بلدية رام هللا

اسم اتفاقية اإلطار :توريد مواد انشائية لمشروع تأهيل األرصفة والطرق في المدينة
"بيسكورس ،رمل بحر ،نحاته ،حصمة (سمسمية)"

مشروع تأهيل الطرق
في مواقع متفرقة

رقم اتفاقية اإلطارRamMun/RM/2022/04 :
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 .1دعوة اتفاقية اإلطار
اسم اتفاقية اإلطار :توريد مواد انشائية لمشروع تأهيل األرصفة والطرق في المدينة

رقم اتفاقية اإلطارRamMun/RM/2022/04-:

"بيسكورس ،رمل بحر ،نحاتة ،حصمة (سمسمية)

السادة :أصحاب شركات مواد االنشاءات المحترمين،
 .1أنتم مدعوون لتقديم عروض أسعار من اجل توريد اللوازم التالية وذلك حسب المواصفات الفنية والمرفق رقم ( )1ألمر الشراء ،علما بأنه
سيتم توريد اللوازم الالزمة بموجب أوامر شراء تصدر عن الجهة المشترية وذلك بعد إبرام اتفاقية إطار بمستخدم وحيد حسب نموذج رقم

( ،)5وبحيث يتم تحديد الكمية والموقع في كل أمر شراء يصدر خالل المدة التعاقدية للمشروع.

أ.

بيسكورس ،رمل بحر ،نحاتة ،وحصمة (سمسمية)

 .2تود بلدية رام هللا استخدام جزءا من مخصصاتها ضمن الموازنة العامة/برنامج تطوير إدارة المرور والطرق ،لتسديد المبالغ المستحقة

بموجب اتفاقية إطار لتوريد المواد االنشائية لمشروع تأهيل األرصفة والطرق في المدينة "بيسكورس ،رمل بحر ،نحاتة ،حصمة

(سمسمية) رقم  RamMun/RM/2022/04والذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

 .3يجب تقديم عرض أسعار لجميع البنود الواردة ضمن هذه الدعوة ،ويتم تقييم عروض األسعار لكل بند على حدة وسيتم احالة عقد
مقيم لكل بند.
منفصل على المورد الذي تقدم بأقل سعر ّ
 .4يجب تقديم عرض أسعاركم وفق النموذج المطلوب (جدول االسعار والتسليم) وتسليمه إلى العنوان التالي:

بلدية رام هللا ،وحدة العطاءات والمشتريات ،هاتف رقم 02-2945555:

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

التسهيالت والصيانة في مناطق دولة فلسطين.

 .6يكون الموعد النهائي الستالم عروض األسعار من قبل الجهة المشترية على العنوان المشار إليه في الفقرة الرابعة هو في التاريخ
والوقت المحددين في اعالن دعوة المناقصة في الصحف المحلية.

 .7يجب تقديم العرض في مظروف مختوم يظهر عليه بوضوح اسم اتفاقية اإلطار ورقمها.

 .8ال يجوز للمورد المشاركة في اية عملية شراء بأكثر من عرض واحد سواء كان بشكل مستقل أو من خالل االئتالف مع أطراف محلية
أو أجنبية أو كليهما.

 .9يجب تقديم عروض أسعاركم حسب التعليمات التالية وكذلك اعتماداً على شروط التوريد المبينة في المرفق رقم ( )1ألمر الشراء .نرجو
توقيع خطاب تقديم عرض األسعار ووثيقة اتفاقية اإلطار مرفقة بشهادة تسجيل الشركة ،ومن ثم إعادتها إلى الجهة المشترية.

أ) األسعار :يجب أن تقدم عروض األسعار بعملة الشيكل الجديد على اساس وجهة اللوازم :أي على أساس  EXWأو المعرض
باإلضافة إلى تكاليف التوصيل للوجهة النهائية المبينة في شروط التوريد.
مقيم لكل بند/لكافة البنود والمستجيب بشكل
ب) تقييم األسعار والترسية :ستتم االحالة على المورد مقدم العرض المؤهل ذو أقل سعر ّ
جوهري للمواصفات الفنية والمتطلبات األخرى والذي يطابق المقاييس للقدرات الفنية والمالية المطلوبة بعد تقييمه حسب معايير التقييم
اإلضافية المبينة في الفقرة (ه) ادناه والسعر المقدم يشمل جميع الضرائب والرسوم الجمركية وتكلفة النقل.

ج) تصحيح االخطاء الحسابية :سوف تقوم بلدية رام هللا بتصحيح األخطاء الحسابية كما يلي:

 .1إذا ظهر أي تناقض في المعلومات أو األسعار بين النسخة األصلية والنسخ األخرى يؤخذ بما ورد في النسخة األصلية
 .2تقـوم لجنــة التقيــيم بـججراء جميــع التعــديالت علـى األســعار دون التشــاور مــع المنـاق

لتبريــر مبلــغ التعـديل .إذا رفــض المــورد قبــول

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

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

المورد في هذه الفترة الى مصادرة كفالة دخول العطاء.

و) الشروط األخرى المبينة في شروط التوريد ملحق رقم (.)1

ز) معايير التقييم اإلضافية :ال يوجد.

 .10عروض األسعار البديلة :لن يتم النظر في عروض األسعار البديلة (الخيارات).
 .11كفالة دخول العطاء:Bid Security

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

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

 .12تتخذ بلدية رام هللا القرار بمصادرة كفالة دخول العطاء في أي من الحاالت اآلتية:
أ) قيام المورد بتعديل أو سحب العرض بعد الموعد النهائي لتقديم العروض.

ب) رفض المورد قيام اللجنة بتصحيح األخطاء الحسابية الواردة في عرضه حسب الفقرة (-10ج) اعاله.

ج) رفض المورد الفائز إبرام اتفاقية اإلطار خالل المدة التي تحددها بلدية رام هللا.

د) عدم التزام المورد الفائز بتقديم كفالة حسن تنفيذ بالقيمة المحددة وخالل المدة التي تحددها الجهة المشترية.

 .13يتم تسعير جدول أسعار اللوازم على أساس سعر الوحدة  ،"unit rateويحق للجهة المشترية الغاء اتفاقية اإلطار بدون
ابداء االسباب ،وبدون ان يترتب على هذا االلغاء اية مطالبات مالية.

 .14اإلعالن عن اإلحالة وإصدار أمر الشراء:
أ)

تقوم الجهة المشترية قبل انتهاء فترة صالحية عروض االسعار بجبالغ المورد الذي تم قبول عرض سعره بخطاب التبليغ بجبرام

اتفاقية إطار ،علما بأنه يتم توريد اللوازم الالزمة بموجب أوامر شراء تصدر عن الجهة المشترية ،وذلك بعد:

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

 -وتوقيع اتفاقية إطار بمستخدم وحيد.

ب) يجب أن تبقى كفالة حسن التنفيذ صالحة لمدة ال تقل عن ثمانية وعشرين ( )28يوما بعد تاريخ االنتهاء من التوريدات المطلوبة،

ج) تشكل اتفاقية اإلطار وأمر الشراء عقداً ملزماً.
د) في حالة إخفاق المورد في تقديم كفالة حسن التنفيذ وتوقيع اتفاقية االطار ،يتم إلغاء اإلحالة وتطبيق اإلجراءات الواردة في الفقرة
(-9ه) أعاله.

 .15يمكن للموردين المعنيين الحصول على المعلومات الالزمة ووثيقة اتفاقية اإلطار من مركز خدمة الجمهور -بلدية رام هللا
خالل ساعات الدوام الرسمية اعتبا ار من التاريخ المحدد في اعالن الصحف ،وذلك مقابل رسم غير مسترد قيمته 350شيكل جديد،

ويتم استيفاء اجور االعالن بالصحف على من ترسو عليه المناقصة .كما ويمكنهم االطالع على وثيقة اتفاقية االطار من
خالل الموقع االلكتروني للبلدية .www.ramallah.ps

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

بلدية رام هللا ،وحدة العطاءات والمشتريات ،هاتف رقمE-mail: tenders@ramallah.ps ، 02-2945555:

رئيس بلدية رام هللا
م موسى حديد
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 .2نموذج أمر الشراء
اسم الجهة المشترية :بلدية رام هللا
العنوان البريدي الكامل للمشتري

بلدية رام هللا ،شارع عيسى زيادة  /رام هللا
رقم الهاتف ،02-2945555:رقم الفاكس02-2963214:

اسم اتفاقية اإلطار :توريد مواد انشائية لمشروع تأهيل األرصفة والطرق في المدينة

"بيسكورس ،رمل بحر ،نحاتة ،حصمة(سمسمية)

رقم اتفاقية اإلطارRamMun/RM/2022/04 :
تاريخ طلب الشراء....................... :

رقم أمر الشراء.......................... :

الموضوع :توريد مواد انشائية لمشروع تأهيل األرصفة والطرق في المدينة
"بيسكورس ،رمل بحر ،نحاتة ،وحصمة (سمسمية)"
السادة شركة ..............................................................................................:المحترمين:
باإلشارة الى اتفاقية اإلطار التي تم توقيعها معكم بتاريخ  .............وذلك من أجل توريد اللوازم المحددة أدناه بسعر الوحدة
التعاقدي المحدد في جدول أسعار اللوازم ،وحسب الشروط المحددة في المرفق رقم ( )1ألمر الشراء.
وبناء عليه ،يطلب منكم توريد اللوازم التالية وبالكمية المحددة أدناه ،وذلك وفقا للشروط التي تضمنها ملحق هذا األمر.
اتفاقية إطار بمورد وحيد  -جدول أسعار اللوازم
الرقم

البيان

الوحدة

الكمية

سعر الوحدة التعاقدي-
شيكل جديد

موعد التسليم

.1

توريد ونقل بيس كورس.

طن

خالل مدة "ساعتين" من

.2

توريد ونقل رمل بحر نظيف.

طن

تاريخ استالم الطلب من قبل

.3

توريد ونقل سمسمية.

طن

.4

توريد ونقل نحاتة.

طن

المورد أو من يمثله.

مع التقدير واالحترام،
م موسى حديد

رئيس بلدية رام هللا
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المرفق رقم (ا) -شروط التوريد
اسم المشروع :توريد مواد انشائية لمشروع تأهيل الطرق في المدينة
الجهة المشترية :بلدية رام هللا

"بيسكورس ،رمل بحر ،نحاتة ،حصمة(سمسمية)

رقم الخدمة..................... :

المرسل إليه............................... :

 .1األسعار وجدول التسليم :تشمل توريد ونقل اللوازم ألي موقع داخل حدود المدينة وبالكمية التي يتم تحديدها في كل أمر شراء حسب
حاجة كل موقع عمل ،-وذلك للبنود الواردة في جدول أسعار اللوازم أدناه ،وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المواصفات الفنية -الواردة في البند

رقم  8أدناه -وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد.

اتفاقية إطار بمورد وحيد  -جدول أسعار اللوازم
الوحدة

الكمية

الرقم

البيان

1

.1

توريد ونقل بيس كورس.

طن

.2

توريد ونقل رمل بحر نظيف.

طن

1

.3

توريد ونقل سمسمية.

طن

1

.4

توريد ونقل نحاتة.

طن

1

موعد التسليم

سعر الوحدة  -شيكل*

خالل مدة "ساعتين" من

تاريخ استالم الطلب من

قبل المورد أو من يمثله.

*يشمل السعر تكاليف التوريد والنقل الى أي موقع داخل حدود المدينة وبالكمية التي يتم تحديدها في كل أمر شراء ،وكافة الضرائب
أ)

والرسوم وأية تكاليف مترتبة لتوريد اللوازم.
قطع الغيار :حسب المواصفات الفنية.

ب) األدوات واللوازم اإلضافية :حسب المواصفات الفنية.
ج) الكتالوجات :يطلب توفير الكتالوجات أينما أمكن.

د) متطلبات التوريد :على المورد عند تسليم المواد الموردة للموقع أن يقدم ارسالية للمراقب او من يمثله في الموقع المورد له وذلك
للتوقيع عليها ،ولن ينظر في أي ارسالية غير موقعة من المراقب أو من يمثله أثناء اعتماد المطالبات المالية.
 .2السعر الثابت :تكون األسعار المشار إليها أعاله ثابتة "مهما بلغت الكمية التي سيتم توريدها في كل أمر شراء" وليست عرضة ألي
تغيير او تعديل خالل مدة تنفيذ إتفاقية اإلطار.
 .3يتم توريد اللوازم إلى العنوان التالي :مواقع مختلفة داخل حدود مدينة رام هللا وبالكمية التي يتم تحديدها في كل أمر شراء.

 .4مواعيد التسليم:

أ -تكون فترة إتفاقية اإلطار سارية المفعول لغاية  ،2022/12/25ابتداء من تاريخ توقيع اتفاقية اإلطار وشاملة أليام العطل واألعياد
الرسمية.

ب -يلتزم المورد بتأمين اي طلبية من بنود التوريد مهما كان مقدارها وحسب حاجة الجهة المشترية الى اي موقع داخل حدود البلدية ،وذلك
خالل مدة "ساعتين" من تاريخ استالم الطلب من قبل المورد أو من يمثله ،وفي حالة تخلفه تكون أجور العمال وجميع األضرار على

نفقة المورد "عدا الظروف القاهرة" ،وتخصم هذه المطالبات المالية من مستحقات المورد.
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ت -أوقات العمل :يتم تنفيذ العمل في أوقات الدوام الرسمي أو غير الرسمي حسب حاجة العمل وتعليمات مشرف المشروع- ،وبدون أي

أتعاب اضافية عن االسعار المدونة في جدول أسعار اللوازم -وذلك لكل أمر صادر ،علما بأن أوقات العمل هي 24ساعة عمل/يوم"
وحسب حاجة العمل وتعليمات وموافقة مشرف المشروع.

 .5الدفع:

أ -يلتزم المورد بتقديم مطالبة مالية واحدة في نهاية كل شهر تبين مجموع االرساليات التي تم توريدها لهذا الشهر وتفاصيلها باإلضافة الى

أمر الشراء الصادر للمورد من الجهة المشترية لتنفيذ هذه االعمال ،ويعتبر تاريخ استحقاق الدفعة لغاية  45يوم من تاريخ اعتماد

المطالبة المالية من قبل مدير دائرة المشاريع- ،حيث تعتبر هذه المدة هي المدة القانونية الستحقاق الدفعة ،-ويتم صرف المستحقات
بعد إبراز فاتورة مشتغل مرخ

وخصم المصدر وبعد صدور نتائج الفحوصات المخبرية وأية تقارير مطلوبة.

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

مالحظة :المشروع شامل لضريبة القيمة المضافة ( .)VATوعلى المورد تقديم فاتورة ضريبية عند تقديمه مطالبه مالية.

 .6الضمانة :بلدية رام هللا لها الحق في إجراء جميع الفحوصات المخبرية على المواد الموردة إلى الموقع في أحد المختبرات المتخصصة
والمعتمدة وعلى نفقة المورد ،وفي حالة سقوط الفح

يتحمل المورد تكاليف ازالة المواد الموردة الى الموقع واستبدالها بمواد متوافقة مع

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

 .7تعليمات التغليف والتسويق وااللتزامات العامة للمورد:
-

المحافظة على ممتلكات الدوائر والمؤسسات والبلدية وأمالك الغير خالل عمليـة التوريـد (البلديـة ،الكهربـاء ،االتصـاالت ،الميـاه) وفـي

-

ان تكون سيارات النقل الخاصة بالمورد والمتجهة لمواقع التوريد مؤمنة تأمين شامل.

حالة إحداث اي ضرر يتم تصليحه على نفقة المورد.

-

الحصول على شهادة مطابقة لجميع المواد الموردة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وتسليمها إلى مشرف المشروع.

التقيد بقوانين السالمة العامة وسالمة األشخاص والمعدات والمواد واالشياء وأمالك الغير.

-

أن يــؤمن علــى المـواد والتجهيـزات والمعــدات واألشــخاص وكــذلك التــأمين الشــامل ضــد االخطــار باســم الجهــة المشــترية ،وبحيــث تكــون

-

االلتزام بعدم تحميل حمولـة أكبـر مـن الحمولـة المسـموح بهـا وعليـه تغطيـة الحمولـة واتخـاذ كافـة وسـائل الحمايـة الالزمـة لعـدم السـماح

-

يتحمل المورد كافة المراسالت وتكاليف أتعاب التحويالت البنكية المتعلقة بالدفعات ان وجدت.

تكاليف استصدارها على نفقة المورد.

بسقوط المواد المحملة على الشوارع وبخالف ذلك يتم تنظيف الشوارع وتحميل المورد كافة التكاليف واالتعاب االدارية المترتبة.

.8

المواصفات الفنية المطلوبة:
وصف عام

(أ)

تشمل االعمال توريد المواد االنشائية لمواقع متفرقة في المدينة "بيسكورس ،رمل بحر ،نحاتة ،حصمة(سمسمية)" ،وبحيث يتم تنفيذ
االعمال بموجب المواصفات العامة ألشغال الطرق والمواصفات الفلسطينية والشروط المرفقة ،وبحيث يتم التوريد لمواقع مختلفة في

المدينة وبأي كمية يتم تحديدها في أمر الشراء -للبنود الواردة حسب حاجة الموقع وتعليمات مشرف المشروع.-

مواصفات فنية وتفاصيل محددة.

(ب)
أ .عــام

 .1يجب أن تكون الحصمة المستعملة في األشغال ناتجة عن تكسير الحجر القاسي الصلب مما ال يمر من منخل فتحته 3ملـم،
ويجب أن تكون الحصمة خالية من األتربة والمواد القابلة للذوبان بالماء وكذلك من المواد العضوية.
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 .2يجب أال يدخل في الحصمة ورمل بحر نظيف أي من المواد التي من شأنها أن تقلل من قوة الخرسانة أو تـؤثر علـى قسـوتها
أو علــى حديــد التســليح أو الزفتــة ويجــب أال يقــل الــوزن النــوعي للحصــمة عــن 2.5غم/ســم 3وان ال تقــل قــوة تحملهــا للضــغ

المحـوري عـن  800كغم/ســم 3وان ال تزيـد نسـبة امتصاصــها للمـاء عــن  ،%0.5ويحـق للمهنـدس رفــض أي كميـة ال تنطبــق
عليها المواصفات أو يراها هو غير مناسبة لالستعمال.

 .3يجــب أن تكــون الحصــمة خاليــة مــن الم ـواد الغريبــة الضــارة ككتــل الصلصــال وجــذور األشــجار وب ـرادة الحديــد والمايكــا والفحــم

والمواد العضوية أو أي مواد أخرى ضارة يمكن أن تشكل خط ار على حديد التسليح أو بكمية كافية من شـأنها أن تحـدث أثـ ار
سلبيا في قوة الخرسانة ويجب عند اللزوم غسل الحصمة وتنخيلها إلزالة هذه المواد الضارة.

 .4تورد مواد الطلبيات على أساس سعر الطن مثبتة بشهادة اإلرساليات للشركة والميزان المعتمد من مشرف المشروع.

 .5سـتق وم الجهـة المشــترية بـججراء جميـع الفحوصــات المخبريـة الالزمـة للمـواد المـوردة مـن مختبــر معتمـد لـديها وعلــى نفقـة المــورد
الخاصة ،وال يحق للمقاول االعتراض على المختبر الذي تم اختياره مـن قبـل البلديـة ،وسـيتم خصـم تكـاليف هـذه الفحوصـات

من مطالبات المورد المرحلية.
ب .الحصمة الناعمة

 .1هي الحصمة التي تمر من منخل ( )16/3بوصة ويمكن الحصول عليها من طحن الحصمة الجوزية.
 .2يجب أال تحتوي على أي شوائب وأمالح تؤثر على قوة الخرسانة.
 .3يجب أال تزيد فيها نسبة الطين المتحجر عن (.)%1

 .4يجب أال تزيد فيها نسبة المار من منخل  200عن (.)%15
 .5تدرجها يتوافق مع جدول التدرج الحبيبي التالي:
رقم المنخل

"3/8

رقم ()4

رقم ()8

رقم ()16

رقم ()30

رقم ()50

رقم ()200

المار بالنسبة المئوية

100

100-90

100-60

100-30

100-15

45-5

صفر15-

ج .الحصمة الخشنة
 .1هي تلك الباقية على منخل ( )16/3بوصة وتتفق مع جدول التدريج للحصمة الخشنة.
 .2تكون الحصمة الخشنة خالية من الطين المتحجر.

 .3أال تزيد فيها نسبة المواد المارة من منخل  200عن ( )%1بالوزن.

 .4أال تقل قوة كسر مادة الحصمة عن ضعفي القوة المطلوبة للخرسانة المستعملة.
 .5أال تزيد نسبة امتصاصها الماء عن ( )%3بالوزن.

 .6أال يقل الوزن النوعي لها عن ( 2.5طن) للمتر المكعب الواحد.

 .7يكون التـدرج الحبيبي لها هو أحد التدرجات التالية ،وللمهندس الحق إضافة أو إلغـاء أي تـدرج إذا اقتضـى األمـر
وحسب نوع الخرسانة المستعملة.
المنخل

النسبة المئوية المارة من المنخل
تدرج ()1

"½2

100

"2

100-95

"½1
"1

70-35

رقم ()8

100
100-95

70-35
30-10

"3/8
رقم ()4

100
100-99

"3/4
"2/1

تدرج ()2

تدرج ()3

100
100-95

60-25
30-10

صفر5-

تدرج ()4

تدرج ()5

صفر5-

100
100-90

55-20

100-40

صفر10-

صفر10-

صفر10-

صفر5-

صفر5-

صفر5-
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د .رمل البحر :يجب أن تكون الرمال المستعملة نقية ونظيفة صلبة وان يسمع لهـا صـوت تحـغ ضـغ االصـابيع وال تلتصـق

فيهـا ويجــب أن تكــون خاليــة مـن المـواد الطينيــة والترابيــة والنباتيـة والقواقــع والجــبس والملوحــة وأيـة مـواد غريبــة .ويجــب أن

تكون مكونة من حبيبات مختلفة الحجم وال تحتوي على أكثر مـن  %30مـن الحبـات الرفيعـة التـي تمـر مـن منخـل فتحتـه

1/2ملم أما الحبات الغليظة فيجب أن تمر جميعها من منخل فتحته 5ملم.

ه .كمية الطين والمواد الناعمة بالحصمة :يجب أال تتعدى أكبر كمية للطين والمواد الناعمة التي تمر من فتحة منخل قياس
 0.09ملم من وزن رمل البحر النظيف والناعمة أو  %4من وزن الحصمة .أكبر من 3ملم.

و .توريــد الحصــمة :يمنــع منعــا باتــا اســتعمال الحصــمة التــي يــتم تكســيرها فــي ورشــات دقاقــة الحجــر أو مــن الحجــر الــذي يــتم
تجميعه من موارد مختلفة إذ يشترط أن تكون الحصمة من محجر جيد ومتجانس وحسب البند عام/أ.1/

ز .التدرج الحبيبي للحصمة
النوع

يمر من فتحة المنخل

ال يمر من فتحة المنخل

الجوزية

 70ملم

 30ملم.

الفولية

 30ملم

 15ملم.

الحمصية

 15ملم

 7ملم.

العدسية

 7ملم

 3ملم

الناعمة

 3ملم

التقيد بالحد األقصى.

المسموح به لألجزاء الناعمة حسب البند د.

الرمل بحر نظيف
ع .البيس كورس

 تتكون المواد التي تستخدم في هذه الطبقة من ناتج تكسير الصخور الجيرية أو البازلتية أو الجرانيتية.
 حد السيولة ) (Liquid Limitال يزيد عن (ASHTO-T90) 25
 معامل اللدونة ((ASHTO-TWO-T89) )6-2

 إن المواد الموردة يجب أن تكون من الحجر المكسور خالية من الشوائب والمواد العضوية أو أية عيوب أخرى ،وبحيث تكون
النسبة المئوية المارة بالوزن من فتحات المناخل المربعة كما هو مبين بالجدول المرفق (التدرج أ أو ب):

رقم

رقم

التدرج

رقم

"2

"1

½ "1

½"

¾"

رقم 4

"8/3

رقم 10

40

20

أ

المار

--

100

100-75

90-60

80-45

70-40

65-30

40-20

20-8

10-5

ب

بالنسبة

100

100-70

85-55

80-50

--

70-40

60-30

50-20

-10

12-5

المنخل






المئوية

30

) (C.B.Rال تقل عن  %80عند الكثافة الجافة القصوى(AASHTO-T193).
نسبة التآكل حسب فح

لوس انجلوس استخدام  500دورة ) (AASHTO-96أقل من .(AASHTO-96) %40

المكافئ الرملي ال يقل عن .(AASHTO-167) %30

األصالة ال تزيد عن  %12إذا تم الفح

بواسطة كبريتات الصوديوم ،وال تزيد عن  % 18إذا تم الفح

كبريتات المغنيسيوم ).(AASHTO-T104



يتم اجراء فح

بواسطة

شامل على المواد الموردة عند تغيير المصدر أو توريد كل 1000م.3

الكثافة الجافة يجب ان ال تقل عن  2.1غم/سم- Dry density not less than 2.1 gm/cm3-. 3
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(ت)

معايير األداء.

أ -يؤكد المورد التزامه بالمواصفات المشار إليها أعاله (في حال انحرافه عن المواصفات ،عليه وضع قائمة بهذه باإلنحرافات).

ب -بلدية رام هللا لها الحق في إجراء جميع الفحوصات المخبرية على المواد الموردة إلى الموقع في أحد المختبرات المتخصصة
والمعتمدة وعلى نفقة المورد ،وفي حالة سقوط الفح

يتحمل المورد تكاليف ازالة المواد الموردة الى الموقع واستبدالها بمواد

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

المشروع.

 .9الفشل في األداء :يمكن للجهة المشترية أن تلغي أمر الشراء إذا فشل المورد في تسليم اللوازم حسب الشروط والمدة المشار إليها أعاله
بالرغم من إعطائه مهلة  21يوماً من قبل الجهة المشترية ،وبدون جلب أي مسؤولية قانونية على نفسها تجاه المورد.

 .10غرامات التأخير :في حال أخفق المورد في تسليم جميع السلع المطلوبة ،أو أي منها ،في موعد (مواعيد) التسليم المحددة في العقد ،يحق
للجهة المشترية حسم مبلغ من قيمة أمر الشراء كغرامات تأخير %2 ،بالنسبة لسعر التسليم 1للسلع المتأخرة أو الخدمات غير المنفذة عن
كل أسبوع تأخير أو جزء منه حتى يتم تسليمها أو تنفيذها الفعلي وبحد أعلى ( .)%10وفي حالة الوصول إلى الحد األعلى ( )%10يحق

للجهة المشترية فسخ العقد.

 .11كفالة حسن التنفيذ :يجب أن يتقدم صاحب العرض الفائز إلى الجهة المشترية خالل 10أيام من تسلم "خطاب التبليغ بجبرام اتفاقية

إطار" كفالة مصرفية لضمان حسن التنفيذ كمبلغ مقطوع بقيمة " 30,000شيكل جديد" وحسب النموذج المرفق (نموذج كفالة حسن
التنفيذ) وبحيث تكون صادرة عن بنك او مؤسسة مالية معتمدة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بالقيمة والمدة المحددة ،وتكون

تكاليف استصدارها على نفقة المورد .ويجب أن تبقى كفالة حسن التنفيذ صالحة لمدة ال تقل عن ثمانية وعشرين ( )28يوما بعد تاريخ
انتهاء فترة التسليم المنصوص عليها في اتفاقية اإلطار.

 .12الظروف القاهرة:

ال يتم مصادرة كفالة حسن التنفيذ أو فرض غرامات التأخير أو فسخ العقد مع المورد إذا كان تأخير تسليم اللوازم او تنفيذ الخدمات المتعلقة

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

المشترية فو اًر وخطياً بكيفية ومدى تأثيرها على أدائه في تنفيذ العقد ،ويتفق المورد والجهة المشترية على بدائل لتنفيذه.
ألغراض هذه ا لفقرة فان "القوة القاهرة" تعني أي حدث أو حالة خارجة عن إرادة المورد ،وال يمكن تجنبها أو توقعها وهي غير ناتجة عن
إهمال أو تقصير من قبله ،وتشمل هذه الحاالت على سبيل المثال ال الحصر:
 -الحروب والثورات،

 الحرائق الكبيرة في منشآت المورد، -الفيضانات ،واألوبئة،

 الحظر الصحي وحظر الشحن، -القالقل الشعبية في بلد المنشأ.

 -االجراءات التعسفية المفروضة من قبل الجانب االخر على االستيراد والتخلي

على ان يتم تعزيز ذلك بالوثائق الرسمية.

 .13حل النزاعات :تحل النزاعات بحسب قوانين دولة فلسطين.
اسم المورد……………………………………………………………………………………………………………………:
توقيع المخول………………………………………………………………………………………………………………..:
المكان..................................................................................................................................:
التاريخ...................................................................................................... .......................... :
1تحسب النسبة المئوية لألسبوع بالمقارنة مع فترة تنفيذ العقد
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نموذج رقم ( :)1خطاب عرض السعر
]على مقدم عرض االسعار تعبئة هذا النموذج وفقا للتعليمات الموضحة أدناه[
اسم اتفاقية اإلطار :توريد مواد انشائية لمشروع تأهيل األرصفة والطرق في

المدينة"بيسكورس ،رمل بحر ،نحاتة ،وحصمة (سمسمية)"

رقم اتفاقية اإلطارRamMun/RM/2022/04 :
التاريخ:
الى :السادة بلدية رام هللا
نحن الموقعون أدناه:
 -نقر بأننا قمنا بدراسة وثيقة اتفاقية اإلطار الخاصة بتوريد المواد االنشائية لمشروع تأهيل األرصفة والطرق في المدينة

"بيسكورس ،رمل بحر ،نحاته ،حصمة (سمسمية)" (يشار إليه بعد ذلك "باللوازم") وبشكل خاص شروط التوريد والمواصفات وجداول

الكميات.
 نؤكد أهليتنا للمشاركة في عمليات الشراء العام واستيفاءنا لمعايير األهلية المحددة في اتفاقية اإلطار. نتعهد بأن نقوم بتوريد اللوازم المذكورة وصيانتها وفقا لوثائق اتفاقية اإلطار بسعر الوحدة المحدد في جدول أسعار اللوازم المدرجادناه وذلك بعملة الشيكل شاملة ضريبة القيمة المضافة ،ونقبل وبدون شروط أو تحفظ كافة الشروط المبينة في شروط التوريد.
جدول أسعار اللوازم
الوحدة

الكمية

الرقم

البيان

1

.1

توريد ونقل بيس كورس.

طن

.2

توريد ونقل رمل بحر نظيف.

طن

1

.3

توريد ونقل سمسمية.

طن

1

.4

توريد ونقل نحاتة.

طن

1

سعر الوحدة  -شيكل

موعد التسليم
خالل مدة "ساعتين" من

تاريخ استالم الطلب من
قبل المورد أو من

يمثله.

 نوافق على أن نقوم بالتوريد طبقا للشروط المذكورة أعاله ونلتزم بالمباشرة في التوريد خالل المدة المحددة من تسلمنا أمر الشراء ،واستكمالالتوريد خالل الفترة المحددة في هذا العرض.

 -نقر بأن وثيقتي اتفاقية اإلطار وأمر الشراء يعتبران عقدا ملزما بيننا ،وندرك انكم لستم ملزمين بقبول أقل األسعار أو أي منها.

 نؤكد أن األسعار المقدمة في قائمة اللوازم وجدول األسعار ستبقى ثابتة طوال مدة صالحية العرض ولن يتم مراجعتها أو تغييرها. مدة كفالة الضمان المصنعي للوازم المعروضة هي ]ادخل عدد االشهر[ شهرا. نوافق على أن نلتزم بهذا العرض لكامل فترة الصالحية من تاريخ تسليم عروض األسعار ،وأن أقبل أمر الشراء في أي لحظة قبل انتهاءفترة صالحية عروض األسعار.

التوقيع] :أدخل توقيع الشخ
االسم ]:أدخل اسم الشخ

المفوض[...............................................................................
المفوض[..................................................................................

الوظيفة  ]:أدخل الصفة الرسمية للشخ

المفوض[....................................................................
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نموذج رقم ( :)2كفالة حسن التنفيذ
(كفالة بنكية غير مشروطة)

)ترويسة البنك)

] يقوم البنك ،بطلب من مقدم العرض الفائز ،بتعبئة هذا النموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين االقواس[
المستفيد] :أدخل االسم الكامل للجهة المشترية وعنوانها[
التاريخ] :دخل التاريخ واليوم والشهر والسنة[
اسم اتفاقية اإلطار :توريد مواد انشائية لمشروع تأهيل األرصفة والطرق في المدينة

بيسكورس ،رمل بحر ،نحاتة ،وحصمة (سمسمية)"

رقم اتفاقية اإلطارRamMun/RM/2022/04 :

كفالة حسن تنفيذ رقم ] :أدخل الرقم[
اسم وعنوان البنك] :أدخل اسم البنك وعنوان الفرع[
حيث ان ]ادخل اسم المورد[ (يسمى فيما يلي "المورد") قد تقدم بعرض سعر التفاقية االطار رقم ، RamMun/RM/2022/04
لتوريد ]أدخل وصفا مختصر اللوازم[ ،وحيث اننا علمنا بأن العقد قد احيل عليه ،وان كفالة حسن التنفيذ مطلوبة وفق شروط العقد .
وبناء على طلب من المورد ،نحن [ادخل اسم البنك] نلتزم التزاما ال رجعة فيه بدفع أي مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز بمجملها مبلغ
]أدخل المبلغ باألرقام والكلمات] ]أدخل العملة[ ،فور تسلمنا منكم أول طلب خطي يفيد بأن المورد قد أخل بأي من التزاماته بموجب
العقد دون الحاجة لتقديم اي تبرير من قبل الجهة المشترية.
تنتهي صالحية هذه الكفالة بتاريخ ]ادخل التاريخ واليوم والشهر والسنة[ ،وأي طلب للدفع بموجب هذه الكفالة يجب أن نستلمه في
هذا البنك في ذلك التاريخ أو قبله .
تخضع هذه الكفالة لقوانين طلب الكفاالت الصادرة عن الجهات المختصة في فلسطين.
______________________________________
] توقيع (تواقيع) الممثل (الممثلين) المفوض (المفوضين) من البنك[
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نموذج رقم ( )3نموذج كفالة دخول المناقصة (كفالة بنكية)
[يعبئ البنك نموذج الكفالة البنكية هذه بحسب التعليمات المشار إليها بين األقواس].
المستفيد[ :أدخل اسم وعنوان الجهة المشترية].
التاريخ[ :أدخل التاريخ].
اسم اتفاقية اإلطار :توريد مواد انشائية لمشروع تأهيل األرصفة والطرق في المدينة

بيسكورس ،رمل بحر ،نحاتة ،وحصمة (سمسمية)"

رقم اتفاقية اإلطارRamMun/RM/2022/04 :

كفالة دخول مناقصة رقم[ :أدخل الرقم].

اسم وعنوان البنك[ :أدخل اسم البنك وعنوان الفرع المصدر للكفالة[
حيث انه تم إبالغنا بأن [أدخل اسم المناق

] (فيما يلي يسمى " المناق

يسمى "العطاء") لتنفيذ [أدخل اسم ورقم المناقصة].

") سوف يسلمكم عطاءه بتاريخ [أدخل التاريخ] (فيما يلي

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

 ،نحن [أدخل اسم البنك] ملتزمون التزاما ال رجعة فيه بموجب هذه الكفالة بدفع أي مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز

بمجملها مبلغ [أدخل المبلغ باألرقام] ([أدخل المبلغ بالكلمات] (ادخل العملة) فور تسلمنا منكم أول طلب خطي يفيد بأن المناق
قد أخل باي من التزاماته بموجب شروط المناقصة ألن المناق

:

 .iقد سحب أو عدل عطاءه خالل فترة صالحية العطاء المحددة من قبل المناق

في خطاب العطاء.

 .iiقد فشل او رفض ،مع تبليغه بقبول عطائه من قبل الجهة المشترية خالل فترة صالحية العطاء  -كما هو مبين في خطاب
العطاء أو حسب تمديد الفترة في أي وقغ قبل نهاية صالحية العطاء -في:
.i

توقيع العقد ،إن كان مطلوبا ،أو

.ii

تقديم كفالة حسن التنفيذ وفق التعليمات للمناقصين.

 تنتهي صالحية هذه الكفالة:أ) فور تقديم المناق

لكفالة حسن التنفيذ وتوقيعه العقد ،إذا كان المناق

ب) فور حدوث أول األمرين:

 )1تسلمنا لنسخة من تبليغكم للمناق

هو الذي احيل عليه العقد ،أو

بأن العقد لم يحل عليه ،أو

 )2بعد ثمانية وعشرين يوما من انتهاء صالحية عطاء المناق

.

 إن أي طلب للدفع بموجب هذه الكفالة يجب أن يستلم من قبلنا في المكتب في ذلك التاريخ أو قبله.تخضع هذه الكفالة الى Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) 2010, ICC Publication No. 758
وللقوانين الصادرة عن الجهات المختصة في فلسطين.

___________________

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

الفائز].

اسم اتفاقية اإلطار :توريد مواد انشائية لمشروع تأهيل األرصفة والطرق في المدينة

بيسكورس ،رمل بحر ،نحاتة ،وحصمة (سمسمية)"

رقم اتفاقية اإلطارRamMun/RM/2022/04 :
الموضوع :التبليغ بإبرام اتفاقية إطار
نود إبالغكم بأن عطاءكم المقدم بتاريخ [أدخل التاريخ] إلبرام اتفاقية إطار لتوريد [أدخل وصفا مختص ار اللوازم] قد تم
قبوله من قبلنا بمبلغ وقدره [أدخل المبلغ االجمالي] ،وبالتالي نرجو من حضرتكم تقديم كفالة حسن تنفيذ كمبلغ مقطوع
بقيمة "30,000شيكل جديد" سارية المفعول لمدة ال تقل عن 28يوما بعد تاريخ انتهاء فترة التسليم المنصوص عليها
في أوامر الشراء الصادرة بموجب اتفاقية اإلطار ،وذلك خالل  10ايام من استالم خطاب التبليغ هذا وذلك حسب البند
الخاص بكفالة حسن التنفيذ المدرج في وثائق اتفاقية اإلطار.
وعليه يرجى حضوركم إلى العنوان المذكور أدناه لتوقيع اتفاقية اإلطار خالل  10أيام من تاريخ خطابنا هذا.

نيابة عن الجهة المشترية :بلدية رام هللا
االسم[ :أدخل اسم الموظف المسؤول في الجهة المشترية].
التوقيع[ :أدخل توقيع الموظف المسؤول].
المنصب[ :أدخل منصب /وظيفة الموظف المسؤول].
العنوان[ :أدخل العنوان].
الهاتف[ :أدخل رقم الهاتف].
البريد اإللكتروني[ :أدخل البريد اإللكتروني].
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نموذج رقم ( )5اتفاقية اإلطار ( -اتفاقية إطار بمستخدم وحيد)
[تستكمل الجهة المشترية هذا النموذج وفقاً للتعليمات الواردة في الن

المائل ،ويجب حذف الن

المائل من الوثيقة

النهائية[ .
تم إبرام اتفاقية اإلطار هذه توريد مواد انشائية لمشروع تأهيل األرصفة والطرق في المدينة رقم RamMun/RM/2022/04

لتوريد [أدخل وصفاً موج ازً للوازم] ،بتاريخ ]أدخل التاريخ باليوم والشهر والسنة[
بين
[أدخل االسم الكامل للجهة المشترية]  /دولة فلسطين ،ومقرها الرئيسي [أدخل عنوان الجهة المشترية] (والمشار إليها فيما
يلي ب "الجهة المشترية").
و
[أدخل اسم المورد] ،شركة منشأة بحسب قوانين دولة فلسطين ومقره الرئيسي [أدخل عنوان المورد] (والمشار إليه فيما
يلي ب "المورد").
 .1تخضع اتفاقية اإلطار هذه لألحكام المنصوص عليها في األقسام والجداول المدرجة أدناه وأية تعديالت عليها.
 .2تُشكل اتفاقية اإلطار هذه عرضاً دائماً من المورد لتوريد اللوازم المحددة طوال مدة اتفاقية اإلطار إلى المشتري ،عندما
يرغب المشتري في شرائها من خالل عقد شراء.
 .3تُعتبر شروط التوريد وجدول االسعار جزءاً ال يتج أز من اتفاقية اإلطار هذه ،وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة،
وتعتبر كذلك جزءاً من أي عقد شراء بموجب اتفاقية اإلطار أينما تتم اإلشارة إلى ذلك.
 .4تتعهد األطراف التي قامغ بجبرام هذه االتفاقية بتنفيذها وفقا للقوانين السائدة في دولة فلسطين.
عن المورد

عن الجهة المشترية

التوقيع] :أدخل اسم الممثل المفوض[

التوقيع] :أدخل اسم الممثل المفوض[

االسم] :أدخل توقيع الممثل المفوض[

االسم] :أدخل اسم الممثل المفوض[

الوظيفة] :أدخل اسم الممثل المفوض[

الوظيفة] :أدخل اسم الممثل المفوض[

شهد على ذلك_____________ :

شهد على ذلك_____________ :

التاريخ:

التاريخ:
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