى لجنة التقييم أن تحدد ما إذا كان المناقص الذي تقدم بالعطاء المقيم األقل تكلفة وا 1.37

ر التقييم الثالث "معايي القسملشروط المناقصة، مؤهال لتنفيذ العقد وفقا لمعايير التأهيل المبينة في 
 .والتأهيل"

يتم تحديد ذلك من خالل فحص الوثائق واألدلة المقدمة من المناقص والتي تثبت ذلك، طبقا للفقرة  2.37
 .( من التعليمات للمناقصين17)

تعتبر تلبية المناقص لمعايير التأهيل شرطاً أساسياً مسبقا إلحالة العقد عليه، وسيؤدي عدم تلبيته لهذه  3.37
الي في العطاء المقيم التالمعايير إلى إستبعاد عطائه، وفي هذه الحالة فإن لجنة التقييم ستقوم بدراسة 

 .كان المناقص مؤهالً لتنفيذ العقد إذاالترتيب لتحديد ما 
 

 حق الجهة المشترية في قبول أو رفض أي عطاء أو رفض كل العطاءات .38
للجهة المشترية الحق في قبول أو رفض أي عطاء، أو رفض جميع العطاءات والغاء المناقصة في أي  1.38

ية نفيذية، دون تحمل أتوقت قبل إحالة العقد وفقا للحاالت التي حددها قانون الشراء العام والئحته ال
قانونية تجاه المناقصين، وفي حالة اإللغاء يجب إعادة جميع العطاءات المقدمة ويجب اعادة مسئولية 

 .وقت في حالة الغاء المناقصة أسرعكفاالت دخول المناقصة في 
 

 إحالة العقد .ر

 معايير اإلحالة .39
( اعاله، تقوم الجهة المشترية بإحالة العقد على المناقص الذي تقدم بالعطاء 1.37مع مراعاة الفقرة ) 1.39

المقيم االقل تكلفة والمستجيب جوهرياً لشروط المناقصة، والذي ثبت أنه مؤهل لتنفيذ العقد بصورة 
 .مرضية

 التبليغ باحالة العقد .40
كافية من انتهاء فترة صالحية العطاءات ابالغ جميع المناقصين خطياً على الجهة المشترية وقبل فترة  1.40

بقرار االحالة المبدئي على المناقص الفائز صاحب العطاء األقل تكلفة والمطابق جوهريا للمواصفات 
 والشروط المحددة في وثائق المناقصة والمستوفي لمعايير التاهيل، وال يشكل هذا خطاب احالة للعقد.

لم يطعن أي مناقص في قرار االحالة خالل خمسة أيام عمل من تاريخ التبليغ تُصبح اإلحالة نهائية، إذا  2.40
الل خطياً من خ الذي أحيل عليه العقد خطيا بأنه قد تم قبول عطائهوتقوم الجهة المشترية اخطار المناقص 

 رية أيضاً بنشر نتائجخطاب االحالة الموجود في نماذج العقد، وفي نفس الوقت ستقوم الجهة المشت
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المناقصة على لوحة اإلعالنات لديها وعلى البوابة الموحدة للشراء العام مع تحديد الرزم )العقود( 
 .وعددها وكذلك اسم المناقص الفائز وقيمة العقد

 وتوقيعه.يشكل خطاب االحالة )خطاب القبول( عقدا ملزما حتى يتم إعداد العقد النهائي  40.3

، يجب على الجهة من التعليمات للمناقصين (1.40)بعد ابالغ المناقصين باالحالة المبدئية وفقا للفقرة  40.4
المشترية الرد خطياً على اي مناقص يتقدم بطلب خطي لمعرفة األسباب التي حالت دون اختياره، وذلك 

 خالل فترة ال تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
 
 التنفيذكفالة حسن  .41

 وفي خطاب اإلحالة جدول بيانات المناقصةعلى المناقص أن يقدم خالل الفترة المنصوص عليها في 1.41
كفالة حسن التنفيذ وفق الشروط العامة للعقد، وعليه أن يستخدم نموذج كفالة حسن التنفيذ الموجود في 

العاشر "نماذج العقد"، أو أي نموذج آخر يعتمد من قبل الجهة المشترية، وفي حالة اصدار الكفالة  القسم
 .من قبل مؤسسة مالية أجنبية يجب أن يكون لديها مؤسسة مالية مراسلة معتمدة تعمل داخل دولة فلسطين

ً يعتبر ا 2.41 ً كافيا ادرة كفالة إللغاء االحالة ومص إلخفاق في تقديم كفالة حسن التنفيذ أو توقيع العقد سببا
دخول المناقصة أو تنفيذ بنود إقرار ضمان العطاء، وفي هذه الحالة يحق للجهة المشترية أن تحيل العقد 
ً لشروط المناقصة  على المناقص الذي تقدم بالعطاء المقيم التالي في الترتيب والمستجيب جوهريا

 .دبت قدرة المناقص على تنفيذ العقوشريطة ان تث
 
 توقيع العقد .42

بعد استالم خطاب اإلحالة وتقديم كفالة حسن التنفيذ على المناقص ان يقوم بتوقيع العقد امام الجهة  1.42
 .من تاريخ خطاب االحالة جدول بيانات المناقصةالمشترية خالل الفترة المنصوص عليها في 

ناقصين حسن التنفيذ وتوقيع العقد بإخطار باقي المتقوم الجهة المشترية فور تقديم المقاول الفائز لكفالة  2.42
 .إلعادة كفاالت دخول العطاءات إليهم

تعلن الجهة المشترية وخالل فترة ال تتجاوز سبعة ايام عمل من توقيع العقد نتائج االحالة على لوحة  3.42
الرزم باالضافة الى االعالنات لديها وعلى البوابة الموحدة للشراء العام مبينة رقم المناقصة وارقام 

 المعلومات التالية:
 اسم كل مناقص إشترك في المناقصة. .أ
 أسعار العطاءات كما تمت قراءتها في الجلسة العلنية لفتح مظاريف العطاءات.  .ب
 أسم وسعر كل عطاء قد تم تقييمه.  .ت
 اسماء المناقصين الذين تم رفض عطاءاتهم وأسباب الرفض. .ث
 فضال عن مدة وملخص نطاق العقد.  اسم المناقص الفائز وسعر عطائه، .ج
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 .وثائق المناقصةبتعبئة هذا القسم قبل إصدار  تقوم الجهة المشترية 8

في  الفقرة رقم

التعليمات 

 للمناقصين

 

 ةعامأحكام أ. 

 وتركيب أجهزة قياس وفحص في محطة تنقية الطيرة تنفيذ أشغال توريدمناقصة  اسم المناقصة:   1.1

 [RAMMUN/RM/2021/033رقم المناقصة: ]

 . بلدية رام هللااسم الجهة المشترية: 

 . تنفيذ أشغال توريد وتركيب أجهزة قياس وفحص في محطة تنقية الطيرة  (1األشغال:

 .  غير مطبق زم أو العقود:عدد الرُ 

 .  ايتقويم يوما 180مدة التنفيذ:   1.1

 . بلدية تولوز الفرنسيةمصدر التمويل: ت. م.   1.2

 تمويل خارجياسم البرنامج الممول: 

 

 غير مطبق . الحد األعلى لعدد اعضاء االئتالف:  ت. م.  1.4

طالع على قائمة الشركات المحظور عليها المشاركة في المناقصات الممولة من يمكن اإل ت. م.  4.4

موحدة الالبوابة على على لسياسات الشراء العام على صدرها المجلس األالمال العام التي يُ 

 shiraa.gov.ps: للشراء العام

 المناقصة ب. وثائق

1.7 

 

 

 

 ت. م.  

 

 

 ن عنوان الجهة المشترية: إألغراض طلب توضيح وثائق المناقصة فقط، ف

 صالح عازر . إلى:  

 .الطابق االول / قسم المشتريات و العطاءات: الطابقرقم الغرفة/   
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 بلدية رام هللا . المبنى:   

 شارع عيسى زيادة .اسم الشارع:   

 رام هللا .المدينة:   

 الرمز البريدي: ]أدخل الرمز البريدي حيثما ينطبق[   

 2945555-02الهاتف:    

 2963214-02الفاكس:    

 tenders@ramallah.psالبريد االلكتروني:    

  ايام من تاريخ االغالق .  7 : هوالموعد النهائي الستالم اإلستفسارات    

 www.ramallah.psالموقع االلكتروني للجهة المشترية:  ت. م. 1.7

 shiraa.gov.psالبوابة الموحدة للشراء العام: 

 االجتماع التمهيدي: ت. م. 4.7

 اجتماع تمهيدي لهذه المناقصة.سيعقد 

 بلدية رام هللا . مكان االجتماع: 

 28/6/2021تاريخ االجتماع: 

 صباحا .  10الساعة وقت االجتماع: 

  

 زيارة الموقع:

 . زيارة للموقعالجهة المشترية  ستنظم 

 .انظر اعاله تاريخ الزيارة:

 صباحا 10الساعة وقت الزيارة: 

 ج. إعداد العطاء

 . اللغة العربيةلغة العطاء هي:  ت. م.   1.10

.في المراسالت بين الجهة المشترية والمناقصين العربيةتعتمد اللغة   

.المطبوعةألغراض ترجمة الوثائق المعززة والمواد العربية تعتمد اللغة   

الجداول التالية مطلوب استكمالها وتسليمها من قبل المناقصين: جدول الكميات بعد تسعيره  )ب(  ت. م. 1.11

 .في عقود القياس 

 غير مطبق .قدم في عطائه الوثائق اإلضافية التالية: على المناقص أن يُ  )ح(  ت. م.  1.11

 بعين االعتبار. ؤخذالعطاءات البديلة: "لن تُ  ت. م.  1.13

 . مسموحغير شغال: نجاز األالوقت البديل إل ت. م.  2.13

 .  غير مطبقشغال: جزاء التالية من األالحلول الفنية البديلة مسموحة في األ ت. م.  4.13
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 خالل فترة تنفيذ العقد.للتعديل  ال يخضع"السعر المقدم من المناقص  ت. م.  5.14

 . يوروعملة العطاء يجب أن تكون  ت. م.  1.15

ً   90يبقى العطاء صالحاً لمدة: ت. م.   1.18 ً  يوما  .تقويميا

 سعر العطاء يجب تعديله في حالة تأخرت اإلحالة وفقاً للمعامالت التالية: )أ(  ت. م. 3.18

 . غير مطبق

    2.19و 1.19

 ت. م.

من بنك )أو مؤسسة مالية(  ةً صادر كفالة دخول المناقصةيجب أن يشمل العطاء  -

"، الرابع "نماذج العطاء القسممعتمد ومرخص بحسب النموذج الموجود في 

 . يورو3000 الكفالةوتكون قيمة وعملة 

بعد انتهاء فترة صالحية  تقويميا يوما28 يكون ضمان العطاء ساري المفعول لفترة: ت. م. 19.3

 ء.العطا

فعال الواردة في الفقرتين الفرعيتين )أ( و )ب( من هذه الفقرة، من األ يأاذا ارتكب المقاول  ت. م.   8.19

التي تقوم بها كافة الجهات  العام فسيتم حرمان المناقص من المشاركة في عمليات الشراء

 . سنوات 5المشترية لمدة 

 CD مع غير أصلية باإلضافة إلى النسخة األصلية من العطاء. واحدة  يجب تسليم نسخة ت. م. 1.20

تاب كع نيابةً عن المناقص يجب أن يحتوي على:يالتأكيد الخطي بتخويل من سيقوم بالتوق ت. م. 2.20

 تخويل من الشركة .

 د. تسليم العطاءات وفتح المظاريف

 ت. م.  1.22

 

 . هة المشترية ألغراض تسليم العطاءات فقطجعنوان ال

 

 .صالح عازر إلى:  

 الطابق االول / قسم المشتريات و العطاءات.رقم الغرفة/ الطابق: 

 المبنى: بلدية رام هللا .   

 اسم الشارع: شارع عيسى زيادة .  

 المدينة: رام هللا .  

 . 1111 600الرمز البريدي:    

   

 آخر موعد لتقديم وتسليم العطاءات:

 82/70/2021التاريخ:
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 ظهرا . 12الوقت: 

 

 .  عطاءاتهم إلكترونياللمناقصين بتسليم يُسمح ال  

 . فتح العطاءاتـه

 :  العنوان والتاريخ والوقت التالي سيتم فتح مظاريف العطاءات في ت. م.  1.25

 الطابق االول  قاعة االجتماعات: الطابقرقم الغرفة/   

 .بلدية رام هللا المبنى:   

 شارع عيسى زيادة .اسم الشارع:   

 .  رام هللا المدينة:  

  

 82/70/2021 التاريخ:

 ظهرا . 12الوقت: 

 ت. م.    3.25

 

المسعر والنماذج المطلوب تعبئتها من المقاول، يجب توقيع خطاب العطاء وجدول الكميات 

  .أعضاء لجنة العطاءات الحاضرين في جلسة فتح المظاريف جميع من

 تقييم العطاءات . و

العملة التى سيتم استخدامها الغراض تقييم العطاءات المختلفة ومقارنتها بهدف تحويل  ت. م.   1.32

. يورو لى عملة واحدة هي:إالعطاءات المقدمة بعمالت مختلفة أسعار   

.      سلطة النقد الفلسطينية  سعر صرف العمالت المعتمد هو ما تنشره:  

 .28/70/2021 بتاريخ:

 . للمقاولين المحليين: ال ينطبقفضلية هامش األ ت. م.  1.33

الجهة المشترية على تىفيذ أجزاء محددة من األشغال بواسطة مقاولي الباطن الذين  وافقتال  ت. م.  1.34

 سبق إختيارهم. 

 ز. احالة العقد

ت.  1.42و 1.41

 م. 

 .يوم 14 الفترة الزمنية لتقديم كفالة حسن تنفيذ وتوقيع العقد هي: 
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 فضلية المحليةهامش األ .1

( من التعليمات للمناقصين، سيتم منح 1.33بموجب الفقرة )فضلية للقاولين المحليين في حالة تطبيق هامش األ
 للمقاولين المحليين، وفق األحكام التالية: المائة(ونصف في  )سبعة ٪ 7.5فضلية المحلية بنسبة هامش األ

على المقاولين الذين يتقدمون للحصول على هذه األفضلية أن يقدموا كجزء من بيانات التأهيل معلومات  .أ
لملكية الالزمة لتحديد فيما إذا كان مقاول معين أو مجموعة من المقاولين مؤهلين للحصول تشمل تفاصيل ا

 على لسياسات الشراء العام. على أفضلية محلية وفقاً للتصنيف الذي يضعه المجلس األ
 :بعد استالم ومراجعة العطاءات من قبل الجهة المشترية، يتم تصنيف العطاءات المطابقة إلى مجموعتين .ب

 المجموعة )أ(: العطاءات التي قدمها مقاولون محليون مؤهلون للحصول على األفضلية. .1

 المجموعة )ب(: العطاءات التي قدمها مقاولون آخرون.  .2
لى كل عطاء من العطاءات التي تم استالمها من المقاولين في إولغرض تقييم ومقارنة العطاءات، يضاف 

ً  قيمة العطاء،بالمائة من  7.5المجموعة )ب( ما نسبته  د لتحدي ويتم المقارنة بين كل العطاءات المستجيبة جوهريا
 .قلها سعراً أ

 

 معايير التقييم .2

من التعليمات للمناقصين  (2.35)( من الفقرة ح) -الواردة في الفقرات الفرعية من )أ(  باإلضافة إلى المعايير
 طبق المعايير التالية:تُ 

 العطاء من الناحية الفنية كفاية 1.2

 ً ة واألفراد لتنفيذ يلقُدرات المناقص الفنية لتوفير المعدات الرئيس يشمل تقييم العرض الفني للمناقص تقييما
شكل لمواد، بالعقد بما ينسجم والعرض المقدم من حيث أساليب العمل، وجدولة تنفيذه، ومصادر توفير ا

 ً  .شغال"السابع "متطلبات األ القسمللشروط المنصوص عليها في  تفصيلي وتام ووفقا
 

 :العقود المتعددة   2.2

 ً ذا ما تم تصنيف األشغال في إطار عقود متعددة، إمن التعليمات للمناقصين، و (4.35)للفقرة الفرعية  وفقا
 :التاليسيتم التقييم على النحو 

 }:( من التعليمات للمناقصين4.35)الفقرة {المعايير الخاصة بمنح عقود عمل متعددة  .أ

 )الرزمة: مجموعة من البنود( شغالزم األر    -
شغال، وسيتم تقييم العطاءات على زم األللمناقصين خيار تقديم عطاء ألي رزمة أو أكثر من رُ 

زم خذ في االعتبار الخصومات الُمقدَمة لمجموعات رُ ، مع األةزمة على حدساس تقييم كل رُ أ
حالة العقد / العقود على المناقص/ المناقصين المقدمين للعطاءات إن وجدت، وسيتم إشغال األ

زم المجمعة، شريطة تلبية المناقص/المناقصين قل تكلفة على الجهة المشترية للرُ المقيمة واأل
 .شغال بحسب مقتضى الحالزم األزمة أو رُ لمعايير التأهيل المطلوبة لرُ 

 ة من الرزم()الحزمة: مجموع شغالاأل زمح    -
زمة أو أكثر شغال، وكذلك ألي رُ زم األكثر من حُ أو أخيار تقديم عطاء ألية حزمة للمناقصين 

زمة"، مع األخذ شغال الواحدة، وسيتم تقييم العطاءات على أساس "الحُ زمة األزمة ضمن حُ من رُ 
زمة الواحدة،  زم في إطار الحُ أو الرُ   /زم وفي االعتبار الخصومات المقدمة على مجموعات الحُ 

ة على قل تكلفأحالة العقد/ العقود على المناقص/ المناقصين المقدمين للعطاءات المقيمة إوسيتم 
زم المجمعة، شريطة تلبية المناقص/المناقصين لمعايير التأهيل المطلوبة الجهة المشترية للحُ 

 .شغال بحسب مقتضى الحالزم األزمة أو حُ لحُ 

 

 



 29                                                                                       الثالث: معايير التقييم والتأهيل                  القسم
 

 

 إلنجاز العملالفترة البديلة  3.2

( من التعليمات للمناقصين، سيتم تقييم 2.13نجاز العمل بموجب الفقرة )إذا ما تم السماح بالفترة البديلة إل
 ال يسمح  :التاليالفترة على النحو 

 البدائل الفنية  4.2

( من التعليمات للمناقصين، سيتم تقييم البدائل على 4.13إذا ما تم السماح بالبدائل الفنية بموجب الفقرة )
 ال يسمح النحو التالي: 

 
 ختصاصاتالمقاولون من الباطن من ذوي اإل 5.2

شغال التخصصية بالنسبة للمقاولين من الباطن لأل شغالباأل ةفقط وذات العالق خذ بالخبرات المحدَّدةسيتم األ
مة ضاف الخبرات العافي وثائق المناقصة، ولن تُ  مح بهم من قِبَل الجهة المشتريةالتخصصية، والذين سُ 

ولون ن يستجيب المقاأوينبغي  .لى المناقص مقدم العطاء لغايات تاهيلهإوالمصادر المالية لمقاولي الباطن 
ن يلبوا أالتخصصية لمعايير التأهيل بشكل تام بالنسبة للعمل المقترح تنفيذه من قبلهم، وشغال من الباطن لأل

 معايير تأهيل المقاول الرئيسي  معايير التاهيل التالية:
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 عدم توفير هذه الوثائق يعتبر العطاء غير مؤهل ويستبعد حتى ولو كان أقل األسعار: هيلأالت .3
 

 التوثيق متطلبات االمتثال هلية ومعايير التاهيلاأل

 حاديالكيان األ المتطلبات الموضوع الرقم
 قامتهإو المنوي أاالئتالف القائم 

كافة  تقديم المتطلبات
 عضاءاأل

كل عضو 
 ةعلى حد

 حد االعضاءأ

 هلية:األ 1.3

 الجنسية 1.1.3
 ً من التعليمات  (3.4)للفقرة  الجنسية وفقا

 للمناقصين
يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

 ال ينطبق
 و (1.1.3)نماذج األهلية 

(2.1.3) 
 مع المرفقات

 تضارب المصالح 2.1.3
 ً للفقرة  عدم وجود تضارب في المصالح وفقا

 )2.4( من التعليمات بالمناقصين
يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

 خطاب العطاء ال ينطبق

3.1.3 
مدى األهلية 
 بالنسبة للحكومة

لم يتم اإلعالن من جانب الحكومة أن المناقص 
، (4.4)غير مؤهل، كما هو موضح في الفقرات 

 )6.4( و)7.4( من التعليمات للمناقصين

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

 خطاب العطاء ال ينطبق

4.1.3 
الكيان المملوك 
من جانب 
 الحكومة

( من 5.4الوفاء بالشروط الواردة في الفقرة )
 التعليمات للمناقصين

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

 ال ينطبق
( و 1.1.3نماذج األهلية )

(2.1.3) 
  مع المرفقات

5.1.3 
القانون 
 الفلسطيني

المناقص نتيجة للحظر في إطار لم يتم إستبعاد 
القوانين أو اللوائح الفلسطينية الرسمية إزاء 

 العالقات التجارية مع دولة المناقص.

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

 ال ينطبق
( و 1.1.3نماذج األهلية )

(2.1.3) 
 مع المرفقات
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 العقد الفعلي المتعثر 2.3

1.2.3 
خلفية عن العقود 

 المتعثرة
تعثر للعقد نتيجة لقصور من جانب  4لم يحدث أي 

 2015/  يناير 1المقاول منذ 
يجب الوفاء 
 بالمتطلبات 

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

يجب الوفاء 
 5بالمتطلبات 

 ( 2.3نموذج العقود المتعثرة ) ال ينطبق

 

2.2.3 

الحظر المؤقت 
تنفيذا القرار 
أو ضمان عطاء، 
االنسحاب من 
المناقصة في 
غضون فترة 
 .صالحيتها

ليس تحت الحرمان المؤقت تنفيذا القرار ضمان 
من التعليمات  6.4عطاء سابق، وفقا للفقرة 

للمناقصين أو االنسحاب من مناقصة خالل فترة 
صالحيتها بموجب الفقرة )19.9( من التعليمات 

 للمناقصين

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

 نموذج خطاب العطاء ال ينطبق

3.2.3 
انتظار إجراءات 

 التقاضي

أن يكون المركز المالي والربحية المحتملة 
للمناقص على المدى الطويل سليمة وتتوافق مع 

أدناه وعلى افتراض أن كافة  1.3المعايير 
 .الدعاوى الُمعلقة ضد المناقص سيتم حلها

الوفاء يجب 
 بالمتطلبات

 ال ينطبق
يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

 ( 2.3نموذج العقود المتعثرة ) ال ينطبق

 تاريخ التقاضي 4.2.3
ال يوجد سجل تاريخي ثابت عن قرارات محكمة 

يناير/   1منذ   6او تحكيم صادرة ضد المناقص
 ]أدخل السنة[

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

الوفاء يجب 
 بالمتطلبات

 ( 2.3نموذج العقود المتعثرة ) ال ينطبق

                                                           
 

 
ي، و )ب( العقود التي تم بموجب العقد المعن النزاعاتآلية لتسوية  الطلب بإحالتها إلىأ( لم يتم االعتراض على حالة التعثر من قبل المقاول، بما في ذلك الجهة المشترية، سيتضمن كافة العقود التي )قرره فيما يتعلق بالتعثر، بحسب ما ت4

افة المعلومات عن التعثر مستندة على ك كذلك، يجب أن تكون حالةالنزاعات، ن خالل آلية لتسوية شترية بالتعثر مالتي تم نقض قرار الجهة المولذا، ال تشمل حالة التعثر العقود  المقاول.ضد  تسويتها كليا   عتراض عليها، بيد أنه تم اإل

آللية   فقا  ها بالكامل أو التقاضي، أي أن النزاع أو التقاضي تم حله ولمعلومات عن النزاعات التي تم تسويتاآللية لتسوية التعثر مستندة على كافة  النزاعات التي تم تسويتها بالكامل أو التقاضي، أي أن النزاع أو التقاضي تم حله وفقا  

 .فعال   للمناقصالمنازعات بموجب العقد المعني، بينما تم استنفاد كافة حاالت الطعن المتاحة  لتسوية
 
 ائتالف في كعضوالمناقص  قِبل من تنفيذها تم التي العقود على أيضا الشرط هذا ينطبق5
الماضية.  ألن الخلفية الثابتة بقرارات محكمة/تحكيم صادرة ضد  توفير معلومات دقيقة حول أي تقاضي أو تحكيم ناتج عن العقود المنجزة أو الجاري إنجازها في إطار فترة التنفيذ على مدى السنوات الخمس المناقصينبغي على 6

 كعديم أهلية. قصالمناأوأي عضومن أعضاء ائتالف من شأنه أن يؤدي إلى إعالن  المناقص
 

 

. 
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 الوضع المالي واالداء 3.3

أن يُبرهن أنه يملك  ينبغي على المناقص -أوالً(  ( القدرات المالية 1.3.3
أو يُمكنه الوصول إلى:  موجودات سائلة، 

وأصول حقيقية غير مربوطة )خالية من الموانع 
والمحظورات(، وتسهيالت معتمدة، ووسائل مالية 

أخرى ) ال تتضمن أي دفعة مقدمة في إطار 
تعاقدي( على نحو كاف لتلبية متطلبات التدفق 

تها بنحو النقدي ألعمال البناء المقدرة  قيم
وذلك بالنسبة للعقد /  دوالر أمريكي 00090$,

العقود موضوع هذه المناقصة على نحو صاف 
 .مناإللتزامات األخرى على المناقص

 
ينبغي على المناقص أن يُبرهن، وعلى  -)ثانياُ( 

نحو مرضي بالنسبة للجهة المشترية، أن لديه 
مصادر تمويل كافية لتلبية متطلبات التدفق النقدي 
الخاص باالشغال الجاري تنفيذها حالياً ومن أجل 

 .الوفاء باإللتزامات المتعلقة  بالعقود المستقبلية
 

ينبغي على المناقص تقديم الميزانيات  -)ثالثا(
الُمدققة، أو "في حالة أنها لم تكن مطلوبة بموجب 

قوانين بلد المناقص" تقديم البيانات المالية 
مشترية عن السنوات األخرى المقبولة من الجهة ال

والتي يجب أن تُثبت صحة   الماضية، الخمس
الوضع المالي الحالي للمناقص  وأن تشير إلى 

 الجانب الربحي الُمحتمل على المدى الطويل.

 
يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

 
 
 
 
 

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

 
يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

 
 
 
 
 

 ال ينطبق

 
 الينطبق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ال ينطبق
 
 
 
 
 
 

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

 
 ال ينطبق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ال ينطبق
 
 
 
 
 
 

 ال ينطبق

  (1.3.3المالي ) نموذجال

معدل االنجازات    2.3.3
السنوية ألعمال 

 المقاوالت

 ألعمالينبغي ان يكون معدل االنجازات السنوية 
 Annual Construction المقاوالت

Turnover 100,000  دوالراً أمريكياً،  على
أن يتم احتساب ذلك كإجمالي الدفعات المعتمدة 

التي تم استالمها عن العقود قيد التنفيذ و/أو تلك 
  واحدةسنة المكتملة منها في غضون السنوات 

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات  

يجب الوفاء 
 متطلبات  بال

يجب الوفاء 
ادخل بنسبة 
من  ٪]النسبة 

 المتطلبات،

يجب الوفاء بنسبة 
 ٪]ادخل النسبة [

 من المتطلبات،

 النموذج المالي )2.3.3( 
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 الماضية.

 الخبرة الفنية 4.3

1.4.3 
 
 
 

خبرة عامة في 
 مجال المقاوالت 

يجب ان التقل خبرة المناقص في مجال 
عضو المقاوالت سواء كان كمقاول رئيسي، أو 

ائتالف، أو مقاول من الباطن، أو في عقود 
يناير/  1، ابتداًء من  سنوات 5 إالدارة عن

2015 . 

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

يجب الوفاء  ال ينطبق
 بالمتطلبات

 (1.4.3نموذج الخبرات ) ال ينطبق
 
 
 
 

2.4.3 
 )أ(

الخبرة المحددة 
في مجال األشغال 

وإدارة  المشابهة
 العقود

التي تم 7أوالً: الحد األدنى لعدد العقود المشابهة 
إنجازها على نحٍو ُمرٍض كمقاول رئيسي، أو 

، أو مقاول متخصص في إدارة 8عضو في إئتالف
من  1العقود، أو مقاول من الباطن للفترة ما بين 

 وآخر موعد لتقديم العطاءات:  2015يناير/ 
عقد  ، والحد األدنى لقيمة كلعقد [1]أوالً: عدد 

أو كتاب تعهد من المورد  .الف شيقل 300منها
باالشراف والمتابعه مع المورد خالل فترة 

 التركيب والمعاييرة والفحص لالجهزة
 

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

يجب الوفاء  ال ينطبق ال ينطبق
 بالمتطلبات

 ()أ( 2.4.3)الخبرات نموذج 
 

 

                                                           
المتطلبات  بات( لتلبيةالمتطل بموجب المحددة القيمة من )أقل الصغيرة القيمة ذات العقود من عددجمع  أمااألشغال"،  متطلبات" السابعالقسم  في الموضحة األخرى و/أوالخصائص واألساليب / التكنولوجيا التعقيد، ومستوى المادي الحجم التشابه،إلىينبعي أن يستند  7

 قبولها. يتم فلن عام بشكل

. 
 هذاالمتطلب. لتلبية القيمة، حيث من ،المناقص حصة باستثناء عتباراإل بعين الباطن، من أومقاول ،ائتالف في عضوك تنفيذها في بالمشاركةالمناقص  قام التي لعقودلن يتم أخذ ا 8
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 نالموظفو 5.3

ن يشغلون الوظائف الرئيسية التي تستوفي الشروط وظفويجب على المناقص إثبات أنه سيكون لديه م 

 :التالية

 

ً ينبغي   العالقة  ج ذاتللنماذ على المناقص تقديم تفاصيل عن الموظفين المقترحين وسجل خبراتهم وفقا

 ."الرابع "نماذج العطاء القسمفي 

 

 المعـدات 6.3

يما عة للمقاول والمدرجة هنا فيجب على المناقص إثبات أنه سوف يقوم بتوفير المعدات األساسية التاب
  يلي:

 

 الرقم نوع المعدات وخصائصها  المطلوبالحد األدنى من العدد 

  1 

  2 

  3 

القة في الع ييجب على المناقص تقديم المزيد من التفاصيل حول المعدات المقترحة وذلك باستخدام النموذج ذ

 .الجزء الرابع "نماذج العطاء"

الخبرة في تنفيذ االشغال 

 ) المشابهة )بالسنوات

إجمالي الخبرة في االشغال 

 ) )بالسنوات
 الرقم الوظيفة

مهندس  –مدير المشروع  - 5 2  1 

   2 

   3 

   4 
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 العطاءخطاب 

 . 2021            التاريخ

 وتركيب أجهزة قياس وفحص في محطة تنقية الطيرةتنفيذ أشغال توريد مناقصة :  اسم المناقصة

 .[/033RAMMUN/RM/2021/: رقم المناقصة

 : رقم العطاء البديل

 

 .بلدية رام هللا المحترمين: إلى

 ننا:أقر بدناه ن  أنحن الموقعون 

 ( من التعليمات للمناقصين8الصادرة وفقا للفقرة ) قمنا بدراسة وثائق المناقصة، بما في ذلك المالحق .1
 وليس لدينا أية تحفظات عليها. ؛

ً للفقرة )نحن نفي بمتطلبات األهلية  .2 ( من التعليمات 4وليس لدينا أي تضارب في المصالح وفقا
 للمناقصين؛

لم يسبق وأن تم إيقافنا أو اإلعالن بأنَّا غير مؤهلين تنفيذاً إلقرار ضمان العطاء ألية مناقصة في  .3
 ( من التعليمات للمناقصين؛6.4فلسطين وفقاً للفقرة )

نفيذ ت ق مع وثائق المناقصة وجدول متطلبات االشغالنحن نعرض تنفيذ االشغال التالية بما يتواف .4
 المذكورة أعالةاشغال 

 ، باستثناء الخصومات المقدمة أدناه هو: المبلغ اإلجمالي لعطائنا .5

  ُقم بإدخال المبلغ اإلجمالي للعطاء بالكلمات واألرقام، في حال تنفيذ االشغال ُرزمة واحدة[

 ؛موضحا المبالغ باالعُمالت المختلفة[

 ومنهجية تطبيقها هي: المقدمةالخصومات  .6

]حدد بالتفصيل كل خصم مقدم الخصومات: إذا تم قبول عطائنا سنطبق الخصومات التالية.  .أ
 وعلى أي بند سيطبق بالتحديد من البنود الواردة في جدول المتطلبات[؛

 يلبالتفصحدد ]منهجية تطبيق الخصومات: تطبق الخصومات باستخدام المنهجية التالية:  .ب
 ي تطبيق الخصومات[؛المنهجية التي ستستخدم 
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( من التعليمات للمناقصين، من 1.18تستمر صالحية عطائنا طوال الفترة المحددة في الفقرة ) .7
( من التعليمات للمناقصين، ونلتزم به 1.22الموعد النهائي لتسليم العطاءات المحدد وفق الفقرة )

 فترة صالحية العطاء؛طوال 

( من التعليمات 1.41تمت إحالة العقد علينا سنقوم بإحضار كفالة حسن التنفيذ وفقا للفقرة ) إذا .8
 من الشروط العامة للعقد وحتى االنتهاء من تنفيذ العقد؛ (16)للمناقصين، والفقرة 

 من التعليمات للمناقصين؛( 2.4ينا أي تضارب مصالح وفق الفقرة )ليس لد .9

ن من المقاوليلم يسبق وأن اعتبرت شركتنا أو أي من فروعها أو الشركات التابعة لها بما في ذلك  .10
، فاقدي األهلية من قبل حكومة دولة فلسطين، بمقتضى القانون الفلسطيني واألحكام الرسمية الباطن

   من التعليمات للمناقصين؛ (4.4)وفقا للفقرة 

لقبول( الخطي الموجه من قبل الجهة المشترية تشكل عقداً االحالة )كتاب ا إننا ندرك أن خطاب
 ملزماً بيننا حتى تحضير وتنفيذ العقد الرسمي؛

 إننا ندرك بأنكم لستم ملزمين بقبول العطاء األقل سعراً أو أي عطاء آخر تستلمونه.

 

 ]أدخل توقيع المفوض[. :التوقيع

 العطاء[. خطاب]أدخل االسم الكامل للمفوض الذي سيوقع على  :االسم

 .]أدخل الصفة الرسمية للموقع على خطاب العطاء[ :الوظيفة

 .]أدخل اسم المناقص كامال[حسب األصول بتوقيع العطاء بالنيابة عن:  مفوض

 .]ادخل اليوم والشهر والسنة[: التاريخ
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PREAMBLE TO BILL OF QUANTITIES (BOQ) 
 

1.  GENERAL 

The purpose of this project management assistance contract is to enable to create a solar sludge drying 

unit at the Al Tireh wastewater treatment plant in Ramallah in the West Bank. 

This project is divided into two studies. The purpose of these two studies is: 

□ Optimization of sludge treatment unit to correct the dysfunctions of the existing and allow for future 

supply of solar drying units. 

□ Optimization of the self-monitoring of the station by updating the site's instrumentation and auto-

mation, as well as the development of a laboratory to allow better monitoring of the station's perfor-

mances. 

The first component was completed; then this document for implementing the second component 

which is to install instrumentation and self-monitoring component that make it possible to: 

□ Resolve technical difficulties and uncertainties resulting from the diagnostic of the existing situ-

ation and discussions with the operator; 

□ Collect the latest operating results; 

□ Specify faulty or missing measuring instruments on site in order to guarantee controlled operation 

of the station and satisfactory performance monitoring; 

□ Fix the characteristics and technical specifications of the various instruments as well as their loca-

tion; 

□ Check the compatibility of the chosen solution with the constraints of the program and the site as 

well as with the various regulations. In particular it will offer laboratory equipment compatible 

with the supplies in the region and maintenance capabilities. 

□ Propose, if necessary, a breakdown into service parts, in particular with regard to service continu-

ity when setting up online measurement tools and updating the on-site automation; 

□ Establish the estimated cost of the work by distinguishing the expenditure by part of the work and 

type of work and by indicating the uncertainty attached to it given the used estimation bases; 

□ Allow the Client to make or confirm the decision to carry out the project, to define the program 

as well as certain choices of equipment according to the costs of investment, operation and mainte-

nance, set the implementation phases and determine the necessary means, in particular financial. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 - BASIC DATA 

2.1 - Location of facilities 

The Al Tireh wastewater treatment plant (WWTP) is located northeast of the city of Ramallah and has 

a nominal treatment capacity of 25,000 PE. 

FIGURE 1 : LOCATION OF THE AL TIREH TREATMENT PLANT 

 

The station was commissioned in January 2014 and is currently operated by the Palestinian company 

GLOBAL ENVIRONNEMENTAL SERVICES (GES), which specializes in water management, 

wastewater operation and waste management. However, a consultation is in progress to designate the 

future operator of the station. 

FIGURE 2 : PHOTO OF THE WASTEWATER TREATMENT PLANT OF AL TIREH 

 

The water chain consists of a compact pre-treatment, followed by two aerobic biological treatment 

lines with anoxia zones. The effluent is then sent to two membrane bioreactors (MBR). 

The permeate undergoes a chlorination step before reuse or discharge into the Wadi; while the sludge 

is either recirculated or conveyed to an aerobic stabilization basin before centrifugation and landfill. 

The simplified synoptic of the station, resulting from the diagnosic of the existing one, is presented 

below: 



 

 

 

 

 

FIGURE 3 : SIMPLIFIED DESCRIPTION OF THE STATION 



 

 

2.2 - Presentation of treatment unit – Water chain 

The water chain is composed of the fol-

low: 

□ Gravity inlet of wastewater in a manhole including a screen compactor (MID 4V type screen 

compactor) 

 

□ Automatic screen 

□ Manufacturer : MAIND 

□ Cut-off threshold : 20 mm 

□ Outer diameter of the grid : 400 mm 

 

□ Wastewater lifting station 

□ Storage capacity : 50 m3 

□ Number of pumps 2 + 1 (standby) 

□ Supplier : KSB 

□ Type : KRTD 100-251/114UG-S 

□ Unit flow : 208 m3/h 

□ Absorbed power : 5,9 kW 

□ Electromagnetic flowmeter on the pump discharge 

 

□ Fine screening, Sand removal, De-oiling and Effluent screening 

□ Prefabricated compact unit; Brand : ESTRAGUA 

□ Capacity : 208 m3/h 

□ Fine screening 

o Number : 2 

o Inclined grid field conveyor grid, cut-off threshold: 6 mm 

o Compaction of extracted waste and overflow in trucks 

□ Degreasing 

o Lateral degreasing canal with surface scraper 

o Aeration: flow = 75 m3/h - Pressure = 0,5 bar effective 

□ Sand removal 

o Unspecified gap capacity 

o Sand extraction by screw 

□ Screening function 

o Rotary drum type - number 2 

o Initial cut-off threshold: 1 mm - to date the cut-off threshold has been increased to 
2 mm following a replacement 

o Speed of passage between the spacing of the drums grids: not known 

o Grid field cleaning with pressurized water: 5,7 m3 / h at P = 3 bars 

□ Pre-treated wastewater transfer tank 

o Number of pumps 2 - one in operation and one in standby 



 

 

o Supplier : KSB 

o Type : Sewabloc D 100-251 G H 132M 04 

o Unit flow : 208 m3/h 

 

o TDH : 8,0 m 

o Absorbed power : 5,9 kW 

 

□ Biological treatment: Anoxia - Aerobic - buffer basin 

□ Anoxia zone inlet (2 lines, total volume at nominal capacity : 260 m3) 

Agitator: Brand Landia 

o Rotation speed 157 rpm 

o Paddle diameter : 620 mm 

o Absorbed power : 1, 1 kW 

□ Aerobic zone (2 lines, total volume at nominal capacity : 832 m3) 

Compressor : Brand GEA 

o Type : DRESSER ROOTS 59 URAI-DSL 

o Number : 3 

o Water level in the biological basin : 5, 5m 

o Unit capacity : 450 Nm3/h 

o Discharge pressure : 1,65 bar absolu 

o Daily oxygen requirement : 2300 kg O2/j 

o Peak oxygen requirement : 190 kg 

O2/h Membrane tube diffusers : Brand OTT 

o Diffuser type : MAGNUM 2000 

o Membrane type : FLEXSIL 

□ Buffer basin (1 line, total volume at nominal capacity : 260 m3) 

Agitator: Brand Landia 

o Rotation speed 157 rpm 

o Paddle diameter : 845 mm 

o Absorbed power : 2,2 kW 

Lifting pumps to the cells of the 

MBRs. 

o Number of pumps 3 (2 pumps in operation + 1 in standby) 

o Supplier : KSB 

o Type : KRTD 200 -315/46UG-S 

o Unit flow : 229,2 m3/h 

o TDH : 3,3 m 

o Absorbed power : 2,9 kW 

o Variable frequency drive 

 

□ Membrane Bioreactor (MBR) 



 

 

□ Basin volume : 85,6 m3 

□ ZeeWeed 500 D membranes arranged in cassettes immersed in the mixed liquor 

o Number of cassettes : 2 x 2 

o Cut-off threshold : 0,12 μm 

o Membrane surface : 4000 m² 

o Specific filtration rate : 25 l/m²/h 

o Full load filtration rate : 100 m3/h 

 

□ Permeate suction pumps 

o Number of pumps 2 

o Supplier : BÖRGER 

o Type : rotary lobe pumps PL 400 

o Unit flow : 83,3 m3/h 

o Rotation speed : 404 rpm 

o Suction pressure : - 0,5 bar 

o Discharge pressure : + 0, 5 bars 

o Absorbed power : 4,8 kW 

□ Boosters for blowing air into the membranes 

o Brand ROOTS 

o Type : Model 56 URAI -DSL 

o Number : 2 

o FLow : 950 Nm3/h 

o Discharge pressure : 1,4 bar absolute 

o Power : 15 kW 

□ Sodium hypochlorite metering pump : 2 (1+1) ; 51 m3/h 

□ Citric acid metering pump : 2 (1+1) ; 17 m3/h 

 

□ Storage of treated water, Chlorination, and REUSE 

□ Permeate storage tank : 36 m3 

□ Chlorine contact tank : 43 m3 

□ Sodium hypochlorite metering pump (NaOCl): 2 (1+1); 58,3 l/d 

□ Pumps for reusing treated water : 

o Number of pumps : 2 : 1 in operation + 1 in standby 

o Supplier : KSB 

o Type : Movitec V 010/09 B4A13ES04025DW 

o Unit flow : 10 m3/h 

o Dicharge pressure : 8 bar absolute 

o Absorbed power : 3,15 kW 



 

 

2.3 - Presentation of treatment unit – Sludge process 

The current sludge treatment process consists of : 

□ Recovery pumping of sludge from membrane bioreactors (MBR) : 

□ Number of pumps: 2 (1 service + 1 secours) 

□ Supplier : KSB 

□ Type : SEWABLOC F 065-250G H 100L 06 

□ Unit flow : 20 m3/h (10 m3/h initially planned by the manufacturer but the operator's feedback in-

dicates 

20 m3/h due to the operation and the TDH at the suction; and therefore the shift of the operating 

point) 

□ Discharge pressure : 1,5 bar absolute 

□ Absorbed power: 0, 73kW 

 

□ An aerobic stabilization basin consisting of: 

□ Usable volume of 235 m3 (5,2 m usable height) 

□ Aeration from the compressors brand GEA described above in the aeration zone of the 

biological treatment of the water treatment line. 

 

□ Dehydration is carried out by centrifugation with 2 centrifuges with the following characteris-

tics: 

□ Number of centrifuge: 2 

□ Supplier : GEA Westfalia Separator Group GmbH 

□ Type : UCD 205 

□ Bowl diameter : 200 mm 

□ Power installed for the bowl : 7, 5 kW 

□ Installed power for the sludge extraction screw : 0,75 kW 

□ Theoretical hydraulic flow rate in liquid sludge at 10 – 12 g/l : 5 m3/h 

□ Hydraulic flow according to operator : 4,1 m3/h per unit nominal and approximately 3 

m3/h under current operating conditions 

□ Dryness: value not given by the manufacturer's specification sheets 

□ 2 NETZCH volumetric pumps with a unit capacity of 4m3/h supplying the centrifuges 

□ The centrates are sent to the station inlet while a conveyor screw to a truck out of the building 

conveys the dewatered sludge. 

□ Polymer unit 

□ 1 polymer emulsion unit with 1 metering pump 

□ Powder polymer is used: SOLENIS PRAESTOL type TM 856 BS, approximately 25 kg/day of 

dry polymer. 



 

 

 



 

 

Ramallah’s municipality is considering replacing the centrifuges with higher capacities. The re-

placement of these centrifuges was specified in a report dedicated to the sludge treatment optimi-

zation that, according to the conclusions, would lead to the following sludge unit in the future 

which should be integrated in the existing controller: 

□ Dewatering by centrifugation : 

□ Number of centrifuge : 2 

□ Hydraulic flow : 15 m3/h 

□ Mass flow : 150 kg DM/h 

□ Minimum dryness : 18-20% 

□ 2 positive displacement pumps with frequency inverter to power the centrifuges : 15 m3/h 

□ Number of conveyor screws: 2 (1 per centrifuge) ; Capacity : 1 m3/h 

 

□ Polymer unit : 

□ Number : 1 

□ Type : powder 

□ Agitator : to be defined 

□ Volume: Approximately 675 L (to be confirmed) 

 

2.4 - Presentation of treatment unit - Existing instrumentation and control means 

Different instruments make it possible to record, monitor and control the installations: 

□ Online flowmeters 

□ Dissolved Oxygen concentration analyzers 

□ Hydrostatic pressure measurement sensors 

□ Mixed liquor suspended solids (MLSS) in the MBRs 

□ Pressure sensors 

□ Effluent monitoring instrumentation 

□ At the station inlet : pH, conductivity 

□ At the outlet to the treated effluent : turbidity and residual chlorine 

 

Flowmeters 

□ Number : 3 

□ 1 flowmeter on the DN250 discharge sewage pipe 

□ 2 flowmeters on the two treated water pipes (permeate leaving the membrane modules - 

DN 80 section, upstream of the treated water storage tanks) 

□ Type PROMAG 10W2F 

□ Calibration conditions not provided by the operator 

 

 



 

 

 Oxygen probe 

□ Number : 2 (one per aerated basin) 

□ Type : COS 41 amperometric measurement. 

□ Calibration conditions not provided by the operator 

 pH and conductivity 

□ Number : 2 

□ 1 in the buffer tank before the biological treatment (with conductivity measurement) 

□ 1 in the buffer basin before the MBRs 

□ Type : CPS11D – 7BA21 

□ Calibration conditions not provided by the operator 

 

             Suspended solids concentration of mixed liquors in MBRs 

□ Number of sensors : 2 (1 per tank) 

□ Type CUS65-C1A2A 

□ Calibration conditions not provided by the operator 

 

             Turbidity 

□ Number of sensors : 1 (in the chlorine contact tank) 

□ Type CUS51D-AAC1A2 (not shown on the PIDs available to the operator) 

□ Calibration conditions not provided by the operator 

 

              Residual free chlorine 

The measurement is carried out in the contact basin before evacuating the treated water to the 

WADI or the "REUSE" 

□ Number of sensors : 1 (in the chlorine contact tank) 

□ Type CCS142D – GAS 80 amperometric measurement 

□ Calibration conditions not provided by the operator 

 

Level measurements 

□ Number of sensors : 3 

□ 1 in the buffer basin before the MBR 

□ Type : hydrostatic pressure sensor – FMB53. 

□ 1 in the aerobic sludge stabilization basin 

□ Type : Rod level probe – FTW31. 

□ 1 in the permeate storage tank 

□ Type : Rod level probe – FTW31. 

 



 

 

 

2.5 - Electrical distribution 

Without site visit, the description of the existing facilities is taken from the diagnostic report of the 

existing     produced by HAMAP/OIEau/EnviroConsult. 

 

Medium voltage installations 

□ Connection with the city of Ramallah by a three-phase underground electricity network 

plus neutral 230/400 V ; 

□ Electric current supply cell + busbar ; 

□ Energy metering cell on SATCO HOLLEY type DTS D 545 –G equipment with switch allow-

ing the passage of public distribution power supply to local production by a generator. 

□ Measurement of voltage per phase with MEASUREMENT LG 510 control equipment key 

switch with shutdown of the public distribution power supply and switch to internal energy 

production with the generator set. 

□ Rectification by an EPCOS BR 4008 125 KVAR capacitor bank - correct power factor : 0,99 

□ Connection between the delivery cells and the MCC part placed in the enclosure of the general 

building of the facilities and the various process use stations. 

 

Power report 

The operator has not transmitted detailed power report by equipment. However, it was reported 800 

amps of reserve on the station and between 200 and 300 amps currently used. 

The consumption reports provided below are in line with this information, making it possible to esti-

mate a power available on site of approximately 250 kVA for a current use of approximately 80 kVA. 

However, the capacitor will be limited in case of a significant extension of the required power. 

 

Consumption report 

The station's electricity consumption report is presented below : 

 

ALTEEREH WWTP MONTHLY POWER CONSUMPTION 

(KWH/MONTH) 

Feb-18 74,666 

Mar-18 61,171 

Apr-18 56,635 

May-18 60,603 

June-18 63,860 

Jun-18 70,797 

Jul-18 58,722 

Sep-18 81,720 

Oct-18 63,461 

Nov-18 60,477 

Dec-18 64,861 



 

 

Jan-19 55,038 

Feb-19 66,906 

Apr-19 45,164 

May-19 63,658 

Jun-19 55,103 

 

Safety by generator 

□ PERKINS generator and LEROY SOMMER LL5014 H WDG alternator 6 pairs of poles 

□ The general condition shows severe corrosion of the equipment. This equipment is placed 

outside the electrical building. 

□ According to the operator, equipment start-up is only guaranteed if the network loss exceeds 

five minutes. The generator set would be put into service every two months to check that it is 

working properly. 

□ Access difficulties for the delivery of fuel oil. 

 

2.6 - Distributed control 

The installation is monitored from local supervision through a screen. 6 process dashboards, com-

pleted by trend curves and the alarm log allow operators to monitor the station. The system operates 

under Microsoft XP environment. 

The 6 process views are as follows : 

□ Sewage lifting station 

□ Aeration tank 

□ Membrane tank 

□ Backpulse tank and Booster pumps 

□ Sludge digestion tank 

□ Sludge dewatering 

Remote monitoring is not possible at this time, but it remains to be considered for the future. Faults and 

alarms are recorded continuously and read from the screen. 

 

2.7 - Flow and performance report 

Given the absence of an on-site visit, the analysis of the general situation of the sludge chain is based 

on the synthesis: 

- From the diagnosic of the existing HAMAP/OIEau/EnviroConsult of July 2019 

- The sizing note of the Eagle project (Process Description, process design calculation & 

Biowin) of September 2012 ; 
- From the Suez field service report of June 2019 ; 
- Exchanges with the operator and the municipality of Ramallah by email and videoconfer-

ence during this study. 

-  

 



 

 

               Expected performances 

The nominal installation sizing flow rate is 2,000 m3/d, which corresponds to an average flow rate of 

83.3 m3/h. The peak flow is 202 m3/h. 

The purification objectives of the wastewater treatment plant are described below : 

 

* value at the inlet of the wastewater treatment plant - the value of 510 mg/l (- 15%) corresponds to 

the value at the inlet of biological treatment 

The expected performances according to the manufacturer's data are as follows : 

 

These yields must be assessed on the basis of an average sample taken from the treated effluent over 

a full day of operation, yet all the results are now obtained from occasional measurements on a single 

sample which is probably not representative.



 

 

               Current situation and nominal capacity 

The current flows treated by the Al-Tireh wastewater treatment plant are presented in the paragraphs 

below. However, it is important to point out that these data come from a summary collected in the 

diagnosic of the existing situation, itself based on a very small series of data collected since the station 

was put into service. 

As the objective of this report is to guide future operating practices in terms of self-monitoring, anal-

ysis and management of the station, only the main conclusions are reminded below. 

 

                              Theoretical capacity 

“The nominal capacity of the installations is 2,000 m³/d with a pollution load expressed in BOD5 of 

1,020 kg/d at the input of biological treatment, which represents a number of inhabitants equivalent 

of approximately 20 to 25,000 PE, although that it is not precisely defined by the manufacturer as well 

as the COD/BOD5 ratio of the effluent to be treated. 

It is not unusual that these features, in the absence of balance sheet, are those taken into account. 

We have already observed in Maghreb countries similar sizing values related to the population equiv-

alent : flow rate of 80 to 100 l/PE/d with a BOD5 of 30 to 40 g per PE per day with effluents from 

urban origin. " 

 

                                     Hydraulic load 

‘’Its evaluation is between 47.5 and 55% compared to the theoretical capacity of 2,000 m³/d. 

Initially, the authorities announced a daily volume of 1,425 m3/d; this value seems optimistic because 

a simple calculation made from the inlet flowmeter gives an average flow of 1,108 m3/d. 

During the winter period, a large fraction of wastewater is directed to the WADI, this is the conse-

quence of a lack of flow regulation on the wastewater inlet network and of the technical choice of the 

water supply screening equipment placed on the lifting station.’’ 

Note that in the December 2020 exchanges, the operator reported an average flow rate entering the 

station of 1600 m3/h. 

 

                                     Polluting load 

“Its evaluation is between 37 and 61% compared to the nominal capacity of 1020 Kg BOD5/d. 

The calculations that led to this pollution load are the result of the hydraulic flow, the load calculated 

in BOD5 and a ratio of the results obtained on a grab sample / average sample proportional to the inlet 

flow. 

It is under these conditions that the quantity of dewatered sludge to be treated was evaluated at the 

value of 3000 kg per calendar day (525 kg DM/d at 17.5% dryness)." 



 

 

In the sizing report for the sludge unit, we have retained higher sludge flows to be treated, taking into 

account the latest feedback from the operator presented in the previous chapter. 

TABLE 1 CHARACTERISTICS OF CURRENT AND NOMINAL SLUDGE FLOWS TO BE 

TREATED 

Parameter Current flow 
Nominal 

capacity 
Unit Comments 

Inlet flow rate 1600 2000 m3/d 
Current average accord-

ing to the opera-
tor 

 

BOD5 

 

600 
 

600 
 

g/m3 

Analyies ranging from 300 to 

1200, the EnviroConsult re-

port showing an average of 

631 mg / l over the 11 analy-

sis carried out since the start-

up in 
201
4. 

BOD5 flow 960 1200 kg/d  

Sludge flow 730 912 kgMS/d 
80% of the BOD5 load elimi-

nated (95% of the in-
coming load) 

Mixed Liquor 10 10 
kgMS/m 

3 
Concentration objective in 

a normal situa-

tion 

Excess sludge flow 73 91 m3/d 
 

Aerobic digester 235 235 m3  

Residence time 3,2 2,6 d  

 

Our analysis of the sludge unit overhaul report led us to identify the following dysfunctions : 

□ The concentration of sludge in the mixed liquor is too high. The values observed vary between 

15 and 34 g/l for a target value of 10 g/l. This high concentration of the mixed liquor accelerates 

the biofouling on the bioreactors and disrupts the entire chain. 

□ The flow of extracted sludge and the flow of centrifuged sludge is between 4 and 5 times 

higher than the flow of produced sludge and the flow of dehydrated sludge. 

The origins of these dysfunctions are, according to our analysis, linked to : 

□ Undersizing of centrifuges ; 

□ An unsuitable polymer preparation. 

 

2.8 - Summary of current operations 

              Screening and pretreatment 

The existing diagnostic report stated frequent effluent overflows, due to the excessively high speed of 

passage of the effluent in the grid field, which required replacement of the rotating drums (passage of 

the spacing of 1 to 2 mm). Changing the cutoff threshold has apparently partially resolved the overflow 

issues. However, dysfunctions on the sludge chain and returns to the head of the line probably cause 

an excessive concentration of floaters on the water chain. 



 

 

The chain does not seem to have specific treatment to trap the floaters. Very little information is given 

on the operation of the ESTRAGUA oil separator and it is clearly stated on the rest of the station 

(water and sludge) of basins containing numerous floaters, foam and accumulation on the surface with-

out the possibility of extract them. 

 

             Biological treatment 

The existing diagnostic report states the following conclusions: "The oxygen concentration appears 

very insufficient if the value is correct (0,49 mg/l); the operator displays a set point of 3 mg/l, a value 

which appears to be slightly high. In current operation it should be around 1,5 - 2 mg/l. On this instal-

lation, there is no REDOX probe control. The presence of floaters in large quantities amplifies the 

dysfunctions on the MBR cells (fouling problem). " 

 

MBR 

The sludge taken from the outlet of the MBR cells is recirculated by gravity at the head of the first 

anoxic basin (indicated recirculation flow rate of 460% compared with the incoming flow). According 

to the diagnostic, the concentration of sludge in the mixed liquor is too high. The observed values vary 

between 15 and 34 g/l for a target value of 10 g/l. This high concentration of the mixed liquor acceler-

ates the biofouling on the bioreactors. 

It should be noted that screening and especially degreasing are imperative and must be performed 

correctly in order to ensure correct operation of the MBRs. 

Nitrification must be complete and regular. From the values communicated by the operator (three val-

ues only) it is not possible to know since 2015 whether the N-NH4 + concentration is less than 1 mg/l 

as recommended by the manufacturer. 

The main observations and recommendations of the diagnosis of the existing situation and the suppli-

er's audit (SUEZ report) are the following : 

□ Control the pH 

□ Control dissolved oxygen in the biological unit 

□ Check the correct operation of the oil removal in the pretreatments, as too much floaters 

over the entire chain. 

□ Reduce the concentration of the mixed liquor, 

□ Apply the membrane cleaning conditions set by the manufacturer, 

□ Improve monitoring of performance and operating conditions, 

□ Analyze the treated water discharge parameters on a representative sample once or twice a 

month without disregarding N-NH4 +. 

If the conclusions of all stakeholders are consistent, it appears that it is impossible for the operator to 

respond to two of the recommendations : 



 

 

 

 

                    Aerobic stabilization (Sludge digestion Tank) 

The aerobic stabilization basin acts as a buffer between the extraction of sludge from the MBRs and 

the feed to the centrifuges. An oxygen concentration between 0,5 mg/l and 1 mg / l is recommended to 

avoid degassing in centrifuges. However, the absence of an oxygen measurement probe prevents the 

control of the aeration, which today operates in continuous forced mode. 

 

Given the production of sludge on the station, it appears that the aerobic stabilization basin serves 

mainly as a buffer basin and does not allow real degradation of the organic matter due to a residence 

time and insufficient volume. A residence time of 6 to 8 days can make it possible to reach a temper-

ature of the order of 50 ° C (naturally in temperate climates due to the temperature of the air blown in 

and the biological activity) in the reactor and a elimination of 40% of organic matter from sludge. This 

mineralization of the sludge would facilitate their dehydration but it is impossible in the existing fa-

cilities. 

 

                       Centrifugation 

Due to the high concentrations of the mixed liquor, centrifuges operate continuously on the station. 

In addition, the current dryness of the sludge after dewatering is too low, around 17%, and the sludge is 

viscous and plastic. This can, among other things, be caused by a malfunction in the preparation of the 

polymer. 

The degradation of the capture rate causes a departure of sludge in the centrates which return to the 

head of the water line and concentrate the station endlessly. The probable causes of the very low catch 

rate are : 

Excessive mass flow to the centrifuge 

 

□ Too low a relative speed: speed to be set by the supplier (who should at the same time check 

the setting of the liquid ring). 

□ A dysfunction of the polymer preparation: a powder polymer (PRAESTOL type TM 856 

BS) is used while the manufacturer planned an emulsion unit. A powder polymer requires 

a maturation of at least 60 min to allow its activation. This is not possible under current 

conditions. In addition, the operator mentions a use of 25 kg per day, which seems to be 

twice the required concentrations (on the basis of a use of polymer at 9 kg AM/tDM for a 

The reduction of floaters is not possible, due to the lack of an installation allowing their re-

covery and evacuation on the chain. 

 

Reducing the concentration of the mixed liquor is not possible, due to dysfunctions that do not 

allow      sufficient sludge to be extracted. 



 

 

polymer at 50% AM; 13 kg/d would be sufficient) but can be explained by the overconcen-

tration of the mixed liquor. 

□ Poorly controlled returns to the inlet inducing an increase in the colloidal state of the sludge 

that degrades the quality of the floc. (Analysis of the centrates would allow validating this 

hypothesis; however, a simple sampling could already guide the conclusions: an unusual 

black color would be due to the presence of numerous particles which pass overflow from 

the diaphragm and which return to the station inlet; and an excessive presence of foam would 

confirm the problem of floating matter. 

□ The residence time in the digester is too short, inducing very little mineralization, which 

does not improve the ability of sludge to dewater. (Cf. previous chapter). 

 

 

It is likely that several of the above hypotheses cause the observed dysfunctions. All the causes       will have 

to be treated to obtain sludge suitable for solar drying that the municipality, in collaboration with its 

partners, undertakes to implement. 



 

 

3 - INSTRUMENTATION AND AUTOMATION RECOMMENDATIONS 

3.1 - Instrumentation recommendations 

The station lacks certain measuring instruments to monitor all flows, to control it correctly, and to 

produce reports on the operation and performance of the treatment. The sludge unit is notably under-

instrumented and cannot be monitoring correctly, as it is which leads to many assumptions about its 

operation. The main input and output measurement points are also missing. The list of instrumentation 

to be added to the station is presented below depending on the available budget: 

□ Measuring on reused treated water (« REUSE ») ; 

□ Measuring of treated water discharged into the natural environment to the WADI ; 

□ Measuring of untreated water bypassed to the WADI at the station inlet ; 

□ Measuring of the mixed liquor extracted from the MBR cells to the aerobic stabilization basin; 

□ Measuring of sludge feeding the centrifuges from the stabilization tank ; 

□ Measuring of the polymer used on the sludge line ; 

□ Installation of automatic wastewater samplers at the station inlet and at the station outlet ; 

□ Installation of an oxygen probe in the aerobic stabilization basin ; 

□ Establishment of an in situ laboratory and associated equipment, as well as a portable probe 

(pH, redox, conductivity and O2); 

□ Upgrade of the existing instrumentation with at least the recalibration of the oxygen, pH and 

conductivity measurement probes; and a recalibration of the flowmeters. 

□ Update the existing SCADA system with integration the new instrumentation as well. 

 

Measuring on reused treated water (« REUSE ») ; 

The measuring of reused treated wastewater is necessary to carry out the hydraulic balance of the sta-

tion with the incoming wastewater and the water discharged to the WADI. 

An electromagnetic flowmeter must be installed on the DN65 pipe downstream of the 2 booster 

pumps. 

We recommend placing the flowmeter in DN50 with a reduction in diameter to increase meas-

urement reliability. 

The general specifications associated with the implementation of this electromagnetic flowmeter are 

specified in the chapter dedicated to the installation conditions of electromagnetic flowmeters in 3.3 

and 3.3.1. 

 

Measuring of treated water discharged into the natural environment to the WADI ; 

The measuring of the treated wastewater discharged to the environment is important for carrying 

out the hydraulic balance of the station with the incoming wastewater and the reused treated 

wastewater. 



 

 

An electromagnetic flowmeter should be installed on the DN400 pipe downstream of the chlorine 

contact tank. 

We recommend placing the flowmeter in DN200 with a reduction in diameter to increase meas-

urement  reliability. 

The general specifications associated with the implementation of this electromagnetic flowmeter are 

specified in the chapter dedicated to the installation conditions of electromagnetic flowmeters in 3.3 

and 3.3.1. 

 

FIGURE 4 : LOCATION OF TREATED WASTEWATER FLOWMETER 

 

              Measuring of untreated water bypassed to the WADI at the station head 

The metering of wastewater bypassed at the station head is necessary to monitor the risks of pollution 

of the natural environment. 

The operator fit the manhole at the head of the plant, upstream of the lifting tank, with a grid (cut-off 

threshold not specified). When the automatic screening system at the inlet of the lifting tank becomes 

clogged, this causes the manhole to be loaded, it overflows and discharge untreated wastewater to the 

Wadi. 

 

 

 

FLOWMETER IN INSPECTION HOLE TO BE CREATED 



 

 

 

FIGURE 5 : WWTP MANHOLE (DIAGNOSTIC OF THE EXISTING) 

 

In order to monitor discharges and limit health risks, we recommend equipping the manhole with an 

overflow as well as an ultrasonic level probe to monitor the bypass flows at the station head. 

To do this, the layout must be carried out as follows : 

□ Levelling around the manhole and masonry (drilling + waterproofing) to settle a DN250 pipe ; 

□ Connection of the overflow on the WADI (DN250, slope of 1% min, approximately 2,5 linear 

meters) ; 

□ Installation of a stainless steel box with trapezoidal inlet ; 

□ Setting up an ultrasonic level measurement in the manhole ; 

□ Calibration and information transfer to the automated system. 

 

FIGURE 6 : LOCATION OF THE OVERFLOW TO BE CREATED ON THE MANHOLE 

 

The municipality will have to ensure the regulation compliance of such device implementation 

before  undertaking this work. 

 

Overflow - Bypass 



 

 

 

Example of a manhole overflow construction : 

 

FIGURE 7 : TYPE OF LAYOUT OF THE MANHOLE 



 

 

Measuring of mixed liquor extracted from the MBR cells to the aerobic stabilization 

basin 

The measuring mixed liquor extracted from the MBR cells is necessary to assess the flows on the 

station and correctly control the sludge line. 

One (1) electromagnetic flowmeter must be installed on the DN80 pipe downstream of the 2 drain 

pumps. 

We recommend placing the flowmeter in DN65 with a reduction in diameter to increase meas-

urement reliability. 

The general specifications associated with the implementation of this electromagnetic flowmeter are 

specified in the chapter dedicated to the installation conditions of electromagnetic flowmeters in 3.3 

and 3.3.1. 

 

              Measuring on the centrifuge feed ; 

The measuring of the sludge feeding the centrifuge is necessary to assess the flows on the station and 

correctly control the sludge chain. 

Two (2) electromagnetic flowmeters must be installed on the DN65 centrifuge feed pipes, down-

stream of the 2 positive-displacement booster pumps but before the point of polymer injection. 

We recommend installing the flowmeter in DN65 because smaller diameters would increase the 

risk of clogging; moreover, it can be shared with the mixed liquor extraction flowmeter in terms of 

spare part. 

The general specifications associated with the implementation of this electromagnetic flowmeter are 

specified in the chapter dedicated to the installation conditions of electromagnetic flowmeters in 3.3 

and 3.3.1. 

 

                 Measuring reagents used on the sludge chain 

The measuring of the reagents used on the sludge line is necessary to carry out the station balance 

sheets and to count the polymer consumption. 

An electromagnetic flowmeter should be installed on the polymer supply line between the matura-

tion tank and the injection points. 

The diameter of the flowmeter must be specified by the operator and then justified by the supplier 

according to the installed new polymer unit. As a first approach, a reduction in diameter and the im-

plementation of a DN25 should be implemented to make the measurement more reliable. 

The general specifications associated with the implementation of this electromagnetic flowmeter are 

specified in the chapter dedicated to the installation conditions of electromagnetic flowmeters in 3.3 

and 3.3.1. 

 



 

 

               - Automatic wastewater samplers at the station inlet and outlet 

Flow-driving automatic samplers should be set up at various locations in the station to allow sampling 

of effluents and thus assess their quality. Associated with the knowledge of the flows, it will be pos-

sible to determine a representative balance of the flows passing through the Al Tireh WWTP. Also, 

two (2) automatic samplers must be installed on the wastewater inlet and outlet of the station. 

Positioning : 

The sampling point will be located in a homogeneous medium in order to correctly apprehend sus-

pended and floating matter. Sampling in laminar flow is therefore most frequently to be avoided and 

implantation downstream of a flow measuring device will be recommended. 

In all cases, the sampling point at the inlet of the station will be upstream of the returns untreated water 

to the head of the plant (centrates, overflow, etc.) and any injections of external inputs. It can therefore 

be placed in the manhole before the lifting cover. 

 

FIGURE 8 : INLET SAMPLER LOCATION 

The sampling point at the outlet of the station will be located in the Chlorine con-

tact tank. Equipment : 

Samples are taken using automatic sample collectors, driven by the flow rate and are representative 

of the quality of the effluent over a period of 24 hours. 

The samplers must be refrigerated and thermostatically controlled (4°C). 

The inlet sampler is assigned to the inlet flowmeter; the outlet sampler is assigned to the outflow flow-

meter. 

FLOWMETER IN INSPECTION HOLE TO BE CREATED 

Inlet Sampling Point 



 

 

In order to limit the number of sample handling operations and given the number of analysis to be 

carried out on the station (1 or 2 per month depending on the parameter to be analyzed), the use of a 

single bottle sampler is recommended. 

Operational criteria : 

□ Minimum suction speed 0,5 m/s, 

□ Diameter of the sampling pipe between 9 and 15 mm, 

□ Volume taken per dose greater than 50 ml, 

□  A limit difference of 10% between the volume of taken sample and that to be theoretically 

obtained over 2 hours, 

□ Performing a preliminary clean-up of the sampling circuit before each sampling cycle, 

□ The internal temperature of the air in the sampler must be 4°C +/-2°C 

□  The sampler must be assigned to a continuous flow measurement (sampling pulse given 

by the flowmeter), 

□  A sampling cycle must carry out at least 6 to 7 samples per hour of effective rejection, ie 150 

on a daily average for a continuous rejection. 

 

                   Addition of an oxygen probe sensor in the aerobic stabilization basin (Sludge Tank) 

An oxygen concentration between 0,5 mg/l and 1 mg/l is recommended to avoid degassing in centri-

fuges. However, the absence of an oxygen measurement probe prevents the control of the aeration 

which now operates in continuous forced mode. 

It is recommended to add an oxygen probe in the aerobic stabilization basin which will allow the 

operation of the aeration of this basin to be controlled by the measurement recovered in the automatic 

device. 

However, the PID "Sludge Digestion Tank" indicates that there is no automatic valve on the DN80 

compressed       air supply line. Therefore; a solenoid valve should be installed to regulate the injection 

of air into the aerobic stabilization basin. 

 

                     Upgrade of existing instrumentation 

Several instrumentations should be recalibrated in particular of the following equipment / instrumen-

tation: 

□ Flowmeter at the outlet of the wastewater pumping station ; 

□ pH / conductivity measurement on the transfer chamber at the pre-treatment outlet ; 

□ Oxygen probes in aerated basins ; 

□ Suspended solids probes in MBR basins ; 

□ Metering pumps; 

□ Turbidity and Chlorine in the contact area 



 

 

□ Permeate pumps operation  

It is possible to use the portable probe or certain mobile flow measurement devices (electrode type 

on pipes under load) to check the correct calibration of the equipment in situ and avoid recalibration. 

Level measurements can also be verified by comparison with laser rangefinder or conventional meter. 

3.2 - General information on the conditions for implementing the instru-

mentation 

All continuous measurements must allow the sending of signals (thresholds, pulses, instantaneous 

values) to the automatic controller connected to the supervision. The sensors are subject to specific 

operating conditions, the main ones of which are : 

Environmental conditions 

□ Flow intensity, if applicable. 

□ Need not to disturb the flow at the place of measurement. 

□ Grease and suspended solids content of the water; the latter, when they are trapped by a 

probe, can distort or even stop the measurement. 

□ Sheet flow processes which can destroy the sensors struck by these materials. 

□ Aggressiveness of effluents. 

□ Aggressiveness of the atmosphere of structures and premises. 

 

Conditions linked to the quantities to be measured and their variation 

□ Rapid evolution of measured phenomena, 

□ Variation range of the parameter to be measured which can be large (in the case of levels in 

pumping stations in particular), which leads to an absolute uncertainty of the measurement that 

is higher when the range is larger. 

The sensors must be installed in such a way as to be accessible, without any particular or exceptional 

technical means. All measuring instruments will include at least the following items : 

□ Measuring sensor ; 

□ Transmitter ; 

□ Local indicator ; 

□ Supports required for sensor and transmitter ; 

□ Label identifying the type of measurement. 

Devices intended to operate outdoors must withstand the following operating conditions : 

□ Temperatures : -20 °C à + 50 °C 

□ Humidity : 100% 

They will also have to withstand dust, vibrations and nuisances. 

Particular attention must be paid to the installation of measuring instruments in order to guarantee : 



 

 

□ Perfect representativeness of the information given the nature of the measured parameter; 

□ Full accessibility to make maintenance, calibration and replacement operations as easy as pos-

sible. An inspection hatch will be provided for each measuring instrument, the size of which 

will be adapted to the equipment. 

The transmitters will be installed near the measuring device to facilitate calibration op-

erations. All transmitters installed outdoors must be : 

□ IP65 minimum 

□ Protected in a box or under a cap (appropriately oriented) to be visible without opening the box.  

The company that will be responsible for installing the new measuring instruments will have to sup-

ply, install, test, commission and calibrate all of the instrumentation; as well as the supply of consum-

ables necessary for these start-up operations. The operator is also recommended to have existing in-

struments calibrated. 

 

                    General information on electromagnetic measuring devices 

The following measurement tools are concerned by this chapter : 

□ Measuring of treated water discharged into the natural environment ; 

□ Measuring of treated water delivered to the "REUSE" ; 

□ Measuring of liquid sludge extracted from MBR cells to the aerobic digestion basin ; 

□ Measuring of liquid sludge feeding centrifuges. 

These devices will have to measure instantaneous and totalized flows. They will be fitted with an 

automatic zero adjustment and a self-diagnostic device with an alarm output. 

Technical characteristics : 

□ Measuring range : 0 to 10 m/s, freely programmable, 

□ Current output : 4 to 20 mA Hart 

□ Pulse output : Open collector (passive), Umax.30V, Imax.250 mA. Freely configurable pulse 

values. Max frequency 400 Hz, NPN, 

□ Maximum pulse duration: 2 seconds, 

□ Accuracy: +/- 0,5% of measure, +/- 0,01% of FE (10m/s), 

□ Electrodes: stainless steel 316L, 

□ Protection : IP 67 

□ Earthing with electrical and magnetic isolation 

□ Preferred vertical assembly 

The transmitter, which can be moved, will be placed in such a way as to respect the maximum 

distances reserved for obtaining accurate and usable analog output information (4-20 mA). 

These devices will be installed in accordance with the manufacturer's instructions respecting the 

straight lengths (5xD upstream and 3xD downstream) and between flanges. 



 

 

If the flow measurement must be carried out on a buried pipe, the flowmeter will then be installed in a 

manhole that can be visited. If the flowmeter is installed in a manhole or a pit, or at a height, the 

transmitter must be deported and positioned as close as possible on a support or in a room close to 

human height. 

For large diameter flowmeters, the holder must provide for the installation of sleeves ensuring the re-

placement of the flowmeters when they are dismantled. 

                    General information on ultrasonic level sensor devices 

The following measurement tools are concerned by this chapter : 

□ Measuring of wastewater by-passed at the station head. 

An ultrasonic measurement chain will be made up of two elements: the sensor itself called a “trans-

ducer” and its associated measurement converter. 

Characteristics of the ultrasonic sensor or “transducer” : 

□ Body in material unalterable to attacks from the surrounding environment (wastewater), 

□ Protection index IP 68 / xmCE: the transducer, designed to withstand permanent immersion 

without damage, will therefore be delivered with its own length of cable and possibly its sub-

mersion kit, 

□ Solid transmission / reception angle limited to 12 degrees, 

□ Possibility of removing of parasitic echoes, 

□ Dead band less than or equal to 30 cm, 

□ Temperature probe integrated in the transducer itself (and not in the converter), 

□ Mounting on stainless steel flange with stainless steel screws, 

□ Accuracy: 1% of full scale over the entire scale. The full scale of measurement will depend on 

the height of the structure or the tank. 

□ The sensor will be installed so that its active face is parallel to the liquid level and that no 

element, other than the liquid level, can reflect the echo and interfere with the measurement. 

In addition, the sensor will be set at a sufficient dimension so that there is no dead zone when 

measuring the highest liquid level. 

□ The sensor support must allow its assembly and disassembly without special technical means. 

Characteristics of the signal converter : 

□ Locally with adequate protection r as close as possible to the equipment, minimum IP65 with 

protection cap (appropriately oriented) to be visible without opening the box 

□ Display on LCD screen of the measurement in physical unit, 

□ Programming and setting using function keys on the front panel, 

□ Possibility of physical scale changes and analog signal offset ("offset") in the event of a 

drift of the probe signal, 

□ Galvanically isolated 4-20mA current output, proportional to the measured physical 

height: it is recommended to calibrate the 4-20mA directly proportional to the full scale of 



 

 

the associated probe, 

□ Possibility of configuring the fallback of the analog output when the dead band is reached 

or in the event of a fault. 

□ "Instrumentation fault" output : The instrumentation fault will be reported to the automatic 

controller by setting the 4-20mA signal out of range (less than 4 mA recommended). 



 

 

3.3 - Synoptic of the instrumentation 

The instrumentation to be added to the station to allow efficient and representative monitoring of the flows passing through the WWTP is presented in red on the 

following synoptic : 

 



 

 

3.4 - SCADA system 

The automatic controller provides the various regulations based on the continuously measured values, 

sequential operations, management of reagent or sludge storage. It controls the operation of the safety 

devices installed (high or low thresholds, pressure, temperature, etc.) as well as the utilities (phase 

inversion for example). 

Given the age of the station and its commissioning in 2014, it should be doing overhaul the station's 

automatic control system by furnishing a new desktop computer (like Hp or Dell or equivalent); intel 

core i7; with min 30 inches 4K monitor; with updating the existing SCADA program and Integration 

of the new instrumentation into the existing automatic control system with the repatriation of the fol-

lowing information  more particularly : 

□ Operating data of the new centrifuges from the dedicated automatic controller and its 

exchange table (start / stop status, errors); 

□ Operating data for centrifuge booster pumps (start / stop status, errors); 

□ Polymer unit operating data (start / stop / errors status of the agitator (s) in the mixing 

tank); 

□ Report of the signal from the 6 electromagnetic flowmeters (centrifuge supplies + 

mixed liquor dischargel + treated water measuring + REUSE measuring + diluted poly-

mer measuring); 

□ Information report of the signal of the overflow level measurement of the manhole; 

□ Conversion in the automatic controller of the heights of the water height into flow according 

to the height / flow law, which depends on the characteristics of the installed rectangular or 

triangular threshold. 

Either the hydraulic law is provided with the supply of the threshold; either the threshold 

will be made in a more "handmade" way and it will be necessary to convert in the automatic 

controller the layer of water into flow according to the Toricelli formula: 

 

With Cd the flow coefficient to be calibrated by the measurement campaigns, L the width 

of the rectangular threshold, y the thickness of the water layer above the threshold and α 

the inlet angle (in radians). This model therefore only requires a measurement of the height 

of the water just upstream of the threshold (y), the rest corresponds to the geometric char-

acteristics and setting parameters. 

□ Oxygen probe in aerobic stabilization basin and integration of the piloting of the newly 

added electrical valve. Since air blowers are common with aerobic biological tanks, only the 

solenoid valve (EV) will be controlled. A high threshold of 1 mg/l will be set up for closing 

the EV and a low threshold of 0,5 mg/l for opening the EV. 

□ Sending flow rate information to the input and output samplers station and return on the 

state of samplers (available / error). 

□ Update of the views in supervision by integrating the new equipment and instrumentation 

mentioned above and the continuous display of signals. Also, each flowmeter will be associ-

ated with a flow totalizer. 

□ Implementation of automatic monthly and annual balance sheet export modules. 

 

 



 
 

 

 

3.5 - Establishment of a laboratory 

Organization 

To ensure the management of the station but also to monitor its performance and ensure self-moni-

toring of the site, it is recommended to set up an in-situ laboratory to limit external services and 

strengthen monitoring. 

The laboratory can be installed in an existing room. According to the recommendations of the oper-

ator and the municipality, several options were possible: 

□ Option 1: by compartmentalizing the existing office area near the operator's utilities; 

□ Option 2: by compartmentalizing the electricity building; 

□ Option 3: by using the modular building at the station entrance which is currently unused. 

 

Considering the constraints below: 

□ Need to have a water point to wash the equipment; 

□ Need to have at least 10 m² of surface to have an adequate working environment (storage 

space, mulching, extractor hood, etc.) 

□ Need to have an air outlet to the outside for ventilation of the extractor hood; 

It seems more appropriate to retain option 3 of using the modular building at the entrance to the sta-

tion. 

 

              Purchase of material 

See the BOQ 

               Analysis frequency 

The flow measurement and recording device allows continuous measurement, 24 hours a day and 

365 days a year, of flows upstream and downstream of the station; as well as sludge flows passing 

through dehydration. 

Samples are taken over 24 hours by automatic samplers, in proportion to the flow rate, on the efflu-

ent at the inlet and outlet of the station according to the following minimum annual frequencies : 

 

Parameters Inlet & outlet 

FLow 365 

BOD5 12 

COD 24 

SS 24 

NTK 12 

NH4 12 

NO2 12 

NO3 12 



 
 

 

 

PT 12 

T°C 24 
Sludge dryness (before 

and after dehydration) 24 

 

               Documentation 

In order to monitor the operation and self-monitoring of the station, it is recommended to set up a 

certain number of documents and procedures available on site at any time: 

□ A table of analysis results; 

□ A self-monitoring handbook including: 

□ An annual self-monitoring schedule, 

□ Self-monitoring equipment available on site, 

□ The modalities of reporting to the competent authorities (municipality of Ramallah), 

□ Internal organization 

□ The methods of operation, control and analysis, 

□ The location of measurement and sampling points, 

□ External bodies to which it entrusts all or part of the monitoring, 

□ The qualification of people related to this system. 

□ A logbook keeping up to date the history of the station and more particularly: 

□ Life and control sheets for each material, 

□ Equipment calibration sheets, 

Operating modes for calibration and maintenance of equipment, 
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2.  QUANTITIES 

The nature of this contract is measured unit price contract and the Bill of Quantities (BOQ) shall re-

flect this fact. BOQ shall be read and construed in conjunction with other Contract Documents. 

General directions and description of work and material given in the Technical Specification are not 

necessarily repeated in the Bill of Quantities. The Technical Specification forms an integral part of the 

Bill of Quantities. 

The Tenderer is obliged to check the number of the pages of the Bill of Quantities and should any be 

found missing or duplicated or the figures or writing indistinct, the Tenderer must notify the Em-

ployer/Engineer at once and have the matter rectified before the Tender is submitted. No liability what-

soever will be accepted in respect of any claim for errors in the Tenderer’s offer resulting from failure 

to comply with the afore-going. 

The Tenderer is deemed to have visited the site and fully acquainted himself as to the location of 

works to be carried out and to all conditions which may affect the performance of the works, including 

but not limited to: 

 Surface conditions. 

 All safety regulations and employer site safety procedures. 

 All Palestinian regulations. 

 

The Tenderer is also deemed to have surveyed the actual condition of the site and made his own assess-

ment of the type and extent of the works prior to submitting his offer. 

The Tenderer should submit with his technical offer, the catalogs of the proposed materials and goods 

with the country of origin. However; missing of such information might cause to consider the bid as 

non-responsive. Since the winner is the lowest – responsive bid 

The tenderer should include and consider in his units prices all the expenses that are described below 

and/or shown in the drawings ect while those things are not mentioned specifically at the BOQ items. 

Notwithstanding that practical care was exercised in preparing the BOQ, but all quantities given herein 

shall be deemed to be estimated quantities of the work to be done but they are not to be taken as actual 

and correct quantities of the work to be executed and they are not to absolve the contractor of his obli-

gations under the Contract. They are not to be taken as guarantee that the actual quantities increase or 

decrease, and any claim whatsoever submitted for cost or extra expenses incurred from such increase or 

decrease will not be accepted by Employer/Engineer except where else stipulated in the Contract. 

 

 

3.  MATERIALS 

All materials used are to be of the best new available and subject to the Employer/Engineer approval, 

and of durable nature, guaranteed, not liable to any base exchange and manufactured according to ap-

plicable BS, ASTM or DIN Standards.  Execution also is subject to approval of Employer/Engineer and 

shall be the best available common practice in engineering codes at the time of execution. 
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Items that contain materials or products of special make with names of manufacturers are to be taken as 

samples of what will be required. Subject to the Employer/Engineer approval, the Contractor may, at 

his discretion, offer similar products of other make if the equivalent quality of the specified materials is 

guaranteed. In this case, the Contractor shall submit a description and/or drawings showing all technical 

conditions, characteristics, make, type and address of Manufacturer … etc., of the materials offered as 

alternatives. 

 

4.  PRICES AND CURRENCY 

The prices given, by the Contract, hereunder in the BOQ shall be in Euros and shall not be exchangeable 

with other foreign currencies. Furthermore inflation and escalation or changes whatsoever shall not be 

subject of claim later on. 

The Unit Prices entered against the various items in the following Bill of Quantities include all opera-

tions for execution, completion and maintenance of the various items of the works finished completely 

in every respect till the final acceptance as specified or described in the Tender Documents, with or 

without modifications, either by way of additions or deductions, or alterations as may be offered in 

writing during the progress of the works, and include, without being limited to, all matters and things 

particularly referred to in the Tender Documents. 

The Unit Price shall cover all costs of every kind whatsoever including, without being limited to, all 

charges for additional site installations, relocation, supervision, labor, transportation and supply of ma-

terials; the provision, maintenance, use and efficient repair of all plant, equipment and appliance of 

every kind, the construction and maintenance of all temporary works, the performance of all services 

and the fulfillment of all obligations and responsibilities herein defined. 

The Tenderer shall be deemed to have fully considered all the conditions, obligations, and require-

ments of the Tender Documents before entering the respective unit price against the various items of 

the Bill of Quantities. 

The Unit Prices given hereunder the BOQ shall also include erection, installation, fixing, and re-fixing 

of all elements. These prices shall also include taxes, visa for labor, gate passes, accommodations for 

the Contractor’s staff and labors, all required insurance and work permits, guarantees, bonds etc. and 

all requirements necessary to have the work maintained until its final handing over. 

The Unit Prices given hereunder in the Bill of Quantities for this work shall also include overheads, 

risks, profit etc. and all other financial matters to have all these civil works completed. 

The works, materials or activities listed in the following shall always be considered as auxiliary works 

to be included in the Unit Prices bid for any item in the Bill of Quantities: 

 

 Any measurement for execution and payment of the works, including the provision of measuring 

instruments, gauges, setting out marks, marking paint and relevant tools, labor, etc., the mainte-

nance and preservation of gauges and setting-out marks during the execution of the works. 

 Provision of small tackle tools or any other equipment required for the execution of the works. 

 Supply of consumable for the Contractor’s equipment. 
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 Removal of all contamination (refuse, debris, building rubbish and the like) arising from or in con-

nection with the Contractor’s work. 

 Protection of the executed works and of the items made available for execution of the works from 

damage, fire, inclement weather, vandalism and theft etc., to the time of final acceptance. 

 Transportation of all materials and structural components from the storage places on site to the 

points of use and return transportation, if required. 

 Submitting and transporting any samples required. 

 Carrying out tests on materials and works, etc., that is required by the Engineer. 

 Fuel and lubricants for operation of Contractor’s equipment. 

 All safety precautions and measures for safeguarding labor as well as securing surrounding areas. 

 Lighting of the work site. 

 

5.  RIGHTS OF EMPLOYER 

 

The following rights are reserved to the Employer: 

 To omit individual items mentioned in the Schedule of Prices if not required in the opinion of the 

Employer and/or to replace them should it be more advantageous to execute them in another way. 

 To order execution of alternative or provisional items as if they were main items. 

 To order execution of additional works as well as alternatives of works, always in conformity with 

the conditions outlined in the Contract. 

Any order and/or delivery of material or equipment by the Contractor for performance of the works 

may only be based on instructions and/or approved execution drawings by the Employer/Engineer. 

All equipment and materials for installation and finishing works to be incorporated in this contract shall 

prior to ordering and/or delivery by the Contractor, be approved by the Employer/Engineer both in 

respect of quality and type as well as of quantity. 

 

6.  SITE ACCESS AND STORAGE 

The Tenderer shall visit the site and ascertain the location of required access onto the site and the loca-

tion of allowance for complying with the requirements and for the reinstatement to original condition 

of all roads and areas used or disturbed by the Contractor to the satisfaction of the Engineer. 

 

7.  SITE INSTALLATION 

All costs of labor, works, provisions, materials and equipment for Site Installations required by the 

Contractor and stipulated in the Tender Documents shall be included in the various unit prices of the 

Bill of Quantities. No extra payment will be allowed by the Employer for any of these activities. 
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Bill of Quantities 
Item Description 

No. 

  GENERAL: 

  The Contractor shall consider in his price all costs or expenses of all 

requirements activities to implement proper function decanters sys-

tem station but not limited to:  

  The rates to be inserted shall include for all costs associated with the 

documents called General Requirement, Specification and BOQ in 

addition to the following as well: 

  2.Detailed survey; soil test; shop drawings, test pits, site preparation 

  3.All items listed in the contract data sheet – scope of works and de-

tailed bill of quantities. 

  4.The contractor's supplied materials, water and electrical connec-

tions, testing labor and overheads. 

  5.Protection of materials, Municipality property and public service 

equipment in the vicinity of the works. 

  6.Clearing and cleaning the places and transport the debris and litter 

collected to a place approved by the corresponding municipality. 

  7.The quantities listed in the bill of quantities to follow are antici-

pated. The actual quantities may be less or more than the bill of 

quantities. Claims for changes in the quantities will not be accepted. 

The Engineer reserves the right to increase or decrease the quantities 

of works without any change in unit price or other terms and condi-

tions 

  8.All used bolts, washers, nuts … etc to build the steel structure 

building should be made of galvanized steel 

  9.Repair any damage of any service at full satisfaction of relevant 

Service Authority.     

  19.The contractor shall submit the catalogue of the insulation mate-

rial indicating the suitability for wastewater and sludge process 

  20.All the following items shall be completed according to draw-

ings, specifications, conditions and instructions by the Engineer or 

his representative. 

  21.The Contractor shall when pricing this Bill take into considera-

tion, include and allow for costs or expenses of all requirements 

stipulated in the section entitled “General Requirement, Specifica-

tion and BOQ” and preceding this Bill. 

  22.The price includes all fittings, supports, and special fittings and 

elements (diffusers, steel mesh … etc) required to finish the works. 

  23.The prices should include all required tests and any temporary 

works such as the temporary installation of fittings (blind flanges, 

thrust blocks ... etc). 
 

The items in general shall also include conduits, connection 

boxes, controls, wires, connectors, clamps, bolts, and connecting 

the cables to switchboards and common electric network are in-

cluded in the unit price. 

§ Contractor shall submit shop drawings for all electrical works to 

be approved by the Engineer before executing the work. 

§ As-built drawings shall be submitted after handing over the work. 
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§ All the electrical works shall be executed according to Standards, 

drawings, specifications and supervisor engineer instructions. Also 

unit price should include earthen system for the steel structure and 

the new machines and all according to JEDCO and civil defense re-

quirements 

All the equipment's and machines should be brand new 

§ It is recommended to use Siemens or Schneider or ABB or equiva-

lent. 

Item Description Unit Qty. Unit 

Price 

Total 

No. (Euro) (Euro) 

1 

Project sign 

LS 1   

The contractor is required to supply and install the follow-

ing: 

A project sign 1mx1,5m in size all with sturdy frames and 

supports;  

2 

Training: 

L.S 1   

 The contractor will be responsible of the system opera-

tion for the duration of one month commissioning. During 

this period, the operation manual of the system should be 

prepared and delivered by the Contractor accompanied 

with the full records of the operation process during that 

period.

 The contractor should provide the required onsite train-

ing courses of the local staff to be familiar with the project 

components.

During the period of operation, the contractor should pro-

vide 15 training hours for 6 employees (Engineers and 

Technicians) as following: 

 The training should cover the operation of all compo-

nents at the project including the operation, maintenance, 

monitoring, and control system. The contractor price 

should include the provision of all needed tool kits that 

may be required for training purposes, the tool kits should 

be delivered to RM after the end of the training course.

 The training should include 5 Hrs. “Safety Procedures 

and First Aid” training course for 6 persons. The contrac-

tor should furnish for the 6 persons all heavy duty safety 

tools and requirements (PPE) that needed to do O&M for 

the decanters like gloves; helmets, vests, heavy boots, eye-

wear protection glasses, coveralls for water proof … etc.

3 Updated the existing SCADA system (Automatic control-
ler redesign) : (section 3.2, section 3.4 , section 3.5.4, and 
section 3.1.9) 
- Integration of new instrumentations and the new decant-

ers system into the existing controller program; 
- Update of existing instrumentation and the supervision 

views and integrating the new instrumentation; 

- Implementation of automatic monthly and annual balance 

sheet  export modules; 

LS  

 

1 

  

4 INSTRUMENTATION     

4.1 Electromagnetic flowmeter on treated water discharged in 

Wadi 

Range 0 - 208 m3/h - DN200 

Supply + installation between flange on existing piping 

(including inspection hole), section  

LS 1   
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4.2 Electromagnetic flowmeter on REUSE 

Range 0 - 10 m3/h - DN50 

Supply + installation between flange on existing piping 

LS 1   

4.3 Electromagnetic flowmeter on polymer centrifugation 

Range 0 - 1 m3/h - DN25 

Supply + installation between flange on existing piping 

LS 1   

4.4 Installation of an overflow and station inlet bypass meas-

uring , section 3.2 and section 3.1.3 

- Masonry on manhole for drilling, overflow creation and 

installation of 

stainless steel box 

- Construction of DN200 PVC pipe from the manhole to 

the WADI 

- Placement of a US probe 

- Probe setting and commissioning 

 

LS 1   

4.5 Electromagnetic flowmeter DN65 ; range 0 - 20 m3/h 

1 MBR mixed liquor discharge electromagnetic flowmeter 

+ 2 Electromagnetic flowmeters for centrifuge supply 

+ 1 backup 

Supply + installation between flange on existing piping 

UNIT 4   

4.6 Setting up automatic samplers (sections 3.1.7, section 

3.5.3 and section 3.2) 

LS 2   

4.7 Oxygen probe for aerobic stabilization basin Supply + in-

stallation (section 3.1.8, and section 3.2) 

LS 1   

 

4.8 

 

Supply and installation of solenoid valve on the DN80 

pressure air line (section 3.1.8, section 3.2) 

LS  

1 

  

4.9 

Upgrade of existing instrumentation, (section 3.1,) 

LS 1   

5 LABORATORY     

5.1 Works on an existing room for installation of laboratory 

(section 3.5.1) 

LS 1   

5.2 Furnish of laboratory equipment according to detailed list 

below Table 2 (section 3.5.2) 

LS 1   

6 Supply and install Compactor for fine screen, shaftless 

screw compactor type PSA20 - or equivalent 

LS 1   

TOTAL without VAT  

DEDUCTION %   

TOTAL AFTER DEDUCTION   

TOTAL IN WORDS ……………………………………………………………………………………………………………………  

Bid Signature and stamp   
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TABLE 2 : NECESSARY LABORATORY EQUIPMENT  

Description Cost – Euro 

A lab bench  

A sink with drainer  

Glassware (beaker, test tube, pipettes, paper filters (Buchner or pleated))  

A benchtop spectrophotometer (type Hach Lange DR3900 or equivalent)     for water anal-

ysis 
 

Reagent kits with different measurement ranges depending on the sampling point (raw 

water or treated water): COD, Phosphorus, Nt, NH4, NO3. 

Price for 2 years of analysis 

 

A portable measuring device (Hach Lange HQ11D type or equivalent) with  pH, redox, 

conductivity and O2 probe 
 

A fume hood (CMR COD analysis)  

A refrigerator suitable for the storage temperatures of the analysis kits and  for the preser-

vation of the samples. 
 

Storage shelves  

A thermo balance and aluminum cups for DM (dry matter) and SS (suspended solids) 

(MVS will be subcontracted to avoid the investment of an oven at 550 ° C with gloves 
and special equipment) 

 

TOTAL to be moved to item 5.2  
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 سعار العقدأجدول/ جداول تعديل 
 

  غير مطبق .  المحلية: العملة-الجدول أ 

الوزن المقترح من 

 جانب المناقص

المبلغ المقدم 

بالعملة المحلية 

 من المناقص

القيمة األساس 

 والتاريخ
 وصف المؤشر مصدر المؤشر

رمز 

 المؤشر

  قابل للتعديلغير  __ ___ __ أ: _______ *

      ب: ______ *

      ج:  ______ *  

      د:    ______* 

      هـ: ______ *

    المجموع  1.00

 

] * يتم إدخالها من قبل الجهة المشترية، وفي حين أن " أ" يجب أن تكون نسبة مئوية ثابتة، فان ب،ج، د و هـ، 

من القيم، حيث سيُطلب من المناقص تحديد القيمة وذلك ضمن النطاق، بحيث يصل الوزن   يجب أن تُحدد نطاقاً 

 [1.00اإلجمالي إلى  = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (بنكية )كفالةنموذج كفالة دخول المناقصـة 
 

 )ترويسة البنك( 

 هذه بحسب التعليمات المشار إليها بين األقواس[]يعبئ البنك نموذج الكفالة البنكية 

 ]أدخل اسم وعنوان الجهة المشترية[.: المستفيد

 ]أدخل التاريخ[.: التاريخ

 ]ادخل اسم ورقم المنقصة[ اسم ورقم المناقصة:

 الرقم[. ]أدخل :كفالة دخول مناقصة رقم 

 ]فرع البنك ادخل اسم وعنوان[ اسم وعنوان البنك:

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

 لمناقصة. وحيث انه وفقا لشروطكم بأن العطاءات يجب أن تعزز بكفالة دخول ا -

بموجب هذه الكفالة بدفع  ال رجعة فيهملتزمون التزاما  ]أدخل اسم البنك[بطلب من المناقص، نحن 
 خل)اد]أدخل المبلغ باألرقام[ )]أدخل المبلغ بالكلمات[ أي مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز بمجملها مبلغ 

ب زاماته( بموجفور تسلمنا منكم أول طلب خطي يفيد بأن المناقص قد أخل بالتزامه )بالت العمله(
 شروط المناقصة ألن المناقص: 

 قد سحب أو عدل عطاءه خالل فترة صالحية العطاء المحددة من قبل المناقص في خطاب العطاء.  .1

 -قد فشل او رفض، مع تبليغه بقبول عطائه من قبل الجهة المشترية خالل فترة صالحية العطاء  .2
  -الفترة في أي وقت قبل نهاية صالحية العطاءكما هو مبين في خطاب العطاء أو حسب تمديد 

 في:

 توقيع العقد، إن كان مطلوبا، أو  .أ

 تقديم كفالة حسن التنفيذ وفق التعليمات للمناقصين. .ب

 تنتهي صالحية هذه الكفالة: -

فور تقديم المناقص لكفالة حسن التنفيذ وتوقيعه العقد، إذا كان المناقص هو الذي احيل عليه العقد،  .1
 أو 

 دوث أول األمرين:فور ح .2

 تسلمنا لنسخة من تبليغكم للمناقص بأن العقد لم يحل عليه، أو .أ

 بعد ثمانية وعشرين يوما من انتهاء صالحية عطاء المناقص.  .ب

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

 الصادرة عن الجهات المختصة في فلسطين.  لقوانيناواألنظمة تخضع هذه الكفالة الى  -

____________________________ 

  المفوضين([]توقيع )تواقيع( الممثل )الممثلين( المفوض )



 

 

 قرار ضمان العطاءإنموذج 
 
 يعبئ المناقص هذا النموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين األقواس[ [

 ]أدخل التاريخ[: التاريخ

 رقم المناقصة[اسم و ]أدخل: رقم المناقصةاسم و

 ]أدخل الرقم إذا كان هذا عطاًء بدياًل[: رقم العطاء البديل

 ]أدخل االسم الكامل للجهة المشترية[: إلى

 بأننا: نقرنحن الموقعون أدناه، 

 نعلم بأن العطاء يجب أن يكون معززاً بإقرار ضمان عطاء، حسب شروطكم.  -

ية لتقديم العطاءات في أية مناقصة تطرحها اية جهة مشتر يتم اعتبارنا تلقائيا غير ذوي اهليةنقبل بأن  -
، إذا ما قمنا باإلخالل بالتزاماتنا تجاه شروط المناقصة، ]أدخل تاريخ البدء[بدءا من  ]أدخل المدة[لمدة 

 بسبب أننا: 
 قبلنا وفقا لجدول بيانات المناقصة؛ أوسحبنا العطاء خالل فترة صالحية العطاء المحددة من  .1

 رفضنا قيام الجهة المشترية بتصحيح االخطاء الحسابية الواردة في عطائنا؛ أو .2

 :بعد ابالغنا بقبول العطاء من قبل الجهة المشترية خالل فترة صالحية العطاء .3

 فشلنا في أو رفضنا توقيع العقد، أو .أ

 يذ وفق التعليمات للمناقصين. فشلنا في أو رفضنا أن نوفر كفالة حسن التنف .ب

لم نكن المناقص الفائز، فور حدوث أحد  إذانعلم أن إقرار ضمان العطاء هذا ستنتهي صالحيته  -
 األمرين:

 تسلمنا لنسخة من تبليغكم لنا باسم المناقص الفائز، أو  .1

 يوما من انتهاء صالحية العطاء المقدم من قبلنا.  28بعد  .2
 

 المفوض[.]أدخل توقيع التوقيع: 

 ]أدخل االسم الكامل للشخص المفوض بالتوقيع على إقرار ضمان العطاء[االسم: 

 ]أدخل الصفة القانونية للشخص المفوض بالتوقيع على إقرار ضمان العطاء[الوظيفة: 

 ]أدخل االسم الكامل للمناقص[توقيع العطاء لصالح وبالنيابة عن: ب مفوض

 هر والسنة[]أدخل التاريخ باليوم والشبتاريخ: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 العرض الفني

 ماذج العرض الفني ن

 الرئيسيون الموظفون -
 

 المعدات  -
 
 تنظيم الموقع  -
 
 بيان منهجية العمل  -
 
 الجدول الزمني لتجهيز الموقع -
 
 الجدول الزمني لتنفيذ االشغال  -
 
 جوانب أخرى -

  



 

 

 (1الرئيسيين رقم )نموذج الموظفين 

 الرئيسيينالموظفين  جدول

ً  على المناقص تقديم أسماء الموظفين المؤهلين تأهيالً  الوظائف  حددة لكل منلتلبية االحتياجات المُ  مناسبا

هؤالء  ، وينبغي توفير البيانات ذات الصلة بخبرات"التقييم والتأهيل"معايير الثالث  القسمالتي تضمنها 

 .استخدام النموذج أدناه لكل مرشح للوظيفةالموظفين عن طريق 

 مسمى الوظيفة: 
1. 

 سم:اإل 

 الوظيفة: مسمى 
2. 

 سم:اإل 

 الوظيفة: مسمى 
3. 

 سم:اإل 

 الوظيفة: مسمى 
4. 

 سماإل 

 الوظيفة: مسمى 
5. 

 سم:اإل 

 الوظيفة: مسمى 
6. 

 سم:اإل 

 مسمى الوظيفة  
 الخ....

 سم:اإل 

 



 

 

 (2الرئيسيين رقم ) الموظفين نموذج

 الرئيسيينالسيرة الذاتية للموظفين 

 

 على المناقص تقديم كافة المعلومات المطلوبة أدناه

 "(1أخذه من جدول الموظفين الرئيسيين أعاله )نموذج رقم " )مسمى الوظيفة يتم*الوظيفة: 

 * االسم: تاريخ الميالد:

معلومات عن 

 الموظفين
 المؤهالت األكاديمية

 المؤهالت المهنية/ الوظيفة الحالية

 اسم صاحب العمل:

 الوظيفة الحالية

 عنوان صاحب العمل:

المرجع لغرض التواصل )مدير / مدير شؤون 

 الموظفين(
 رقم الهاتف:

 رقم الفاكس: البريد اإللكتروني:

 المسمى الوظيفي: الحالي:عدد السنوات مع صاحب العمل 

 

 قم بتلخيص الخبرة المهنية بالترتيب الزمني العكسي، مع توضيح الخبرة الفنية واإلدارية ذات الصلة

 .بالمشروع

 من * إلى * شركة، مشروع، الوظيفة، والخبرة الفنية واإلدارية ذات الصلة *

   

   

   

   

   

   

 

 



 

 

 النمـاذج الخاصة بالمعدات
 

دلل أن لديه القدرة على تلبية المتطلبات من المعدات الرئيسية على المناقص توفير معلومات كافية تُ 

، ولذا، يتعيَّن عليه إعداد نموذج منفصل لكل بند من "معايير التقييم والتأهيل"درجة في الجزء الثالث المُ 

قترحها المناقص، كذلك، ينبغي على المناقص تقديم كافة إدرجة، أو المعدات البديلة التي بنود المعدات المُ 

 .المعلومات المطلوبة على النحو الموضح أدناه، وإلى أقصى حد ممكن

 * نوع المعدات

 اسم الشركة المصنعة: الموديل ومعدل القوة:
معلومات عن 

 المعدات
  : * القدرة سنة التصنيع:

 الحالي:الموقع 
 

الحالة 

الراهنة 

 للمعدات

 

 

 

 تفاصيل عن االلتزامات الحالية:

 اذكر مصدر المعدات 

 مملوكة     مؤجرة   مستأجرة   ً  صنعت خصيصا
 المصـــدر

 

 ينبغي توفير المعلومات التالية فقط في حال أن المعدات ليست مملوكة من جانب المناقص.

 

 

 

 

 إسم المالك:

 

 

 المالك

 المالك:عنوان 

إسم الشخص الذي يمكن االتصال به وصفته 

 الوظيفية:
 رقم الهاتف:

 رقم الفاكس: رقم التلكس:

 تفاصيل عن اتفاقات التأجير / اإلستئجار / التصنيع المحدد للمشروع:

 اإلتفاقيات
 

 



 
47/35 

 

 

 ؤهـالت المناقصم

 

 درجة أدناه إلثبات مدى أهليتهالمناقص المُ على المناقص تقديم المعلومات المطلوبة في نماذج بيانات 

 ً   ."التأهيل"معايير التقييم والثالث للقسم  لتنفيذ العقد وفقا

  



 

 

 بيانات المناقص  - (1.1.3) األهلية نموذج
 التاريخ: 

 المناقصة: سمإ

 رقم المناقصة: 

 الصفحة ) ( من  أصل )  ( صفحات.
 

 المناقص: سم إ

 ]التاسيس بلد [التسجيلبلد المناقص الفعلي أو المقصود لغرض 

 اسم كل عضو في االئتالف )اذا كان المناقص ائتالفا(:

 :سيس الشركةأالسنة الفعلية لت

 ]:]في بلد التسجيلالعنوان القانوني للمناقص 

 للمناقص: المفوض معلومات عن الممثل 

 _________________________________سم: اإل

 ________________________________ العنوان:

  _______________________ أرقام الهاتف / الفاكس:

  ______________________ اإللكتروني:عنوان البريد 

 سخ من الوثائق األصلية لكل من:مرفق طي هذا النموذج نُ   .1

  عقد التأسيس )أو الوثائق ً لفقرة ل الموازية(، و/أو وثائق تسجيل الكيان القانوني المذكور وفقا

 ( من التعليمات للمناقصين.3.4)

 ( اتقاقية االئتالف أو خطاب إعتزام تشكيل االئتالف إذا كان المناقص ائتالفاJV وفقاً للفقرة ،)

 ( من التعليمات للمناقصين.1.4)

  ذا كان المناقص شركة إالوثائق التالية ً من التعليمات  (5.4للفقرة ) مملوكة للحكومة، وفقا

  :ثبتللمناقصين والتي تُ 

 ستقاللية القانونية والمالية للشركة.اإل 

  .أن الشركة تعمل بموجب القانون التجاري 

  لجهة المشتريةتابعة لأن الشركة ليست. 

 .  الهيكل التنظيمي للشركة، قائمة بأعضاء مجلس اإلدارة.2  .    

 



 

 

 (2.3)العقود المتعثرة نموذج 

تعثر،  علق قيد التقاضي، وخلفية عن التقاضي الم   العقد الفعلي الم 

 
 التاريخ:

 اسم المناقص:

 سم العضو في االئتالف:إ

 المناقصة:سم إ

 رقم المناقصة:

 ( من  أصل )  ( صفحات.  الصفحة )

تعثرة وفقا    التأهيل":معايير التقييم والثالث "للقسم  العقود الفعلية الم 

   الثالث "معايير التقييم والتأهيل" منذ  القسم( في 1.2.3حدد في الفقرة )ي عقد كما هو مُ لم يحدث تعثر أل
 .]أدخل العام[شهر كانون الثاني )يناير( ول من األ
 

    ُالثالث "معايير التقييم  القسم( في 1.2.3حدد في الفقرة )تعثر تنفيذ العقد/ العقود التالية كما هو م
 ]أدخل العام[: (يناير) شهر كانون الثاني ول منوالتأهيل" منذ األ

المبلغ الكلي للعقد )القيمة 
الحالية، والعملة، وسعر 
الصرف، وما يعادله 

 مريكي(األبالدوالر 

 العقدتعريف 
 تعثرالجزء الم  
 من العقد

 السنة

) أدخل اإلسم الكامل للعقد، :تعريف العقد )أدخل قيمة العقد الكلية(
  ورقمه، وأي معلومات تعريفية أخرى(

  :اسم صاحب العمل
  :عنوان صاحب العمل

 ر األداء/ التنفيذ:السبب في تعثُ 
 

)أدخل المبلغ أو 
النسبة المئوية من 
 كامل قيمة العقد(

)أدخل 
 السنة(

 الثالث "معايير التقييم والتأهيل":للقسم  بانتظار التقاضي، وفقا  

    إليست هناك حاالت ً  الثالث "معايير التقييم والتأهيل".  القسم من( 3.2.3للفقرة ) نتظار التقاضي وفقا

   إهناك حاالت ً كما  "معايير التقييم والتأهيل"الثالث  القسممن  (3.2.3)للفقرة  نتظار التقاضي وذلك وفقا
 دناه.أهو مبين 

 

 

 

 



 

 

)أدخل المبلغ أو النسبة  )أدخل السنة(
 من كامل قيمة العقد(

 تعريف العقد:
 اسم صاحب العمل:

 عنوان صاحب العمل:
 موضوع التقاضي:

 الجهة التي طلبت التقاضي:
 وضع التقاضي حالياً:

 الكلية( )أدخل قيمة العقد

 تعريف العقد:  
 اسم صاحب العمل:

 عنوان صاحب العمل:
 موضوع التقاضي:

 الجهة التي طلبت التقاضي:
 وضع التقاضي حالياً:

 

 الثالث " معايير التقييم والتأهيل" للقسم تاريخ التقاضي للعقود التي تم البت فيها وفقا  

   ( من القسم الثالث "معايير التقييم والتأهيل". 4.2.3ليست هناك حاالت تقاضي تم البت فيها وفقاً للفقرة ) 

  ( من القسم الثالث "معايير التقييم والتأهيل" كما 4.2.3هناك حاالت تقاضي تم البت فيها وذلك وفقاً للفقرة )
 هو مبين أدناه.

تاريخ البت في 
التقاضي 

 الحكم()تاريح 

نتيجة البت في 
التقاضي ولصالح َمن 
)نسبة مئوية ِمن 

 المبلغ المتقاضى عليه(

 تعريف العقد

المبلغ الكلي للعقد )القيمة 
الحالية، والعملة، وسعر 
الصرف، وما يعادله 
 بالدوالر األمريكي(

)أدخل النسبة ولصالح  )أدخل السنة(
 من(

 تعريف العقد:
 اسم صاحب العمل:

 لعمل:عنوان صاحب ا
 موضوع التقاضي:

 الجهة التي طلبت التقاضي:
مبررات القرار الُمتخذ بموضوع 

التقاضي: )أدخل المبررات الرئيسية 
 للقرار(

 

 

  



 

 

 شغال قيد التنفيذ اإللتزامات بموجب العقود الحالية / األنموذج 
 

لتزاماتهم الحالية إزاء كافة العقود التي تم إعلى المناقص وكل عضو في االئتالف تقديم معلومات عن 

ير ال أنها غإنتهاء من تنفيذها بها، أو العقود على وشك اإلاالحالة الفوز بها، أو التي تم استالم خطاب 

 ها.بصدار شهادة إنجاز العمل الخاصة مكتملة وغير مؤهلة إل

مطالبات المتوسط 
المالية الشهرية على 
مدى الستة أشهر 

الماضية، 
)دوالرأمريكي / في 

 الشهر(

التاريخ 
التقريبي 

نتهاء من لإل
 إنجاز العمل

 

قيمة العمل 
المتبقي   )ما 
يعادل ذلك 
بالدوالر 
 األميركي(

 

سم صاحب إ
 العمل،
تصال/ عنوان اإل

رقم الهاتف/ 
 الفاكس،

العقدإسم   الرقم 

     . 1 

     . 2 

     . 3 

     . 4 

     . 5 

 إلخ.     

 

  



 

 

 األداءمستوى الوضع المالي و -(1.3.3) المالي نموذجال

 التاريخ:

 المناقص:سم إ

 في االئتالف: العضو إسم 

 :المناقصة سمإ

 رقم المناقصة:

 الصفحة )  ( من أصل )  ( صفحات.

  

 البيانات المالية1 . 

 المعلومات المتوفرة عن ال )  ( سنوات السابقة،

 

 المبلغ، والعملة، وسعر الصرف، المبلغ المعادل بالدوالر األمريكي((

 

نوع المعلومات المالية 

 )بحسب نوع العملة(

  السنة 1 السنة 2 السنة 3 السنة 4 السنة 5

 بيان المركز المالي )معلومات مقتبسة من الميزانية العمومية(:

 إجمالي الموجودات     

لتزاماتإجمالي اإل       

     
إجمالي حقوق المساهمين 

 / القيمة الصافية

 الموجودات المتداولة     

 لتزامات الحاليةاإل     

 رأس المال العامل     

 المعلومات من واقع بيان الدخل:

 إجمالي العائدات     

     
األرباح قبل استقطاع 

 الضرائب

 معلومات عن التدفق النقدي:

     
التدفقات النقدية من 

 أنشطة التشغيل
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 . مصادر التمويل 2

ً شغال الجاري تنفيذها حاعلى المناقص تحديد مصادر التمويل لتلبية متطلبات التدفق النقدي لأل ومن  ليا

 .لتزامات الناتجة عن العقود المستقبليةأجل الوفاء باإل

 

بالدوالر األمريكي(المبلغ )ما يعادل   الرقم مصدر التمويل 

 
 

 
1 

 
 

 
2 

 
 

 
3 

 
 

 
4 

 

  المالية:الوثائق .3

ات، سنو ]أدخل عدد السنوات[سخ من البيانات المالية عن المناقص واألطراف التي لديه تقديم نُ  على

  :نأالثالث "معايير التقييم والتأهيل"، والتي يجب  القسممن  (2.3.3وفقا للفقرة )

ذا كان المناقص ائتالفا، وال يتبع المناقص إتعكس الوضع المالي للمناقص، أو عضو االئتالف  .أ

 ً  بعينه )مثل الشركة األم، أو عضو في مجموعة(. كيانا

 أن تكون قد تم تدقيقها ومراجعتها بشكل مستقل ومصادق عليها وفقا للتشريعات السارية. .ب

 بما في ذلك كافة المالحظات على البيانات المالية.أن تكون مكتملة ومستوفية لكافة المتطلبات،  .ج

 نجزت بالفعل وتم تدقيقها.أن تتوافق مع الفترات المحاسبية التي أُ  .د

    ُوالمستوفية لكل المتطلبات.عن ال )  ( سنوات المطلوبة أعاله؛  سخ عن البيانات الماليةمرفق ن 

  



 

 

 المقاوالتس المال جراء أعمال أمعدل دوران ر -( 2.3.3) المالينموذج ال
 

 التاريخ:

 المناقص: اسم

 العضو في االئتالف: سم 

 المناقصة: سما

 رقم المناقصة:

 الصفحة )  ( من  أصل )  ( صفحات.

البناء فقط( )أعمالبيانات دوران راس المال    

 سعر الصرف المعدل بالدوالر األمريكي
 المبلغ

 والعملة
 السنة

 ]   دخل السنة أ[ ]   دخل المبلغ وحدد العملة أ[  

    

    

    

    

معدل دوران راس    

المال   السنوي 

جراء أعمال البناء 

* 

 

 ."معايير التقييم والتأهيلالثالث " القسم( من 2.3.3انظر الفقرة )  *

 

  



 

 

 الماليةالموارد  - (3.3.3) المالي نموذجال
 

ة، والتسهيالت  قم بتحديد مصادر التمويل المقترحة، مثل األصول السائلة، واألصول الحقيقية الُحرَّ

لتزامات الحالية، والمتاح من هذه المصادر للوفاء بإجمالي المعتمدة، والوسائل المالية األخرى، صافي اإل

ً التدفق النقدي المطلوب ألعمال البناء الخاصة بهذا العقد، مو  ضوع هذه المناقصة، أو العقود الُمحددة وفقا

 الثالث "معايير التقييم والتأهيل".للقسم 

 الرقم مصدر التمويل المبلغ )ما يعادل بالدوالر األمريكي(

  
.1 

  
. 2 

  
.3 

  
.4 

 

  



 

 

 المقاوالتالعامة في مجال  اتالخبر -( 1.4.3نموذج الخبرات )
  

 المناقص: سمإ

 التاريخ:

 سم العضو في االئتالف:إ

 المناقصة:سم إ

 قم المناقصة:ر

 أصل )  ( صفحات الصفحة )  ( من 

 

 

 

 

 

سنة اإلنتهاء  وصف العقد دور المناقص

 من العمل

سنة إبتداء 

 العمل

 إسم العقد: ____________________ 

وصف موجز لألشغال التي تم تنفيذها من قبل 

 ______________________المناقص: _

_____________________________ 

 ______________________ :مبلغ العقد

 _______________إسم صاحب العمل: __

 عنوان صاحب العمل: _______________

____________________________ 

 

  

 إسم العقد: ____________________ 

من قبل وصف موجز لألشغال التي تم تنفيذها 

المناقص: 

________________________ 

_____________________________ 

 _______________________ :مبلغ العقد

 ________________إسم صاحب العمل: __

 عنوان صاحب العمل: ________________

___________________________ 

 

  

    



 
57/35 

 57                                                                                                نماذج العطاء   : الرابع القسم
 

 

 المحددة في مجال األشغال المشابهة وإدارة العقودالخبرات ((  أ) 3.42.نموذج الخبرات )
 

 التاريخ:

 سم المناقص:إ

 في االئتالف: إسم العضو

 المناقصة:سم إ

 قم المناقصة:ر

 الصفحة )  ( من  أصل )  ( صفحات.

رقم العقد  معلومات

 المشابه:

 تعريف بالعقد: 

 حالة العقد:إتاريخ  

 نتهاء:تاريخ اإل 

 مقاول من الباطن

 

 مقاول متخصص

 في إدارة العقود

 

 عضو ائتالف

 

 مقاول اساسي

 

الدور الذي تضمنه 

 العقد

 المبلغ الكلي للعقد:  *بالدوالر األمريكي

في حال ما إذا كان    

العضو في إطار 

ائتالف أو مقاول 

من الباطن، يتعيَّن 

تحديد نسبة 

المشاركة في 

 إجمالي مبلغ العقد

سم صاحب إ 

 العمل:

 :العنوان 

رقم الهاتف /  

 الفاكس:

 :البريد اإللكتروني 

 

 



 

 

)أ(( الخبرات المحددة في مجال األشغال المشابهة وإدارة العقود/  2.4.3نموذج الخبرات )
 (تابع)

 

وجه التشابهأ  قم العقد المشابه: _____________سم ورإ 
____________________________ 

 

/أ( 2.4تقديم وصف عن أوجه التشابه وفقا للفقرة ) 
 الثالث"معايير التقييم والتاهيل"  القسممن 

 

 .1 المبلغ: 

 .2 شغال المطلوبة:الحجم المادي لأل 

 .3 مستوى التعقيد: 

 .4 المنهجيات/ تكنولوجيا: 

 .5 معدل أعمال البناء لألنشطة الرئيسة: 

 .6 خصائص أخرى: 

 

  



 

 

 ةيفي إطار األنشطة الرئيس في المقاوالتالخبرات  -)ب((  2.4.3نموذج الخبرات )
 

 التاريخ:

 سم المناقص:إ

 سم العضو في االئتالف:إ

 المناقصة:سم إ

 قم المناقصة:ر

 من التعليمات للمناقصين(:  3.34و 2.34)وفقا للفقرات 9 سم المقاول من الباطن:إ
 

 الصفحة )  ( من  أصل )  ( صفحات.

نشطة الرئيسية، استكمال المعلومات الواردة في هذا النموذج يجب على جميع المقاولين من الباطن لأل

الثالث "  القسممن  (4.2( من التعليمات للمناقصين، والفقرة )3.34( و )2.34وذلك وفقا للفقرات )

 ".التقييم والتاهيلمعايير 

 

 ...................................................... (:1النشاط الرئيسي رقم واحد )   1.

  معلومات

 تعريف بالعقد: 

حالة:تاريخ اإل   

نتهاء:تاريخ اإل   

 مقاول من الباطن

 

مقاول متخصص 

 في إدارة العقود

 

 عضو في ائتالف

 

مقاول 

ساسيأ  

 

 الدور الذي تضمنه العقد:

للعقد:المبلغ الكلي   بالدوالر األمريكي  

 الكمية الفعلية الُمنجزة

 )ثانيا(× أوال( (

 

 النسبة المئوية

 في المشاركة

 ))ثانيا

 

الكمية 

اإلجمالية في 

 العقد

 )أوال (

الكمية ) الحجم، العدد أو 

معدل اإلنتاج بحسب ما 

ينطبق عليه الحال( التي تم 

إنجازها بموجب العقد، بصفة 

سنوية أو خالل جزء من 

 العام.

 (1األولى )السنة    

 (2السنة الثانية )   

                                                           
 9إذا كان األمر ينطبق ،
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 (3السنة الثالثة )   

 (4السنة الرابعة )   

 :سم صاحب العملإ 

 :العنوان 

 رقم الهاتف / الفاكس: 

 :البريد اإللكتروني 

 

 ............................................ (:2.    النشاط الرئيسي رقم اثنان )2

للنشاط الرئيسي رقم واحد.  استخدم النموذج السابق 

................................................................................................................. 
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 هليةالدول ذات األ: الخامس القسم
   

 ةالعام المشتريات، وتنفيذ األشغال والخدمات في إطار اللوازماألهلية لتوفير 

من التعليمات للمناقصين، يتم في الوقت  (1.5)و ( 7.4)لمعلومات المناقصين ووفقا للفقرات  .1

 .من المشاركة في هذه المناقصة من الدول التالية الخدماتاللوازم واستبعاد الشركات  الحاضر

 .]"تطبيق التقييد أو أذكر "ال شيءل ذات الصلة  الحكومة اتقراروفق  قائمة الدول قم بادراج  ]
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 حتيالممارسات الفساد واإلتجاه سياسة الدولة : السادس القسم

 

تقتضي سياسة دولة فلسطين تجاه ممارسات الفساد واالحتيال أن تلتزم الجهات المشترية،  1.6

والمناقصون، والموردون، والمقاولون، ووكالئهم )سواء تم االفصاح عنهم أم لم يتم(، والمقاولون من 

ق الباطن، والمستشارون من الباطن، ومزودو الخدمات، وأي أفراد يتبعونهم بأعلى معايير األخال

والسلوكيات أثناء تنفيذ المشتريات والعقود الُممولة من المال العام والمدارة من قبل الحكومة، ووفق هذه 

 السياسة:

 تعرف الممارسات الُمبينة أدناه على النح والتالي: .أ
بشكل مباشر أو  سواءً  -عرض، أوإعطاء، أوتلقي، أو التماس  : أي"ممارسات الفساد" .1

 .10يمة للتأثير بطريقة غيرالئقة على تصرفات طرف آخر؛ق يأي شيء ذ -غير مباشر

من  أي فعل أو امتناع عن القيام به، بما في ذلك، التحريف، الذي: " ممارسة االحتيال" .2
لتضليل طرف للحصول على منفعة مالية أو  ةمحاولاي ، أو شأنه التضليل بالعلم بشيء ما

 .11؛ اي التزاممنفعة أخرى أو لتجنب 

القيام بترتيب شيء ما بين طرفين أو أكثر بهدف تحقيق غرض غير  التواطؤ":" ممارسة  .3
 12الئق، بما في ذلك، التأثير و/أو تشجيع القيام بتصرفات غير الئقة إزاء طرف آخر؛ 

إلحاق  بإفساد أوإضعاف أو إلحاق الضرر، أو التهديد : " ممارسة اإلكراه/ اإلجبار" .4
ع للتأثير و/أو تشجي تهبأي طرف أو ممتلكا  -باشرسواًء بشكل مباشر أو غير م -الضرر 

 .13القيام بأعمال غير الئقة إزاء طرف ما؛ 

 " ممارسةالعرقلة": .5
د،  .أ إخفاء أدلة التحقيق، أو اإلدالء بأقوال كاذبة  تغيير، أوأو تزوير، أو اإلتالف الُمتَعمَّ

الحكومة حول وقوع حالة  شك تقيق فيللتحللمحققين وذلك بهدف العرقلة المادية 
أو تخويف أي طرف لمنعه من الكشف عن ، تواطؤأو إكراه،  فساد، أواحتيال، أو

 أو معرفته بالمسائل ذات الصلة بالتحقيقات أومن متابعة مجريات التحقيق،

القيام بأعمال تهدف إلى العرقلة الفعلية لقيام الحكومة بممارسة التفتيش وحقوق المراجعة  .ب
 ( أدناه.ث)(/ 1.6)لتدقيق المنصوص عليها في الفقرة الحسابية وا

سيتم رفض/ استثناء أي عطاء إذا تبيَّن أن المناقص أوأي من موظفيه أو وكالئه، أو مستشاريه  .ب
مزودي الخدمات، والموردين، و/أوموظفيهم، قد قام بصورة مباشرة أو من الباطن، أو مقاوليه 

ممارسات العرقلة  االحتيال، أو التواطؤ أو اإلكراه، أوأو غيرمباشرة، باالنخراط في الفساد أو 
 في التنافس حول المناقصة موضع النقاش؛

سيتم معاقبة الشركة، أو الشخص المعني، في أي وقت كان، وذلك عمال بإجراءات العقوبات  .ت
المعمول بها من جانب الحكومة، بما في ذلك، اإلعالن العام أن مثل تلك الشركة أو الشخص 

ا إلى أجل غير مسمى، أو لفترة ُمعيَّنة من الزمن، للحصول على أي هم  غير ذوي أهلية، إمَّ
ل من المال العام.  عقد ُمموَّ

                                                           
  

 يتصرف في مجال يتعلق بعملية الشراء أو تنفيذ العقد. وفيهذا موظف قطاع عامألغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " طرف آخر " يشير إلى 10
 " يشمل الموظفين الحكوميين، وموظفي المنظمات األخرى، ممن يتخذون أو يقومون بمراجعة قرارات  موظف قطاع عامالسياق، فإن مصطلح " 

 .ءالشرا
 ؛ كما أن مصطلح "المنفعة " و " االلتزام" هما متصالن بعملية موظف قطاع عامألغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " الطرف" يشير إلى 11

 .عمل أو االمتناع عن القيام بهكذا عمل" يهدف إلى التأثير في عملية الشراء أو تنفيذ العقد“الشراء، أو تنفيذ العقد؛ وأن 
 (، ممن يحاولون إما موظفي القطاع العاملمشاركين في عملية الشراء، )اشير إلى ي "ألطرافه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " األغراض هذ12

 أو تحديد أسعار العطاءات ، أو كيان آخر غير مشارك في عملية الشراء أو االختيار، تزييف )تقليد( جانب المنافسة، بأنفسهم، أو من خالل شخص

 .أو غير ذلك من الظروف األخرىالمقدمة من كل منهم عند مستويات ُمصطنعة وغير تنافسية، أو من هم مطلعون على قيمة العطاءات 
 .أحد المشاركين في عملية الشراء أو تنفيذ العقدألغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " الطرف" يشير إلى13
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يجب على المناقصين والموردين والمقاولين والمستشارين، والمقاولين من الباطن التابعين لهم  .ث
ووكالئهم وموظفيهم ومستشاريهم ومزوديهم بالخدمات ومورديهم، السماح للجهة المشترية أو 

واالدارية بفحص جميع الحسابات، والسجالت، الحكومة أو الحكومة او ديوان الرقابة المالية 
والوثائق األخرى المتعلقة بتقديم العطاءات، وتدقيق هذه الحسابات والسجالت من قِبل مدققي 

 حسابات يتم تعيينهم من قبل الحكومة.
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  شغالمتطلبات األ -الجزء الثاني 
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 شغالمتطلبات األ السابع: القسم
 

 66..... ......................................................... الفنيةالمواصفات 

 68........................................................المخططـات / الرسومات

 69................................................................معلومات تكميلية
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 الفنية المواصفات

على المقاول قبل البدء بالتنفيذ وبعد ابالغه خطيا بانه تم احالة العطاء عليه تركيب يافطة للمشحححححححروع  -1

وبحيث يتم تثبيتهم بالطريقة والمكان المناسححححبين علما  حسححححب النموذج الذي يحدده المهندس المشححححرف،

بأنه سحححححيتم تركيبهم في المواقع التي يحددها المهندس مع امكانية نقلهم الى مواقع اخرى بما يتوافق مع 

 مواقع العمل ووفقا لتعليمات المهندس المشرف.

فوق( وشهادة خصم شيكل وما  10000على المقاول احضار فاتورة ضريبية )مختومة من الضريبه,  -2

  مصدر ورخصة مهن وكل ما يلزم حتى يتم صرف أي دفعة مستحقة.

 على المقاول قبل البدء بتنفيذ المشحححححححروع تقديم مخططات تبين األعمال المراد تنفيذها على الطبيعة  -3

(Shop Drawings). 

 As)ةى الطبيععلى المقاول قبل التسححليم األولي للمشححروع تقديم مخططات تبين األعمال كما نفذت عل -4

Built Drawings)   وال يتم صحححححححرف اي دفعة اال بعد تسحححححححلم تلك المخططات وموافقة المهندس ،

 المشرف عليها.

تعطى األولوية للمنتج الوطني شحححححريطة أن يكون مطابقا للمواصحححححفات والمقاييس الفلسحححححطينية، ويمنع  -5

 التعامل مع منتجات الطرف االخر )االسرائيلي(.

د بتعليمات المهندس المشرف حول األماكن المصرح بها لطرح ناتج الحفريات سواء على المقاول التقي -6

صاريح الالزمة لذلك وعلى نفقته الخاصة،  صدار الت ست كانت داخل و/أو خارج حدود المدينة، وعليه ا

علما بأن البلدية غير مسححححؤولة عن توفير مكبات للطمم، وعليه ايضححححا نقل االشححححجار القائمة في منطقة 

 .ل وزراعتها في االماكن التي تحددها البلدية وعلى نفقته الخاصةالعم

على المقاول التنسييييق الكامل مع المؤسيييسيييات االخرى كشيييركة الكهرباء والهاتف ومصيييلحة المياه  -7

والبلدية فيما يخص أعمال البنية التحتية وعليه اصييالح أي ضييرر يلحق بها خالل العمل وعلى نفقته 

ر براءة ذمة للمشييروع من هذه المؤسييسييات قبل صييرف الدفعة النهائية الخاصيية، وعليه أيضييا احضييا

 للمشروع.

تقع على عاتق المقاول مسحححؤولية القيام في أعمال وضحححع المناسحححيب والقياسحححات واألحجام واإلضحححافات  -8

 والملحقات الخاصة باألعمال المطلوبة وذلك بالتعاون مع قسم الهندسة في البلدية ومساحي الدائرة.

ول اتخاذ كافة اجراءات السححححححالمة واالمان أثناء تنفيذ العمل بموجب المواصححححححفات وتعليمات على المقا -9

 المهندس والتي تشمل كحد أدنى: 

i.  م عن سحححححححطح األرض، باالضحححححححافة الى مداخل  2توفير حواجز الحماية المعدنية الواقية والمتنقلة بإرتفاع

رية وبحيث يركب على جانبيه درابزين حماية  ومخارج آمنة للعاملين والمشححححاة من االلواح الحديدية الجسحححح

 م على طول امتداده.1.2بارتفاع 

ii.  شارات الطرق التحذيرية واالرشادية العاكسة لألضواء والالزمة, باالضافة الى توجيه حركة توفير كافة ا

 السير والتحويالت الالزمة.

iii. توفير و( إرتداء المالبس العاكسححححةVest, Jacket في الموقع ومعدات الوقاية الشححححخصححححية األسححححاسححححية )

 ومدير المشروع ومساعدية من البلديةكاألحذية الواقية والقبعات الصلبة  سواء كانوا عاملين في الموقع 
iv.  تثبيت كافة اإلشارات التحذيرية وحواجز الحماية واألضواء في موضعها الصحيح لضمان عدم سقوطها أو

ية أو حركة المرور)ال تستخدم المسامير على الطريق تحت أي ظرف(، وتفقد تحركها نتيجة لألحوال الجو
اإلشحححارات دائماً في موقع العمل، وفي حال ازالة االشحححارات وعدم توفيرها يحق للمهندس ايقاف العمل في 

 الموقع بشكل فوري وفرض غرامة مالية يتم تحديدها الحقا.
v.  وبحيث يتم وضع أول اشارة على مسافة كافية من منطقة وضع اشارات التحكم بحركة المرور حيثما يلزم

 العمل وذلك العطاء تحذير بالمخاطر قبل مسافة من العمل.
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  كيل االعمال الهندسية: -10

جميع االعمال المنجزة يتم قياسححها حسححب الواقع، علما بان المقاول يتحمل التكلفة االضححافية الناتجة عن  -أ

التسحححوية أو اإلسحححفلت عن ما يحدده المهندس المشحححرف بدون زيادة الحفر، أو عرض البيس كورس أو 

كتاب خطي من الدائرة الهندسححححححية أو بدون موافقة المهندس المشححححححرف الخطية. ويتحمل المقاول تكلفة 

 أعمال الرفع المساحي، التثبيت، والقياس وكل ما يلزم النجاز العمل.

ألبعاد والمقاسححات واألعماق التي يتم حفرها تكال أعمال الحفريات كيالً هندسححياً بالمتر المكعب حسححب ا -ب

وفقا لتعليمات المهندس المشحححححححرف علما بأنه لضحححححححمان عدم انهيار جوانب الحفر يطلب عمل ميالنات 

جانبية بموجب المواصحححفات الفنية ألعمال الطرق وبحيث تكون تكاليف هذه االعمال محملة على سحححعر 

 بند الحفريات. 

حضحححارها من خارج الموقع كيال هندسحححياً بالمتر المكعب لواقع حجم الردم وتكال أعمال الردم التي يتم ا -ت

المدكوك الذي تم ردمه فعالً من تلك المواد حتى المنسوب الذي يحدده المهندس. وتكال أعمال اإلسفلت 

 والبيس كورس بالمتر المربع حيث يعتمد عرضهما على ما يحدده المهندس المشرف.

يكون سححعر الردم والدحل للمواد المسححتعملة من الموقع في أماكن المناسححيب بالنسححبة لألماكن المحفورة،  -ث

المنخفضحححة محمل على سحححعر الحفر/الجرف. وكل طبقة من الطبقات المردومة يجب ان تفحص بشحححكل 

 منفرد وعلى حساب المقاول الخاص قبل وضع الطبقة التي تليها.

 
  



 68                                                                  متطلبات األشغال                                           :القسم السابع
 

 

 المخططـات/ الرسومات
 

الفعلية بما في ذلك، مخططات الموقع  رفق المخططاتوتُ  ،] هناقائمة بالمخططات/ الرسومات  أدخل [

 أو ضمها في إطار مجلد منفصل. القسمبهذا 
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 معلومات تكميلية
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 الشروط العامة للعقدالثامن:  القسم

 

قتران قراءتها مع الشروط الخاصة للعقد والوثائق األخرى المذكورة هنا، إإن الشروط العامة للعقد، ب
 عبر بإنصاف عن حقوق وواجبات كال الطرفين.شكل وثيقة مكتملة تُ تُ 

من الممكن استخدام هذه الشروط العامة للعقد لكل من عقد القياس المبني على سعر الوحدة وعقد المبلغ 
 .المقطوع
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 ةعامأحكام    أ.

 تعريفات .1

حيثما وردت في الشروط العامة والخاصة للعقد المعاني يكون للكلمات والعبارات التالية 
 المدرجة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

: هو العقد المبرم بين الجهة المشترية والمقاول لتنفيذ وإنجاز وصيانة األشغال، العقد .أ
 ( من الشروط العامة للعقد.3.2ويشمل الوثائق الُمدرجة في الفقرة )

هي المواد والفقرات التي تُوضح وتُفسر مواد وفقرات الشروط للعقد:  الشروط الخاصة .ب
 العامة للعقد التي تحمل نفس الرقم وذلك بحسب خصوصية كل عقد.

 : هو وثيقة العطاء الكاملة التي تقدم بها المقاول للجهة المشترية.عطاء المقاول .ت

ت يالت أو إضافات تم: تعني مواصفات األشغال المشمولة في العقد وأية تعدالمواصفات .ث
 من قبل أو بموافقة الجهة المشترية.

تعني مخططات األشغال التي يتضمنها العقد أو أية مخططات إضافية أو المخططات:  .ج
معدلة من قبل الجهة المشترية تحتوي على الحسابات والمعلومات األخرى الالزمة لتنفيذ 

 العقد والتي يوافق عليها مدير المشروع.

 تعني القائمة الُمسعرة والكاملة للكميات والتي تشكل جزءاً من العطاء. :جدول الكميات .ح

هو جدول يتضمن النشاطات الخاصة باألشغال اإلنشائية والتركيبات  جدول النشاطات: .خ
واإلختبارات والتشغيل لألشغال في عقود المبلغ المقطوع، ويتضمن هذا الجدول سعر 
إجمالي مقطوع لكل نشاط يُستخدم لغايات التقييم ولتحديد أثر التغييرات وحاالت 

 التعويض.

 ل كما يُدل عليه السياق، والفريقان تعني كليهما.: يعني الجهة المشترية أو المقاوالفريق .د

: هي الفريق الذي يتعاقد مع المقاول لتنفيذ األشغال كما هي محددة في الجهة المشترية .ذ
 وثائق العقد.

 : هو الفريق الذي تم قبول عطائه لتنفيذ األشغال من قبل الجهة المشترية.المقاول .ر

المشترية للقيام بمهام مدير المشروع  : هو الشخص الذي تُعينه الجهةمدير المشروع .ز
، أو أي شخص آخر تُعينه الجهة المشترية كبديل الشروط الخاصة للعقدوالمسمى في 

لمدير المشروع وتُبلغ المقاول بذلك، والمسؤول عن اإلشراف على تنفيذ األشغال وإدارة 
 العقد.

يسي لتنفيذ جزء من : هو الشخص الذي يبرم عقداً مع المقاول الرئالمقاول من الباطن .س
 األشغال في العقد والذي يشمل أشغاالً في الموقع.

، وهو آخر موعد على الشروط الخاصة للعقد: هو التاريخ المحدد في تاريخ المباشرة .ش
المقاول أن يبدأ فيه بتنفيذ األشغال، وال يتزامن بالضرورة مع أي من تواريخ تسليم 

 .الموقع

إلنجاز األشغال أو أي قسم منها حسب واقع الحال محسوبة تعني المدة المحددة  :مدة العقد .ص
 من تاريخ المباشرة، مع أي تمديد لها بموجب أحكام العقد.

هو التاريخ الذي يجب على المقاول أن يُنجز  :تاريخ اإلنجاز )اإلستالم اإلبتدائي( المقرر .ض
إلنجاز ، ويُمكن تعديل تاريخ االشروط الخاصة للعقدفيه األشغال، وهو محدد في 

)اإلستالم اإلبتدائي( المقرر بتنسيب من مدير المشروع وموافقة الجهة المشترية فقط، 
 عن طريق إصدار تمديد لفترة تنفيذ األشغال أو أمر بتسريع العمل.
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 اتالتفسير .2

عند تفسير الشروط العامة للعقد، فإن الصيغة المفردة تعني أيضا الجمع، والمذكر يعني  1.2
أيضا المؤنث، والعكس صحيح في الحالتين، وليس للعناوين أية أهمية خاصة، وللكلمات 

: هو تاريخ إنجاز األشغال كما هو مصادق عليه من تاريخ اإلنجاز )اإلستالم األبتدائي( .ط
 ( من الشروط العامة للعقد. 1.53) قبل مدير المشروع بحسب الفقرة

من ( 1.34هي الفترة المسماة في الفقرة الفرعية ) :فترة إصالح العيوب )الصيانة( .ظ
 ، وتُحسب من تاريخ اإلنجاز )اإلستالم اإلبتدائي(.الشروط الخاصة للعقد

تصدرها الجهة هي الشهادة التي  :)شهادة اإلستالم النهائي( شهادة إصالح العيوب .ع
 إصالح العيوب )الصيانة(. المشترية بعد أداء المقاول لكافة التزاماته خالل فترة

 : هي القيمة المذكورة في خطاب االحالة لتنفيذقيمة العقد المقبولة )قيمة العقد اإلبتدائية( .غ
 وإنجاز االشغال وإصالح أية عيوب فيها.

لة وأية تعديالت الحقة تمت هو قيمة العقد المقبولة كما ورد في خطاب االحا :قيمة العقد .ف
 بموجب العقد.

هي آالت المقاول ومركباته، وغيرها من األشياء المستخدمة مؤقتاً في الموقع  :المعدات .ق
  لتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها.

هي كل التوريدات الُمستخدمة في تنفيذ األشغال والُمستخدمة من قبل المقاول  :المواد .ك
المواد الُمستهلكة، وبما يشمل المواد الموردة فقط )إن وجدت( والتي يطلب من شاملة 

 وجب العقد. مالمقاول تقديمها ب

هي أي جزء من األشغال له وظائف ميكانيكية أو كهربائية أو كيميائية  :التجهيزات اآللية .ل
 أو حيوية.

قد كما وردت في العهي األشغال التي تلزم لتنفيذ األشغال األساسية  :األشغال المؤقتة .م
 والتي يقوم المقاول بتصميمها وتنفيذها وإزالتها بعد انتهاء الحاجة لها.

هي أشغال ُمتعددة ومدفوعة األجر على أساس الزمن الُمستهلك في  :أشغال المياومة .ن
العمل لموظفي المقاول ومعداته، باإلضافة إلى الدفعات مقابل المواد والتجهيزات اآللية 

 الُمرتبطة بهذه األشغال.الُمستخدمة و

هي ما يتطلب العقد إنشاءه وتركيبه من قبل المقاول وتسليمه إلى الجهة المشترية  :األشغال .ه
 كما تم تعريفها في وثائق العقد.

 ، ما لم يرد خالف ذلك.: هي أيام تقويمية، واألشهر هي أشهر تقويميةاأليام .و

 حسب العقد.يذه تنف: هو أي جزء من األشغال لم يتم الخلل أو العيب .ي

: تعني الكتابة اليدوية أو الكتابة باآللة الكاتبة أو الطباعة إلكترونياً وتؤدي خطيا  او خطية .أأ
 إلى سجل دائم.

 : هو المنطقة المحددة كموقع عمل في الشروط الخاصة للعقد.الموقع .بب

: هي التقارير المشمولة في وثائق المناقصة والتي تتضمن على تقارير فحص الموقع .تت
  حقائق وتحليالت حول الموقع. 

: هو تعليمات معطاة من قبل مدير المشروع وبموافقة الجهة المشترية تؤدي إلى التغيير .ثث
 تغير في األشغال. 

 هي أي حالة او حدث يستوجب فيها تعويض المقاول، كما تم تحديدهاحالة تعويضية:  .جج
 ( من الشروط العامة للعقد.41في الفقرة )



 
77/35 

 77                                                                                للعقد                  العامةالشروط  -الثامن القسم 
 

 

بشكل خاص، وعلى مدير المشروع أن يقوم معانيها العادية في لغة العقد ما لم تُعرف 
 بتوفير التعليمات والتفسيرات التي تُوضح التساؤالت حول الشروط العامة للعقد.

، فإن اإلشارة إلى األشغال وتاريخ الشروط الخاصة للعقدإذا ذُكر اإلستالم الُجزئي في  2.2
زء للعقد تنطبق على أي جاإلنجاز )اإلستالم اإلبتدائي( المقرر الواردة في الشروط العامة 

من األشغال، )بخالف اإلشارة إلى تاريخ اإلنجاز )اإلستالم اإلبتدائي( المقرر وتاريخ 
 اإلنجاز )اإلستالم اإلبتدائي( لكافة األشغال(. 

 إن الوثائق التي تُشكل العقد سوف يتم تفسيرها بالترتيب التالي لألولويات:  3.2
 اتفاقية العقد، .أ

 خطاب االحالة، .ب
 عطاء المقاول، .ت
 الشروط الخاصة للعقد  .ث
 الشروط العامة للعقد، .ج
 المواصفات، .ح
 المخططات،  .خ
 جدول الكميات في عقد القياس أو جدول النشاطات في عقد المبلغ المقطوع،  .د
 كجزء من العقد. الشروط الخاصة للعقد أية وثيقة أخرى مذكورة في .ذ

كلفة كهذه مع هامش ربح معقول"  في كل شحححروط العقد يحدد مقدار الربح في عبارة "اي 4.2
 ( من هذه الكلفة.%10بحيث يحسب الربح بنسبة )

 
 اللغة والقانون .3

 .محددان في الشروط الخاصة للعقدإن لغة العقد، والقانون الذي يحكمه  1.3

يجب على المقاول طوال فترة تنفيذ العقد اإلمتثال للمحظورات في فلسطين عند إستيراد  2.3
 عندما: السلع والخدمات

تحظر الحكومة العالقات التجارية مع دولة ما إلتزاماً بالقوانين أو األنظمة الرسمية،  .أ
 أو

تحظر الحكومة استيراد اية سلع أو تحظر أية مدفوعات إلى أي شخص أو جهة في  .ب
    معينة. دولة 

 قرارات مدير المشروع .4
س بالواجبات المحددة له في العقد، وليتقوم الجهة المشترية بتعيين مدير المشروع للقيام  1.4

 لمدير المشروع صالحية تعديل أحكام العقد.
دة له في العقد، او تلك المفهومة ضمنا من العقد ديمارس مدير المشروع الصالحيات المح 2.4

ي فالجهة المشترية المسبقة من موافقة البحكم الضرورة، ويتعين عليه الحصول على 
 االمور التالية:

 االوامر التغييرية. اصدار .أ
 تمديد مدة العقد. .ب
 تطبيق غرامات التاخير. .ت
 الموافقة على تعيين المقاولين الفرعيين. .ث
 اصدار االمر بايقاف أو تعليق العمل. .ج

عندما يقوم مدير المشروع بأداء واجباته أو ممارسة صالحياته سواء نُص عليها صراحة  3.4
في العقد أو كانت مفهومة ضمناً، فإنه يقوم بها بالنيابة عن الجهة المشترية ما لم يُذكر 

 غير ذلك في أي مكان آخر. 
 يمات أو إشعار أوإن أي مصادقة أو تدقيق أو قبول أو فحص أو تفتيش أو إصدار أي تعل  4.4

إقتراح أو طلب اختبار أو أي تصرف مماثل من قبل مدير المشروع بما في ذلك إغفال 
 عدم الموافقة ال تعفي المقاول من أية مسؤولية يتحملها بموجب أحكام هذا العقد.
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 التفويض .5
يُمكن لمدير المشروع أن يقوم بتفويض أي من واجباته ومسؤولياته إلى آخرين وذلك بعد  1.5

 إشعار المقاول بذلك، ويُمكن أن يُلغي أي تفويض شريطة إشعار المقاول. 
 
 المراسالت .6

لن تكون المراسالت الُمشار إليها في هذه الشروط بين أطراف العقد ُملزمة إال إذا كانت  1.6
 د.في وثائق العق ويكون اإلشعار نافذاً عند تسليمه للطرف اآلخر وفق ما هو ُمحددخطية، 

   
 التعاقد من الباطن .7

روط الشيًمكن للمقاول الرئيسي أن يتعاقد مع مقاولين من الباطن بالنسبة الُمحددة في  1.7
ن شيئاً باطبعد الموافقة الخطية من الجهة المشترية، وال يغير التعاقد من ال الخاصة للعقد

 من إلتزامات المقاول الرئيسي.
 
 المقاولون اآلخرون .8

على المقاول أن يتعاون ويشترك في الموقع مع الجهة المشترية ومع مقاولين آخرين أو  1.8
روط في الشأية سلطات عامة في الفترة المحددة في برنامج المقاولين األخرين الُموضح 

، وعلى المقاول توفير التسهيالت والخدمات لهؤالء كما هو ُمحدد في هذا الخاصة للعقد
الجدول، ويمكن للجهة المشترية تعديل جدول المقاولين األخرين شريطة إبالغ المقاول 

 التعديالت. بهذه 
 

 طاقم المقاول .9
على المقاول تعيين الموظفين الرئيسيين المدرجين في جدول الموظفين الرئيسين في  1.9

عطائه، واستخدام المعدات الُمدرجة في جدول المعدات في عطائه، لتنفيذ المهمات 
المذكورة في الجدول، أو موظفين آخرين ومعدات أخرى يوافق عليهم مدير المشروع، 

على أي تبديل ُمقترح في الموظفين فقط في حالة تطابق ويقوم مدير المشروع بالموافقة 
 مؤهالتهم وقدراتهم مع الموظفين المقترحين في عطاء المقاول أو كانت أفضل منها. 

على المقاول أن يعمل على استبعاد أي شخص من موظفيه من موقع العمل إذا طلب منه  2.9
من تاريخ الطلب، وال يعود مدير المشروع ذلك موضحاً أسباب طلبه، خالل سبعة أيام 

 لهذا الشخص أية صلة بالعمل في العقد. 

ً من موظفي المقاول قد  3.9 إذا ثبت للجهة المشترية أو مدير المشروع أو المقاول، أن أيا
اشترك في ممارسة للفساد أو اإلحتيال أو التواطؤ أو اإلكراه أو إعاقة العمل أثناء تنفيذ 

 ( أعاله.2.9الموظف وفقا للفقرة )هذا  األشغال، فيجب عندها استبعاد

 مخاطر الجهة المشترية والمقاول .10
تتحمل الجهة المشترية المخاطر التي يشير إليها هذا العقد بمخاطر الجهة المشترية، كما  1.10

 يتحمل المقاول المخاطر التي يشير إليها هذا العقد بمخاطر المقاول.

 مخاطر الجهة المشترية .11
المباشرة وحتى إصدار شهادة إصالح العيوب )شهادة اإلستالم النهائي( فإن من تاريخ  1.11

 مخاطر الجهة المشترية هي:
مخاطر اإلصابة الشخصية أو الوفاة أو خسارة أو تدمير الممتلكات )عدا عن األشغال  .أ

  والتجهيزات اآللية والمواد والمعدات( والناتجة عن:

لغاية األشغال والذي يمثل النتيجة  استخدام أو إشغال الموقع في األشغال أو .1
 الحتمية لألشغال، أو

اإلهمال أو اإلخالل بواجباتها القانونية أو التدخل في الحقوق القانونية من قبل  .2
 الجهة المشترية أو أي موظف لديها أو متعاقد معها غير المقاول.
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خطأ من مخاطر اإلضرار في األشغال والتجهيزات اآللية والمواد والمعدات بسبب   .ب
الجهة المشترية أو في تصميم الجهة المشترية أو بسبب الحرب أو التلوث 

 باإلشعاعات النووية والتي تؤثر بشكل مباشر على دولة فلسطين.

من تاريخ اإلنجاز )اإلستالم األبتدائي( وحتى إصدار شهادة إصالح العيوب )اإلستالم  2.11
ألشغال والتجهيزات اآللية والمواد هي النهائي( فإن مخاطر الخسارة أو اإلضرار في ا

 مخاطر الجهة المشترية ما عدا الخسارة أو األضرار الناجمة عن: 
 عيب في األشغال كان موجوداً يوم تاريخ اإلنجاز )اإلستالم اإلبتدائي(، .أ
حادث حصل قبل تاريخ اإلنجاز )اإلستالم األبتدائي( ولم يكن بحد ذاته أحد  .ب

 مخاطر الجهة المشترية، أو
 نشاطات المقاول في الموقع بعد تاريخ اإلنجاز )اإلستالم اإلبتدائي(. .ت

 
 مخاطر المقاول .12

من تاريخ المباشرة وحتى إصدار شهادة إصالح العيوب )شهادة اإلستالم النهائي( فإن  1.12
مخاطر اإلصابة الشخصية أو الوفاة أو الخسارة أو األضرار في الممتلكات )والتي تشمل 

األشغال والتجهيزات اآللية والمواد والمعدات( التي ال تعتبر من مخاطر دون حصر: 
 الجهة المشترية هي مخاطر المقاول.

 
 التامين .13

على المقاول أن يُوفر بإسمه وبإسم الجهة المشترية بشكل مشترك، تأميناً يُغطي الفترة  1.13
من تاريخ المباشرة وحتى نهاية فترة إصالح العيوب )الصيانة( وذلك بالمبالغ 

، للحاالت التالية الناجمة عن مخاطر الشروط الخاصة للعقدوالمقتطعات المحددة في 
 المقاول: 

 ضرار في األشغال والتجهيزات اآللية والمواد؛الخسارة أو األ .أ

 الخسارة أو األضرار في المعدات؛  .ب

الخسارة أو األضرار في الممتلكات )عدا األشغال والتجهيزات اآللية والمواد  .ت
 والمعدات( التي لها عالقة بالعقد؛ 

 اإلصابة الشخصية والوفاة.  .ث

مدير المشروع للموافقة عليها قبل على المقاول تسليم بوالص وشهادات التأمين إلى  2.13
تاريخ المباشرة، ويجب أن يُحدد التأمين مبالغ التعويض التي يجب دفعها بأنواع العمالت 

 المختلفة ونسبتها لتغطية الضرر أو تعويض الخسارة.

إذا لم يقم المقاول بتوفير بوالص وشهادات التأمين المطلوبة يُمكن للجهة المشترية أن  3.13
فير التأمين الذي كان على المقاول أن يوفره وتسترد أقساط التأمين التي دفعتها تقوم بتو

من الدفعات المستحقة للمقاول، أو إن لم تستحق أية دفعة، فإن مستحقات التأمين ستُعتبر 
 ديناً قائماً على المقاول.

 ال يجوز تغيير شروط التأمين دون موافقة الجهة المشترية. 4.13

 المشترية والمقاول اإللتزام بكافة شروط بوليصة التأمين.لى الجهة ع 5.13
 
 بيانات الموقع .14

يعتبر المقاول أنه قد تحقق عند إعداده لعطائه من صحة بيانات وتقارير فحص الموقع  1.13
 .الشروط الخاصة للعقدوالمذكورة في 
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 تنفيذ األشغال من قبل المقاول .15
 األشغال وفقاً للمواصفات والمخططات.على المقاول أن يقوم بإنشاء وتنفيذ  1.15

 إنجاز األشغال في تاريخ اإلنجاز المقرر .16
يمكن أن يبدأ المقاول بتنفيذ األشغال من تاريخ أمر المباشرة، وعليه أن يُنفذ األشغال وفقاً  1.16

لبرنامج العمل المقدم منه، أو البرنامج الُمحدث بموافقة مدير المشروع، وإنجاز األشغال 
 د أقصاه تاريخ اإلنجاز )اإلستالم اإلبتدائي( المقرر.في موع

 االشغال المؤقتة في الموقع .17
يجب على المقاول تسليم المواصفات والمخططات الخاصة باألشغال المؤقتة المقترحة  1.17

 إلى مدير المشروع للموافقة عليها.

 يتحمل المقاول مسؤولية تصميم األشغال المؤقتة. 2.17

 موافقة مدير المشروع على مسؤولية المقاول قي تصميم األشغال المؤقتة.لن تُؤثر  3.17

على المقاول أن يحصل على موافقة السلطات أو الجهات األخرى ذات العالقة على  4.17
 تصميم األشغال المؤقتة حيثما يتطلب األمر ذلك.

لدائمة للموافقة تخضع كل المخططات التي أعدها المقاول لتنفيذ األشغال المؤقتة أو ا 5.17
 المسبقة من قبل مدير المشروع قبل البدء بالتنفيذ.

 
 السالمة .18

والمنطقة المحيطة به والتي  يكون المقاول مسؤوال عن سالمة كل النشاطات في الموقع 1.18
 يمكن ان تتاثر باالشغال في الموقع.

   
 اإلكتشافات .19

ه على أي شيء ذي قيمة تاريخية أو قيمة عثورفور على المقاول أن يُبلغ مدير المشروع  1.19
عها ميُنفذ تعليمات مدير المشروع في كيفية التعامل ُمميزة في موقع األشغال، وعليه ان 
 وفق القوانين واالنظمة المعمول بها.

 
 حيازة الموقع .20

 متقوم الجهة المشترية بتسليم المقاول كامل موقع العمل، وإذا لم يتمكن المقاول من استال 1.20
اشرة ، فان التأخير في مبالشروط الخاصة للعقد كامل موقع العمل في التاريخ المذكور في

النشاطات المتعلقة بهذا الجزء غير الُمَسلم من الموقع يقع على مسؤولية الجهة المشترية، 
 ويُعتبر ذلك حالة تعويضية.

 
 الوصول إلى الموقع .21

شخص مخول من قبل مدير المشروع على المقاول أن يسمح لمدير المشروع وأي  1.21
بالوصول إلى كامل الموقع وأي مكان يكون العمل جارياً فيه أو سيجري العمل فيه وفقاً 

 ألحكام العقد.
 
 التعليمات والتفتيش والتدقيق .22

على المقاول تنفيذ كافة تعليمات مدير المشروع التي تتوافق مع القوانين السارية في  1.22
 منطقة الموقع.

على المقاول حفظ الحسابات والسجالت الدقيقة المنتظمة والخاصة باألشغال بالنماذج  2.22
والتفاصيل التي يمكن بواسطتها تحديد التغييرات المتعلقة بالتكاليف والزمن بوضوح، 
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المقاولين والمستشارين من الحفاظ على الحسابات والسجالت الخاصة بعلى المقاول و
 الباطن.

ومقاوليه ومستشاريه من الباطن أن يسمح للحكومة و/أو األشخاص المعينين على المقاول  3.22
من الحكومة بتفتيش الموقع و/أو الحسابات والسجالت المتعلقة بتقديم العطاء وتنفيذ العقد، 
وتدقيق هذه السجالت والحسابات من قبل مدققي الحسابات المعينين من قبل الحكومة إذا 

 ما طلبت ذلك.
يجب على المقاول ومقاوليه ومستشاريه من الباطن اإلنتباه إلى أن الفقرة الفرعية كما         

التي تنص على أن األفعال التي تهدف إلى عرقلة ممارسة الحكومة لحقوقها في  1.24
تُشكل ممارسة محظورة قد تؤدي إلى  - 2.22كما وردت في الفقرة  -التفتيش والتدقيق 

دم أهلية المقاول وفقاً إلجراءات الحكومة  السائدة والمتعلقة فسخ العقد، وكذلك إلى إقرار ع
 بالعقوبات.

 
 إجراءات تسوية النزاعات .23

ً إلجراءات التحكيم المعتمدة من قبل المؤسسة المسماة أو الهيئة أو  1.23 يجري التحكيم وفقا
 . الشروط الخاصة للعقداألفراد وفي المكان المحددة في 

 
 واإلحتيالممارسات الفساد  .24

تطلب الحكومة من المناقصين ومن المتعاقدين معها اإلمتثال لسياستها فيما يتعلق بمكافحة  1.24
 ممارسات الفساد واإلحتيال على النحو المبين في ملحق الشروط العامة للعقد. 

 

 ضبط الوقت ب.

 البرنامج .25
عد ب الشروط الخاصة للعقد على المقاول أن يُسلم مدير المشروع وخالل المدة المحددة في 1.25

ً يُظهر األساليب العامة والترتيبات والتوقيتات لكافة  إستالم خطاب االحالة برنامجا
النشاطات المتعلقة باألشغال للحصول على موافقته، وفي حالة عقود المبلغ المقطوع يجب 

 أن تكون النشاطات في البرنامج متوافقة مع جدول النشاطات. 

يجب أن يوضح تحديث البرنامج التقدم الفعلي الذي تم تحقيقه في كل نشاط، وتأثير هذا  2.25
 التقدم على توقيت العمل المتبقي بما في ذلك أية تغييرات في تتابع النشاطات. 

على المقاول أن يُسلم مدير المشروع برنامجاً محدثاً للموافقة عليه، على أن ال تتجاوز   3.25
، وإذا دالشروط الخاصة للعق التحديث للبرنامج والذي قبله الفترة المحددة في الفترة بين

لم يقم المقاول بتحديث البرنامج خالل تلك الفترة، يُمكن لمدير المشروع أن يحجز من 
 ، ويستمر في حجز المبلغ حتىالشروط الخاصة للعقد الدفعة التالية المبلغ المحدد في

ريخ الُمفترض لتسليم البرنامج، وفي حالة عقد المبلغ المقطوع الدفعة التي تليها بعد التا
( يوماً من تاريخ تعليمات مدير 14على المقاول أن يوفر جدول األنشطة الُمحدث خالل )

 المشروع بذلك. 

لن تغيرموافقة مدير المشروع على البرنامج شيئاً من إلتزامات ومسؤوليات المقاول، وقد  4.25
ل البرنامج وتسليمه إلى مدير المشروع مرة أخرى في أي وقت، ويجب يقوم المقاول بتعدي

 ان يًظهر البرنامج المعدل تأثير األوامر التغييرية والحاالت التعويضية.
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قرر .26  تمديد تاريخ اإلنجاز الم 

 التسريع .27
 الُمقرر، على مدير عندما تريد الجهة المشترية من المقاول إنجاز األشغال قبل التاريخ 1.27

المشروع أن يحصل على عروض مسعرة من المقاول لتنفيذ التسريع الالزم، وإذا قبلت 
الجهة المشترية هذه العروض يتم تعديل تاريخ اإلنجاز الُمقرر بناًء على ذلك والموافقة 

 عليه من قبل كل من الجهة المشترية والمقاول. 

أسعار المقاول للتسريع، يتم دمجها في قيمة العقد إذا قبلت الجهة المشترية بعروض  2.27
 والتعامل معها كأمر تغييري.

 

 تأخيرات أمر بها مدير المشروع .28
يمكن لمدير المشروع أن يُعطي المقاول تعليمات بتأخير مباشرة أو تقدم أي نشاط من  1.28

 نشاطات األشغال.
 
 االجتماعات اإلدارية .29

يمكن لمدير المشروع أو المقاول أن يطلب كل من اآلخر حضور اجتماعات إداريه،  1.29
ويكون االجتماع اإلداري بغرض مراجعة الخطط لألشغال المتبقية وللتعامل مع قضايا 

  نشأت طبقاً إلجراءات التحذير المبكر. 

خاً من المحاضر يقوم مدير المشروع بتسجيل محاضر االجتماعات اإلدارية، ويوفر نس 2.29
لكل من يحضر االجتماعات وللجهة المشترية، ويقرر مدير المشروع إما خالل االجتماع 
أو بعده مسؤولية األطراف عن اإلجراءات التي يجب تنفيذها، ويثبت ذلك بتأكيد خطي 

 لجميع من حضر االجتماع.

 التحذير المبكر .30
ممكنة من أية أحداث أو ظروف على المقاول تحذير مدير المشروع في أقرب فرصة  1.30

مستقبلية محتملة قد تؤثر سلباً على جودة العمل أو زيادة قيمة العقد أو تؤخر تنفيذ األشغال، 
وقد يطلب مدير المشروع من المقاول توفير تقدير للتأثير المتوقع للحدث أو الظرف 

ي أقرب تقديره ف المستقبلي على قيمة العقد وتاريخ اإلنجاز، ويجب على المقاول أن يقدم
 وقت ممكن.

كيفية ة بالمتعلقمقترحات العلى المقاول أن يتعاون مع مدير المشروع في تحضير وتبني  1.30
ذوي العالقة تفادي تأثير مثل هذا الحدث أو الظرف أو تقليل أثره من قبل أي من 

 .بهذا الخصوص المشروع، وفي تنفيذ أية تعليمات قد تصدر عن مدير المشروعب
 

 

يقوم مدير المشروع وبموافقة الجهة المشترية بتمديد مدة المشروع الُمقرر إذا طرأت  1.26
حالة تعويض أو تم إصدار تغيير على األشغال يجعل من المستحيل تحقيق اإلنجاز في 
تاريخ اإلنجاز الُمقرر دون أن يتخذ المقاول خطوات لتسريع العمل المتبقي والذي قد 

  لكلفة إضافية. يتسبب في تحمل المقاول 

إذا تقدم المقاول بطلب إلى مدير المشروع للبت في تأثير حالة التعويض أو التغيير  2.26
فيجب على المقاول تقديم المعلومات الشاملة التي تدعم طلبه، ويجب على مدير 

يوماً من  21المشروع أن يقرر ما إذا كان هناك داع للتمديد ومدة هذا التمديد خالل 
المقاول، وإذا فشل المقاول بإعطاء إنذار مبكر بالتأخير أو فشل في التعاون  تاريخ طلب

بمعالجة التأخير، لن يؤخذ التأخير الناجم عن هذا الفشل بعين اإلعتبار عند تقدير تاريخ 
 اإلنجاز الُمقرر الجديد.
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 ضبط الجودة ج.

 تحديد العيوب .31
على مدير المشروع أن يتفحص عمل المقاول ويبلغه بوجود أية عيوب يتم العثور عليها،  1.31

ولن يؤثر مثل هذا الفحص على مسؤوليات المقاول، وقد يطلب مدير المشروع من 
المقاول البحث عن عيب ما وكشف واختبار أي عمل تم تغطيته ويظن مدير المشروع 

 عيبا.أن به 
 
 اإلختبارات .32

إذا طلب مدير المشروع من المقاول إجراء إختبار غير محدد في المواصفات للتأكد من  1.32
خلو األشغال من العيوب وأظهر اإلختبار أن فيه عيوبا، على المقاول أن يدفع كلفة 

 االختبار وأية عينات، وإذا لم يظهر أي عيب، سيُعتبر اإلختبار حالة تعويضية.
 
 إصالح العيوب )الصيانة( .33

على مدير المشروع أن يُرسل إشعاراً إلى المقاول بأية عيوب تظهر قبل نهاية فترة  1.33
 إصالح العيوب )فترة الصيانة( والتي تبدأ فور إنجاز األشغال وكما هي محددة في

، ويتم تمديد فترة إصالح العيوب طالما كانت هناك عيوب يجب الشروط الخاصة للعقد
 العمل على إصالحها.

في كل مرة يتم إشعار المقاول بوجود عيب في االشغال، عليه إصالح العيب في الفترة  1.33
 الزمنية التي حددها إشعار مدير المشروع.

 
 االخفاق في اصالح العيوب .34

إذا لم يقم المقاول بإصالح عيب ما خالل المدة التي حددها إشعار مدير المشروع، يقوم  1.34
 المشروع بتقدير تكلفة إصالح العيب وعلى المقاول أن يدفع هذه التكلفة.مدير 

 

 لفةضبط الك       د.
 14سعر العقد .35

يحتوي جدول الكميات على البنود المسعرة لألشغال التي سيقوم المقاول بتنفيذها، ويستخدم  1.35
عر حسب سجدول الكميات لحساب سعر العقد، ويدفع للمقاول مقابل كمية العمل المنجز 

 كل بند في جدول الكميات.
 

  15التغييرات في سعر العقد .36
يمكن أن يتم تعديل السعر ألي بند إذا اختلفت كمية العمل النهائية لهذا البند عن الكمية في   1.36

 .7.37جدول الكمياتوفق الفقرة 

 ك.المشروع ذلأي بند في جدول الكميات إذا طلب مدير سعر يجب على المقاول أن يقدم تحليل  2.36
 

                                                           
من شروط العقد  1.35الكميات " بمصطلح " جدول النشاطات"، واستبدل الفقرة الفرعية عقود المبلغ المقطوع استبدل "جدول في   14

 العامة كما يلي:

، ويجب أن يحتوي جدول من قبل مدير المشاااااااروع التعليماتمن تلقيه  يوما   14يوفر المقاول جداول نشااااااااطات محدثة خالل     1.36

جدول النشاااااطات للرقابة والتحكم في تنفيذ النشاااااطات على نشاااااطات األشااااغال المسااااعرة والتي على المقاول تنفيذها، ويسااااتخدم 

 وريدتإذا كان الدفع للمواد في الموقع يتم بشكل منفصل يجب أن يوضح المقاول ، والنشاطات التي على أساسها سيتم الدفع للمقاول

 إلى الموقع على جدول النشاطات بشكل منفصل.المواد 
 

من شروط العقد العامة  37 الفقرة كامل استبدل "جدول الكميات" بمصطلح "جدول النشاطات"، واستبدلعقود المبلغ المقطوع في 15

 كما يلي:بالفقرة الفرعية 

ار ولن يتم تغيير األسع ،عمل المقاول الخاصة عدل جدول النشاطات من قبل المقاول لمواكبة تغييرات البرنامج أو طريقةيُ    1.37

 في جدول النشاطات حين يقوم المقاول بمثل هذه التغييرات في جدول النشاطات.
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 األوامر التغييرية .37
 التي يقوم المقاول بتحضيرها على كل األوامر التغييرية. 16يجب أن تحتوي البرامج المحدثة  1.37

( من نظام 156يتم تنفيذ االوامر التغييرية وفق االجراءات والصالحيات التي حددتها المادة )  2.37
 .2014( لسنة 5الشراء العام رقم )

يُقدم المقاول لمدير المشروع عرض أسعار لتنفيذ األمر التغييري خالل سبعة أيام أو أية مدة   3.37
يُحددها مدير المشروع في طلبه، ويقوم مدير المشروع بتقييم عرض األسعار قبل إصدار 

 األمر التغييري.

قاول المقدمة من المفي حال عدم االتفاق على سعر األمر التغييري بسبب عدم معقولية األسعار   4.37
أو عدم موافقة المقاول على أسعار مدير المشروع، يجب على المقاول أن يقوم بتنفيذ األمر 

 يوماً من طلب التغيير. 90التغييري على أن يتم البت في السعر خالل 

 ذإذا قرر مدير المشروع أن الحاجة ملحة لتنفيذ األمر التغييري، يتم الطلب من المقاول تنفي  5.37
يوما  90التغيير المطلوب بدون عرض أسعار، على أن يتم البت في األمر التغييري خالل 

 من تنفيذ التغيير أو كحد أقصى تاريخ اإلنجاز )التسليم اإلبتدائي( . 

 ال يستحق المقاول دفعات إضافية للتكاليف التي كان باإلمكان تجنبها بإعطاء إنذار مبكر.  6.37

ة المناسب ألي بند في األمر التغييري كما هو محدد له في العقد، فإذا لم يكن يكون سعر الوحد  7.37
هذا البند موجوداً يُعتمد سعر الوحدة لبند مشابه، وفيما عدا ذلك فإنه يلزم تحديد سعر وحدة 

 مناسب جديد لبند ما من األشغال في الحالتين التاليتين:

  .أ
( من الكمية المدونة في جدول  %25يزيد عن )أذا اختلفت الكمية الُمكالة لهذا البند بما  .1

الكميات أو أي جدول مسعر أخر، وكان حاصل ضرب التغيير في الكمية بسعر الوحدة 
( من قيمة العقد المقبولة، وأن هذ البند لم تتم اإلشارة %1المحدد  في العقد لهذا البند يتجاوز )

 إليه في العقد على أنه بند بسعر ثابت، و

  .ب
 د سعر وحدة مدون لهذا البند، وأنه ال يوج .1

أنه ال يوجد له سعر وحدة محدد مناسب، ألن طبيعة العمل فيه ليست متشابهة مع أي بند من  .2
 بنود العقد أو أن العمل ال يتم تنفيذه ضمن ظروف مشابهة لظروفه.

تعديالت إال أنه يجب أن يتم اشتقاق سعر الوحدة الجديد من أسعار بنود العقد ذات الصلة، مع 
معقولة لشمول أثر األمور الموصوفة في الفقرتين )أ(، و/أو )ب( أعاله، حسبما هو واجب للتطبيق 

 منها.

وإذا لم يكن هناك بنود ذات صلة إلشتقاق سعر الوحدة الجديد، فإنه يجب اشتقاقه من خالل تحديد 
ً إليها هامش ربح معقول، مع األخ ذ بعين اإلعتبار أية أمور الكلفة المعقولة لتنفيذ العمل، مضافا

 أخرى ذات عالقة.

وإلى أن يحين وقت االتفاق على سعر الوحدة المناسب أو تقديره، على المهندس أن يقوم بوضع 
 سعر وحدة مؤقت ألغراض شهادات الدفع المرحلية.

، توفي كل االحوال يتم تطبيق سعر الوحدة الجديد على الزيادة عن الكمية المحددة في جدول الكميا
 وفي حالة النقصان يطبق السعر الجديد على الكميات التي تم تنفيذها فعال.

 

 توقعات التدفق النقدي .38
يقدم المقاول لمدير المشروع تنبؤا حول التدفق النقدي  17حين يتم تحديث البرنامج، 1.38

للمشروع، ويجب أن يشمل هذا التنبؤ العمالت المختلفة على النحو المحدد في العقد، 
 وتحويلها عند الضرورة باستخدام أسعار الصرف للعقد.

 

                                                           
 أضف "وجدول النشاطات" بعد "برامج".عقود المبلغ المقطوع في  16
 ."برامج" بعد " وجدول النشاطات "في عقود المبلغ المقطوع أضف 17
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 شهادات الدفع .39
التقديرية لألشغال الُمنجزة يقدم المقاول لمدير المشروع مطالبة مالية شهرية بالقيمة  1.39

 مطروحاً منه قيمة األشغال الُمنجزة سابقاً.

تتكون قيمة األشغال الُمنجزة من قيمة كميات البنود الُمنجزة من جدول الكميات، وقيمة  2.39
  األوامر التغييرية المعتمدة. 

الُمنجزة  األشغاليقوم مدير المشروع بتدقيق مطالبة المقاول الشهرية وتحديد كميات وقيم  3.39
 واعتماد المبلغ المستحق للمقاول. 

يمكن لمدير المشروع أن يستثني قيمة أي بند تمت المصادقة عليه في شهادة دفع سابقة  4.39
أو يقلل نسبة أي بند تمت المصادقة عليه سابقاً في أي شهادة دفع على ضوء معلومات 

 الحقة أو جديدة.
   

 الدفعات .40
خصم الدفعة المقدمة والمحتجزات، وتدفع الجهة المشترية للمقاول المبالغ تشمل الدفعات  1.40

( يوما من تاريخ إعتماد مدير المشروع 56المعتمدة من قبل مدير المشروع خالل )
( أيام من تاريخ 10لمطالبة المقاول المالية على أن يتم هذا اإلعتماد في مدة أقصاها )

لمشترية بالدفع، فسيُدفع للمقاول فائدة عليها ، وتُحسب تقديم المطالبة، وإذا تأخرت الجهة ا
يوماً من إعتماد مدير المشروع( إلى تاريخ  56الفوائد من تاريخ استحقاق الدفعة )بعد 

 الشروطالمحدد في  )نفقات التمويل( دفع الدفعة المتأخرة وحسب معدل سعر الفائدة
  .الخاصة للعقد

ً نتيجة حكم صادر عن التحكيم  إذا تمت المصادقة على مبلغ ثم 2.40 زيد عليه الحقا
(Arbitration ،يُدفع للمقاول فائدة على تأخير الدفعة كما هو موضح في هذه الفقرة ،)

ن م الشروط الخاصة للعقدحسب معدل سعر الفائدة )نفقات التمويل( المحدد في وتحسب 
 قة عليها لوال حدوثالتاريخ الذي كان من المفترض فيه صرف هذه الزيادة بعد المصاد

 النزاع.

ما لم ينص على خالف ذلك، فان جميع الدفعات واإلستقطاعات يجب أن تُدفع أو تُستقطع  3.40
 بنفس نسب العمالت التي تشتمل عليها قيمة العقد.

سوف تدفع الجهة المشترية مقابل أي بند من بنود األشغال التي لم يُسجل لها سعر في  4.40
دم في عطاء المقاول أدنى سعر ورد لهذا البند عند المناقصين جدول الكميات المق

 اآلخرين الذين اشتركوا في المناقصة. 
 

 حاالت التعويض .41
 يُعتبر كٌل مما يلي حالة تعويضية:  1.41

لسبب عدم تمكن المقاول من استالم جزء من موقع العمل في تاريخ حيازة الموقع  .أ
 ( من الشروط العامة للعقد؛1.20)الجهة المشترية وفق الفقرة يتعلق ب

تعديل الجهة المشترية لجدول المقاولين اآلخرين بطريقة تؤثر على عمل المقاول  .ب
 المتعاقد معه في هذا العقد؛

إصدار مدير المشروع ألمر بتأخير األشغال، أو لم يقُم بإصدار المخططات أو  .ج
 في الموعد المحدد؛المواصفات أو التعليمات المطلوبة من قبله لتنفيذ األشغال 

إصدار مدير المشروع تعليمات للمقاول بالكشف عن عمل تم استالمه، أو تم تنفيذ  .د
 فحوصات إضافية على عمل ما، واتضح الحقا عدم وجود عيوب فيه؛
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إذا تبين أن حالة األرض أصعب بكثير مما تم تقديره قبل إصدار خطاب االحالة في  .ه
ين/ )بما في ذلك تقارير فحص الموقع(، ومن حدود المعلومات المقدمة إلى المناقص

 المعلومات العامة المتوفرة ومن الفحص العيني للموقع؛

مشترية الجهة التسببت به إصدار مدير المشروع تعليمات للتعامل مع ظرف غير متوقع  .و
 أو عمالً إضافياً للسالمة أو ألسباب أخرى؛

ق العامة أو الجهة المشترية عدم إنجاز المقاولين اآلخرين أو السلطات أو المراف .ز
المطلوب منهم حسب التواريخ والمحددات األخرى في العقد مما يتسبب في تأخير 

 للمقاول أو في تكلفة إضافية عليه؛

إذا تسببت الحالة التعويضية في كلفة إضافية أو أدت إلى تأخير إنجاز العمل في الموعد   2.41
تمديد تاريخ اإلنجاز الُمقرر، وعلى مدير المشروع المقرر، يتم زيادة قيمة العقد و/أو يتم 

أن يُقرر ما إذا كانت قيمة العقد سوف تزيد ومقدار الزيادة وما إذا كان سيتم تمديد فترة 
 اإلنجاز والمدة الزمنية للتمديد.

حالما تتوفر المعلومات التي تبرهن على تأثير كل حالة تعويضية بناء على تقديرات   3.41
كلفة، يتم تقييمها من قبل مدير المشروع، ويتم تعديل قيمة العقد بناًء على ذلك، المقاول للت

وإذا تبين أن تقديرات المقاول غير معقولة، يقوم مدير المشروع بتعديل قيمة العقد بناء 
 على تقديره الخاص. 

لن يُمنح المقاول تعويضاً إذا تعرضت مصالح الجهة المشترية للضرر بسبب عدم إعطاء   4.41
 المقاول تحذيراً مبكراً أو لم يتعاون مع مدير المشروع. 

 
 الضريبة .42

يقوم مدير المشروع بتعديل قيمة العقد إذا تغيرت الضريبة والرسوم األخرى من تاريخ  1.42
شهادة اإلستالم اإلبتدائي، ويكون التعديل هو التغير في مقدار تقديم العطاءات وحتى تاريخ 

الضريبة المدفوعة من قبل المقاول، على أن ال تكون هذه التغييرات متضمنة باألصل في قيمة 
 ( من الشروط العامة للعقد.43العقد أو ناتجة عن الفقرة )

 

 العمالت .43
 اولة في فلسطين والمذكورة في الشروطحيثما يكون العقد بعمالت أخرى غير العملة المتد1.43

الخاصة للعقد، يتم تحويل قيمة العطاء الى العملة المتداولة في فلسطين وفق ما هو محدد 
 .الشروط الخاصة للعقدفي 

 
 مراجعة األسعار .44

تخضع األسعار للمراجعة بسبب التقلبات في كلفة المدخالت فقط إذا سمح بذلك في  1.44
الشروط الخاصة للعقد، وإذا سمح بذلك، يتم تعديل المبالغ المصادق عليها في كل شهادة 

 في الشروط الخاصة للعقد.دفع، وفق ما هو محدد 
 
 المحتجزات .45

تحجز الجهة المشترية من كل دفعة مستحقة للمقاول جزءاً من هذه الدفعة بالنسبة المحددة  1.45
 حتى يتم إنجاز كامل األشغال. الشروط الخاصة للعقدفي 

عند إصدار شهادة اإلستالم اإلبتدائي لألشغال يُدفع للمقاول نصف مبلغ المحتجزات،  2.45
رة إصالح العيوب )الصيانة( وبعد تأكيد مدير بينما يُدفع النصف الثاني عند انتهاء فت

المشروع من أن المقاول قام بإصالح جميع العيوب التي حددتها لجنة اإلستالم النهائي 
عند إصدار شهادة اإلستالم اإلبتدائي يُمكن للمقاول يمكن  للمقاول قبل انتهاء الفترة، و

 .الصيانة(اصالح العيوب )كفالة أن يستبدل المبلغ المحتجز بكفالة 
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 غرامات التأخير .46
 يدفع المقاول غرامات تأخير للجهة المشترية بالمعدل اليومي المنصوص عليه في 1.46

لكل يوم تأخير عن تاريخ اإلنجاز )اإلستالم اإلبتدائي( المقرر، الشروط الخاصة للعقد 
 ،الشروط الخاصة للعقد على أن ال يتجاوز مجموع غرامات التأخير النسبة المحدده في
علماً أن هذا االقتطاع لن  ويتم اقتطاع غرامات التأخير من الدفعات المستحقة للمقاول،

 يؤثر على مسؤوليات المقاول. 
 
 المكافأة   .47

يمكن أن يُدفع للمقاول مكافأة عن اإلنجاز المبكر، وتُحسب قيمة هذه المكافأة بالمعدل  1.47
وذلك عن كل يوم تم فيه إنجاز في الشروط الخاصة للعقد،  المحدد لكل يوم تقويمي

ً منه أي يوم دفع  األشغال قبل تاريخ اإلنجاز )اإلستالم اإلبتدائي( المقرر )مخصوما
للمقاول فيه مقابل التسريع(، وتُصادق الجهة المشترية على إنجاز األشغال رغم عدم 

 استحقاق موعدها.
 

 الدفعة المقدمة .48
قابل مالشروط الخاصة للعقد،  للجهة المشترية أن تدفع للمقاول دفعة مقدمة حسبيُمكن  1.48

تقديم المقاول لكفالة مصرفية غير مشروطة ومن مصرف وبالشكل اللذين توافق عليهما 
الجهة المشترية وبالمبلغ والعمالت التي تساوي الدفعة المقدمة، وتبقى الكفالة سارية 

الدفعة المقدمة، ويمكن أن تتناقص قيمة الكفالة باستمرار المفعول حتى يتم تسديد كامل 
 بقيمة المبالغ المعاد دفعها من قبل المقاول، ولن تُحسب فائدة على الدفعة المقدمة. 

على المقاول أن يستخدم الدفعة المقدمة فقط لدفع قيمة المعدات والمواد والتجهيزات اآللية  2.48
والخاصة بتنفيذ العقد، وعلى المقاول أن يثبت أن  والمصاريف المطلوبة لتجهيز الموقع

الدفعة المقدمة قد استخدمت بهذه الطريقة عن طريق توفير نُسخ عن الفواتير أو وثائق 
أخرى لمدير المشروع، وإذا ثبت للجهة المشترية أن المقاول استغل الدفعة المقدمة 

ة المقدمة فوراً بصرف ألغراض خارج نطاق العقد فإنه يحق لها مصادرة كفالة الدفع
 النظر عن أي معارضة من قبل المقاول.

يتم تسديد الدفعة المقدمة عن طريق خصم مبالغ متناسبة من الدفعات المستحقة للمقاول،  3.48
ً لجدول النسب المئوية إلنجاز األشغال، ولن تُؤخذ الدفعة المقدمة أو تسديدها في  تبعا

جز، أو األوامر التغييرية أو تعديالت األسعار أو االعتبار عند تقدير قيمة العمل المن
 حاالت التعويض أو غرامات التأخير.

 

 الكفاالت .49
يجب أن تُستلم الجهة المشترية كفالة حسن التنفيذ بتاريخ ال يتجاوز ذلك المحدد في  1.49

، من قبل مصرف في الشروط الخاصة للعقد خطاب االحالة وأن تُصدر بالقيمة المحددة
تقبله الجهة المشترية، بحسب أنواع العمالت ونسبها التي بموجبها يتم دفع أسعار العقد، 

عيوب اصالح الويجب أن تبقى صالحية كفالة حسن التنفيذ سارية حتى إصدار كفالة 
 .(الصيانة)

 
 االشغال اليومية .50

لمقاول فقط حين يعطي مدير يتم استخدام معدالت أو أسعار األشغال اليومية في عطاء ا 1.50
 المشروع تعليمات خطية مسبقة ألية أشغال إضافية يتم دفع قيمتها بهذه الصورة.

يجب أن يوثق المقاول جميع األشغال التي سيتم دفع قيمتها على شكل أشغال يومية في  2.50
 نماذج يوافق عليها مدير المشروع، بحيث تتم المصادقة على هذه النماذج خالل أسبوع

 .االضافية التي يتم تنفيذها بهذه الطريقة من إنجاز األشغال
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 كلفة اإلصالحات .51
يقوم المقاول بتعويض أية خسارة أو إصالح أية أضرار لألشغال أو المواد الداخلة في  1.51

األشغال في الفترة بين تاريخ المباشرة ونهاية فترة إصالح العيوب )الصيانة( على نفقته 
 أو األضرار ناتجين عن أفعاله أو إهماله.إذا كانت الخسارة 

 

 العقد انجاز   هـ. 

 إنجاز األشغال .52
يطلب المقاول من مدير المشروع إصدار شهادة إنجاز األشغال )االستالم االبتدائي( أو  1.52

اي جزء منها إذا كانت االشغال مجزأة وفق العقد، وتصدرها الجهة المشترية عندما 
 أُنجزت وفق األلية التالية:قرر أن االشغال قد ت

 يقوم المقاول بالطلب من مدير المشروع بإستالم األشغال. .أ

يقوم مدير المشروع بتدقيق الطلب وإشعار الجهة المشترية لتشكيل لجنة اإلستالم  .ب
 ( يوماً من تاريخ طلب المقاول.21وإستالم األشغال خالل مدة أقصاها )

حظات التي يجب على المقاول إنجازها تقوم اللجنة بفحص األشغال وإبداء المال .ت
إلصدار شهادة اإلنجاز، وتحدد للمقاول الفترة الزمنية الكافية إلنجاز المالحظات )إذا 

 كانت هذه المالحظات ال تُعيق تشغيل المشروع(.

إذا قام المقاول بإنجاز المالحظات خالل الفترة المحددة، يتم إعتبار تاريخ طلب  .ث
األشغال واإلستالم االبتدائي وإال يتم احتساب كل يوم  المقاول هو تاريخ إنجاز

تأخير في إنجاز المالحظات كيوم إضافي على تاريخ اإلستالم اإلبتدائي وبالتالي 
 يوم من أيام تنفيذ المشروع.

 ألشغالالنهائي لستالم اإل .53
 لألشغال أو اي جزء يتم استالم االشغال استالما نهائيا واصدار شهادة االستالم النهائي 1.53

 وفق اآللية التالية: كانت االشغال مجزأة في العقد إذامنها 

قبل انتهاء فترة اصالح العيوب يطلب المقاول من الجهة المشترية اصدار شهادة  .أ
 .االستالم النهائي لالشغال

تقوم لجنة االستالم النهائي لالشغال التي تشكلها الجهة المشترية، بعملية االستالم  .ب
 ( يوما من تاريخ طلب المقاول.21خالل مدة اقصاها )

تقوم الجهة المشترية باصدار شهادة االستالم النهائي خالل اسبوع من انجاز لجنة  .ت
 االستالم النهائي لعملها.

 

 الحساب الختامي .54
ستحقاً ميُقدم المقاول لمدير المشروع حساباً تفصيلياً بالمبلغ اإلجمالي الذي يعتبره المقاول  1.54

للدفع حسب العقد قبل اإلنتهاء من فترة إصالح العيوب )الصيانة(، ويُصادق مدير 
ً من إستالم حسابات 28المشروع على أية دفعة نهائية مستحقة للمقاول خالل ) ( يوما

يوماً (56) المقاول إذا كانت صحيحة وكاملة، على أن تُصرف للمقاول خالل مدة أقصاها 
( 28المشروع عليها، وإذا لم تكن كذلك، يُصدر مدير المشروع خالل )من مصادقة مدير 

ً جدوالً ينُص على نطاق التصحيحات أو اإلضافات الالزمة، وإذا كان الحساب  يوما
النهائي ال زال غير مرض لمدير المشروع بعد إعادة تسليمه من قبل المقاول، يُقرر مدير 

 هادة بالدفع.المشروع المبلغ المستحق للمقاول ويُصدر ش
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 أدلة التشغيل والصيانة .55
( و/أو كتيبات التشغيل والصيانة مطلوبة، As Builtإذا كانت مخططات حسب الُمَنفَذ )ِ  1.55

 . دالشروط الخاصة للعق يجب على المقاول توفيرها في التواريخ المنصوص عليها في

حدد في المإذا لم يُسلم المقاول المخططات و/أو كتيبات التشغيل والصيانة في التاريخ  2.55
( أعاله أو أنها لم تحظ بموافقة مدير 1.55وفقاً للفقرة الفرعية ) الشروط الخاصة للعقد

ة الشروط الخاص المشروع، فسوف يحتجز مدير المشروع المبلغ المنصوص عليه في
 مستحقة للمقاول. من الدفعات ال للعقد

 فسخ العقد .56
يحق للجهة المشترية أو المقاول فسخ العقد إذا قام أي من الطرفين باإلخالل الجوهري  1.56

 بالعقد.

 تمثل األمور التالية إخالالً جوهرياً بالعقد: 2.56

 :المقاولمن قبل 

( يوماً دون أن يظهر هذا التوقف في البرنامج قيد 28توقف المقاول عن العمل لمدة ) .أ
 التنفيذ ولم يسمح مدير المشروع بالتوقف عن العمل؛ 

 إفالس المقاول، أو تصفيته تجارياً ألغراض غير إعادة التنظيم أو الدمج؛ .ب

إصدار مدير المشروع إشعاراً للمقاول بأن التقصير في إصالح عيب معين أثناء فترة  .ت
عتبر إخالالً جوهرياً بالعقد، وإخفاق المقاول في إصالحه خالل مدة تنفيذ المشروع يُ 

 معقولة حددها مدير المشروع؛

إنجاز األشغال لفترة تتجاوز الحد األعلى المسموح له لدفع غرامات في المقاول تأخر   .ث
 .الشروط الخاصة للعقدتأخير لقاءه، كما هو محدد في 

متورط في ممارسات فاسدة أو إحتيالية أو إذا ثبت للجهة المشترية أن المقاول،  .ج
تواطؤية أو قهرية في التنافس على العقد أو تنفيذ العقد، وعندها يُمكن للجهة المشترية 

( يوماً من إعطائه إشعاراً 14فسخ العقد وإخراج المقاول من الموقع بعد أربعة عشر )
 خطياً.

 
 من قبل الجهة المشترية:

بصرف دفعة ُمصادق عليها من مدير المشروع إلى المقاول عدم قيام الجهة المشترية  .أ
 ( يوما من تاريخ إعتماد شهادة الدفع من مدير المشروع؛98خالل )

إذا أصدر مدير المشروع تعليمات للمقاول بتأخير األشغال ولم يتم إلغاء هذه التعليمات  .ب
 ( يوماً من أصدارها؛28خالل )

إشعاراً إلى مدير المشروع بإخالل جوهري في تنفيذ العقد إذا أصدر أي من طرفي العقد  3.56
( أعاله، يُقرر مدير المشروع 2.56من قبل الطرف اآلخر لسبب غير ما ورد في الفقرة )

 ما إذا كان هذا اإلخالل جوهرياً أم ال.

 بغض النظر عما سبق، يحق للجهة المشترية فسخ العقد لغايات المصلحة العامة.  4.56

نا فوراً، ويترك الموقع آمتنفيذ األشغال إذا تم فسخ العقد، على المقاول أن يتوقف عن  5.56
 وسليما، ويغادر الموقع بالسرعة الممكنة.

 
 القوة القاهرة: .57

 ال يخضع المقاول لمصادرة كفالة حسن التنفيذ أو غرامات التاخير أو فسخ العقد نتيجة     1.57
أي إخفاق آخر في تنفيذ التزاماته بموجب العقد ناتج عن التقصيرإذا كان تأخير األداء أو 

 ظرف القوة القاهرة.



 
90/35 

 90                                                                                للعقد                  العامةالشروط  -الثامن القسم 
 

 

طرفي  ألغراض هذه الفقرة فان"القوة القاهرة" تعني أي حدث أو حالة خارجة عن إرادة  2.57
، وال يمكن تجنبها أو توقعها، وغير ناتجة عن إهمال أو تقصير من طرفه، وقد تشمل العقد

ل ال الحصر: قرارات تأخذها الجهة المشترية ضمن هذه الحاالت على سبيل المثا
صالحياتها، الحروب والثورات، والحرائق، والفيضانات، واألوبئة، والحظر الصحي 
وحظر الشحن، واالجراءات التعسفية المفروضة من قبل الجانب االخر على االستيراد 

 والتخليص على ان يتم تعزيز ذلك بالوثائق الرسمية.

يعلم الجهة المشترية خطياً فور حدوث ظرف القوة القاهرة وأسبابه، على على المقاول أن  3.57
ان يتابع اداء التزاماته في حدود ما يسمح به ظرف القوة القاهرة، أو أن يبحث عن بدائل 

 أخرى الداء هذه االلتزامات، إال إذا طلبت منه الجهة المشترية خطياً غير ذلك.
  

 الدفع عند الفسخ .58
إذا تم فسخ العقد إلخالل جوهري من قبل المقاول، يُصدر مدير المشروع شهادة بقيمة  1.58

العمل المنجز والمواد التي ُطلبت مطروحاً منها الدفعات المستلمة حتى تاريخ إصدار 
ً منها النسبة المطبقة على قيمة العمل غير الُمنجز الشروط بحسب  الشهادة ومطروحا

امات التأخير في هذه الحالة بعدد أيام التاخير الفعلي في وتُحتسب غر الخاصة للعقد،
المشروع حتى وقت فسخ العقد، وإذا كان المبلغ اإلجمالي الُمستحق للجهة المشترية 

 يتجاوز أية دفعة ُمستحقة للمقاول، يكون الفارق ديناً يدفعه المقاول للجهة المشترية. 

لغايات المصلحة العامة أو بسبب إخالل  إذا تم فسخ العقد من قبل الجهة المشترية 2.58
جوهري للعقد من قبل الجهة المشترية، يُصدر مدير المشروع شهادة بقيمة العمل الُمنجز 
والمواد التي ُطلبت وُكلفة معقولة لقاء إزالة المعدات وتكاليف عودة موظفي المقاول 

ماية وتأمين األشغال، المحسوبين على هذه األشغال فقط إلى أوطانهم، وُكلفة المقاول لح
 مطروحاً منها الدفعات التي تم استالمها حتى تاريخ الشهادة.

 
 الممتلكات .59

تُعتبر كل المواد في الموقع والتجهيزات اآللية واألشغال المؤقتة واألشغال ممتلكات  1.59
 للجهة المشترية إذا تم فسخ العقد بسبب المقاول.

 
 اإلعفاء من التنفيذ .60

إذا لم يتم استكمال تنفيذ العقد بسبب اندالع حرب أو أية حالة خارجة عن سيطرة الجهة  1.60
المشترية أو المقاول، على مدير المشروع أن يُصدر شهادة بأن العقد قد أصبح منتهياً، 
وعلى المقاول أن يحافظ على أمن الموقع ويتوقف عن العمل بالسرعة الممكنة بعد استالم 

دفع له لكل االشغال المنفذة قبل استالم هذه الشهادة ومقابل أي عمل أُلزم هذه الشهادة، ويُ 
 به ونفذه بعدها.
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 ملحق الشروط العامة للعقد

 سياسة الدولة تجاه ممارسات الفساد واإلحتيال 

تقتضي سياسة دولة فلسطين تجاه ممارسات الفساد واالحتيال أن تلتزم الجهات المشترية، والمناقصون، 
والموردون، والمقاولون، ووكالئهم )سواء تم االفصاح عنهم أم لم يتم(، والمقاولون من الباطن، 

ق والسلوكيات والمستشارون من الباطن، ومزودو الخدمات، وأي أفراد يتبعونهم بأعلى معايير األخال
 هذه السياسة: ووفقالحكومة، أثناء تنفيذ المشتريات والعقود الُممولة من المال العام والمدارة من قبل 

 تعرف الممارسات الُمبينة أدناه على النحوالتالي: .أ
سواًء بشكل مباشر أو غير  -"ممارسات الفساد": أي عرض، أوإعطاء، أوتلقي، أو التماس  .1

 .18قيمة للتأثير بطريقة غيرالئقة على تصرفات طرف آخر؛أي شيء ذي   -مباشر

" ممارسة االحتيال": أي فعل أو امتناع عن القيام به، بما في ذلك، التحريف، الذي من شأنه  .2
التضليل بالعلم بشيء ما، أو اي محاولة لتضليل طرف للحصول على منفعة مالية أو منفعة 

 .19أخرى أو لتجنب اي التزام؛ 

واطؤ": القيام بترتيب شيء ما بين طرفين أو أكثر بهدف تحقيق غرض غير الئق، " ممارسة الت .3
 20بما في ذلك، التأثير و/أو تشجيع القيام بتصرفات غير الئقة إزاء طرف آخر؛ 

 -" ممارسة اإلكراه/ اإلجبار": إضعاف أو إلحاق الضرر، أو التهديد بإفساد أو إلحاق الضرر  .4
بأي طرف أو ممتلكاته للتأثير و/أو تشجيع القيام بأعمال   -رسواًء بشكل مباشر أو غير مباش

 .21غير الئقة إزاء طرف ما؛ 

 " ممارسةالعرقلة": .5

د، أو تزوير، أو تغيير، أو إخفاء أدلة التحقيق، أو اإلدالء بأقوال كاذبة  .أ اإلتالف الُمتَعمَّ
ساد، حالة فللمحققين وذلك بهدف العرقلة المادية للتحتقيق في شك الحكومة حول وقوع 

أواحتيال، أو إكراه، أو تواطؤ، أو تخويف أي طرف لمنعه من الكشف عن معرفته بالمسائل 
 ذات الصلة بالتحقيقات أومن متابعة مجريات التحقيق، أو

القيام بأعمال تهدف إلى العرقلة الفعلية لقيام الحكومة بممارسة التفتيش وحقوق المراجعة  .ب
 أدناه. ث(ها في الفقرة )الحسابية والتدقيق المنصوص علي

سيتم رفض/ استثناء أي عطاء إذا تبيَّن أن المناقص أوأي من موظفيه أو وكالئه، أو مستشاريه أو  .ب
مقاوليه من الباطن، أو مزودي الخدمات، والموردين، و/أوموظفيهم، قد قام بصورة مباشرة أو 

اإلكراه، أو ممارسات العرقلة في غيرمباشرة، باالنخراط في الفساد أو االحتيال، أو التواطؤ أو 
 التنافس حول المناقصة موضع النقاش؛

سيتم معاقبة الشركة، أو الشخص المعني، في أي وقت كان، وذلك عمال بإجراءات العقوبات المعمول  .ت
بها من جانب الحكومة، بما في ذلك، اإلعالن العام أن مثل تلك الشركة أو الشخص هم غير ذوي 

ا إلى أ ل من المال أهلية، إمَّ جل غير مسمى، أو لفترة ُمعيَّنة من الزمن، للحصول على أي عقد ُمموَّ
 العام.

  

                                                           
  

 يتصرف في مجال يتعلق بعملية الشراء أو تنفيذ العقد. وفيهذا موظف قطاع عامألغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " طرف آخر " يشير إلى 18
 " يشمل الموظفين الحكوميين، وموظفي المنظمات األخرى، ممن يتخذون أو يقومون بمراجعة قرارات  موظف قطاع عامالسياق، فإن مصطلح " 

 .ءالشرا
 ؛ كما أن مصطلح "المنفعة " و " االلتزام" هما متصالن بعملية موظف قطاع عامألغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " الطرف" يشير إلى 19

 .عمل أو االمتناع عن القيام بهكذا عمل" يهدف إلى التأثير في عملية الشراء أو تنفيذ العقد“الشراء، أو تنفيذ العقد؛ وأن 
 (، ممن يحاولون إما موظفي القطاع العاملمشاركين في عملية الشراء، )اشير إلى ي "ألطرافهذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " األغراض 20

 أو تحديد أسعار العطاءات ، أو كيان آخر غير مشارك في عملية الشراء أو االختيار، تزييف )تقليد( جانب المنافسة، بأنفسهم، أو من خالل شخص

 .أو غير ذلك من الظروف األخرىالمقدمة من كل منهم ت ُمصطنعة وغير تنافسية، أو من هم مطلعون على قيمة العطاءات عند مستويا
 .أحد المشاركين في عملية الشراء أو تنفيذ العقدألغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " الطرف" يشير إلى21
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يجب على المناقصين والموردين والمقاولين والمستشارين، والمقاولين من الباطن التابعين لهم  .ج
ووكالئهم وموظفيهم ومستشاريهم ومزوديهم بالخدمات ومورديهم، السماح للجهة المشترية أو 
الحكومة أو الحكومة او ديوان الرقابة المالية واالدارية بفحص جميع الحسابات، والسجالت، والوثائق 
األخرى المتعلقة بتقديم العطاءات، وتدقيق هذه الحسابات والسجالت من قِبل مدققي حسابات يتم 

 تعيينهم من قبل الحكومة.

 



 93 للعقد                                                                                        الخاصةالشروط  -التاسع القسم 
  

 

 

 القسم التاسع: الشروط الخاصة للعقد

 

يجب أن تحدد كل الشروط الخاصة للعقد من قبل الجهة المشترية قبل إصدار وثائق المناقصة، باستثناء األماكن  [
 . ] التي يُشار بها إلى خالف ذلك، ويجب عمل مالحق بالجداول والتقارير التي توفرها الجهة المشترية

 

رقم الفقرة في 
الشروط العامة 

 للعقد
 حق للشروط العامة للعقدالتعديالت واإلضافات والمال

 أ.   أحكام عامة

  .فرنسا -بلدية تولوز  جهة التمويل: 1.1

 .يوم من تاريخ االنتهاء من العقد الكامل  360فترة إصالح العيوب )الصيانة(:  )ظ( 1.1

  بلدية رام هللا .الجهة المشترية:  )ذ( 1.1

 )ض( 1.1
 

 بعد االنتهاء من كافة االعمال تاريخ اإلنجاز )االستالم االبتدائي( المقرر لكافة األشغال: 
 
 

  م خالد غزالمدير المشروع:  )ز( 1.1

 رام هللا -محطة تنقية الطيره موقع العمل:  )ب ب( 1.1

 يوما من توقيع العقد[. 14]خالل تاريخ المباشرة:  )ش( 1.1

 )ه( 1.1
تأهيل وتجهيز كرفان قائم الى مختبر فحوصات مع توريد أجهزة : تتضمن األشغال 

 فحص داخل المحطة والمختبر ايضا.

 .بعد االنتهاء الكامل لالعمالاالستالم الجزئي:  2.2

 ال ينطبقت شكل الوثائق اإلضافية التالية جزءا  من العقد:  )ط( 3.2

1.3 
 لغة العقد: اللغة العربية 

 
 القانون الذي ينطبق على العقد: هو قانون دولة فلسطين. 

 م خالد غزالمدير المشروع:  1.5

 ال ينطبق جدول المقاولين اآلخرين: 1.8
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1.13 
 

 

 الحد األدنى من مبالغ التأمين والمبالغ المقتطعة هي: 

 .5/2014حسب نظام الشراء العام  :لألشغال والتجهيزات اآللية والمواد .أ

 5/2014حسب نظام الشراء العام : تلف المعدات لخسارة أو .ب

لخسارة أو تلف الممتلكات )ما عدا األشغال والتجهيزات اآللية والمواد والمعدات(  .ج
 [.5/2014حسب نظام الشراء العام ذات العالقة بالعقد: 

 لإلصابة الشخصية أو الوفاة:  .د

 [.5/2014حسب نظام الشراء العام موظفو المقاول:  .1

 5/2014حسب نظام الشراء العام أشخاص آخرون:  .2

 محطة تنقية الطيرة بيانات الموقع: 1.14

 ]أدخل الموقع/ المواقع والتاريخ/التواريخ[.تاريخ )تواريخ( حيازة الموقع:  1.20

]للعقود الصغيرة عادة ما تكون المؤسسة من نفس دولة فلسطين أما العقود الكبيرة  1.23
المحتمل أحالتها على مقاولين دوليين فيوصى بأن تكون إجراءات والعقود التي من 

 التقاضي أمام مؤسسة دولية[
 

غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية  :المؤسسة التي َست ستَخدم إجراءاتها في التحكيم
PIAC 

 
 قواعد التحكيم:

تتم تسوية أي نزاع أو خالف أو مطالبة ناجمة أو متعلقة بهذا العقد، أو إخالل أو فسخ  
ة غرفة التحكيم الفلسطينية الدولي أو انتهاء لصالحية، عن طريق التحكيم بحسب قواعد:

PIAC". 
 

 دولة فلسطين –رام هللا مكان التحكيم: 

 ب.   ضبط الوقت

 يوما  من ]ادخل عدد األيام[على المقاول تسليم البرنامج الزمني لتنفيذ األشغال خالل  1.25
 تاريخ خطاب اإلحالة، لتتم الموافقة عليه. 

ً  ]أدخل عدد األيام[الفترة ما بين تحديثات البرنامج:  3.25  .يوما
 والعملة[.]أدخل المبلغ المبلغ المحجوز لقاء التأخير في تسليم برنامج محدث: 

 ج.   ضبط الجودة

 يوما  063(: فترة إصالح العيوب )الصيانة 1.33

 د.   ضبط الكلفة

1.40 
 و

2.40 

 .ال ينطبق نسبة الفائدة القانونية )نفقات التمويل(:

 "[الشيكل]أدخل "العملة التي يتم التعامل بها في دولة فلسطين هي:  1.43
غير الشيكل الى عملة الشيكل وفق متوسط سعر يتم تحويل قيمة العقد المسعر بعملة 

 الصرف الصادر عن سلطة النقد في اليوم المحدد لتسليم العطاءات.
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يتم تسديد دفعات العقد المرحلية باعتماد سعر الصرف في يوم وصول الدفعة الى  -
 حساب المقاول.

ذه الدفعة هيتم تسديد الدفعة النهائية باعتماد سعر الصرف في اليوم الذي تحول فيه  -
 من الدائرة الفنية الى الدائرة المالية لدى الجهة المشترية.

 العقد لمراجعة األسعار. ال يخضع 1.44

 %10: نسبة المحتجزات 1.45

 في اليوم. بااللف لكل موقع من قيمة اعمال الموقع  1 غرامات التأخير لكامل األشغال: 1.46
 . اعمال الموقع  من قيمة %10القيمة القصوى لغرامات التأخير لكامل األشغال: 

1.48 
 ال ينطبق: تكون الدفعة المقدمة

 يورو 12000: قيمة مبلغ كفالة حسن التنفيذ 1.49
 

 )تكون الكفالة البنكية غير مشروطة(.

 هـ .   االنتهاء من العقد

 ال ينطبقيتم تسليم أدلة الصيانة والتشغيل بتاريخ:  1.55
 

يوم من تاريخ االنتهاء من  30خالل يتم تسليم المخططات "حسب المنفذ" بتاريخ: 
 العقد

المبلغ المحتجز في حال عدم إنجاز مخططات " حسب المنفذ " وأدلة الصيانة  2.55
  ال ينطبق:1.55في التاريخ المطلوب في شروط العقد الخاصة  والتشغيل"

 يوم 30العدد األقصى لأليام:  )ح(2.56

النسبة المطبقة على قيمة العمل غير المنجز، والتي تمثل التكاليف اإلضافية التي  1.57
 ال ينطبقتتحملها الجهة المشترية الستكمال األشغال ويتم خصمها على المقاول: 

 

 

 

 



 
 

 

 نماذج العقد: العاشر القسم

 
، لتنفيذا من هذا العقد بعد تعبئتها، أما النماذج الخاصة بكفالة حسن شكل جزءاً يحتوي هذا الجزء على النماذج التي ستُ 

 يه.حالة العقدعلإوالكفالة البنكية للدفعة المقدمة فسيتم طلبها فقط من قبل المناقص الذي فاز بالمناقصة بعد 
 

 جدول النماذج

 97 ....................................نموذج خطاب االحالة )خطاب قبول العطاء( .  1

 98................................................................نموذج اتفاقية العقد   .2

 100........................................................نموذج كفالة حسن التنفيذ    .3

 101.......................................................ة الدفعة المقدمةنموذج كفال   .4

 

  



 
 

 

 خطاب االحالة )خطاب قبول العطاء(نموذج  .1

 المشترية[الورق الذي يحمل شعار او ترويسة الجهة  العطاء( على]يتم اعداد خطاب االحالة )خطاب قبول 

 
 ]ادخل اليوم والشهر والسنة[: التاريخ

 ]وعنوان المناقص  ادخل اسم[: إلى

 ]ادخل اسم ورقم العقد[: العقداسم ورقم 
 

 ]ادخل اسم وعنوان المناقص[السادة: 

كما هو مبين في الشروط الخاصة  ]ادخل اسم ورقم العقد[لتنفيذ  ]ادخل التاريخ[نود إعالمكم بأن عطاءكم المؤرخ في 
، قد وفق التعليمات للمناقصين 22كما تم تصحيحه وتعديله، ]ادخل العملة[ ]ادخل المبلغ باألرقام والكلمات[،وبمبلغ للعقد(

 .تم قبوله من قبلنا

وبناء على هذا فانه يطلب منكم تقديم كفالة حسن التنفيذ وفق نموذج كفالة حسن التنفيذ المدرج ضمن وثائق المناقصة/ 
يوما من   ]أدخل عدد االيام[القسم العاشر" نماذج العقد" وتوقيع العقد، بموجب الشروط الخاصة للعقد، وذلك خالل

 استالمكم لهذا الخطاب.

 ]ادخل توقيع الشخص المفوض[ :توقيع الشخص المفوض
 ]ادخل اسم الشخص المفوض[  :االسم

 ]ادخل وظيفة الشخص المفوض[: الوظيفة
 ]ادخل اسم الجهة المشترية[: اسم الجهة المشترية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 قم بحذف "تصحيحه" أو "وتعديله" إذا لم يكن ينطبق.22



 
 

 

 اتفاقية العقدنموذج  .2

 

 ] التاريخ]أدخل الموافق  اليوم[]أدخل هذا العقد في هذا اليوم  تم ابرام

 بين

 )والمشار إليهاالمشترية[  عنوان الجهة]أدخل دولة فلسطين، ومقرها الرئيسي  / المشترية[]أدخل االسم الكامل للجهة 
 "(.الجهة المشتريةفيما يلي ب "

 و  

]أدخل عنوان المقاول[ ومقرها الرئيسي  اسم دولة المقاول[]أدخل شركة منشأة بحسب قوانين  ]أدخل اسم المقاول[،
 "(.المقاول)والمشار إليه فيما يلي ب "

 
ل وقبلت العطاء الذي قدمه المقاو]أدخل وصفا مختصرا لالشغال[، حيث ان الجهة المشترية قامت بطرح مناقصة لتنفيذ 

 )والمشار إليه فيما يلي ب "قيمة العقد"(. ]ادخل العملة[ ]أدخل قيمة العقد باألحرف واألرقام[لتنفيذ هذه االشغال مقابل 

 فقد اتفقت الجهة المشترية والمقاول على ما يلي:

 يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه االتفاقية ذات المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار اليها فيما بعد. .1

 تفاقية، وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة:تعتبر الوثائق التالية جزءا ال يتجزأ من هذه اال .2

 خطاب اإلحالة. .أ

 خطاب العطاء. .ب

 )ان وجدت(. ]ادخل رقم/ ارقام المالحق[المالحق رقم  .ت

 الشروط الخاصة للعقد. .ث

 الشروط العامة للعقد. .ج

 المواصفات. .ح

 المخططات. .خ

 ات.يجداول الكم .د

]أضف هنا أية وثائق أخرى أية وثائق أخرى محددة في الشروط العامة للعقد على انها جزء من وثائق العقد  .ذ
 ضرورية أوالزمة[.

تسود اتفاقية العقد على جميع وثائق العقد األخرى، وفي حالة وجود تضارب أو عدم تطابق بين وثائق العقد، تسود  .3
 الوثائق بحسب ترتيب االسبقية أعاله.

وانجازها  بتنفيذ االشغال المقولوفقا للشروط، يتعهد  للمقاولقيام الجهة المشترية بصرف الدفعات المستحقة ازاء  .4
 واصالح اية عيوب فيها وفقا الحكام العقد.

قيمة  قاولللمواصالح اية عيوب فيها، تتعهد الجهة المشترية بأن تدفع  بتنفيذ االشغال وانجازها المقاولازاء قيام  .5
 أي مبلغ آخر يستحق الدفع بموجب أحكام العقد في المواعيد وبالطريقة المحددة في العقد.العقد أو 

 

 



 
 

 

 تتعهد األطراف التي قامت بعقد هذه االتفاقية بتنفيذها وفقا للقوانين المحددة في الشروط الخاصة للعقد.

 

 المقاولعن الجهة المشترية                                                     عن 

 التوقيع: _____________________________________                                التوقيع:

 االسم: _______________________________________                               االسم: 

 __________الوظيفة: __________________                              الوظيفة: __________

 

 

 شهد على ذلك:_______________                              شهد على ذلك: ________________

 

  

 

  



 
 

 

 كفالة حسن التنفيذ نموذج .3

 البنك( )ترويسة

 ]يمأل البنك، بطلب من المناقص الفائز، هذا النموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين األقواس[

 .الكامل للجهة المشترية وعنوانها[ ]أدخل االسمالمستفيد: 

 .[)]أدخل التاريخ )اليوم والشهر والسنةالتاريخ: 

 .]أدخل اسم ورقم المناقصة[: اسم ورقم المناقصة
 

 ]أدخل الرقم[: كفالة حسن تنفيذ رقم

 [المصدر للكفالة : ]أدخل اسم البنك وعنوان الفرعاسم وعنوان البنك

 ،[RamMun/RM/2021/033]قد تقدم بعطاء للمناقصة  "(المقاول)يسمى فيما يلي " [المقاول]ادخل اسم حيث ان 
، وحيث اننا علمنا بأن العقد قد احيل عليه، وان كفالة حسن التنفيذ مطلوبة وفق [ا لالشغال]أدخل وصفا مختصر لتنفيذ

 شروط العقد.

ملتزمون التزاما ال رجعة فيه بموجب هذه الكفالة بدفع أي مبلغ أو ]أدخل اسم البنك[  نحن، المقاولوبناء على طلب من 
فور تسلمنا منكم أول طلب  ]ادخل العمله []أدخل المبلغ باألرقام[ )]أدخل المبلغ بالكلمات[ مبالغ ال تتجاوز بمجملها مبلغ 

   .كمم اي تبرير من قبلدون الحاجة لتقدي خطي يفيد بأن المقاول قد أخل باي من التزاماته بموجب شروط العقد.

وأي طلب للدفع بموجب هذه الكفالة يجب أن  [التاريخ )اليوم والشهر والسنة( ]ادخلفي تنتهي صالحية هذه الكفالة 
 نستلمه في هذا البنك في ذلك التاريخ أو قبله.

 تخضع هذه الكفالة لقوانين طلب الكفاالت الصادرة عن الجهات المختصة في فلسطين
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 البنك[]توقيع )تواقيع( الممثل )الممثلين( المفوض )المفوضين( من 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 لدفعة المقدمةاكفالة نموذج  .4

 ]ترويسة  البنك[

 ]يمأل  البنك بطلب من  المناقص الفائز، هذا النموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين األقواس[

 الجهة المشترية وعنوانها[]أدخل اسم المستفيد : 
 ]أدخل التاريخ )اليوم والشهر والسنة[التاريخ: 

 ]أدخل اسم ورقم المناقصة[: اسم ورقم المناقصة
 

  ]أدخل الرقم[:  كفالة دفعة مقدمة رقم
 

 ]المصدر : ]أدخل اسم  البنك وعنوان الفرعاسم وعنوان البنك

مع  [رقم العقد ]أدخل رقم "( قد دخل في عقدالمقاول)يسمى فيما يلي " الكامل وعنوانه[ المقاول]أدخل اسم حيث ان 
لمطلوب ا لالشغال]أدخل اسم العقد ووصف مختصر  لتنفيذ، ]ادخل تاريخ اتفاقية العقد[الجهة المشترية والمؤرخ في 

)يسمى فيما يلي ب "العقد"(، وحيث اننا نعلم انه وفق شروط العقد، يجب تقديم كفالة دفعة مقدمة للحصول [ تنفيذها
 على هذه الدفعة. 

بدفع أي مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز بمجملها  التزاما ال رجعة فيه نلتزم  ]أدخل اسم البنك[نحن ، المقاولوبناء على طلب 

 المقاوليفيد بان فور تسلمنا منكم أول طلب خطي  23ادخل العملة[[ ]المبلغ بالكلمات ادخل[األرقام[ب]أدخل المبلغ مبلغ 

 وأن يتم اإلشارة إلى أن المقاول:، كمتقديم أي تبرير من قبللدون الحاجة  ،قد  أخل بأي من التزاماته بموجب العقد

 المتعلقة بتنفيذ األشغال؛ أوقد قام باستخدام مبلغ الدفعة المقدمة ألغراض أخرى غير تكاليف التحضيرات  .1

قد فشل في سداد المبلغ المدفوع مقدما بحسب ما تضمنته شروط العقد، على أن يتم تحديد المبلغ الذي فشل مقدم  .2

 الطلب في سداده.

 قد استلم الدفعة المقدمة المذكورة مسبقا. المقاوليشترط لدفع أي مطالبة أو دفعة بموجب هذه الكفالة أن يكون 

 بموجب العقد. للدفعة المقدمة المقاولتسري صالحية هذه الكفالة من تاريخ استالم 

سيتم تخفيض الحد األقصى لمبلغ الكفالة البنكية هذا تدريجيا، بمقدار المبلغ المعاد دفعه، والذي قام المقاول بتسديده على 

ير عند ي العمل بهذه الكفالة البنكية، وعلى أبعد تقدالنحو الُمحدد في نسخ شهادات الدفع التي سيتم تقديمها إلينا، وسينته

( في المائة من قيمة العقد المقبولة، ناقصا المبالغ اإلحتياطية،  90استالمنا لنسخة من شهادة الدفع التي توضح أن تسعين ) 

ة أسبق، وأي مطالبأيها  التاريخ )اليوم والشهر والسنة(] ادخل   في تاريخقد تمت المصادقة عليها لغرض الدفع، أو 

 بالدفع بموجب هذه الكفالة يجب أن يتم استالمها من قِبلنا، في المكتب المشار إليه أعاله  قبل ذلك التاريخ.

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

 بنك[]أدخل توقيع )تواقيع( الممثل )الممثلين( المخول )المخولين( عن ال
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  توريد وتركيب أجهزة قياس وفحص في محطة تنقية الطيرة تنفيذ أشغال اعالن طرح عطاء
  033/2021عطاء رقم ب ر م 

 بتمويل من بلدية تولوز 
 لطيرةفي محطة تنقية اقياس وفحص تنفيذ أشغال توريد وتركيب أجهزة تعلن بلديـة رام هللا عن طرح عطاء 

  -وذلك وفقاً للمواصفات والشروط العامة والخاصة ، فعلى الراغبين في التقدم مراعاة الشروط التالية :

يطلب من الشركات الراغبة بالتقدم للعطاء ابراز نسخة عن رخصة المهن سارية المفعول عند التقدم  .1

 لشراء العطاء. 

 بلدية رام هللا.يطلب الحصول على براءة ذمة خاصة بالتقدم للعطاء صادرة عن  .2

 يجب على الشركات المتقدمة أن تكون مسجلة "رسمياً" في دوائر الضريبة. .3

وذلك بكفالة بنكية دوالر  3000وقيمتة كمبلغ مقطوع  يجب على المتقدم للعطاء تقديم كفالة تأمين ابتدائي .4

ة أو المبالغ يوم أو شيك بنكي مصدق وال تقبل الشيكات الشخصي 118سارية المفعول لمدة ال تقل عن 

 النقدية.

 غير شاملة الضريبة المضافة .المقدمة تكون باليورو و األسعار .5

 4مبنى بلدية رام هللا ) -تستطيع الحصول على نسخة عن العطاء من مركز خدمة الجمهور شركة كل  .6

ا. كما دوالر أمريكي أو ما يعادله 100( مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 6001111شارع عيسى زيادة، 

باالمكان االطالع على وثيقة العطاء قبل شراءها من خالل الموقع االلكتروني لبلدية رام هللا 

www.ramallah.ps  .تحت عنوان قسم العطاءات والمشتريات 

 .27/7/2021من ظهر يوم الثالثاء الموافق  12اخر موعد لشراء وثيقة العطاء هو الساعة  .7

 28/6/2021من صباح يوم االربعاء الموافق  10االجتماع التمهيدي للمقاولين سيكون في تمام الساعة  .8

 في قاعة اجتماعات مبنى بلدية رام هللا 

وذلك لقسم  28/07/2021من ظهر يوم األربعاء الموافق  12اخر موعد لتسليم العطاءات هو الساعة  .9

 ية رام هللا، مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد.العطاءات والمشتريات، مبنى دار بلد

في  28/07/2021من ظهر يوم األربعاء الموافق  12فتح مظاريف العطاء سيكون في تمام الساعة  .10

 مبنى بلدية رام هللا وفي جلسة علنية. –الطابق االول  –قاعة اجتماعات البلدية 

 العطاء على من يرسو عليه العطاء.رسوم اإلعالن في الصحف وحتى احالة  .11

      022963214اية استفسارات تتعلق بالعطاء ترسل مكتوبة على فاكس رقم 

 رئيس بلدية رام هللا  \م. موسى حديد  
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