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 لوازم ستدراج عروض أسعارادعوة 
  

 توريد مستلزمات ارشفة  : :اسم االستدراج

 RamMun/RM/2022/019 :االستدراجرقم 

 .]أدخل التاريخ[ :التاريخ
 

 المحترمين              السادة: الى

 : التالية اللوازم توريدلمدعوون لتقديم عروض أسعار  أنتم .1

خالية من االحماض سم، على ان تكون مصنوعة من مواد  04وبعمق  A3صناديق حفظ الوثائق  حجم  .أ
 .صندوق 044كمية   Acid Freeوالمواد المذيبة لالرشيف 

 خالية من االحماض الستيعاب الوثائق  بداخلها Polyethyleneمصنوعة من مادة بولي اثيلين  A3مغلفات بحجم  .ب

 خالية من االحماض الستيعاب الوثائق  بداخلها Polyethyleneمصنوعة من مادة بولي اثيلين  A4مغلفات بحجم  .ت

 . متر وعرض متر واحد 044لفائف ورق مع مادة قلوية طول  .ث

 : جهاز تعقيم كتب بالمواصفات التالية .ج

1.1.  - Capacity : 80L 

1.1.      -Bundle notes (100 notes) capacity : 300 bundles 

1.1.      -Number of frames: 3 

1.0.      -Max Load(Kg) : 3kg/frame 

1.0.      -Weight : 14Kg 

1.0.     -External Dimension (H, W, D)(mm) : (780, 420, 365) 

 

لتسديد المبالغ  المستحقة  بموجب عقد موازنتها العامة  استخدام جزء من مخصصاتها ضمنبلدية رام هللا تود  .1

RamMun/RM/2022/019  تم إصدار هذه الدعوة لتقديم عروض أسعار، الذي من اجله . 

 : تقديم العروض   .1

وسيتم تقييم عروض  ،يمكنكم تقديم عرض أسعار لواحد أو أكثر من البنود الواردة ضمن هذه الدعوة" . أ
 ."تقدم بأقل سعر مقّيم لكل بندالمورد الذي عقد منفصل على  احالةاألسعار لكل بند على حدة وسيتم 
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 : وتسليمه إلى العنوان التالي ،(أمر الشراء)يجب تقديم عرض أسعاركم وفق النموذج المطلوب  .0

  الطابق االول  –بلدية رام هللا  –قسم العطاءات والمشتريات 

  411501110فاكس  411500000هاتف  

 Tenders@ramallah.ps 

وكذلك الكتالوجات  ،وأن يرفق معه وثائق فنية كافية ،العربية  على نسختين وبـاللغة عرض االسعاريجب تقديم  .0
 . العربيةتم تقديم سعر له وباللغة  بندوالمواد المطبوعة التي تحتوي على معلومات عن كل 

المشترية على العنوان المشار إليه في الفقرة  الجهةيكون الموعد النهائي الستالم عروض األسعار من قبل  .0
   10/1/1411من ظهر االربعاء الموافق  11الساعة  الرابعة هو

 .اسم االستدراج ورقمهمظروف مختوم يظهر عليه بوضوح في العرض  يجب تقديم .7

مع  باالئتالفال يجوز للمورد المشاركة في أية عملية شراء بأكثر من عرض واحد سواء كان بشكل مستقل أو  .8
 . أخرىأطراف 

شاملة اجور التوصيل للموقع الذي  أي: على اساس وجهة اللوازمالشيكل  عروض األسعار بعملةجب تقديم ي .5
ويجب توقيع مرفقات أمر كما . التوريد المبينة في  مسودة أمر الشراء المرفقة وطوفقاً لشرتحدده البلدية 

 .الشراء وإعادتها إلى الجهة المشترية

 جوهرياً والمستجيب أقل سعر مقيّم على المورد مقدم العرض المؤهل ذو  حالةاإلستتم  :ةحالاإليم األسعار وتقي .14
 لقدرات الفنية والمالية المطلوبة بعدالمتعلقة با المعاييروالذي يطابق  ،األخرىللمواصفات الفنية والمتطلبات 

والسعر المقدم يشمل جميع الضرائب  ،ادناه( خ)معايير التقييم اإلضافية المبينة في الفقرة تقييمه حسب 
 . والرسوم الجمركية وتكلفة النقل ولكن بشكل منفصل إن أمكن

 :األخطاء الحسابية كما يلي تقوم الجهة المشترية بتصحيح سوف :تصحيح االخطاء الحسابية .11

 .األرقام والكلمات، سوف تسود المبالغ بالكلماتبحيث يكون هناك تناقض بين المبالغ  . أ

حيث يكون هناك تناقض بين سعر الوحدة وإجمالي البند على نفس السطر نتيجة ضرب سعر الوحدة في  . ب
  .سعر الوحدة كما تم عرضه يعتمد سوفالكمية، 

على هذا إذا رأت لجنة التقييم أن الفاصلة العشرية قد وضعت بطريقة خاطئة في سعر الوحدة فإنه  ستثناءً او . ت
لي يتم تصحيح السعر اإلجمالي الموجود في خانة اإلجمالي ومن ثم تصحيح يتم تصحيح سعر الوحدة وبالتا

 .المجموع الكلي

إذا ظهر أي تناقض في المعلومات أو األسعار بين النسخة األصلية والنسخ األخرى يؤخذ بما ورد في  . ث
 .النسخة األصلية
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الوحدة لهذا البند، أو كان سعر الوحدة إذا قام المورد بكتابة إجمالي المبلغ لبند ما دون أن يقوم بتدوين سعر  . ج
 .سعر وحدة لهذا البند من قسمة إجمالي المبلغ على كمية البند احتسابفيتم . رقما غير واضح

هذا المبلغ كنسبة  احتسابإذا قدم المورد تعديال على عرضه سواء بالخصم أو الزيادة كمبلغ مقطوع، يتم  . ح
 .كخصم أو زيادة واعتمادهاجمالي قبل التصحيح من السعر اإل

لتبرير مبلغ  مقدم عرض الصعرتقوم لجنة التقييم بإجراء جميع التعديالت على األسعار دون التشاور مع  . خ
إذا رفض المورد قبول التصحيحات، سوف يتم رفض عرض سعره وتطبيق اإلجراءات . التعديل

  أدناه (11)في الفقرة  المنصوص عليها

ً من تاريخ استالم العروض  54 روض أسعاركم صالحة لمدةيجب أن تكون ع :سريان مفعول العرض .11 يوما
 . من هذه الدعوة لتقديم العروض (0)المبين في الفقرة 

عرض السعر سحب أو استبدال أو تعديل عرضه في الفترة ما  يحق لمقدمال  :تعديل وسحب عروض األسعار .11
( 11)بين الموعد النهائي لتسليم عروض االسعار وتاريخ انتهاء صالحية هذه العروض والمحدد في الفقرة 

عرض السعر من قبل المقاول في هذه الفترة الى استثناء الجهة المشترية للمورد من  وسيؤدي سحباعاله، 
 .الذين يتم توجيه الدعوات لهم لتقديم عروض االسعار لمدة سنتينقائمة الموردين 

   انطباق المواصفات الفنية : معايير التقييم اإلضافية .10

 لواحد أو أكثر من البنود الواردة ضمن هذه الدعوةالكمية المطلوبة  تخفيضزيادة أو  لهيئة المشتريةليحق  .10
 .و شروط التوريدأتعديل سعر الوحدة صلية ودون األ من الكمية %(10)بنسبة ال تتجاوز 

    :عروض األسعار البديلة .10

 .فقط أقل سعر مقيّمً  يمقدم العرض المؤهل ذمن المورد عروض األسعار البديلة سوف يتم النظر في  .أ
 البديلوعلى المورد أن يحدد العرض األساسي من العرض 

 حالة وإصدار أمر الشراء اإلعالن عن اإل .17

الذي تم قبول عرض سعره  بإبالغ الموردتقوم الجهة المشترية قبل انتهاء فترة صالحية عروض االسعار  . أ
 .حالة أمر الشراء عليه، والذي تطلب فيه من المورد الفائز توريد اللوازم المطلوبة إب

ً  يشكل أمر الشراء عقداً  . ب  . ملزما

مر الشراء، يتم إلغاء اإلحالة وتطبيق أفي حالة إخفاق المورد في تقديم كفالة حسن التنفيذ وتوقيع  . ت
 . أعاله (11)اإلجراءات الواردة في الفقرة 

في حاال وجاود اياة مساتحقات علاى المقااول لصاالح الجهاة المشاترية، كرساوم :  مستحقات الجهة المشترية .18
ه ، يقر المقاول بحق الجهة المشترية بتساديد هاذه المساتحقات كاملاة مان الخدمات او اية رسوم اخرى مسجلة علي

 . دفعاته في حال ترسية العرض عليه

 :يمكنكم الحصول على مزيد من المعلومات من .15

  قسم العطاءات والمشتريات 

  411501110فاكس  – 411500000هاتف  

  tenders@ramallah.ps 

mailto:tenders@ramallah.ps
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 أمر الشراء نموذج
 

 بلدية رام هللا  :ةالمشتري الجهةاسم 

 .فلسطين  –رام هللا  :المشتريةعنوان الجهة 

  411501110ف  411500000: ه :والفاكس هاتفالرقم 

 

  :الشراءرقم أمر 

  :الشراءتاريخ امر 

 

  :ىال

 مستلزمات ارشفة توريد  :الموضوع

  ،السادة المحترمين

أدخل المبلغ [المشار اليها أعاله بمبلغ  لوازمال لتوريد ]أدخل التاريخ[المؤرخ في لقد تم قبول عرض أسعاركم 

 . ألمر الشراء هذا (1)في المرفق رقم  المحددةالشروط وفق  ]أدخل العملة[ ]والكلمات باألرقام

 . المطلوبة وفق الشروط التي تضمنها ملحق هذا األمر لوازمتوريد ال وعليه يطلب منكم

كما نرجو تزويدنا خالل . كم لهأيام من تاريخ استالم (0)خالل االمر  وقبولكم لهذا باستالمكمخطياً اشعارنا  ويرجى

  .(كانت مطلوبة إن)أيام بكفالة حسن التنفيذ بالمبلغ والعملة والصالحية المحددة في شروط التوريد  (14)

 ،مع التقدير

 اسم وتوقيع المسؤول المفوض عن الجهة المشترية

 .]اسم المفوضأدخل [ :االسم

 .]وظيفة المفوضأدخل [ :الوظيفة

 .]توقيع المفوضأدخل [ :التوقيع



 

6 
 

 (1) مرفق

 شروط التوريد
 .بلدية رام هللا  :وعنوانها المشترية الجهةاسم 

 توريد مستلزمات ارشفة  :العروضاسم استدراج 

 RamMun/RM/2022/019 :ضاستدراج العرورقم 

 : األسعار وجدول التسليم

 الكمية الوحدة البيان الرقم
سعر 
 *الوحدة

 المجموع
 مواصفات اضافية 

 : موعد التسليم

1 

صناديق حفظ الوثائق  
 04وبعمق  A3حجم 

 سم

ان تكون مصنوعة    066 عدد
من مواد خالية من 
االحماض والمواد 
المذيبة لالرشيف 

Acid Free   كمية
 صندوق 044

 

1 

 A3مغلفات بحجم 

مصنوعة من مادة 
بولي اثيلين 

Polyethylene 

خالية من االحماض    1666 عدد
الستيعاب الوثائق  

 بداخلها

 

1 

 A4مغلفات بحجم 

مصنوعة من مادة 
بولي اثيلين 

Polyethylene 

خالية من االحماض    1666 عدد
الستيعاب الوثائق  

 بداخلها

 

0 

لفائف ورق مع مادة 

متر  044قلوية طول 

 .وعرض متر واحد

/ عدد 
 ربطة 

  ال يوجد     3

 

 : Capacity -     2 عدد  جهاز تعقيم كتب
80L 

-     Bundle 
notes (100 

notes) capacity 
: 300 bundles 

-  Number of 
frames: 3 
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-     Max 
Load(Kg) : 
3kg/frame 

- Approximate  
Weight 14Kg 

- Approximate 
External 

Dimension (H, 
W, D)(mm)  :

(784 ,014 ,100) 

وفي حالة وجود تعارض بين سعر الوحدة ومجموع ، المخازن أوليف النقل الى الموقع السعر تكا يشمل: مالحظة) * 

 (.سعر الوحدة المشتق، فإن سعر الوحدة هو الذي سيعتمد

 . ال ينطبق : قطع الغيار . أ

 ال ينطبق : األدوات واللوازم اإلضافية . ب

 . لوجاتاكتتوفير المطلوب : وجاتتالالك . ت

 . ال ينطبق : متطلبات الصيانة . ث

 .الموقع الذي تحدده البلدية داخل حدود مدينة رام هللا : إلى العنوان التالي لوازممتطلبات التوريد يتم توريد ال . ج

تغيير خالل مدة تنفيذ  ة مراجعة أوتكون األسعار المشار إليها أعاله ثابتة وليست عرضة ألي :السعر الثابت .1
 .العقد

 الموقع الذي تحدده البلدية داخل حدود مدينة رام هللا: إلى العنوان التالي لوازميتم توريد ال :دمكان التوري .2

من  ايوم  14يجب أن يتم التسليم حسب البرنامج المشار إليه أعاله على أن ال يتجاوز  :ممواعيد التسلي .3
 . تاريخ أمر الشراء

سيتم دفع قيمة العقد بالعملة او العمالت المبينة في عرض األسعار الخاص بالمورد الفائز وذلك خالل  :الدفع .4
 الجهةمن قبل  لوازمال استالموبعد تقديم فاتورة مدعمة بشهادة  ،لوازممن تاريخ استالم ال اتقويمي ايوم (00)

 .المشترية

  ال تنطبق  :الضمانة .5

 .تغليف الجهة المصنعة  :فتعليمات التغلي .0

  المواصفات الفنية المطلوبة .7

  .وفق ما هو وارد في جدول الكميات 
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، عليه وضع قائمة بهذه انحرافاتة وجود في حالو)بالمواصفات المشار إليها أعاله وعلى المورد االلتزام 
 (. باالنحرافات

حسب الشروط  لوازمأمر الشراء إذا فشل المورد في تسليم ال الغاء للجهة المشتريةيمكن  :األداءالفشل في  .8
ً  (11)إعطائه مهلة  وبعدوالمدة المشار إليها أعاله  مسؤولية قانونية  ان تتحمل الجهة المشترية اية دون، يوما

 .تجاه المورد

التسليم ( مواعيد)المطلوبة، أو أي منها، في موعد  اللوازمأخفق المورد في تسليم جميع  إذا :التأخيرغرامات  .9
المتأخرة أو الخدمات غير المنفذة  سعر اللوازممن  %  1 خصم للجهة المشتريةالمحددة في العقد، يحق 

وبحد أعلى  ،فعليا ع تأخير أو جزء منه حتى يتم تسليم هذه اللوازم او تنفيذ هذه الخدمات عن كل أسبووذلك 
  %(.14)وصلت نسبة الخصم الى حدها االعلى  إذامن قيمة العقد، وللجهة المشترية فسخ العقد  %(14)

 اشهر  1من قيمة العقد سارية لمدة %  14 :حسن التنفيذ كفالة .16

 ةالقاهر القوة .11
تسليم إذا كان تأخير  مع المورد أو فسخ العقد التأخيرغرامات كفالة حسن التنفيذ أو فرض مصادرة يتم ال 

ف وظر أي من العقد ناتج عن وفقأو أي إخفاق آخر في تنفيذ التزاماته  اللوازم او تنفيذ الخدمات المتعلقة بها
تأثيرها ومدى ة فوراً وخطياً بكيفية المشتري الجهةوفي مثل تلك الظروف على المورد إبالغ القوة القاهرة، 

 .المشترية على بدائل لتنفيذه الجهةويتفق المورد و في تنفيذ العقد، على أدائه

تعني أي حدث أو حالة خارجة عن إرادة المورد، وال يمكن تجنبها " قاهرةالقوة ال" فان ألغراض هذه الفقرة
 :ال الحصر على سبيل المثالهذه الحاالت وتشمل  قبله،أو توقعها وهي غير ناتجة عن إهمال أو تقصير من 

 الحروب والثورات،  . أ

 ت المورد،آالحرائق الكبيرة في منش . ب

 الفيضانات، واألوبئة،  . ت

 ،الحظر الصحي وحظر الشحن . ث

 .القالقل الشعبية في بلد المنشأ . ج

 ذلك تعزيز يتم ان على والتخليص على االستيراد االخر الجانب قبل من المفروضة التعسفية االجراءات . ح
 .الرسمية بالوثائق

 .دولة فلسطينتحل النزاعات بحسب قوانين  :النزاعاتحل  .12

 المشترية الجهة عن المفوض المسؤول وتوقيع اسم

  :عالتوقي

  : االسم

  : الوظيفة
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 نموذج خطاب عرض السعر

 ] أدناهتعبئة هذا النموذج وفقا للتعليمات الموضحة  األسعارمقدم عرض  ىعل [

 توريد مستلزمات ارشفة   RamMun/RM/2022/019 :رقماستدراج عروض 

  :التاريخ

 

 السادة بلدية رام هللا :  الى

 :نحن الموقعون أدناه

بعد ذلك   ايشار إليهمستلزمات ارشفة والخاصة بتوريد  اللوازمعروض  استدراجوثيقة قمنا بدراسة ٌنقر باننا  -
 .والمواصفات وجداول الكميات وبشكل خاص شروط التوريد"  باللوازم"

 . نؤكد أهليتنا للمشاركة في عمليات الشراء العام واستيفاءنا لمعايير األهلية المحددة في استدراج العروض -

 بمبلغ وقدرهاستدراج العروض المذكورة وصيانتها وفقا لوثائق  اللوازمنتعهد بأن نقوم بتوريد  -
شروط أو تحفظ كافة الشروط المبينة في شروط ونقبل وبدون  ،________________________:

 .التوريد

يوما من   14 خاللفي التوريد لتزم بالمباشرة نقوم بالتوريد طبقا للشروط المذكورة أعاله وعلى أن نافق نو -
 .واستكمال التوريد خالل الفترة المحددة في هذا العرض ،أمر الشراء ناتسلم

درك انكم لستم ملزمين نو بيننا، املزم اعروض األسعار وأمر الشراء يعتبران عقد استدراجبأن وثيقتي  نقر -
 .بقبول أقل األسعار أو أي منها

ثابتة طوال مدة صالحية العرض ولن يتم  ستبقى وجدول األسعار اللوازمنؤكد أن األسعار المقدمة في قائمة  -
 . مراجعتها أو تغييرها

قبل أمر نوأن  ،لكامل فترة الصالحية من تاريخ تسليم عروض األسعارلتزم بهذا العرض نوافق على أن ن -
 .الشراء في أي لحظة قبل انتهاء فترة صالحية عروض األسعار

 

  :التوقيع

 

 : سماال

 

   :ةالوظيف
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  حسن التنفيذ كفالةنموذج 

 (ترويسة البنك (

 ] االقواسالفائز، بتعبئة هذا النموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين  مقدم العرضالبنك، بطلب من  يقوم [

 ]الكامل للجهة المشترية وعنوانها االسمأدخل [ :المستفيد

 ]اليوم والشهر والسنة(دخل التاريخ [: التاريخ

  ]استدراج العروضأدخل اسم ورقم [ :العروضاستدراج اسم ورقم  

 ]الرقمأدخل [ :تنفيذ رقمكفالة حسن 

 ]أدخل اسم البنك وعنوان الفرع[ :البنكاسم وعنوان 

أدخل رقم [ :رقم بعرض سعر الستدراج عروضقد تقدم   ("المورد" يلييسمى فيما ) ]ادخل اسم المورد[ن أحيث 

وحيث اننا علمنا بأن العقد قد احيل عليه، وان كفالة  ،]للوازم أدخل وصفا مختصرا[، لتوريد  ]استدراج العروض

  .دسن التنفيذ مطلوبة وفق شروط العقح

نلتزم التزاما ال رجعة فيه بدفع أي مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز  [ادخل اسم البنك] وبناء على طلب من المورد، نحن

، فور تسلمنا منكم أول طلب خطي يفيد بأن المورد قد ]أدخل العملة[[ والكلمات باألرقامأدخل المبلغ [بمجملها مبلغ 

  .التزاماته بموجب العقد دون الحاجة لتقديم اي تبرير من قبل الجهة المشترية أخل بأي من

وأي طلب للدفع بموجب هذه الكفالة يجب  ،]اليوم والشهر والسنة(ادخل التاريخ [ تنتهي صالحية هذه الكفالة بتاريخ

  .أن نستلمه في هذا البنك في ذلك التاريخ أو قبله

 .الصادرة عن الجهات المختصة في فلسطين الكفاالتتخضع هذه الكفالة لقوانين طلب 

______________________________________ 

 ] من البنك (المفوضين)المفوض  (الممثلين)الممثل ( تواقيع) توقيع [ 


