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 لوازم ستدراج عروض أسعارادعوة 
  

 ت حدائقتوريد مستلزما: :اسم االستدراج

 RamMun/RM/2022/020 :االستدراجرقم 

 .]أدخل التاريخ[ :التاريخ
 

 المحترمين              السادة: الى

  الموضحة في جدول الكميات والمواصفات  التالية اللوازم توريدلمدعوون لتقديم عروض أسعار  أنتم .1

لتسديد المبالغ  المستحقة  بموجب عقد موازنتها العامة  استخدام جزء من مخصصاتها ضمنبلدية رام هللا تود  .2

RamMun/RM/2022/020  تم إصدار هذه الدعوة لتقديم عروض أسعار، الذي من اجله . 

 : تقديم العروض   .3

يجب تقديم عرض سعر لكل البنود الواردة ضمن هذه الدعوة، وسيتم تقييم عروض األسعار لكل البنود معا، وستتم 

 المقيّمة لكل البنود األسعاراحالة العقد على المورد الذي تقدم بأقل 

 : وتسليمه إلى العنوان التالي ،(أمر الشراء)تقديم عرض أسعاركم وفق النموذج المطلوب يجب  .4

  الطابق االول  –بلدية رام هللا  –قسم العطاءات والمشتريات 

  522563214فاكس  522540000هاتف  

 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  .6
   26/1/2522من ظهر االربعاء الموافق  12الساعة  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
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 جوهرياً والمستجيب أقل سعر مقيّم على المورد مقدم العرض المؤهل ذو  حالةاإلستتم  :ةحالاإلتقييم األسعار و .15
 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

هناك تناقض بين سعر الوحدة وإجمالي البند على نفس السطر نتيجة ضرب سعر الوحدة في حيث يكون  . 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
يح السعر اإلجمالي الموجود في خانة اإلجمالي ومن ثم تصحيح يتم تصحيح سعر الوحدة وبالتالي يتم تصح

 .المجموع الكلي

إذا ظهر أي تناقض في المعلومات أو األسعار بين النسخة األصلية والنسخ األخرى يؤخذ بما ورد في  . ث
 .النسخة األصلية

البند، أو كان سعر الوحدة إذا قام المورد بكتابة إجمالي المبلغ لبند ما دون أن يقوم بتدوين سعر الوحدة لهذا  . 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
 .دةكخصم أو زيا 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 (13)في الفقرة  المنصوص عليها

ً من تاريخ استالم العروض  55 يجب أن تكون عروض أسعاركم صالحة لمدة :سريان مفعول العرض .12 يوما
 . من هذه الدعوة لتقديم العروض (6)المبين في الفقرة 

عرض السعر سحب أو استبدال أو تعديل عرضه في الفترة ما  يحق لمقدمال  :تعديل وسحب عروض األسعار .13
( 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 .14

 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 %(20)بنسبة ال تتجاوز 

    :عروض األسعار البديلة .16

 .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 
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 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 (13)اإلجراءات الواردة في الفقرة 

يوماً خالل فترة  55من قيمة العقد سارية لمدة % 15يتم تقديم كفالة حسن تنفيذ بنسبة :   كفالة حسن التنفيذ .18
 . لغ بقرار االحالةايام من تاريخ التبي 15

فييي حييال وجييود اييية مسييتحقات علييى المقيياول لصييالح الجهيية المشييترية، كرسييوم :  مستتتحقات الة تتة المشتتترية .15
الخدمات او اية رسوم اخرى مسجلة عليه ، يقر المقاول بحق الجهة المشترية بتسيديد هيذه المسيتحقات كاملية مين 

 . دفعاته في حال ترسية العرض عليه

 

 :على مزيد من المعلومات منيمكنكم الحصول  .25

  قسم العطاءات والمشتريات 

  522563214فاكس  – 522540000هاتف  

  tenders@ramallah.ps. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tenders@ramallah.ps
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 أمر الشراء نموذج

 

 بلدية رام هللا  :ةالمشتري الة ةاسم 

 .فلسطين  –رام هللا  :المشتريةعنوان الة ة 

  522563214ف  522540000: ه :والفاكس  اتفالرقم 

 

  :الشراءرقم أمر 

  :الشراءتاريخ امر 

 

  :ىال

  حدائق مستلزمات 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  (15)

 ،مع التقدير

 اسم وتوقيع المسؤول المفوض عن الة ة المشترية

 .]اسم المفوضأدخل [ :االسم

 .]وظيفة المفوضأدخل [ :الوظيفة

 .]المفوضتوقيع أدخل [ :التوقيع
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 (1) مرفق

 شروط التوريد
 

 

 .بلدية رام هللا  :وعنوان ا المشترية الة ةاسم 

  حدائقتوريد مستلزمات  :العروضاسم استدراج 

 RamMun/RM/2022/020 :ضرقم استدراج العرو

 : األسعار وةدول التسليم

 الكمية الوحدة اسم الحديقة البيان الرقم

سعر 

 المةموع *الوحدة

مواصفات 

 موعد التسليم اضافية

1 
 طاوالت مع مقاعد

   13 عدد رام هللا/االمم  

وفق المرفق 

 الحقا

يوما من تاريخ  14

 امر التوريد 

2 
 مقاعد خشبية

   10 عدد الريحان

وفق المرفق 

 الحقا

يوما من تاريخ  14

 امر التوريد 

3 
 مناقل شواء

   10 عدد حديقة رام هللا 

وفق المرفق 

 الحقا

يوما من تاريخ  14

 امر التوريد 

4 
 سحسيلة

   1 عدد كامل العجلوني 

وفق المرفق 

 الحقا

يوما من تاريخ  14

 امر التوريد 

5 
 سحسيلة حلزون

   1 عدد قدورة 

وفق المرفق 

 الحقا

يوما من تاريخ  14

 امر التوريد 

6 
 سيسو

   2 عدد القصر, الخلود

وفق المرفق 

 الحقا

يوما من تاريخ  14

 امر التوريد 

7 
 دربزين خشب

   20 م الخلود

وفق المرفق 

 الحقا

يوما من تاريخ  14

 امر التوريد 

8 
 لعبة المشي المكاني

المسار 

   1 عدد الرياضي

وفق المرفق 

 الحقا

يوما من تاريخ  14

 امر التوريد 

9 

) لعبة ضغط األرجل 

 Seated Leg 

Press ) 

المسار 

   1 عدد الرياضي

وفق المرفق 

 الحقا

يوما من تاريخ  14

 امر التوريد 

10 

) لعبة الدراجة المكانية 

Elliptical Cross 

Trainer) 

المسار 

   1 عدد الرياضي

وفق المرفق 

 الحقا

يوما من تاريخ  14

 امر التوريد 

11 

لعبة التأرجح المكانية 

 (Air Skier) 

المسار 

   1 عدد الرياضي

وفق المرفق 

 الحقا

يوما من تاريخ  14

 امر التوريد 

يوما من تاريخ  14وفق المرفق    1 عددالمسار لعبة السلم العلوي  12

https://www.pentagonplay.co.uk/products/sport/outdoor-gym-equipment/seated-leg-press
https://www.pentagonplay.co.uk/products/sport/outdoor-gym-equipment/seated-leg-press
https://www.pentagonplay.co.uk/products/sport/outdoor-gym-equipment/seated-leg-press
https://www.pentagonplay.co.uk/products/sport/outdoor-gym-equipment/elliptical-cross-trainer
https://www.pentagonplay.co.uk/products/sport/outdoor-gym-equipment/elliptical-cross-trainer
https://www.pentagonplay.co.uk/products/sport/outdoor-gym-equipment/elliptical-cross-trainer
https://www.pentagonplay.co.uk/products/sport/outdoor-gym-equipment/elliptical-cross-trainer
https://www.pentagonplay.co.uk/products/sport/outdoor-gym-equipment/elliptical-cross-trainer
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 امر التوريد  الحقا الرياضي للكبار

13 

لعبة السلم العلوي 

 للصغار

المسار 

   1 عدد الرياضي

وفق المرفق 

 الحقا

يوما من تاريخ  14

 امر التوريد 

14 

لعبة المتوازي جمباز  

(Parallel Bars ) 
المسار 

   1 عدد الرياضي

وفق المرفق 

 الحقا

يوما من تاريخ  14

 امر التوريد 

 

 المةموع

 

  

وفي حالة وجود تعارض بين سعر الوحدة ومجموع ، المخازن أوالسعر تكاليف النقل الى الموقع  يشمل: مالحظة) *

 (.سعر الوحدة المشتق، فإن سعر الوحدة هو الذي سيعتمد
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 :المطلوبة لألصنافمواصفات فنية اضافية 
 

 :وتركيب طاولة مع أربعة مقاعد من الخشب والمعدنتوريد  .1

 طاولة مع مقعد خشبي مع ظهر هيكل معدني للطاولة والمقاعد 

 وعددهم أربعة لكل مقعدملم  521سماكة  سم52وقطر القاعدة  ملم 5221انش سماكة  2أرجل المقاعد قطر 

  سم 51م في س 51سم وقاعدة العمود  51سم في 51سم ومقطعه  51عمود الطاولة ارتفاع 

  ملم 2سماكة  سم4*سم4يتم جمع الطاولة مع المقاعد بعوارض  

  ملم 2سماكة  سم 6سم في 3مقطع الجسر الذي يحمل المقعد 

  متر خشب السويد  225*متر225حجم الطاولة مع المقاعد 

 سم 511سم في 511: ابعاد الطاولة 

 سم 41متر وارتفاع 5سم طول 51القطعة  ضالمقاعد عر 

  سم 01بين أرجل المقاعد المسافة 

  قطع  51والطاولة ( قطع ظهر 2قطع مقعد و3)قطع  1كل مقعد 

  سم وببراغي مجلفنة مع سوامين 23انش بطول  5تثبيت الخشب في المقاعد بمواسير 

 دهان الهيكل المعدني همر فنيش اسود 
 دهان الخشب بالسيلر بوجه واحد واللكر بوجهين 
  سم لجميع أرجل المقعد  21تثبت المقاعد باالرض بقاعدة اسمنتية سماكة 

 والرسومات المرفقة تحسب المواصفا 
  سم لتثبيت ذراع المقاعد ببعض 41يتم تركيب حلقة من ماسورة نصف انش قطرها 
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  مقاعد خشبيةتوريد وتركيب  .2

 :المواد المستخدمة

  سماكة الحديد , سم35سم وارتفاع عن األرض  41وعرض  521افقيا بطول "  5عموديا و  " 521هيكل من مواسير حديد

 ملم 5221

 سم يتم دهانها بالسيلر بوجه واحد واللكر بوجهين 4*51*511ح من خشب السويد المعالج طول لوااال 

 االلواح مثبت من الطرفين في الهيكل المعدني للمقعد ببراغي مغلفنة 

 سم لجميع ارجل المقعد 21رض بقاعدة اسمنتية سماكة تثبت المقاعد باال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 قياسات المقعد 

 م 521 الطول

 م 1241 العرض

 م1235 االرتفاع فوق سطح االرض
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 مناقل الشواءتوريد  .3

.سمعموديوبقاعدةتثبيتمناسبةكماموضحبالتفصيلةالمرفقة51سموبإرتفاع21*51تقديموتوريدوتركيبمناقلشواءبابعاد
ويكونالتثبيتبالموقعالذيتحددهالبلدية

 :المواد المستخدمة

 ملم للمنقل مجلفنة 3الواح معدنية سماكة  -5
 قاعدة المنقل متحركة وبحيث يتم تفريغ المنقل عند اللزوم -2
 سم  51المنقل واألرض بارتفاع  ملم للتثبيت بين 31/31/3بروفيل  -3
 اللحام يكون درزة متواصلة -4
 سم  تثبت باألرجل51*51قاعدة مربعة  -1

 يجبتقديمعينةلإلعتماد -6
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 توريد وتركيب سحسيلة للعبة قائمة .4

 يطلب زيارة الموقع وتحديد مواصفات ا بما يتطابق مع اللعبة القائمة ووفقا للصورة المرفقة

 حلزون للعبة قائمةتوريد وتركيب سحسيلة  .5

يطلب زيارة الموقع وتحديد مواصفات ا بما يتطابق مع اللعبة القائمة ووفقا للصورة 

 المرفقة

 

 

 توريد وتركيب سيسو للعبة قائمة .6

يطلب زيارة الموقع وتحديد مواصفات ا بما يتطابق مع اللعبة القائمة ووفقا للصورة 

 المرفقة
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 توريد وتركيب دربزين خشب .7

 : المواد المستخدمة

واللكر بوجهين كما هو موضح بالتفصيلة  وجه واحدو يتم دهانها بالسيلر بسم 221*51*61طول  من خشب السويد المعالجالواح  

 وباللون الذي يحدده المهندس المشرف

سم سماكة  3*3فيل متر باألرض بالباطون والعرضي برو 3ملم مثبت كل  2سم سماكة  4*4هيكل معدني مكون من اعمدة بروفيل  

 ملم كما هو موضح بالتفصيلة المرفقة 2

 ببراغي مغلفنة حسب األصول في الهيكل المعدني للمقعداأللواح مثبت من الطرفين  
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 (Air Walker)لعبة المشي المكاني توريد وتركيب  .8

 

 

 

 : المواصفات

 ملم 531-551: قطر العمود

 سم 541-551: طول

 سم 61-11: عرض

 سم 511-541: ارتفاع

  بعد التصنيع الن ائي( مايكرون  06-06) حراريا بمعدل سماكة ال تقل عن مةلفن حديد : المواد المستعملة

HDG Hot Dipped Galvanized   

 ملم 3ال تقل عن : سماكة الحديد

  HDPE: البالستيك المستخدم في المقاعد

 بيلة مع رداد بدل ستوب 

 يطلب إعتماد كتالوج اللعبة قبل التوريد

 صناعة شركة معتمدة

https://www.pentagonplay.co.uk/products/sport/outdoor-gym-equipment/double-air-walker


 

14 
 

 

 

 ( Seated Leg Press ) لعبة ضغط األرةل  توريد وتركيب .9

 

 

 : المواصفات

 ملم 531-551:  قطر العمود

 سم 251-211: طول

 سم 11-41: عرض

 سم 551-551: ارتفاع

  بعد التصنيع الن ائي( مايكرون  06-06) حراريا بمعدل سماكة ال تقل عن مةلفن حديد : المواد المستعملة

HDG Hot Dipped Galvanized   

 ملم 3ال تقل عن : سماكة الحديد

  HDPE: البالستيك المستخدم في المقاعد

 يطلب إعتماد كتالوج اللعبة قبل التوريد

 صناعة شركة معتمدة

 

https://www.pentagonplay.co.uk/products/sport/outdoor-gym-equipment/seated-leg-press
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 (Elliptical Cross Trainer) لعبة الدراةة المكانية توريد وتركيب  .11

 

 

 

 : المواصفات

 ملم 531-551:  قطر العمود

 سم 231-251: طول

 سم 61-11: عرض

 سم 5111-541: ارتفاع

  بعد التصنيع الن ائي( مايكرون  06-06) حراريا بمعدل سماكة ال تقل عن مةلفن حديد : لمستعملةالمواد ا

HDG Hot Dipped Galvanized   

 ملم 3ال تقل عن : سماكة الحديد

  HDPE: البالستيك المستخدم في المقاعد

 يطلب إعتماد كتالوج اللعبة قبل التوريد

https://www.pentagonplay.co.uk/products/sport/outdoor-gym-equipment/elliptical-cross-trainer
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 صناعة شركة معتمدة

 

 

 (Air Skier) لعبة التأرةح المكانية توريد وتركيب  .11

 

 : المواصفات

 ملم 531-551:  قطر العمود

 سم 521-511: طول

 سم 511-01: عرض

 سم 531-521: ارتفاع

  بعد التصنيع الن ائي( مايكرون  06-06) حراريا بمعدل سماكة ال تقل عن مةلفن حديد : المواد المستعملة

HDG Hot Dipped Galvanized   

 ملم 3ال تقل عن : سماكة الحديد

  HDPE: البالستيك المستخدم في المقاعد

 يطلب إعتماد كتالوج اللعبة قبل التوريد

 صناعة شركة معتمدة
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إنش 2  

 

 للكبار العلويلعبة السلم توريد وتركيب   .12

 

 

 

 
 

 

 

 إنش 4البروفيل الرئيسي قطر 

 إنش للمنطقة السفلية 2البروفيل الفرعي قطر 

 إنش للمنطقة العلوية  ¾الماسورة الفرعية  

 سم 61*11*11قواعد إسمنتية أبعاد 

 سم 31المسافة بين المواسير للتعلق 

 سم221إرتفاع اللعبة عن األرض 

 سم 511عرض اللعبة 

 لحام الحديد درزة متواصلة ودهان أساس ودهان لون وجهين

 إنش  3/4

إنش 4  
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 لعبة سلم التعلق لألطفالتوريد وتركيب  .13

 

 

 

 

 :المواصفات

 إنش 3البروفيل الرئيسي قطر *

 إنش للمنطقة السفلية 2البروفيل الفرعي قطر *

 إنش للمنطقة العلويةالبروفيل الفرعي نصف *

 سم 61*11*11قواعد إسمنتية أبعاد *

 سم551إرتفاع اللعبة عن األرض  *

 سم 611عرض اللعبة *

 سم 21المسافة بين قضبان التعلق *

 متر 3طول اللعبة *

 لحام الحديد درزة متواصلة ودهان أساس ودهان لون وجهين*

إنش 5/2  

إنش 2  

3 إنش   
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 ( Parallel Bars)لعبة المتوازي ةمباز  توريد وتركيب  .14

 

 

 إنش 3البروفيل الرئيسي قطر 

 سم 211الطول 

 سم 51العرض 

 سم 511اإلرتفاع 

 سم 61*11*11قواعد إسمنتية أبعاد 

 لحام الحديد درزة متواصلة ودهان أساس ودهان لون وجهين
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 . 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 :دالتوريمكان  .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 (40)

 .المشترية

شهراً من تاريخ االستالم  12االجمالية سارية لمدة من قيمة العقد % 0تقديم كفالة صيانة بنسبة  :الضمانة .5
   . او يتم حجز النسبة المشار لها لذات الفترة. النهائي

 .تغليف الجهة المصنعة  :فتعليمات التغلي .6

  المواصفات الفنية المطلوبة .7

، انحرافاتة وجود في حالو)بالمواصفات المشار إليها أعاله وعلى المورد االلتزام  . اعاله  وفق ما هو وارد
 (. باالنحرافاتعليه وضع قائمة بهذه 

حسب الشروط  لوازمأمر الشراء إذا فشل المورد في تسليم ال الغاء للجهة المشتريةيمكن  :األداءالفشل في  .8
ً  (21)إعطائه مهلة  وبعدوالمدة المشار إليها أعاله  مسؤولية قانونية  ان تتحمل الجهة المشترية اية دون، يوما

 .المورد تجاه

التسليم ( مواعيد)المطلوبة، أو أي منها، في موعد  اللوازمأخفق المورد في تسليم جميع  إذا :التأخيرغرامات  .9
المتأخرة أو الخدمات غير المنفذة  سعر اللوازممن  %  2 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 
  %(.15)وصلت نسبة الخصم الى حدها االعلى  إذامن قيمة العقد، وللجهة المشترية فسخ العقد  %(15)

من قيمة العقد االجمالية ، وتكون على شكل كفالة بنكية او شيك بنكي سارية %  15 :حسن التنفيذ كفالة .11
ً  55لمدة   . يوما
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 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 المشترية فوراً وخطياً بكيفية  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

 ،الصحي وحظر الشحنالحظر  . 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 الة ة 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 [

  حدائقتوريد مستلزمات   RamMun/RM/2022/020 :رقماستدراج عروض 

  :التاريخ

 

 السادة بلدية رام هللا :  الى

 :نحن الموقعون أدناه

بعد ذلك   ايشار إليهو حدائقمستلزمات الخاصة 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  -
نة في شروط ونقبل وبدون شروط أو تحفظ كافة الشروط المبي ،________________________:

 .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  ،لتزم بهذا العرض لكامل فترة الصالحية من تاريخ تسليم عروض األسعارنوافق 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  

 ]أدخل الرقم[ :تنفيذ رقمكفالة حسن 

 ]أدخل اسم البنك وعنوان الفرع[ :البنكاسم وعنوان 

أدخل رقم [ :رقم بعرض سعر الستدراج عروضقد تقدم   ("المورد" يلييسمى فيما ) ]الموردادخل اسم [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  [البنك ادخل اسم] وبناء على طلب من المورد، نحن

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

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

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 [ 


