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 اتفاقية اإلطاردعوة  .1

 اسم اتفاقية اإلطار: توريد خلطات اسفلتية لمشروع تأهيل الطرق في المدينة
                                               7RM/2022/0/unMamR-:اإلطار فاقيةاترقم 

 

 المحترمين،أصحاب شركات مواد االنشاءات  السادة:
( ألمر الشراء، علما بأنه 1اللوازم التالية وذلك حسب المواصفات الفنية والمرفق رقم ) وريدن لتقديم عروض أسعار من اجل تأنتم مدعوو  .1

بعد إبرام اتفاقية إطار بمستخدم وحيد حسب نموذج رقم ريد اللوازم الالزمة بموجب أوامر شراء تصدر عن الجهة المشترية وذلك سيتم تو 
 كل أمر شراء يصدر خالل المدة التعاقدية للمشروع.  في وبحيث يتم تحديد الكمية والموقع  (،5)

 خلطات اسفلتية لمشروع تأهيل الطرق  .أ
من مخصصاتها ضمن الموازنة العامة / برنامج تطوير إدارة المرور والطرق، لتسديد المبالغ المستحقة  استخدام جزءتود بلدية رام هللا ا .2

والذي من أجله تم إصدار  RamMun/RM/2022/07رقم  لمواقع متفرقة في المدينة لتوريد المواد االنشائية إطاربموجب اتفاقية 
 . هذه الدعوة

ويتم تقييم عروض األسعار لكل بند على حدة وسيتم احالة عقد البنود الواردة ضمن هذه الدعوة، يجب تقديم عرض أسعار لجميع  .3
 منفصل على المورد الذي تقدم بأقل سعر مقّيم لكل بند.

 يجب تقديم عرض أسعاركم وفق النموذج المطلوب )جدول االسعار والتسليم( وتسليمه إلى العنوان التالي:  .4
 02-2945555عطاءات والمشتريات، هاتف رقم :بلدية رام هللا، وحدة ال

وأن يرفق معها وثائق فنية كافية وكذلك الكتالوجات والمواد المطبوعة التي تحتوي على  العربية يجب تقديم عرضكم على نسختين وبـاللغة .5
ت التي ستقوم بتزويد خدمة ويشمل أسماء وعناوين الشركا العربية أو االنجليزيةمعلومات عن كل مادة تم تقديم سعر لها وباللغة 

 التسهيالت والصيانة في مناطق دولة فلسطين.
في التاريخ يكون الموعد النهائي الستالم عروض األسعار من قبل الجهة المشترية على العنوان المشار إليه في الفقرة الرابعة هو  .6

 والوقت المحددين في اعالن دعوة المناقصة في الصحف المحلية.
 يظهر عليه بوضوح اسم اتفاقية اإلطار ورقمها. مختومض في مظروف العر  تقديميجب  .7
ال يجوز للمورد المشاركة في اية عملية شراء بأكثر من عرض واحد سواء كان بشكل مستقل أو من خالل االئتالف مع أطراف محلية  .8

 أو أجنبية أو كليهما.
ألمر الشراء. نرجو  (1رقم ) على شروط التوريد المبينة في المرفقيجب تقديم عروض أسعاركم حسب التعليمات التالية وكذلك اعتمادًا  .9

 . مرفقة بشهادة تسجيل الشركة، ومن ثم إعادتها إلى الجهة المشترية اتفاقية اإلطارتوقيع خطاب تقديم عرض األسعار ووثيقة 
أو المعرض  EXW لى أساس على اساس وجهة اللوازم: أي عالشيكل الجديد يجب أن تقدم عروض األسعار بعملة  األسعار: (أ

 باإلضافة إلى تكاليف التوصيل للوجهة النهائية المبينة في شروط التوريد.

بشكل  والمستجيب لكل بند/لكافة البنود أقل سعر مقّيممقدم العرض المؤهل ذو  الموردستتم االحالة على  :والترسية تقييم األسعار (ب
ي يطابق المقاييس للقدرات الفنية والمالية المطلوبة بعد تقييمه حسب معايير التقييم جوهري للمواصفات الفنية والمتطلبات األخرى والذ

  .السعر المقدم يشمل جميع الضرائب والرسوم الجمركية وتكلفة النقلو اإلضافية المبينة في الفقرة )ه( ادناه 

 يلي: بتصحيح األخطاء الحسابية كما رام هللا تقوم بلدية سوف تصحيح االخطاء الحسابية: (ج
 األصلية والنسخ األخرى يؤخذ بما ورد في النسخة األصلية بين النسخة األسعار إذا ظهر أي تناقض في المعلومات أو .1
تقـوم لجنــة التقيــيم بـججراء جميــع التعــديالت علـى األســعار دون التشــاور مــع المنـاقد لتبريــر مبلــغ التعـديل. إذا رفــض المــورد قبــول  .2

 ره وتطبيق اإلجراءات المنصوص عليها في الفقرة هـ أدناه. التصحيحات، سوف يتم رفض عرض سع
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من  6من تاريخ استالم العروض المبين في الفقرة  يوما   60يجب أن تكون عروض أسعاركم صالحة لمدة  سريان مفعول العرض: (د
 هذه الدعوة لتقديم العروض. 

تعديل عرضه في الفترة ما بين الموعد النهائي  ال يحق لمقدم عرض السعر سحب أو استبدال أو تعديل وسحب عروض األسعار: (ه
وسيؤدي سحب عرض السعر من قبل لتسليم عروض االسعار وتاريخ انتهاء صالحية هذه العروض والمحدد في الفقرة )د( اعاله، 

 المورد في هذه الفترة الى مصادرة كفالة دخول العطاء.
 (.1الشروط األخرى المبينة في شروط التوريد ملحق رقم ) (و
 .ال يوجدمعايير التقييم اإلضافية:  (ز

 

 لن يتم النظر في عروض األسعار البديلة )الخيارات(. البديلة: األسعار عروض .10
 : Bid Securityءكفالة دخول العطا .11

وفقا للنموذج  شيكل جديد" 10,000كمبلغ مقطوع بقيمة "يجب على المورد ان يرفق مع عرض السعر كفالة دخول العطاء  (أ
 يوم من تاريخ اإلقفال.120ة في وثيقة اتفاقية اإلطار، وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن والشروط الوارد

ترد كفالة المناقصة الى أصحاب العطاءات غير المقبولة بدون طلب منهم بعد إحالة المناقصة او انتهاء المدة المحددة لصالحية  (ب
 العطاء.

 ة كفالة دخول العطاء في أي من الحاالت اآلتية:القرار بمصادر  رام هللا بلدية تتخذ .12
 قيام المورد بتعديل أو سحب العرض بعد الموعد النهائي لتقديم العروض. (أ
 )ج( اعاله.-10رفض المورد قيام اللجنة بتصحيح األخطاء الحسابية الواردة في عرضه حسب الفقرة  (ب
 ددها بلدية رام هللا.رفض المورد الفائز إبرام اتفاقية اإلطار خالل المدة التي تح (ج
 عدم التزام المورد الفائز بتقديم كفالة حسن تنفيذ بالقيمة المحددة وخالل المدة التي تحددها الجهة المشترية. (د
، ويحق للجهة المشترية الغاء اتفاقية اإلطار بدون "unit rate على أساس سعر الوحدة جدول أسعار اللوازم تسعيريتم  .13

 يترتب على هذا االلغاء اية مطالبات مالية. ابداء االسباب، وبدون ان 
 عن اإلحالة وإصدار أمر الشراء:  اإلعالن .14

تقوم الجهة المشترية قبل انتهاء فترة صالحية عروض االسعار بجبالغ المورد الذي تم قبول عرض سعره بخطاب التبليغ بجبرام  (أ
 شراء تصدر عن الجهة المشترية، وذلك بعد:اتفاقية إطار، علما بأنه يتم توريد اللوازم الالزمة بموجب أوامر 

خطاب التبليغ ( أيام من تاريخ تسلم "10وذلك خالل )، شيكل جديد 30,000كمبلغ مقطوع بقيمة "تقديم كفالة حسن التنفيذ  -
 " وطبقا للنموذج المرفق )نموذج كفالة حسن التنفيذ(،بإبرام اتفاقية إطار

 وتوقيع اتفاقية إطار بمستخدم وحيد. -
 ( يوما بعد تاريخ االنتهاء من التوريدات المطلوبة، 28جب أن تبقى كفالة حسن التنفيذ صالحة لمدة ال تقل عن ثمانية وعشرين )ي (ب
 تشكل اتفاقية اإلطار وأمر الشراء عقدًا ملزمًا.  (ج
بيق اإلجراءات الواردة في الفقرة    في حالة إخفاق المورد في تقديم كفالة حسن التنفيذ وتوقيع اتفاقية االطار، يتم إلغاء اإلحالة وتط (د

 ه( أعاله. -9)
خالل  بلدية رام هللا -مركز خدمة الجمهوريمكن للموردين المعنيين الحصول على المعلومات الالزمة ووثيقة اتفاقية اإلطار من  .15

، ويتم شيكل جديد350ته رسم غير مسترد قيمساعات الدوام الرسمية اعتبارا من التاريخ المحدد في اعالن الصحف، وذلك مقابل 
استيفاء اجور االعالن بالصحف على من ترسو عليه المناقصة. كما ويمكنهم االطالع على وثيقة اتفاقية االطار من خالل الموقع 

  .  www.ramallah.psااللكتروني للبلدية 
 على االيميل التالي، ويمكنكم الحصول على مزيد من المعلومات من:أية استفسارات عن موضع المناقصة تقدم خطيا  .16

 tenders@ramallah.psmail: -E،  02-2945555، هاتف رقم:وحدة العطاءات والمشترياتبلدية رام هللا، 
 رئيس بلدية رام هللا
 م موسى حديد

http://www.ramallah.ps/
http://www.ramallah.ps/
mailto:tenders@ramallah.ps
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 أمر الشراء نموذج .2
 

 بلدية رام هللاالمشترية:  سم الجهةا
 رام هللا /بلدية رام هللا، شارع عيسى زيادة  العنوان البريدي الكامل للمشتري 

 02-2963214،  رقم الفاكس:02-2945555رقم الهاتف:
 

 
 .توريد خلطات اسفلتية لمشروع تأهيل الطرق في المدينةاإلطار:  اتفاقية اسم
 7RM/2022/0/unMamR إلطار:ا اتفاقيةرقم 

 رقم أمر الشراء: ..........................                                تاريخ طلب الشراء: ....................... 
 

 

 الموضوع: توريد خلطات اسفلتية لمشروع تأهيل الطرق في المدينة
 

 ............................... المحترمين: السادة شركة:...............................................................
 

باإلشارة الى اتفاقية اإلطار التي تم توقيعها معكم بتاريخ ............. وذلك من أجل توريد اللوازم المحددة أدناه بسعر الوحدة 
  .( ألمر الشراء1المرفق رقم )المحدد في جدول أسعار اللوازم، وحسب الشروط المحددة في التعاقدي 

 

 وبناء عليه، يطلب منكم توريد اللوازم التالية وبالكمية المحددة أدناه، وذلك وفقا للشروط التي تضمنها ملحق هذا األمر. 
 جدول أسعار اللوازم -اتفاقية إطار بمورد وحيد 

 الكمية الوحدة البيان الرقم
 -التعاقدي  سعر الوحدة
 موعد التسليم جديد شيكل

ساعة"  48خالل مدة "   طن  "2/1فلتية خلطة اسونقل توريد  .1
من تاريخ استالم 

 الطلب.
   طن ( ولكن بدون أجرة نقل.1كالبند السابق رقم ) .2
   طن "4/3خلطة اسفلتية  ونقل توريد .3
   طن ( ولكن بدون أجرة نقل.3كالبند السابق رقم ) .4

 

 مع التقدير واالحترام،

 م موسى حديد
 رئيس بلدية رام هللا
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 شروط التوريد -المرفق رقم )ا(

  رام هللابلدية  :الجهة المشترية                         توريد خلطات اسفلتية لمشروع تأهيل الطرق في المدينة اسم المشروع:
 .....................: رقم الخدمة                 ...............................                                 المرسل إليه: 

 
 

، التي يتم تحديدها في كل أمر شراء حسب حاجة كل موقع عمل وبالكمية لوازمالو/أو نقل توريد  تشمل: األسعار وجدول التسليم .1
وتعليمات  -ناهأد 8الواردة في البند رقم -أدناه، وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المواصفات الفنية  للبنود الواردة في جدول أسعار اللوازموذلك 

 .مشرف المشروع ضمن حدود العقد
 لوازمجدول أسعار ال -اتفاقية إطار بمورد وحيد 

 موعد التسليم شيكل* -سعر الوحدة الكمية الوحدة البيان الرقم
ساعة" من  48خالل مدة "  1 طن  "2/1خلطة اسفلتية  ونقل توريد .1

  1 طن كن بدون أجرة نقل.ول( 1كالبند السابق رقم ) .2 تاريخ استالم الطلب.
  1 طن ""4/3خلطة اسفلتية  ونقلتوريد  .3
  1 طن ولكن بدون أجرة نقل. (3كالبند السابق رقم ) .4

 

وكافة الضرائب  ،وبالكمية التي يتم تحديدها في كل أمر شراءو/أو النقل الى أي موقع داخل حدود المدينة التوريد يشمل السعر تكاليف *
 .لوازمة تكاليف مترتبة لتوريد الوالرسوم وأي

 حسب المواصفات الفنية.قطع الغيار:  (أ
 حسب المواصفات الفنية. :األدوات واللوازم اإلضافية (ب
 يطلب توفير الكتالوجات أينما أمكن.: الكتالوجات (ج
في الموقع المورد له وذلك  على المورد عند تسليم المواد الموردة للموقع أن يقدم ارسالية للمراقب او من يمثله :التوريدمتطلبات  (د

 .للتوقيع عليها، ولن ينظر في أي ارسالية غير موقعة من المراقب أو من يمثله أثناء اعتماد المطالبات المالية
 

وليست عرضة ألي  "مهما بلغت الكمية التي سيتم توريدها في كل أمر شراء" تكون األسعار المشار إليها أعاله ثابتة: السعر الثابت .2
 .إتفاقية اإلطارو تعديل خالل مدة تنفيذ تغيير ا

 مختلفة داخل حدود مدينة رام هللا وبالكمية التي يتم تحديدها في كل أمر شراء.مواقع : إلى العنوان التالي لوازميتم توريد ال   .3
 : التسليم مواعيد .4

 .ة أليام العطل واألعياد الرسميةوشامل التفاقيةا أبرامابتداء من تاريخ  ،25/12/2022لغاية سارية المفعول  اإلطارإتفاقية تكون فترة  -أ
وذلك  ،يلتزم المورد بتأمين اي طلبية من بنود التوريد مهما كان مقدارها وحسب حاجة الجهة المشترية الى اي موقع داخل حدود البلدية -ب

ور العمال وجميع األضرار على من قبل المورد أو من يمثله، وفي حالة تخلفه تكون أج من تاريخ استالم الطلبساعة 48مدة خالل 
 .من مستحقات الموردهذه المطالبات المالية نفقة المورد "عدا الظروف القاهرة"، وتخصم 

وبدون أي -يتم تنفيذ العمل في أوقات الدوام الرسمي أو غير الرسمي حسب حاجة العمل وتعليمات مشرف المشروع،  أوقات العمل: -ت
ساعة عمل/يوم" 24وذلك لكل أمر صادر، علما بأن أوقات العمل هي  -ي جدول أسعار اللوازمأتعاب اضافية عن االسعار المدونة ف

  وحسب حاجة العمل وتعليمات وموافقة مشرف المشروع.
  الدفع: .5

افة الى يلتزم المورد بتقديم مطالبة مالية واحدة في نهاية كل شهر تبين مجموع االرساليات التي تم توريدها لهذا الشهر وتفاصيلها باإلض -أ
يوم من تاريخ اعتماد  45أمر الشراء الصادر للمورد من الجهة المشترية لتنفيذ هذه االعمال، ويعتبر تاريخ استحقاق الدفعة لغاية 
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، ويتم صرف المستحقات -حيث تعتبر هذه المدة هي المدة القانونية الستحقاق الدفعة-المطالبة المالية من قبل مدير دائرة المشاريع، 
 راز فاتورة مشتغل مرخد وخصم المصدر وبعد صدور نتائج الفحوصات المخبرية وأية تقارير مطلوبة. بعد إب

شهادة خصم من المصدر أو االلتزام باقتطاعات ضريبة الدخل حسب النماذج المعدة لذلك عند كل دفعة  إحضاريتوجب على المورد  -ب
 حسب التعليمات الصادرة عن وزارة المالية بهذا الخصوص. 

 مالية.(. وعلى المورد تقديم فاتورة ضريبية عند تقديمه مطالبه VAT) المضافة القيمة شامل لضريبةمالحظة: المشروع    

لها الحق في إجراء جميع الفحوصات المخبرية على المواد الموردة إلى الموقع في أحد المختبرات المتخصصة  بلدية رام هللا :الضمانة .6
، وفي حالة سقوط الفحد يتحمل المورد تكاليف ازالة المواد الموردة الى الموقع واستبدالها بمواد متوافقة مع والمعتمدة وعلى نفقة المورد

 المواصفات، باإلضافة الى تكاليف العمالة الالزمة لتنفيذ االشغال على الموقع وفقا للمواصفات وتعليمات مشرف المشروع.

 للمورد: االلتزامات العامةو  تعليمات التغليف والتسويق .7
المحافظة على ممتلكات الدوائر والمؤسسات والبلدية وأمالك الغير خالل عمليـة التوريـد )البلديـة، الكهربـاء، االتصـاالت، الميـاه( وفـي  -

 حالة إحداث اي ضرر يتم تصليحه على نفقة المورد.
 ان تكون سيارات النقل الخاصة بالمورد والمتجهة لمواقع التوريد مؤمنة تأمين شامل. -
 ينية وتسليمها إلى مشرف المشروع.الحصول على شهادة مطابقة لجميع المواد الموردة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسط -
 التقيد بقوانين السالمة العامة وسالمة األشخاص والمعدات والمواد واالشياء وأمالك الغير. -
ين الشــامل ضــد االخطــار باســم الجهــة المشــترية، وبحيــث تكــون أن يــؤمن علــى المــواد والتجهيــزات والمعــدات واألشــخاص وكــذلك التــأم -

 تكاليف استصدارها على نفقة المورد.
االلتزام بعدم تحميل حمولـة أكبـر مـن الحمولـة المسـموح بهـا وعليـه تغطيـة الحمولـة واتخـاذ كافـة وسـائل الحمايـة الالزمـة لعـدم السـماح  -

 .نظيف الشوارع وتحميل المورد كافة التكاليف واالتعاب االدارية المترتبةبسقوط المواد المحملة على الشوارع وبخالف ذلك يتم ت
 .ان وجدت أتعاب التحويالت البنكية المتعلقة بالدفعاتالمراسالت وتكاليف  يتحمل المورد كافة -

 المطلوبة:  الفنية المواصفات .8
 وصف عام  (أ)

موجب المواصفات العامة ألشغال الطرق والمواصفات ، وبحيث يتم تنفيذ االعمال بتوريد الخلطات االسفلتيةتشمل االعمال 
للبنود الواردة حسب حاجة الموقع وتعليمات -أي كمية يتم تحديدها في أمر الشراء ب توريدالالفلسطينية والشروط المرفقة، وبحيث يتم 

 .-مشرف المشروع
  مواصفات فنية وتفاصيل محددة.  (ب)

 

 -: الخلطة االسفلتية .1
 سفلتية من النوع الساخن والمجهزة في خالطات ميكانيكية مركزية وتكون النسبة المئوية بالوزن من يجب أن تكون الخلطة اال

 )درجة االختراق(.  60/70%، وذلك حسب تصميم الخلطة واالسفلت المستعمل نوع 5.5-4االسفلت المستعمل للخلطة هي 
 رة واالسفلت بحيث تكون النسبة المئوية المارة بالوزن من تتكون الخلطة االسفلتية من مزيج من الحصمة المكسورة الخشنة والبود

 فتحات المناخل المربعة كما هو مبين بالجدول المرفق: 
 رقم المنخل/ نوع الخلطة للطبقة السطحية /أ للطبقة الرابطة /ب

 ملم25انش                 1  100
 ملم19انش               ¾  100 70-95
 ملم12.5         انش   0.5 74-95 54-82
 ملم9.5انش             3/8 60-86 44-74
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 ملم2.75             4نمرة  40-65 32-54
 ملم2                10نمرة  25-45 
 ملم  1.18          16نمرة   

 ملم0.850          20نمرة  16-30 14-30
 ملم0.600          30نمرة   

 ملم0.425          40نمرة  10-22 8-23
 ملم0.180           80نمرة  6-15 4-15

 ملم0.075          200نمرة  3-8 2-8
 .للتدرج باستخدام تجربة مارشال كما يلي شريطة أن يكون التدرج ضمن الحدود الوارد بموجب الجدول أعاله السماحوحدود 

 رقم المنخل اقصى تغيير في نسبة المواد المارة
 فأكبر 3/8 5% ±
 80حتى رقم  4من رقم  ±4%
 200رقم  ±1%

 :يجب أن تخضع الحصمى المستخدمة في الخلطة االسفلتية لبعض االختبارات كما يلي 1.1
دورة فـــي فحـــد لـــوس انجلـــوس حســـب  500% علـــى 35يجـــب أال تزيـــد نســـبة الت كـــل عـــن  :4للجـــزء المحجـــوز علـــى منخـــل رقـــم   .1

(AASHTO T 96.) 
 (hot bins( )AASHTO T90 – T89( يساوي صفرا للعينات المأخوذة من االوعية الساخنة )plasticity Indexمعامل اللدونة ) .2
دورات أكثــر مــن  5( بحيــث ال يكــون الــنقد بعــد AASHTO T104( حســب )Soundnessيجــب أن تخضــع الحصــمى الختبــار) .3

 ع مادة كبريتات المغنيسيوم.% عندما يكون الفحد م12% عندما يكون الفحد مع مادة كبريتات الصوديوم، وأقل من 10
(( حسـب المواصـفات  Elongation (E1) INDEX(( و FLAKINESS INDEX (F1يجـب أن تخضـع الحصـمى الختبـارات ) .4

 %  25( بحيث ال تزيد عن BS 812البريطانية )
 (.AASHTO T 176% حسب )50( عن Sand equivalentيجب أال يقل ال )  .5
% مـــن 1علــى أال تزيــد عــن  (clay lumps and friable particlesالطينيــة ) يجــب أن تخضــع الحصــمة الختبــار الكتــل  .6

(AASHTO T 112). 
 . (Loss of stability% )25يجب أن تخضع الخلطة الختبار فقدان الثبات على ان ال يزيد عن   .7
غـات الهوائيـة والفراغـات المعدنيـة يجب اخذ عينات لكل يوم عمل واجراء اختبـارات الفصـل وعينـات مارشـال إليجـاد الكثافـة ونسـبة الفرا   .8

 والمملوءة بالبيتومين والثبات والتدرج ونسبة البيتومين.
  AASHTO T182( Stripping Test% )5فحد التعرية للحصمة المغلفة بالبيتومين على أال تزيد نسبة التعرية عن  .9

تم تفريغ الخلطة من السيارات مباشرة الى الفرادة ( درجة مئوية وي150-130يجب تسليم الخلطة في موقع العمل بدرجة حرارة بين ) .10
 وال يسمح بتشوين االسفلت على االطالق.

 يجب على المورد تصميم الخلطة االسفلتية حسب طريقة مارشال بحيث تكون: 1.2
 كغم. 750( ال يقل عن Stabilityالثبات ) .1
 حية )الثانية(%( للطبقة السط6-3%( للطبقة الرابطة )األولى(، )7-3نسبة الفراغات ) .2
 ملم2-3.5( FLOWاالنسياب ) .3
 كغم/ملغم. 500( ال يقل عن Stiffnessالتصلب) .4
 %(75-65نسبة الفراغات المملوءة بالبيتومين للطبقة السطحية ) .5
 % للطبقة السطحية13( ال تقل عن V.M.Aنسبة الفراغات المعدنية ) .6
 %.0.3(-طة االسفلتية )+/( المسموح بها لنسبة البيتومين في الخلtolerancesالفروقات ) .7
 تورد الخلطات االسفلتية حين الطلب بكافة أنواعها بالطن مثبتة بشهادات االرساليات والميزان. ان يجب 
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 معايير األداء. (ت)
 عليه وضع قائمة بهذه باإلنحرافات(. المواصفات،عن  انحرافه يؤكد المورد التزامه بالمواصفات المشار إليها أعاله )في حال -أ

ام هللا لها الحق في إجراء جميع الفحوصات المخبرية على المواد الموردة إلى الموقع في أحد المختبرات المتخصصة بلدية ر  -ب
والمعتمدة وعلى نفقة المورد، وفي حالة سقوط الفحد يتحمل المورد تكاليف ازالة المواد الموردة الى الموقع واستبدالها 

تكاليف العمالة الالزمة لتنفيذ االشغال على الموقع وفقا للمواصفات وتعليمات  بمواد متوافقة مع المواصفات، باإلضافة الى
 مشرف المشروع.

حسب الشروط والمدة المشار إليها أعاله  لوازمأمر الشراء إذا فشل المورد في تسليم التلغي أن للهيئة المشترية  : يمكناألداءالفشل في  .9
 تجاه المورد. ا، وبدون جلب أي مسؤولية قانونية على نفسهة المشتريةالجهيومًا من قبل  21بالرغم من إعطائه مهلة 

 

في حال أخفق المورد في تسليم جميع السلع المطلوبة، أو أي منها، في موعد )مواعيد( التسليم المحددة في العقد، يحق  :التأخير غرامات .10
للسلع المتأخرة أو الخدمات غير المنفذة عن كل  1عر التسليم% بالنسبة لس2، تأخيرحسم مبلغ من قيمة العقد كغرامات  ةمشتريهيئة اللل

%( يحق 10%(. وفي حالة الوصول إلى الحد األعلى )10أسبوع تأخير أو جزء منه حتى يتم تسليمها أو تنفيذها الفعلي وبحد أعلى )
 فسخ العقد.للهيئة المشترية 

 

"خطاب التبليغ بجبرام اتفاقية أيام من تسلم 10خالل  جهة المشتريةاليجب أن يتقدم صاحب العرض الفائز إلى  :حسن التنفيذكفالة  .11
حسن  كفالةوحسب النموذج المرفق )نموذج  شيكل جديد" 30,000كمبلغ مقطوع بقيمة " حسن التنفيذ ضمان" كفالة مصرفية لإطار

سطينية بالقيمة والمدة المحددة، وتكون التنفيذ( وبحيث تكون صادرة عن بنك او مؤسسة مالية معتمدة في مناطق السلطة الوطنية الفل
( يوما بعد تاريخ 28ويجب أن تبقى كفالة حسن التنفيذ صالحة لمدة ال تقل عن ثمانية وعشرين ) .تكاليف استصدارها على نفقة المورد

 .االتفاقيةانتهاء فترة التسليم المنصوص عليها في 
 

  :القاهرة الظروف .12
و فرض غرامات التأخير أو فسخ العقد مع المورد إذا كان تأخير تسليم اللوازم او تنفيذ الخدمات المتعلقة ال يتم مصادرة كفالة حسن التنفيذ أ

بها أو أي إخفاق آخر في تنفيذ التزاماته وفق العقد ناتج عن أي من ظروف القوة القاهرة، وفي مثل تلك الظروف على المورد إبالغ الجهة 
 تأثيرها على أدائه في تنفيذ العقد، ويتفق المورد والجهة المشترية على بدائل لتنفيذه. المشترية فورًا وخطيًا بكيفية ومدى

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

 الحروب والثورات،                                                         -
 الحرائق الكبيرة في منش ت المورد، -
 الفيضانات، واألوبئة،                                                      -
 الحظر الصحي وحظر الشحن، -
 القالقل الشعبية في بلد المنشأ. -
 الرسمية. بالوثائق ذلك تعزيز يتم ان على والتخليد على االستيراد االخر الجانب قبل من المفروضة التعسفية جراءاتاال -

 

 دولة فلسطين. بحسب قوانينالنزاعات  : تحلالنزاعاتحل  .13
 :……………………………………………………………………………………………………………………اسم المورد

 :..………………………………………………………………………………………………………………توقيع المخول
 ..................................................................................................................................:المكان

  ................................................................................................................................التاريخ: 

                                                           
 فيذ العقدمع فترة تن لألسبوع بالمقارنةتحسب النسبة المئوية 1
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 عرض السعر خطاب (:1رقم ) نموذج

 ]على مقدم عرض االسعار تعبئة هذا النموذج وفقا للتعليمات الموضحة أدناه[

 اسم اتفاقية اإلطار: توريد خلطات اسفلتية لمشروع تأهيل الطرق في المدينة.
 RamMun/RM/2022/07رقم اتفاقية اإلطار: 

 التاريخ:
 السادة بلدية رام هللا: الى

 

 :نحن الموقعون أدناه
)يشار إليه بعد  بتوريد خلطات اسفلتية لمشروع تأهيل الطرق في المدينةبأننا قمنا بدراسة وثيقة اتفاقية اإلطار الخاصة  نقر -

 ذلك "باللوازم"( وبشكل خاص شروط التوريد والمواصفات وجداول الكميات.
 عمليات الشراء العام واستيفاءنا لمعايير األهلية المحددة في اتفاقية اإلطار. نؤكد أهليتنا للمشاركة في  -
بسعر الوحدة المحدد في جدول أسعار اللوازم المدرج نتعهد بأن نقوم بتوريد اللوازم المذكورة وصيانتها وفقا لوثائق اتفاقية اإلطار  -

 وبدون شروط أو تحفظ كافة الشروط المبينة في شروط التوريد.شاملة ضريبة القيمة المضافة، ونقبل  ادناه وذلك بعملة الشيكل
 لوازمجدول أسعار ال

 

 موعد التسليم شيكل* -سعر الوحدة الكمية الوحدة البيان الرقم
   1 طن  "2/1خلطة اسفلتية  ونقل توريد .1

ساعة" من  48خالل مدة "
 تاريخ استالم الطلب.

  1 طن ة نقل.( ولكن بدون أجر 1كالبند السابق رقم ) .2
  1 طن ""4/3خلطة اسفلتية  ونقل توريد .3
  1 طن ( ولكن بدون أجرة نقل.3كالبند السابق رقم ) .4

 
أعاله ونلتزم بالمباشرة في التوريد خالل المدة المحددة من تسلمنا أمر الشراء، واستكمال  المذكورةنوافق على أن نقوم بالتوريد طبقا للشروط  -

 لفترة المحددة في هذا العرض.التوريد خالل ا
 الشراء يعتبران عقدا ملزما بيننا، وندرك انكم لستم ملزمين بقبول أقل األسعار أو أي منها. وأمرنقر بأن وثيقتي اتفاقية اإلطار  -
 و تغييرها. اللوازم وجدول األسعار ستبقى ثابتة طوال مدة صالحية العرض ولن يتم مراجعتها أ قائمةنؤكد أن األسعار المقدمة في  -
 شهرا. ]ادخل عدد االشهر[المعروضة هي  للوازممدة كفالة الضمان المصنعي  -
أن نلتزم بهذا العرض لكامل فترة الصالحية من تاريخ تسليم عروض األسعار، وأن أقبل أمر الشراء في أي لحظة قبل انتهاء  علىنوافق  -

 فترة صالحية عروض األسعار.
 

 ...............................................................................]لمفوضأدخل توقيع الشخد ا[: التوقيع
 ..................................................................................]أدخل اسم الشخد المفوض[ :االسم

 ....................................................................]أدخل الصفة الرسمية للشخد المفوض[ : الوظيفة
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 حسن التنفيذ كفالة (:2رقم ) نموذج

 ترويسة البنك( (

 ] يقوم البنك، بطلب من مقدم العرض الفائز، بتعبئة هذا النموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين االقواس [

 ]هاأدخل االسم الكامل للجهة المشترية وعنوان[: المستفيد

 ]دخل التاريخ واليوم والشهر والسنة[التاريخ: 

 اسم اتفاقية اإلطار: توريد خلطات اسفلتية لمشروع تأهيل الطرق في المدينة.

 RamMun/RM/2022/07رقم اتفاقية اإلطار: 

 ]أدخل الرقم[:  كفالة حسن تنفيذ رقم

 ]أدخل اسم البنك وعنوان الفرع[: اسم وعنوان البنك

، RamMun/RM/2022/07)يسمى فيما يلي "المورد"(  قد تقدم بعرض سعر التفاقية االطار رقم:  ]المورد ادخل اسم[حيث ان 
  .وحيث اننا علمنا بأن العقد قد احيل عليه، وان كفالة حسن التنفيذ مطلوبة وفق شروط العقد ،]أدخل وصفا مختصر اللوازم[لتوريد 

نلتزم التزاما ال رجعة فيه بدفع أي مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز بمجملها مبلغ  []ادخل اسم البنكوبناء على طلب من المورد، نحن 
، فور تسلمنا منكم أول طلب خطي يفيد بأن المورد قد أخل بأي من التزاماته بموجب ]أدخل العملة[أدخل المبلغ باألرقام والكلمات[ [

  العقد دون الحاجة لتقديم اي تبرير من قبل الجهة المشترية.

وأي طلب للدفع بموجب هذه الكفالة يجب أن نستلمه في  ،]ادخل التاريخ واليوم والشهر والسنة[صالحية هذه الكفالة بتاريخ  تنتهي
  .هذا البنك في ذلك التاريخ أو قبله

 تخضع هذه الكفالة لقوانين طلب الكفاالت الصادرة عن الجهات المختصة في فلسطين.

______________________________________ 

 ] تواقيع( الممثل )الممثلين( المفوض )المفوضين( من البنك)توقيع  [ 
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 نموذج كفالة دخول المناقصة )كفالة بنكية( (3رقم ) نموذج

 يمات المشار إليها بين األقواس.[]يعبئ البنك نموذج الكفالة البنكية هذه بحسب التعل

 المشترية[. وعنوان الجهة]أدخل اسم : المستفيد
 ]أدخل التاريخ[.: اريخالت

 اسم اتفاقية اإلطار: توريد خلطات اسفلتية لمشروع تأهيل الطرق في المدينة.
 RamMun/RM/2022/07رقم اتفاقية اإلطار: 

 أدخل الرقم[.] :رقمكفالة دخول مناقصة 
  ]المصدر للكفالةوعنوان الفرع  اسم البنك]أدخل  اسم وعنوان البنك:

 

)فيما يلي  ]أدخل التاريخ[)فيما يلي يسمى " المناقد"( سوف يسلمكم عطاءه بتاريخ  [اسم المناقد]أدخل حيث انه تم إبالغنا بأن 
 المناقصة[. اسم ورقم]أدخل يسمى "العطاء"( لتنفيذ  

 وحيث انه وفقا لشروطكم بأن العطاءات يجب أن تعزز بكفالة دخول المناقصة. 
 

بدفع أي مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز  هذه الكفالةبموجب  ال رجعة فيهزمون التزاما ملت [اسم البنك]أدخل بطلب من المناقد، نحن 
فور تسلمنا منكم أول طلب خطي يفيد بأن المناقد  (العملة )ادخل]أدخل المبلغ باألرقام[ )]أدخل المبلغ بالكلمات[ بمجملها مبلغ 

 من التزاماته بموجب شروط المناقصة ألن المناقد:  بايقد أخل 

i. حب أو عدل عطاءه خالل فترة صالحية العطاء المحددة من قبل المناقد في خطاب العطاء. قد س 
ii.  كما هو مبين في خطاب  -قد فشل او رفض، مع تبليغه بقبول عطائه من قبل الجهة المشترية خالل فترة صالحية العطاء

 في:  -العطاء أو حسب تمديد الفترة في أي وقت قبل نهاية صالحية العطاء
i. ع العقد، إن كان مطلوبا، أو توقي 
ii. .تقديم كفالة حسن التنفيذ وفق التعليمات للمناقصين 

 

 الكفالة: صالحية هذهتنتهي  -
 فور تقديم المناقد لكفالة حسن التنفيذ وتوقيعه العقد، إذا كان المناقد هو الذي احيل عليه العقد، أو  (أ

 فور حدوث أول األمرين: (ب
 بأن العقد لم يحل عليه، أو تسلمنا لنسخة من تبليغكم للمناقد (1
 بعد ثمانية وعشرين يوما من انتهاء صالحية عطاء المناقد.  (2

 هذه الكفالة يجب أن يستلم من قبلنا في المكتب في ذلك التاريخ أو قبله. للدفع بموجبإن أي طلب  -
 Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) 2010, ICC Publication No. 758تخضع هذه الكفالة الى 

 عن الجهات المختصة في فلسطين.  وللقوانين الصادرة
____________________________ 

 المفوضين([]توقيع )تواقيع( الممثل )الممثلين( المفوض )
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خطاب التبليغ بإبرام اتفاقية إطار (4رقم ) نموذج  
]أدخل التاريخ[. التاريخ:  

ز[.]أدخل اسم وعنوان المناقد الفائ: السادة إلى  

 اسم اتفاقية اإلطار: توريد خلطات اسفلتية لمشروع تأهيل الطرق في المدينة.

 RamMun/RM/2022/07رقم اتفاقية اإلطار: 

 

 الموضوع: التبليغ بإبرام اتفاقية إطار

قد تم  نود إبالغكم بأن عطاءكم المقدم بتاريخ ]أدخل التاريخ[ إلبرام اتفاقية إطار لتوريد ]أدخل وصفا مختصرا اللوازم[
كمبلغ مقطوع قبوله من قبلنا بمبلغ وقدره ]أدخل المبلغ االجمالي[، وبالتالي نرجو من حضرتكم تقديم كفالة حسن تنفيذ 

المنصوص عليها  بعد تاريخ انتهاء فترة التسليم يوما28ال تقل عن لمدة سارية المفعول  "شيكل جديد"30,000بقيمة 
ايام من استالم خطاب التبليغ هذا وذلك حسب البند  10وذلك خالل ة اإلطار، في أوامر الشراء الصادرة بموجب اتفاقي

 الخاص بكفالة حسن التنفيذ المدرج في وثائق اتفاقية اإلطار.

 أيام من تاريخ خطابنا هذا. 10وعليه يرجى حضوركم إلى العنوان المذكور أدناه لتوقيع اتفاقية اإلطار خالل 
 

ية رام هللابلد :نيابة عن الجهة المشترية  

]أدخل اسم الموظف المسؤول في الجهة المشترية[. :االسم  

]أدخل توقيع الموظف المسؤول[.: التوقيع  

]أدخل منصب/ وظيفة الموظف المسؤول[.: المنصب  

: ]أدخل العنوان[.العنوان  

]أدخل رقم الهاتف[.: الهاتف  

]أدخل البريد اإللكتروني[.: البريد اإللكتروني  
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)اتفاقية إطار بمستخدم وحيد( -اتفاقية اإلطار  (5رقم ) نموذج  
]تستكمل الجهة المشترية هذا النموذج وفقًا للتعليمات الواردة في الند المائل، ويجب حذف الند المائل من الوثيقة 

 .] النهائية
 

توريد خلطات اسفلتية لمشروع تأهيل الطرق في المدينة رقم  تفاقية اإلطار هذهتم إبرام ا
RamMun/RM/2022/07  والسنةالتاريخ باليوم والشهر  [ أدخلبتاريخ [،للوازم]أدخل وصفاً موجزاً  لتوريد [ 

 بين
)والمشار إليها فيما ]أدخل عنوان الجهة المشترية[ / دولة فلسطين، ومقرها الرئيسي  ]أدخل االسم الكامل للجهة المشترية[

 "(.الجهة المشتريةيلي ب "
 و

)والمشار إليه فيما ]أدخل عنوان المورد[ ومقره الرئيسي  دولة فلسطينقوانين شركة منشأة بحسب  ]أدخل اسم المورد[،
 "(.المورديلي ب "

 تخضع اتفاقية اإلطار هذه لألحكام المنصوص عليها في األقسام والجداول المدرجة أدناه وأية تعديالت عليها. .1

مدة اتفاقية اإلطار إلى المشتري، عندما  المحددة طوال لوازمالريد ُتشكل اتفاقية اإلطار هذه عرضًا دائمًا من المورد لتو  .2
 في شرائها من خالل عقد شراء. يرغب المشتري 

جزءًا ال يتجزأ من اتفاقية اإلطار هذه، وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة،  شروط التوريد وجدول االسعارُتعتبر  .3
 إلطار أينما تتم اإلشارة إلى ذلك.ة اوتعتبر كذلك جزءًا من أي عقد شراء بموجب اتفاقي

 تتعهد األطراف التي قامت بجبرام هذه االتفاقية بتنفيذها وفقا للقوانين السائدة في دولة فلسطين. .4
 

 عن المورد                                                          عن الجهة المشترية         

  ]أدخل اسم الممثل المفوض[ التوقيع:                                        ]أدخل اسم الممثل المفوض[ التوقيع:

 ]أدخل اسم الممثل المفوض[ االسم:                                        ]أدخل توقيع الممثل المفوض[: االسم

 ]أدخل اسم الممثل المفوض[يفة: الوظ                                      ]أدخل اسم الممثل المفوض[: الوظيفة 

 شهد على ذلك: _____________       شهد على ذلك: _____________                               

 التاريخ:                                التاريخ:                                    

 


