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 مناقصةللدعوة ال

 
 بلدية رام الله : الجهة المشترية

   توريد وتفعيل نظام البنية التحتية المدمجة  :اسم المناقصة

 RamMun/RM/2022/026 رقم المناقصة:

طاءات تقديم ع الىواصحاب االختصاص والمسجلين رسمياً  هليةاألذوي لمناقصين بلدية رام الله اتدعو  .1

 . ل نظام البنية التحتية المدمجةيلتوريد وتفع بالظرف المختوم 

ً محلية و ستتم المناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافسية .2  لسنة 8قانون الشراء العام رقم  حكامأل فقا

 ، وهي مفتوحة لكل المناقصين ذوي األهليةوالتعديالت الالحقة عليها والئحته التنفيذية م2212

  تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. واالختصاص والمسجلين رسميا كشركات 

لدية خالل الموقع االلكتروني لب يمكن للمناقصين المؤهلين والمهتمين الحصول على معلومات إضافية من .3

وظف العطاءات والمشتريات في مركز خدمة او من خالل مراجعة م www.ramallah.psرام الله 

 ،الهاعالمناقصة على العنوان المبين بلدية رام الله. كما باالمكان االطالع على دار  مبنى فيالجمهور 

 و عبر البوابة الموحدة للشراء العام.أ

ستردة ، بعد دفع رسوم غير مثائق المناقصة من العنوان المبينيمكن للمناقصين المهتمين الحصول على و .2

 .شيكل 352مقدارها 

 وليس على اساس البنود.كاملة الرزمة اساس ستتم احالة العقد على  .5

غير  اإللكترونيةوالعطاءات  23/3/2222يجب تسليم العطاءات في العنوان المبين أسفل الدعوة قبل  .6

ً  02، ويجب أن تكون صالحية العطاءات سارية لمدة مقبولة  بعد التاريخ النهائي لتسليم العطاءات.  يوما

 02وتكون سارية المفعول لمدة شيكل  25,222كفالة دخول مناقصة بمبلغ  ن يرفق مع العطاءأيجب  .7

 ً   من بعد تاريخ الموعد النهائي لتسليم العطاء.  يوما

 عقدج اجتماع تمهيدي للشركات المعنية بالموعد المحدد في جدول بيانات المناقصة.سيتم  .8

http://www.ramallah.ps/


 

ممثلي  ، وسيتم فتح العطاءات بحضوراستبعادهاالعطاءات التي تصل بعد التاريخ والوقت المحددين سيتم   .0

من ظهر يوم االربعاء  12تمام الساعة  في أدناهالمناقصين الذين يرغبون في ذلك في العنوان المبين 

 .الموافق  

 هو: أعالهلعنوان المذكور ا .12

 بلدية رام الله دار 

 قسم العطاءات والمشتريات  

  P6001111، شارع عيسى زيادة 2

 رام الله 

 فلسطين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 التعليمات للمناقصين

 

 لغة العطاء. 1

بيانات  جدوليجب أن يكون العطاء وجميع الوثائق والمراسالت المتعلقة به باللغة العربية ما لم يتم تحديد لغة أخرى في  

، ومن الممكن أن تسلم الوثائق المعززة والمواد المطبوعة بلغة أخرى، شريطة أن تكون مرفقة بترجمة دقيقة معتمدة باللغة المناقصة

   ، ولغايات تفسير العطاء يتم اعتماد النصوص المترجمة.جدول بيانات المناقصةالمذكورة في 

 

 عملة العطاء. 2

 ة في جدول بيانات المناقصة .اقص تقديم العطاء بالعملة المحددنأ( على الم 

ب( في حال تقديم المناقص العطاء بعملة مختلفة عن المحددة في جدول بيانات المناقصة سيتم اعتماد سعر صرف العمالت 

 ينها. ب لغايات تقييم العطاءات والمقارنة حسب االسعار المعلنة من سلطة النقد الفلسطينية في نفس تاريخ فتح العطاء وذلك

 

 فترة صالحية العطاءات. 3

طاءات بعد الموعد النهائي لتسليم العجدول بيانات المناقصة يجب أن تستمر صالحية العطاءات للفترة المنصوص عليها في  

 ، وسيتم رفض أي عطاء فترة صالحيته أقل من ذلك باعتباره غير مستوٍف لشروط المناقصة.الذي تحدده الجهة المشترية

رية، في ظروف استثنائية، من المناقصين وقبل انتهاء فترة صالحية عطاءاتهم تمديد فترة صالحية قد تطلب الجهة المشت 

 هذه العطاءات لمدة إضافية محددة، وفي هذه الحالة يتم مراعاة اآلتي: 

 يجب أن يكون طلب التمديد واإلجابة عليه خطيان.  .أ

 لفترة مماثلة إذا كانت هذه الكفالة أو اإلقرار مطلوباً.يتم تمديد كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء أيضا  .ب

ليها نصوص عللمناقص الحق برفض طلب التمديد دون أن يفقد كفالة دخول المناقصة أو تطبيق عقوبة الحرمان الم .ت

  .في إقرار ضمان العطاء

 ليس للمناقص الذي يوافق على التمديد الحق في تعديل عطائه. .ث

 

 

 دخول المناقصة كفالة. 2

 .جدول بيانات المناقصةكفالة دخول المناقصة وفق ما هو مطلوب في  يجب على المناقص أن يُقدم كجزء من عطائهأ(  

 ب( لن يتم قبول اي عطاء ال يحتوي على كفالة دخول المناقصة.

 حسن التنفيذ.  عندما يقوم المناقص الفائز بتقديم كفالةج( يتم اعادة كفالة دخول المناقصة للمناقصين غير الفائزين 

 د( يتم اعادة كفالة دخول المناقصة للمناقص الفائز حين تقديمه كفالة حسن التنفيذ وتوقيع العقد. 



 

 يُمكن أن تصادر كفالة دخول المناقصة أو تنفذ بنود إقرار ضمان العطاء في الحاالت التالية:ه( 
 

 

 

 

المحددة من قبله في خطاب العطاء، أو أي تمديد وافق إذا قام المناقص بسحب عطائه خالل فترة صالحية العطاء  .أ

 عليه.

 إذا رفض المناقص قيام الجهة المشترية بتصحيح األخطاء الحسابية الواردة في عطائه. .ب

 إذا فشل المناقص الفائز في: .ت

 التعليمات للمناقصين، أولما هو وارد في تقديم كفالة حسن التنفيذ وفقا  .1

 التعليمات للمناقصين.و وارد في لما هوفقا توقيع العقد وفقاً  .2

 

من ائتالف شراكة باسم االئتالف، وإذا لم يكن االئتالف قد تأسس بشكل  ةيجب أن تكون كفالة دخول المناقصة المقدمو(             

  . رسمي وقت تقديم العطاء، تُقدم الكفالة باسم جميع أعضاء االئتالف

 

 توضيح وثائق المناقصة. 5

 في حالة الحاجة لتوضيح أوجدول بيانات المناقصة على المناقص مخاطبة الجهة المشترية خطياً على العنوان المذكور في  

 تفسير أي من المعلومات الواردة في وثائق المناقصة، وعلى الجهة المشترية:

ً على أية استفسارات ترد إليها قبل الموعد النهائي الستالم االستفسارات المحدد في  .أ  جدول بياناتأن ترد خطيا

 .المناقصة

إرسال نسخة عن التوضيحات والردود على تلك االستفسارات لكل من حصل على وثائق المناقصة منها مباشرة، بما  .ب

 في ذلك وصف االستفسار دون بيان مصدره.

 جدول بيانات المناقصة.التوضيحات والردود على الموقع اإللكتروني المذكور في نشر هذه  .ت

لمنصوص ا الجهة المشترية بذلك وفقا لإلجراءات تقومإذا تطلب األمر تعديل وثائق المناقصة نتيجة لهذه االستفسارات،  .ث

 عليها في قانون الشراء العام والئحتة التنفيذية . 

 

 

 تعديل وثائق المناقصة .6

تعديل وثائق المناقصة عن طريق إصدار ملحق لها في أي وقت قبل الموعد النهائي لتسليم الحق في للجهة المشترية  

 العطاءات.

يصبح أي ملحق يصدر عن الجهة المشترية جزءاً من وثائق المناقصة، ويُرسل خطياً إلى كافة المناقصين الذين حصلوا  

 .البوابة الموحدة للشراء العام، وتقوم الجهة المشترية بنشر الملحق على  على وثائق المناقصة من الجهة المشترية

، وذلك إلعطاء المناقصين فرصة ألخذ التعديالت الواردة الموعد النهائي لتسليم العطاءات تأجيلالحق في للجهة المشترية   

في الملحق بعين االعتبار، ويتم إشعار كافة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة من الجهة المشترية خطياً بهذا التأجيل، 

 .البوابة الموحدة للشراء العامواإلعالن عن هذا التأجيل على 



 

 

 

 العطاءات البديلة. 7

ديلة ، وإذا سُمح بتقديم العطاءات البجدول بيانات المناقصةتُؤخذ العطاءات البديلة بعين االعتبار إال إذا ذُكر غير ذلك في ال  

فإن البدائل الفنية المقدمة من المناقص الذي يلبي متطلبات ومعايير التأهيل المحددة في وثائق المناقصة وصاحب العطاء األقل تكلفة 

 جوهرياً لشروط المناقصة هي التي تُؤخذ بعين االعتبار.والمستجيب 

 

 أسعار العطاءات والخصومات. 8

 .وان تكون غير مشروطة على المناقص أن يذكر أية خصومات وأن يوضح كيفية ومنهجية استخدامها أ(  

عية(، والُمدرجة في الشروط المرجعلى المناقص تعبئة أسعار كافة بنود الخدمات الموصوفة في "المواصفات" )أو ب(            

  على اساس البنود . تجزئة الوسيتم التقييم على اساس الرزمة وبالتالي لن تتم  جدول األسعار

 على العقد. ءاً يجب أن تشمل األسعار المقدمة من المناقص كافة الضرائب والرسوم التي سيدفعها مزود الخدمات بنا            

ثابتة خالل تنفيذ العقد وال تخضع ألية مراجعة، ويعامل أي عطاء يتضمن مراجعة للسعر كعطاء يجب أن تكون األسعار  

  .غير مستجيب ويتم رفضه

 

 خطاب العطاء وجداول األسعار. 0

ذج ، ويجب تعبئة هذه النمافي المناقصة يقوم المناقص بتحضير خطاب العطاء وجداول األسعار باستخدام النماذج الموجودة  

وفي حال وجود اي شظب او تعديل يجب ان يتم التوقيع عليه وختمه بختم المناقص  بالكامل دون أي تغيير في النص، ولن تُقبل أية بدائل

 وال يتم اعتماد اية تعديالت ما لم تكن موقعة ومختومة بختم المناقص الرسمي. الرسمي 

 

  االسعار  نموذج معلومات المناقص ونموذج تقديم العطاء ونموذج جدول .01

على المناقص تعبئة نموذج معلومات المناقص ونموذج تقديم االسعار ونموذج جدول االسعار )المرفقة مع اوراق المناقصة( 

وتعتبر هذه النماذج الزامية وعلى جميع المناقصين االلتزام بتعبئتها بالكامل دون اي تغيير في النص. وفي حال وجود اي 

  عتماد اي تعديل ما لم يكن ختم وتوقيع المناقص موجودا.قيع المناقص عليه وال يتم اشطب او تعديل يضاف ختم وتو

 

 شكل وتوقيع العطاء .11

كما يجب على المناقص أن  األصل"،على المناقص إعداد نسخة أصلية واحدة من الوثائق المكونة للعطاء ويعلمها بكلمة "أ(  

 "، وفي حال وجود أي اختالف بين النسخنسخةمن النسخ غير األصلية ويُعلمها بكلمة " جدول بيانات المناقصةيُسلم العدد المحدد في 

 واألصل يتم اعتماد األصل.

على المناقص أن يعلم بكلمة "سري" أية معلومات في عطائه يعتبرها سرية بالنسبة لعمله، ويمكن أن يشمل ذلك ب(             

 التجارية أو أية معلومات مالية أو تجارية حساسة.المعلومات المتعلقة بالملكية أو األسرار 



 

يجب أن تكون النسخة األصلية والنسخ كلها مطبوعة أو مكتوبة بحبر ال يمحى، وموقعة من قبل الشخص المفوض ج(  

 اعة، ويجب طبجدول بيانات المناقصةبالتوقيع باسم المناقص، ويجب أن يحتوي العطاء على تفويض خطي وفق ما هو محدد في 

أسماء ووظائف األشخاص الموقعين على التفويض تحت التوقيعات، ويجب التوقيع على كافة الصفحات التي تحتوي على إضافات أو 

 تعديالت، من قبل الشخص الذي وقع على العطاء أو حتى باألحرف األولى.

وناً ابة عن االئتالف ليكون ملزماً قانإذا كان المناقص ائتالفا، فيجب على المفوض بتمثيل االئتالف أن يوقع العطاء نيد(  

 لجميع أعضاء االئتالف كما يتضح من التفويض الذي يجب أن يوقعه الممثلون المعتمدون قانوناً ألعضاء االئتالف.

كتابة فوق كتابة سابقة لغرض تعديلها إال إذا ُوقعت من قبل الشخص المفوض  ال تُعتمد أي كتابة بين السطور أو محو أوه(  

 توقيع على العطاء.بال

 

 إغالق وتعليم وتسليم العطاءات. 12

( من 12على المناقص وضع الوثائق األصلية للعطاء، والنسخ، والعطاءات البديلة في حال كان مسموحاً بها وفقاً للفقرة ) 

ة أو نسخاً أو النسخ التي بداخلها أصليالتعليمات للمناقصين في مغلفات منفصلة، على أن تحمل هذه المغلفات إشارة تُبين فيما إذا كانت 

 عطاءات بديلة، وتوضع هذه المغلفات فيما بعد في مغلف واحد.

 يجب أن تحمل المغلفات الخارجية والداخلية: 

 اسم وعنوان المناقص.  .أ

 اسم وعنوان الجهة المشترية .ب

 الدعوة للمناقصة  اسم ورقم المناقصة المشار إليه في .ت

 قبل تاريخ ووقت فتح العطاءات.تحذيراً بعدم فتح المغلف  .ث

ال تتحمل الجهة المشترية مسؤولية ضياع أية مغلفات أو فتحها مبكراً إذا كانت ال تحمل اإلشارات المطلوبة أو غير مغلقة  

 كما هو مطلوب.

 

 الموعد النهائي لتسليم العطاءات . 13

قبل أو في  ،جدول بيانات المناقصةالعنوان المحدد في  يجب تسليم العطاءات الى الجهة المشترية من خالل التسليم باليد في 

 .جدول بيانات المناقصةالوقت والتاريخ المحددين في 

( من 0للجهة المشترية الحق بتأجيل الموعد النهائي لتسليم العطاءات عن طريق تعديل جدول بيانات المناقصة وفقا للفقرة ) 

 حقوق وواجبات الجهة المشترية والمناقصين خاضعة للموعد الجديد.التعليمات للمناقصين، وفي هذه الحالة تصبح 

 

 سحب وتبديل وتعديل العطاءات. 12

، وذلك بإشعار خطي ُموقع من قبل الشخص المفوض  للمناقص سحب أو تعديل أو استبدال عطائه بعد تسليمه 

ً بالتفويض  اال لن يتم ولتسليم العطاءات على ان يتم استالم االشعار قبل الموعد المحدد بالتوقيع مصحوبا

  النظر فيها. 



 

 

 فتح مظاريف العطاءات. 15

دول بيانات جتقوم الجهة المشترية بفتح وقراءة أسعار العطاءات في جلسة علنية في التاريخ والوقت والمكان المحددين في  

 .بحضور المناقصين أو ممثليهم المفوضين الراغبين في الحضور المناقصة

" وتُقرأ علناً، فيما يُعاد المظروف الذي يحمل العطاء إلى صاحبه دون انسحابالبداية المظاريف التي تحمل كلمة "تُفتح في  

فتحه، وال تُعتبر مذكرة االنسحاب سارية المفعول إال إذا كان هناك  تفويض رسمي بذلك، ويجب قراءة هذا التفويض علناً في جلسة 

 فتح العطاءات.

" وتُقرأ علناً، ويتم اعتماد العطاء البديل الذي يجب أن يكون موقعاً من استبدالتُفتح المظاريف التي تحمل كلمة " بعد ذلك            

المفوض بذلك بدل العطاء األول الذي يتم إرجاعه إلى صاحبه دون فتحه، وال يتم االستبدال إال إذا كان هناك مذكرة استبدال تحمل 

 جلسة فتح العطاءات. تفويضاً رسمياً تُقرأ علناً في

" وتُقرأ علنا، وال يُعتمد التعديل إال إذا كان هناك مذكرة خطية بالتعديل تحمل تعديلثم تُفتح المظاريف التي تحمل كلمة "            

 تفويضاً رسمياً، وال تدخل في عملية التقييم إال العطاءات التي فُتحت وقُرئت خالل جلسة فتح العطاءات.

تُفتح مظاريف العطاءات األخرى واحداً تلو اآلخر، حيث يُقرأ اسم المناقص، ويُذكر فيما إذا كان هناك تعديل، وتُقرأ األسعار  

الكلية المقدمة، ولكل رزمة )إن وجدت(، بما فيها الخصومات والعطاءات البديلة، ويُذكر وجود أو عدم وجود كفالة دخول المناقصة أو 

إذا كان مطلوباً، وأية تفاصيل أخرى ترى الجهة المشترية أن من المناسب ذكرها، ويتم توقيع خطاب العطاء إقرار ضمان العطاء 

 .وجداول األسعار من قبل اللجنة 

ال يدخل في تقييم العطاء إال الخصومات والعطاءات البديلة التي تُقرأ علناً في جلسة فتح العطاءات، وال يجوز مناقشة مزايا            

 لعطاءات وال رفض أي من العطاءات المقدمة خالل جلسة فتح العطاءات باستثناء العطاءات المتأخرةا

 

 توضيح العطاءات. 16

يحق للجهة المشترية وبهدف المساعدة في فحص وتقييم ومقارنة العطاءات ومؤهالت المناقصين أن تطلب من أي مناقص  

عار في جداول األسعار أو أية معلومات أخرى قد تحتاجها الجهة المشترية، ومنحه توضيح ما جاء في عطائه بما في ذلك تحليل لألس

مهلة معقولة للرد، وال يعتمد أي توضيح بشأن العطاء إذا لم يُطلب من قبل الجهة المشترية، ويجب أن يكون طلب التوضيح واإلجابة 

اء بالزيادة أو بالنقصان، إال إذا كان ذلك لتأكيد تصحيح خطأ عليه خطيان، وال يتم السماح أو تقديم أو عرض أي تغيير لألسعار، سو

وال يجوز للجهة المشترية أيضا أن تطلب من أي مناقص أو تسمح له بتقديم أو  ،خالل عملية التقييمحسابي تكتشفه الجهة المشترية 

 عرض أي تغيير في مضمون عطائه.

إذا لم يُقدم المناقص الرد على استيضاحات الجهة المشترية في الوقت والتاريخ المحددين في طلبها فقد يتم رفض عطاء هذا          

 المناقص.

 



 

 زيارة الموقع . 17

، والحصول يهفتنفيذ العمل المناقص وعلى مسؤوليته زيارة الموقع ومحيطه الذي سيتم  -وحيثما ينطبق ذلك-تُشجع الجهة المشترية      

هذه  تكاليفعلى كل المعلومات التي قد تكون ضرورية لتحضير عطائه والدخول في عقد لتقديم هذه الخدمات، ويتحمل المناقص 

 الزيارة.

 السرية . 18

ال يتم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بفحص وتقييم ومقارنة العطاءات وتأهيل المناقصين والتوصية بإحالة العقد،  

 للمناقصين أو ألي شخص آخر ليس له دور رسمي بهذه العملية حتى تُعلن نتائجها الى المناقصين.

قد تتسبب أية محاولة من قبل المناقص للتأثير على الجهة المشترية أو لجنة العطاءات أو لجنة الشراء أو لجنة التقييم في  

ن في حال أراد أي مناقص االتصال بالجهة المشترية لشأ و العطاء المقدم منه.عملية الفحص والتقييم والمقارنة وإحالة العقد في استبعاد 

 يتعلق بالمناقصة في الفترة الممتدة ما بين فتح العطاءات وحتى إحالة العقد، فان عليه أن يخاطبها خطياً فقط.

 

 تصحيح األخطاء الحسابية. 10

المناقصة، تقوم الجهة المشترية بتصحيح األخطاء الحسابية وفق األسس إذا كان العطاء مستجيباً جوهرياً لمتطلبات وثائق  

 التالية:

إذا كان هناك تعارض بين حاصل ضرب سعر الوحدة بالكمية المقابلة له وبين السعر اإلجمالي يؤخذ بسعر الوحدة  .أ

خطأً ال لُبس فيه تمثل في ويعدل السعر اإلجمالي طبقاً لذلك، واستثناًء على هذا إذا رأت الجهة المشترية أن هناك 

 وضع الفاصلة العشرية لسعر الوحدة، ففي هذه الحالة يُحتسب اإلجمالي ويُصحح سعر الوحدة.

إذا كان هناك خطأ في مجموع ناتج عن عملية جمع المبالغ اإلجمالية الفرعية، تعتمد المبالغ اإلجمالية الفرعية ويُصحح  .ب

 المجموع.

ر المحدد بالكلمات والسعر المحدد باألرقام، يؤخذ بالسعر المحدد بالكلمات، إال إذا كان إذا كان هناك تعارض بين السع .ت

 المبلغ المذكور متعلقاً بخطأ حسابي فتُعتمد القيمة الرقمية وفقاً للبندين الفرعيين )أ( و)ب( أعاله.

ذا البند، أو كان سعر الوحدة رقماً إذا قام المناقص بكتابة إجمالي المبلغ لبند ما دون أن يقوم بتدوين سعر الوحدة له .ث

 غير واضح، فيتم احتساب سعر وحدة لهذا البند من قسمة إجمالي المبلغ على كمية البند.

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

 األصلية.

واًء بالخصم أو بالزيادة كمبلغ مقطوع، يتم احتساب هذا المبلغ كنسبة من السعر إذا قدم المناقص تعديالً على عطائه س .ح

 المقروء قبل التصحيح واعتمادها كخصم أو زيادة.

إذا لم يقم المناقص بتسعير بند أو أكثر من البنود، أو قام بكتابة سعر الوحدة واإلجمالي بصورة غير واضحة وتشكل  .خ

 مبلغ، يتم التصحيح كاآلتي:معها التباس في احتساب إجمالي ال

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

 إجمالية لهذا العطاء.



 

( أعاله أقل العطاءات سعراً، واتجهت النية لإلحالة عليه، يتم تطبيق 1إذا بقي العطاء الذي طبق عليه البند ) .2

 د لهذا البند عند المناقصين اآلخرين لتحديد القيمة اإلجمالية التي سيحال بها العقد.أدنى سعر ور

تقوم الجهة المشترية بإجراء التصحيحات الحسابية دون التشاور مع المناقص الذي يتم إبالغه بهذه التصحيحات، وإذا لم  

ائه، وللجهة المشترية أن تُقرر في هذه الحالة مصادرة يوافق المناقص على التصحيحات التي تجريها الجهة المشترية يتم رفض عط

 كفالته أو تطبيق اإلجراءات الواردة في إقرار ضمان العطاء.

 

 معايير اإلحالة. 02

تقوم الجهة المشترية بإحالة العقد على المناقص الذي تقدم بالعطاء المقيم األقل تكلفة والمستجيب جوهرياً لشروط المناقصة،  

 .وباالستناد للمواصفات والشروط الموضحة في وثيقة المناقصة ه مؤهل لتنفيذ العقد بصورة مرضيةوالذي ثبت ان

 

 

 حق الجهة المشترية في رفض أو قبول أي عطاء أو رفض كل العطاءات. 01

 المقدمة فيللجهة المشترية الحق في قبول أو رفض أي عطاء، كما أن لها الحق بإلغاء المناقصة ورفض جميع العطاءات  

قصين، اأي وقت قبل إحالة العقد وفقاً للحاالت التي حددها قانون الشراء العام والئحته التنفيذية، دون تحمل أية مسؤولية قانونية اتجاه المن

 .ويجب إعادة كفاالت دخول المناقصة الى المناقصين في أسرع وقت في حالة إلغاء المناقصة

 

 

 . تغيير الكميات 00

بالنسبة لكل بند بذات الشروط واالسعار  %25تجاوز كميات عقودها بالزيادة او النقصان في حدود للجهة المشترية الحق في  

في سعر الوحدة او اي شروط اخرى مذكورة ودون ان يكون للمتعاقد الحق في االعتراض او المطالبة بأي تعويض ودون اي تغيير 

 في وثائق المناقصة. 

 

 ن التنفيذكفالة حس. 02

ق وفي خطاب اإلحالة كفالة حسن التنفيذ وفجدول بيانات المناقصة  على المناقص أن يقدم خالل الفترة المنصوص عليها في 

مد نماذج العقد، أو أي نموذج آخر يعت -الشروط العامة للعقد، وعليه أن يستخدم نموذج كفالة حسن التنفيذ الموجود في القسم العاشر 

عمل ة مالية مراسلة معتمدة تمن قبل  الجهة المشترية، وفي حالة إصدار الكفالة من قبل مؤسسة مالية أجنبية يجب أن يكون لديها مؤسس

 داخل دولة فلسطين. 

يعتبر اإلخفاق في تقديم كفالة حسن التنفيذ أو توقيع العقد سبباً كافياً إللغاء اإلحالة ومصادرة كفالة دخول المناقصة أو تنفيذ  

لترتيب تقدم بالعطاء المقيم التالي في ا بنود إقرار ضمان العطاء، وفي هذه الحالة يحق للجهة المشترية أن تحيل العقد على المناقص الذي

 والمستجيب جوهرياً لشروط المناقصة وشريطة أن تثبت قدرة المناقص على تنفيذ العقد.



 

 

 ال تنطبق  :التأمينات     .02

نات الالزمة ييجب على مزود الخدمات أن يستصدر وعلى نفقته الخاصة ووفقاً للشروط واألحكام التي توافق عليها الجهة المشترية التأم

، وأن يُلزم المتعاقدين من الباطن بذلك حسب مقتضى الحال؛ وعليه بناًء على طلب الجهة الوثيقةضد المخاطر وبالتغطية المحددة في 

 المشترية، أن يُقدم لها الدليل الذي يوضح أن هذا التأمين قد تم استصداره وأن األقساط الحالية المترتبة عليه قد ُدفعت.

 

 مصادرة كفالة حسن التنفيذ. 25

ة كفالة حسن التنفيذ او تنفيذ العقد على حساب المتعاقد والحصول على جميع ما تستحقه من رديحق للجهة المشترية مصا              

ي فغرامات مما يكون مستحقاً للمتعاقد لديها او لدى اية جهة مشترية اخرى في حالة فسخ العقد الناتج السباب مشار لها 

 قانون الشراء العام والئحته التنفيذية.

 

 توقيع العقد. 06

 على المناقص أن يقوم بتوقيع العقد أمام الجهة المشترية خالل فترة ،بعد استالم خطاب اإلحالة وتقديم كفالة حسن التنفيذ 

 ويصبح العقد نافذا فور توقيعه ويبدأ تنفيذه من تاريخ توقيعه.  من تاريخ خطاب اإلحالة.يوماً  12اقصاها 

 

 . الدفعات المالية: 07

 وفق الجدولة التالية: تقوم الجهة المشترية بتسديد المستحقات المالية للمتعاقد           

 والتشغيل وتفعيل النظامبعد اتمام التسليم  العقدمن قيمة  %62دفعة بنسبة  

ً  22من قيمة العقد بعد  %02بنسبة  دفعة  من تاريخ التسليم والتشغيل والتفعيل للنظام يوما

 بعد عام من االستالم النهائي العقدمن قيمة  %2دفعة بنسبة  

 بعد عامين من االستالم النهائي العقدمن قيمة  %2دفعة بنسبة  

 أعوام من االستالم النهائي 2بعد  العقدمن قيمة  %2دفعة بنسبة  

 على ان يتم تعزيز كل مطالبة مالية بالمعززات التالية:   

 االف شيكل فما فوق. 12دائرة ضريبة القيمة المضافة في حال كانت قيمتها فاتورة ضريبية اصلية ، مختومة من  -

 شهادة خصم بالمصدر سارية المفعول -



 

 شهادة رخصة مهن سارية المفعول  -

-  ً  اية معززات اخرى تستند لنص قانوني او نظام مالي معتمد رسميا

 

  :التعديل. 08

قد بما في ذلك أي تعديل على نطاق الخدمات أو قيمة العقد، نافذاً إال إذا كان اتفاقاً لن يعتبر أي تغيير أو تعديل على شروط وأحكام الع

 خطياً بين فريقي العقد وموقعاً من ممثل مفوض من كال الفريقين.

 

 اخالل المتعاقد بشروط العقد. 29

 اذا اخل المتعاقد باي شرط من  شروط العقد، للجهة المشترية الحق في اتخاذ اي من االجراءات التالية: 

 رفض التنفيذ المعيب او الناقص  -

 فرض غرامات التأخير  -

 فسخ العقد واستكمال تنفيذه عل حساب المقاول  -

 

 العقد تنفيذالتأخر في . 01

موعد او المواعيد المحددة في العقد جاز للجهة المشترية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، اذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن ال -

اعطاء المتعاقد مهلة اضافية التمام التنفيذ على ان توقع عليه غرامة مالية عن مدة التاخير بالنسب وطبقا لالسس وفي الحدود المنصوص 

قع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون الحاجة الى تنبيه او انذار او اتخاذ اي عليها في القانون والئحتة التنفيذية وفي العقد، وتو

 اجراءات قضائية اخرى. 

  من قيمة العقد .  %12العقد عن كل يوم تأخير بما ال يتجاوز نسبة من قيمة بااللف  1تكون قمية الغرامة عن كل يوم بواقع  -

 

 وفاة المتعاقد. 00

عاقد، حيث استحقاقات على المت ة المشتريةهحسن التنفيذ ومحاسبة الورثة طبقاً لشروط العقد ما لم يكن للجأ( فسخ العقد مع رد كفالة 

لحصر االعمال المنجزة وتكلفتها وتحديد االعمال  تقوم الجهة المشترية بتكليف لجنة مختصة وبحضور ممثل عن ورثة المتوفي

ه واالعمال المتبقية من العقد واعداد الحسابات الالزمة وفقاً لشروط العقد، وتقوم المبالغ المصروفة حتى تاريخه والمبالغ المتبقية ل

 الجهة المشترية بتنفيذ الجزء المتبقي من االعمل حسب اإلجراءات المحددة في القانون والنظام وشروط العقد.

 



 

تمرار في إتمام العمل بالشروط     والمواصفات ب( السماح للورثة في حال طلبهم وتوفر االمكانيات الفنية والمالية لديهم على االس

من المحكمة المختصة خالل فترة ال تتجاوز  يعينوا عنهم وكيال شرعياً معتمداالمحددة في العقد والوثائق المرفقة به شريطة أن 

 الشهر من تاريخ الوفاة التمام األعمال غير المنفذة.

 

وتوفى احدهم فيكون للجهة المشترية الحق في مطالبة باقي أو متعهد متآلفين أو متشاركين وإذا كان العقد مبرماً مع أكثر من متعاقد  ج( 

 المتعاقدين باالستمرار في تنفيذ العقد.

 

 . تسوية الخالفات02

 :فسخ العقد مع مزود الخدمة وبما ينسجم مع شروط ووثائق العقد إتخاذ االجراءات التاليةللجهة المشترية قبل مباشرة إجراءات 

 تسوية الخالفات التي نشأت بين الطرفين بالطرق الودية وبما يحفظ حقوق والتزامات الطرفين وذلك عن طريق التفاوض المباشر. أ( 

 

)وحسب شروط العقد( فعليهما اللجوء الى التحكيم وفقاً لقانون التحكيم الساري، مع ضرورة أن  اذا لم يتم التوصل الى حل ودي ب( 

 مرار العمل دون توقف اثناء فترة التحكيم.يلتزم الطرفين باست

بدتها خالل تك لم يتم حل الخالف عن طريق التحكيم، يحق للجهة المشترية في هذه الحالة فسخ العقد وخصم كافة الخسائر التي  إذا ج( 

هة أخرى المشترية أو أية جوذلك من كفالة حسن التنفيذ أو من المبالغ المستحقة او التي ستُستحق للمورد لدى الجهة فترة الخالف 

 من الجهات الخاضعة للقانون، ويحق للمتضرر اللجوء الى القضاء .

 . القوة القاهرة 00

منه  يتحرز يتصف يأنه خارج ع سيطرة أي فريق، وانه لم يكن بوسع الفريق أن  هي أي حدث أو ظرف استثنائي القوة القاهرة أ( 

 الفريق أن يتجنبه أو يتالفاه بصورة معقولة عند حدوثه. يكن بوسع ذلكبل ابرام العقد، ولم بصورة معقولة ق

عن اية اضرار ناجمة عن التاخير في تنفيذ العقد أو عدم االلتزام بشروطه إذا كان  هذا التأخير او ال يتحمل المتعاقد أية مسؤولية   ب(

 عدم االلتزام ناجماً عن القوة القاهرة.

يجب على المتعاقد أن يتقدم فوراً باشعار خطي إلى الجهة المشترية خالل المدة الزمنية المحددة في العقد  عند وجود قوة قاهرة فانهج(  

التي حالت دون تنفيذ العقد أو ادت الى تأخير تنفيذه، ويجب ان يكون هذا التبرير مدعوماً يوضح فيه تلك الظروف واالسباب 

باستثناء قائم على اساس القوة القاهرة أن يبلغ الطرف االخر حال توقف هذا  بالقرائن المناسبة، ويجب على الطرف الذي يطالب

 الظرف عن اعاقة تنفيذ العقد.

 . فسخ العقد 04

 يحق للجهة المشترية فسخ العقد في أي حالة من الحاالت او االسباب التالية:

 بسبب فشل مزود الخدمة في الوفاء بالتزاماته في تنفيذ العقد.أ(  

 بسبب افالس مزود الخدمة. ب(



 

 لدواعي المصلحة العامة. ج(

 فسخ العقد بسبب "القوة القاهرة". د(

 

 . فسخ العقد لدواعي المصلحة العامة 05

وفي هذه الحالة فإن على الجهة المتعاقدة أن تدفع قيمة الخدمات التي تم يحق للجهة المتعاقدة فسخ العقد لدواعي المصلحة العامة،أ( 

التكاليف التي تحملها المتعاقد في سبيل تأمين الخدمات اينما ينطبق ذلك، مطروحاً منها الدفعات المقدمة والمرحليه التي تنفيذها و

 استلمها المتعاقد حتى تاريخ ابالغه بفسخ العقد، وال يتم دفع أية اموال مقابل األرباح التي لم يتم تحقيقها.

 

اقد من تسلم المتع  المادة يجب على الجهة المشترية قبول الخدمات المكتملة خالل سبعة أياممن هذه  بالرغم مما ورد في الفقرة )أ(ب( 

 الشعار بفسخ العقد لداعي المصلحة العامة وفقاً السعار العقد وشروطه.
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 بلدية رام الله  اسم الجهة المشترية:

   توريد وتفعيل نظام البنية التحتية المدمجة  :ورقم المناقصةاسم 

RamMun/RM/2022/026 

  2222 عامخالل   :تاريخ اإلنجاز المقرر

 صندوق بلدية رام الله  مصدر التمويل:

   تفعيل نظام البنية التحتية المدمجة اسم المشروع: 

 ال ينطبق  العدد األقصى ألعضاء االئتالف:

يصدر المجلس األعلى لسياسات الشراء العام قائمة الحرمان )القائمة السوداء( التي تتضمن أسماء 

الشركات المحظور عليها المشاركة في المناقصات الممولة من المال العام، ويمكن االطالع على هذه 

 shiraa.gov.ps القائمة على البوابة الموحدة للشراء العام: 

 

 ثائق المناقصة فقط، عنوان الجهة المشترية هو:ألغراض طلب توضيح و

 بلدية رام الله دار مبنى –قسم العطاءات والمشتريات  إلى:

  شارع عيسى زيادة 2العنوان: 



 

 االول  رقم الطابق والغرفة:

 رام الله المدينة: 

 P6001111: الرمز البريدي

 فلسطين

  22072202555 هاتف:

 220722063212فاكس:

  Tenders@ramallah.ps اإللكتروني:البريد 

 ايام  7الفترة الزمنية قبل التاريخ النهائي لتسليم العطاءات التي ال تستقبل االستفسارات بعدها هي: 

عام البوابة الموحدة للشراء ال: الموقع اإللكتروني لنشر التوضيحات والردود على استفسارات المناقصين

shiraa.gov.ps  للمناقصينيرسل خطيا او ما 

 ةلغة العطاء: العربي

 في المراسالت بين الجهة المشترية والمناقصينالعربية  تعتمد اللغة

 ان طلبت  ألغراض ترجمة الوثائق المعززة والمواد المطبوعةالعربية  تعتمد اللغة

 يجب على المناقص أن يقدم الوثائق اإلضافية التالية:

 الشركة االم للنظام المقترح.من الشركة مرخصة و معتمدة ما يثبت ان 

 سنوات في مشاريع ذات عالقة 2الشركة المقدمة للعطاء لها خبرة ال تقل عن ما يثبت أن 

إرفاق السيرة ، مع ومعتمدين للحلول المقترحة (Certified) مؤهلين اثنين ما ال يقل عن مهندسين لديها الشركة المشاركةما يثبت أن 
 للمهندسين. الذاتية

 مع رقم هاتف وبريد الكتروني للتواصل تم العمل معهم على مشاريع مشابهة مراجع مرجعية على األقل لهذا المشروع 2الشركة تقدم 

 المعلومات المرفقةكافة سيتم التأكد من صحة 



 

 بعين االعتبار. لن تؤخذ العطاءات البديلة 

 ة إنجاز الخدمات. بتقديم بدائل لفتر لن يسمح 

الفنية الواردة هي الحد األدنى للمواصفات المطلوبة، وأي بند ال يجتاز التقييم الفني يؤدي الى المواصفات 

 استثناء العطاء

 غير قابلة للمراجعة طيلة فترة العقد األسعار المقدمة 

 عملة الشيكل األسعار المقدمة يجب أن تكون بـ

 النهائي لتسليم العطاءاتيوماً تقويمياً بعد الموعد  02: مدة صالحية العطاء

اعة االجتماعات في ق 2222-3-12من صباح يوم  12الساعة  :االجتماع التمهيدي  وموقع موعد

 بلدية رام الله مبنى  –االول الطابق  –الرئيسية 

جب أن يشمل العطاء كفالة دخول المناقصة صادراً من بنك )أو مؤسسة مالية( معتمد ومرخص بحسب ي

  شيكل  25,222 ، وتكون قيمة وعملة الكفالةالمرفق النموذج 

ً   "02" تكون كفالة دخول المناقصة سارية المفعول لفترة  التاريخ النهائي لتسليم العطاءات بعد  يوما

والكتاولجات الخاصة  باإلضافة إلى النسخة األصلية من العطاء.، نسخة غير أصلية (1)يجب تسليم 

 وملحقاتهبالنظام المقدم 

توقيع العطاءات:  يجب ان يتم توقيع العطاءات من الشخص المفوض بالتوقيع وفق شهادة تسجيل الشركة . 

 او من يتم تفويضه من الشخص المخول بالتوقيع وبموجب تفويض خطي موقع من الشركة ويحمل ختمها.  

 ألغراض تسليم العطاءات عنوان الجهة المشترية هو:



 

 مبنى دار بلدية رام الله –قسم العطاءات والمشتريات  إلى:

  شارع عيسى زيادة 2العنوان: 

 االول  رقم الطابق والغرفة:

 رام الله المدينة: 

 P6001111: الرمز البريدي

 فلسطين

   23/3/2222 الموافقمن ظهر االربعاء  12عة الساالموعد النهائي لتسليم العطاءات هو: 

 تسليم عطاءاتهم عبر البريد اإللكتروني" للمناقصين ال يحق"

 سيتم فتح العطاءات في العنوان والتاريخ والوقت التالي: 

 قاعة االجتماعات الرئيسية  العنوان:

 بلدية رام الله  دار مبنى –الطابق االول رقم الطابق والغرفة: 

  شارع عيسى زيادة 2العنوان: 

 االول  رقم الطابق والغرفة:

 رام الله المدينة: 

 P6001111: الرمز البريدي

 فلسطين

   23/3/2222الموافق    من ظهر االربعاء  12الساعة  التاريخ:

 يوما 12 الفترة الزمنية لتقديم كفالة حسن التنفيذ وتوقيع العقد هي:



 

 شروط خاصة اضافية

 

 الشروط الخاصة:

لتوريد اينتهي من  تاريخ أمر المباشرة، على أن والتركيب والتشغيل منالتوريد يلتزم من يرسو عليه العطاء بمباشرة  .1
 4، ومن نقل البيانات وتفعيل العمل في مدة اقصاها من تاريخ االحالة اسبوع 11في مده أقصاها  والتركيب والتشغيل

 .أسابيع بعد التوريد والتشغيل

مدة لالجهزة التي تقوم بتوريدها ومسجلة من الشركة االم يجب ان تكون الشركة المشاركة في العطاء مخولة و مرخصة و معت .0
 المنتجة للمواد، ويجب ارفاق شهادات اثبات على ذلك.

سنوات في مشاريع ذات عالقة، و يجب ارفاق شهادات  2يجب على الشركة المقدمة للعطاء أن يكون لها خبرة ال تقل عن  .2
 اثبات.

ومعتمدين للحلول المقترحة ويجب  (Certified) مؤهلين اثنين عن مهندسينيجب أن يكون لدى الشركة المشاركة ما ال يقل  .2
 إرفاق السيرة الذاتية للمهندسين باالقتراح.

مراجع مرجعية على األقل لهذا المشروع ، ويجب أن يكون الجدول المرجعي مرفق  2يجب أن يكون لدى الشركة المشاركة  .2
 االتصال ورقم الهاتف والبريد اإللكتروني أيًضا المشروع.مع العرض مع اسم الشركة والشخص المسؤول عن 

 التي تحتاجها وتوفيرها جميعا. DACيجب على الشركة المشاركة النظر في جميع التحويالت وأدوات الشبك الالزمة وكابالت  .6

يجب أن يشمل العرض جميع مكونات األجهزة والتراخيص والتدريب والتصميم المراد تركيبه وخطة النقل من النظام الحالي   .7
 .، وتفعيل العمل على النظام الجديد دون تعطيل لعمل البلديةبالتفصيلالى النظام الجديد 

 اوروبي.يجب ان تكون االجهزة المقدمة ضمن العرض ذو منشأ امريكي، ياباني او  .8

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 جدول المتلطبات الفنية االضافية
 يجب االيفاء بها كاملة من قبل المتقدمين

(1) Hyper converge 4 Nodes all flash solution 

# ITEM Qty Description  Offered item/ Catalog # 

(to be filled out by the 

bidder) 

Pass/ Fail 

(filled out by technical 

committee) 

1 Processor 8 Intel Xeon Scalable (2nd or higher) Gold 
Processor series 18C36T with at least 
24MB Cache 

  

2 Memory 4 Each server node shall be supplied with 
total 192 GB RAM (6x32GB DIMM's) 

  

3 Boot Drives 8 M.2 (up to 256 GB each)   

2 Storage 4 6x7.68 TB SSD Per Node    

5 Network Card 4   4 x 25Gb SFP+ Per Node (included 25Gb 
SFP+ transceivers) Plus needed fiber 
cables connections 

  

6 Network Card 4 2x 10GBaseT Per Node Plus needed fiber 
cables connections 

  

7 Form factor  2U  2 U Rack mount with Multinode hot plug 
and hot redundant hardware nodes  

  

8 No single point of 
failure 

4 The HCI solution shall be proposed with 
support for minimum one Node failure, 
The solution shall have no single point of 
failure (NSPOF) with high availability also 
Data protection should be supported 
when Hardware failures happen and the 
data issue is automatically fixed without 
any user intervention 

  

9 IPMI 4 IPMI over LAN /Intelligent Platform 
Management Interface 

  

10 Power  2 Redundant Power Supplies with hot swap   

11 Networking  ALL Add on cards for 10,25,40 GB NIC should 
be supported  
 

  

12 Hyper 
Converge networking 

1 Dedicated Hyper converge Data 
networking switch  

  



 

48x 25G/10G SFP+ and uplink can 
support up to six 40- and 100-Gbps ports.  
Switching Capacity: 3.5 Tb normal without 
Duplex calculation  
RJ-45 (for console cable) 
RJ-45 1G Ethernet Management Port 
USB 
1:1 Non-blocking connectivity 
IEEE 802.lQ VLANs/ port-based VLANs 
IEEE 802.3ad with LACP 
1U form factor for flexible installation 
CLI and Web GUI Management Interfaces 
Data Center Bridging Extensions 
VXLAN Bridging included  
Enhanced Transmission Selection 
4K VLANS  
Layer 2 / Layer 3 included RIP, OSPF, 
BGP 
Spanning Tree (802.1D) 
Rapid Spanning Tree (802.1w) 
Multiple Spanning Trees (802.1s) 
IEEE 802.1AB Link Layer Discovery 
Protocol (LLDP) 
Storm control & Flow control & Port 
mirroring 
Uplink Failure Detection (UFD) 
Restconf  API  
Redundant Hot-pluggable Power Supplies 
Hot redundant  FANs for optimal cooling 
at least 16   (25G transverse are included)  
All licenses for requested features must 
be covered and to    
Support Plus software upgrade and 
update at least 3 years 

  



 

(2) Data center software virtualization solutions package for hyper converge, 
to work fully hyper converged computing, storage and networking 

# ITEM Qty Description (minimum requirement) Offered item/ 

Catalog # 

(filled out by the 

bidder) 

Pass/ Fail (filled out 

by technical 

committee) 

1 Virtualizations  

Management and  

Clustering 

Storage 

   

 

 

 

 

200  

 

 

    

 

Virtual machine solution to run full virtual 

machine and licenses must cover the 

200 virtual machine to running and using 

without requiring licenses upgrade or 

added shall include cluster, monitoring 

with hot spare node included with 

licenses Support to running full cluster 

on 4 nodes with full management with 

compute, storage, and networking 

included with licenses and also the 

system should support the disaster 

recovery Active / Active within the 

provided licenses to running in case of 

expanded to be ready of license to 

support multiple site disaster & Running 

clustering storage on nodes with full 

replications, storage sharing and high 

availability for hyper converge to cover 

sync & sync replications with support 

encryption at rest Software virtualization 

licenses support to running for 8 

physical CPU sockets utilization with at 

least 144 core licenses with Full features 

licenses to be inclusive and to cover the 

whole usable storage capacity to use 

with perpetual licenses features level 

with Supported and included replication 

features 

  

2 HCI features  HCI Solution shall be implemented with 

Virtualization software and must be from 

  



 

the OEMs in leader’s quadrant of latest 

available Gartner’s magic quadrant such 

as HPE, Dell EMC, IBM, CISCO, 

Nutanix etc., also shall have the ability 

for live migration of VM files from one 

storage array to another, Administrators 

shall be able to view, provision, manage 

and monitor HCI solution from the 

hypervisor's management dashboard 

also should have the ability to create , 

edit distributed/virtual switches in the 

cluster, also the proposed HCI solution 

should be a factory shipped engineered 

& integrated appliance system, All the 

components of HCI such as compute 

nodes, network switches, hypervisor 

OS, storage disks, management 

software must be factory installed and 

shipped ready for fast deployment, The 

proposed HCI software solution and 

server preferred to be from the same 

OEM, In-case of non-OEM bidder, a 

Letter of Authorization from OEM 

specific to the tender shall be enclosed. 

Bids received without authorization shall 

be rejected. 

Compute, network, and storage 

resources from a single management 

interface 

HCI build-in security features and to 

protect the whole workload shall be 

included and featured by licenses to 

protect hypervisor, host and virtual 

machines against attacks 

Ability to integrated with on premise and 

hybrid cloud application and object and 



 

to be supported for DevOps and deliver 

business critical applications and 

workload to cloud 

Data reduction to be supported for 

storage unitization and performance, IT 

automation technology with Restful API 

to be supported to running and 

supported IT automation solutions and 

services 

HCI solution setup and running from one 

management system to included running 

storage, compute, networking from one 

management GUI only 

Network encryption, using transport 

layer security (TLS) and secure sockets 

layer (SSL) for authentication and 

authorization at both virtualization and 

storage layers with Open Network 

Virtualization to be fully supported 

Automatic Utilization Balancing of 

Memory and CPU resources 

between the servers/hosts in the 

cluster. 

Distributed networking/virtual 

switches on the entire 

servers/hosts in the cluster. 

The ability to add additional 

servers/hosts into the cluster that 

will automatically receive the 

cluster configuration (settings, 

storage, network, etc.) 



 

The ability to define QoS for 

virtual machines on the cluster. 

Inline Deduplication and 

compression support on the 

storage layer. 

Data-at-rest encryption support of the 

storage layer. 

All needed licenses to running all 

needed features with all hardware 

components, CPU sockets, all 

cores... Any license, hardware 

required to achieve the same 

should be provided from day 1. 

  



 

(3) Supported features for hardware platform and the other requirements 

# ITEM Qty Description (minimum requirement) Offered item/ 

Catalog # 

(filled out by 

the bidder) 

Pass/ Fail 

(filled out by 

technical 

committee) 

1  

 

 

 

 

 

Management features 

&  

Nodes Monitoring 
solution  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 hosts  

Manages system through BMC/IPMI  

Updates server BIOS and BMC/IPMI 

firmware and configurations 

Pushes OS Deployments without 

human intervention, SLES, VMware 

ESXi 

Mounts bootable ISO images to for 

maintenance and image installations 

Exports and clears System Event Logs 

Remotely Powers on/off/reset the 

target systems 

Manages power policies of individual 

nodes 

Integrates with LDAPv3 and AD 

Authentications 

Actively monitors server hardware and 

service health 

Checks asset information on system 

components 

Checks system utilization  

Alerts through E-mails and SNMP 

Traps 

Logs and reports managed nodes 

availability 

Monitors power usage for servers 

FAN tachometer monitoring and FAN 

Speed  

Initiates Remote console to target 

machines 

  



 

2  

Supplier Qualifications 

& 

Partnership 

 Supplier Must have official 
certifications for the required services 
and solutions with at least two certified 
Engineers (CV’s Should be included) 
All Hardware and Software 
components should be certified 
through vendor and through legal 
channel with a Letter of Authorization 
from OEM specific to the tender shall 
be enclosed. 
Supplier should have partnership 

officially to provide hyper converge 

solutions and virtualizations with 

Approved also the qualification of 

ability to conduct infrastructure 

migration technology at Ramallah 

Municipality 

  

3 Work Plan  The Supplier shall ensure to provide a 

Full Work Plan shows all steps of work 

and shall keep the Technical Team of 

Ramallah Municipality up to date in all 

installation and configuration steps and 

give the access to test the system 

before any migration process 

  

4 Installation and 

Migration 

 The Supplier shall ensure to do all the 
migration for the Ramallah Municipality 
Production Current service without any 
cost or any lost in data from the old 
system to the new system with 
integrate it with popular third-party data 
backup/protection solutions like 
Commvault, Veritas, Veeam etc., All 
integration elements including 
hardware or software elements 
including licensing required to realize 
the proposed solution have to be 
offered as part of the solution, All 
process of migration, planning and 
installation should be with on-site 
training for at least two engineers of 

  



 

Ramallah Municipality Team with 
knowledge transfer. 

Configuration and installation should 
be on the best practice scenario, 
Supplier should apply any Ramallah 
Municipality requirements for both of 
HCI Software and HCI Networking 
requirements if needed. 

System integration and commissioning 
is the responsibility of the Supplier and 
OEM, It includes the installation of all 
hardware, operating System, 
configuring the entire solution as per 
Ramallah Municipality  requirements, 
Supplier shall resolve all issues related 
to compatibility of hardware and other 
system software, also shall provide 
installation, labeling and 
implementation document as part of 
system installation and acceptance 
activity. If any additional hardware is 
required for management of 
solution/licenses etc (as per best 
practice) then Supplier shall clearly 
mention such requirement as part on 
tender document, At the time of 
installation and commissioning of the 
configuration if it is found that some 
additional hardware or software items 
with licenses are required to complete 
the configuration to meet the 
operational requirement of the 
configuration which were not included 
in the Supplier list of deliverables, then 
Supplier is required to supply such 
items without any additional cost. 
Supplier shall ensure completeness of 
the list of deliverables in the offer to 
avoid such discovery during 
installation. 

The whole system installed should be 

documented. 



 

5 Training virtualization / 

network  

 

 

Supplier should provide official 

technical training on the above 

solutions for at least 2 municipality 

engineers to be included with the 

package. An official certified trainer in 

the same field of hyper converges 

virtualizations technology and virtual 

networking and storage virtualization 

should provide the training. 

Name of trainer/s should be included in 

the offer with training outlines. 

  

6 Warranty 

And 

Support 

 Three years 24/7  3/3/3 on-site with 

OEM backend Warranty for both the 

supplied hardware and software has to 

be offered, Warranty shall include all 

the software/firmware updates to all 

the components in the solution, 

Supplier shall not replace 

manufacturer’s warranty with their own 

warranty package. However, the 

Supplier can add their support 

package to the manufacturers support 

package to cover any additional 

support capabilities, The warranty shall 

start from the date of successful 

completion and acceptance of the 

complete offered solution, The 

Supplier shall provide all OEM official 

licenses for all HW/SW with serial 

numbers and part numbers on day 1, 

All the licenses for given hardware and 

software shall be perpetual and valid 

for lifelong. 

  

  يجتاز التقييم الفني يؤدي الى استثناء العطاءأي بند ال 



 

 جدول العرض المالي

(1) Hyper converge 4 Nodes all flash solution 

 

# ITEM Qty Description Unit price Total 

Price 

1 Processor 8 Intel Xeon Scalable (2nd or higher) Gold Processor 

series 18C36T with at least 24MB Cache 

  

2 Memory 4 Each server node shall be supplied with total 192 GB 

RAM (6x32GB DIMM's) 

  

3 Boot Drives 8 M.2 (up to 256 GB each)   

4 Storage 4 6x7.68 TB SSD Per Node  

 

  

5 Network Card 4   4 x 25Gb SFP+ Per Node (included 25Gb SFP+ 

transceivers) Plus needed fiber cables connections 

  

6 Network Card 4 2x 10GBaseT Per Node Plus needed fiber cables 

connections 

  

7 Form factor  2U  2 U Rack mount with Multinode hot plug and hot 

redundant hardware nodes  

  

8 No single point of 

failure 

4 The HCI solution shall be proposed with support for 

minimum one Node failure, The solution shall have no 

single point of failure (NSPOF) with high availability 

also Data protection should be supported when 

Hardware failures happen and the data issue is 

automatically fixed without any user intervention 

  



 

9 IPMI 4 IPMI over LAN /Intelligent Platform Management 

Interface 

  

10 Power  2 Redundant Power Supplies with hot swap   

11 Networking  ALL Add on cards for 10,25,40 GB NIC should be 

supported  

 

  

12 Hyper 

Converge 

networking 

1 Dedicated Hyper converge Data networking switch  

48x 25G/10G SFP+ and uplink can support up to six 

40- and 100-Gbps ports.  

Switching Capacity: 3.5 Tb normal without Duplex 

calculation  

RJ-45 (for console cable) 

RJ-45 1G Ethernet Management Port USB 

1:1 Non-blocking connectivity 

IEEE 802.lQ VLANs/ port-based VLANs 

IEEE 802.3ad with LACP 

1U form factor for flexible installation 

CLI and Web GUI Management Interfaces 

Data Center Bridging Extensions 

VXLAN Bridging included  

Enhanced Transmission Selection 

4K VLANS  

Layer 2 / Layer 3 included RIP, OSPF, BGP 

Spanning Tree (802.1D) 

Rapid Spanning Tree (802.1w) 

Multiple Spanning Trees (802.1s) 

IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) 

  



 

Storm control & Flow control & Port mirroring 

Uplink Failure Detection (UFD) 

Restconf  API  

Redundant Hot-pluggable Power Supplies 

Hot redundant  FANs for optimal cooling 

at least 16   (25G transverse are included) 

All licenses for requested features must be covered 
and to    

Support Plus software upgrade and update at least 3 

years 

Total Price of section 1  

 

 

  



 

(2) Data center software virtualization solutions package for hyper converge, 
to work fully hyper converged computing, storage and networking 

# ITEM Qty Description Unit price Total Price 

1 Virtualizations  

Management and  

Clustering 

Storage 

   

 

 

 

 

200  

 

 

    

 

Virtual machine solution to run full virtual 

machine and licenses must cover the 200 

virtual machine to running and using without 

requiring licenses upgrade or added shall 

include cluster, monitoring with hot spare node 

included with licenses Support to running full 

cluster on 4 nodes with full management with 

compute, storage, and networking included 

with licenses and also the system should 

support the disaster recovery Active / Active 

within the provided licenses to running in case 

of expanded to be ready of license to support 

multiple site disaster & Running clustering 

storage on nodes with full replications, storage 

sharing and high availability for hyper 

converge to cover sync & sync replications 

with support encryption at rest Software 

virtualization licenses support to running for 8 

physical CPU sockets utilization with at least 

144 core licenses with Full features licenses to 

be inclusive and to cover the whole usable 

storage capacity to use with perpetual licenses 

features level with Supported and included 

replication features 

  

2 HCI features  HCI Solution shall be implemented with 

Virtualization software and must be from the 

OEMs in leader’s quadrant of latest available 

Gartner’s magic quadrant such as HPE, Dell 

EMC, IBM, CISCO, Nutanix etc, also shall 

have the ability for live migration of VM files 

from one storage array to another, 

Administrators shall be able to view, provision, 

manage and monitor HCI solution from the 

  



 

 

hypervisor's management dashboard also 

should have the ability to create , edit 

distributed/virtual switches in the cluster, also 

the proposed HCI solution should be a factory 

shipped engineered & integrated appliance 

system, All the components of HCI such as 

compute nodes, network switches, hypervisor 

OS, storage disks, management software 

must be factory installed and shipped ready 

for fast deployment, The proposed HCI 

software solution and server preferred to be 

from the same OEM, In-case of non-OEM 

bidder, a Letter of Authorization from OEM 

specific to the tender shall be enclosed. Bids 

received without authorization shall be 

rejected. 

Compute, network, and storage resources 

from a single management interface 

HCI build-in security features and to protect 

the whole workload shall be included and 

featured by licenses to protect hypervisor, host 

and virtual machines against attacks 

Ability to integrated with on premise and 

hybrid cloud application and object and to be 

supported for DevOps and deliver business 

critical applications and workload to cloud 

Data reduction to be supported for storage 

unitization and performance, IT automation 

technology with Restful API to be supported to 

running and supported IT automation solutions 

and services 

HCI solution setup and running from one 

management system to included running 



 

storage, compute, networking from one 

management GUI only 

Network encryption, using transport layer 

security (TLS) and secure sockets layer (SSL) 

for authentication and authorization at both 

virtualization and storage layers with Open 

Network Virtualization to be fully supported 

Automatic Utilization Balancing of 

Memory and CPU resources between 

the servers/hosts in the cluster. 

Distributed networking/virtual switches 

on the entire servers/hosts in the 

cluster. 

The ability to add additional 

servers/hosts into the cluster that will 

automatically receive the cluster 

configuration (settings, storage, 

network, etc.) 

The ability to define QoS for virtual 

machines on the cluster. 

Inline Deduplication and compression 

support on the storage layer. 

Data-at-rest encryption support of the storage 

layer. 

All needed licenses to running all 

needed features with all hardware 

components, CPU sockets, all cores , 

Any license, hardware required to 

achieve the same should be provided 

from day 1 

Total Price of section 2  



 

 

(3) Supported features for hardware platform and the other requirements  

# ITEM Qty Description Unit price Total Price 

1  

 

 

 

 

 

Management features 

&  

Nodes Monitoring 
solution  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 hosts  

Manages system through BMC/IPMI  

Updates server BIOS and BMC/IPMI 

firmware and configurations 

Pushes OS Deployments without 

human intervention, SLES, VMware 

ESXi 

Mounts bootable ISO images to for 

maintenance and image installations 

Exports and clears System Event Logs 

Remotely Powers on/off/reset the target 

systems 

Manages power policies of individual 

nodes 

Integrates with LDAPv3 and AD 

Authentications 

Actively monitors server hardware and 

service health 

Checks asset information on system 

components 

Checks system utilization  

Alerts through E-mails and SNMP Traps 

Logs and reports managed nodes 

availability 

Monitors power usage for servers 

  



 

FAN tachometer monitoring and FAN 

Speed  

Initiates Remote console to target 

machines 

2  

Supplier Qualifications 

& 

 Partnership 

 Supplier Must have official certifications 
for the required services and solutions 
with at least two certified Engineers 
(CV’s Should be included) 

All Hardware and Software components 
should be certified through vendor and 
through legal channel with a Letter of 
Authorization from OEM specific to the 
tender shall be enclosed. 

Supplier should have partnership 

officially to provide hyper converge 

solutions and virtualizations with 

Approved also the qualification of ability 

to conduct infrastructure migration 

technology at Ramallah Municipality 

  

3 Work Plan  The Supplier shall ensure to provide a 
Full Work Plan shows all steps of work 
and shall keep the Technical Team of 
Ramallah Municipality up to date in all 
installation and configuration steps and 
give the access to test the system 
before any migration process 

  

4 Installation and 
Migration 

 The Supplier shall ensure to do all the 
migration for the Ramallah Municipality 
Production Current service without any 
cost or any lost in data from the old 
system to the new system with integrate 
it with popular third-party data 
backup/protection solutions like 
Commvault, Veritas, Veeam etc., All 
integration elements including hardware 
or software elements including licensing 
required to realize the proposed solution 
have to be offered as part of the 
solution, All process of migration, 

  



 

 

planning and installation should be with 
on-site training for at least two 
engineers of Ramallah Municipality 
Team with knowledge transfer. 
Configuration and installation should be 
on the best practice scenario, Supplier 
should apply any Ramallah Municipality 
requirements for both of HCI Software 
and HCI Networking requirements if 
needed. 
System integration and commissioning 
is the responsibility of the Supplier and 
OEM, It includes the installation of all 
hardware, operating System, 
configuring the entire solution as per 
Ramallah Municipality  requirements, 
Supplier shall resolve all issues related 
to compatibility of hardware and other 
system software, also shall provide 
installation, labeling and implementation 
document as part of system installation 
and acceptance activity, If any 
additional hardware is required for 
management of solution/licenses etc (as 
per best practice) then Supplier shall 
clearly mention such requirement as 
part on tender document, At the time of 
installation and commissioning of the 
configuration if it is found that some 
additional hardware or software items 
with licenses are required to complete 
the configuration to meet the 
operational requirement of the 
configuration which were not included in 
the Supplier list of deliverables, then 
Supplier is required to supply such 
items without any additional cost. 
Supplier shall ensure completeness of 
the list of deliverables in the offer to 
avoid such discovery during installation. 
The whole system installed should be 
documented. 



 

Total Price of all sections (1+2+3)  

   

5 Training virtualization / 

network  

 

 

Supplier should provide official technical 

training on the above solutions for at 

least 2 municipality engineers   to be 

included with the package. An official 

certified trainer in the same field of 

hyper converges virtualizations 

technology and virtual networking and 

storage virtualization should provide the 

training. 

Name of trainer/s should be included in 

the offer with training outlines. 

  

6 Warranty 

And 

Support 

 Three years 24/7  3/3/3 on-site with 

OEM backend Warranty for both the 

supplied hardware and software has to 

be offered, Warranty shall include all the 

software/firmware updates to all the 

components in the solution, Supplier 

shall not replace manufacturer’s 

warranty with their own warranty 

package. However, the Supplier can 

add their support package to the 

manufacturers support package to 

cover any additional support 

capabilities, The warranty shall start 

from the date of successful completion 

and acceptance of the complete offered 

solution, The Supplier shall provide all 

OEM official licenses for all HW/SW 

with serial numbers and part numbers 

on day 1, All the licenses for given 

hardware and software shall be 

perpetual and valid for lifelong. 

  

Total Price of section 3  



 

  :شاماًل الضرائب باالرقام المبلغ الكلي

  خصم أو زيادة

  المجموع الكلي باالرقام بعد الخصم شاماًل ضريبة القيمة المضافة

 المجموع الكلي كتابة
 

 

  

 

 شاملة للضرائب بالشيكل مالحظة : األسعار

  اسم الشركة

  عنوان الشركة

  رقم التلفون والفاكس

  ختم وتوقيع الشركة

 
  



 

 
 نموذج خطاب العطاء

وفقا للتعليمات الموضحة أدناه، وال يسمح بأي تعديل على  س باسم المناقص وعنوانهعلى ورق مرو   ]على المناقص تعبئة هذا النموذج

 هذا النموذج، وال يقبل أي استبدال[

 ]أدخل تاريخ تسليم العطاء )اليوم/ الشهر/ السنة([.                                            : التاريخ

  RamMun/RM/2022/026 :رقم المناقصة

 [.األصلي]أدخل الرقم إذا كان هذا عطاًء بدياًل للعطاء                                    :رقم العطاء البديل

 ]أدخل أسم الجهة المشترية الكامل[.                                                   :السادة

 قر بأننا:نحن الموقعون أدناه نُ 

وليس لدينا أية  ؛الصادرة  قمنا بدراسة وثائق المناقصة، بما في ذلك المالحق: لدينا ال تحفظات .أ

 تحفظات عليها.

  .في المصالح نحن نفي بمتطلبات األهلية وليس لدينا أي تضارب: األهلية .ب

لم يسبق وأن تم إيقافنا أو اإلعالن بأنَّا غير مؤهلين تنفيذاً إلقرار ضمان العطاء : ضمان العطاء إقرار .ت

 ألية مناقصة في فلسطين 

 ،ما يتوافق مع وثائق المناقصةتوريد الخدمات بنحن نعرض : مطابقة الخدمات .ث

 أدناه هو: في البند )ح(  الخصومات المقدمةاإلجمالي لعطائنا، باستثناء ن السعر إ سعر العطاء: .ج

 :كالتالي الخصومات المعروضة ومنهجية تطبيقها هي: الخصومات .ح

]حدد                                   الخصومات: إذا تم قبول عطائنا سنطبق الخصومات التالية.  .1

 بات[؛ي جدول المتطلبالتفصيل كل خصم مقدم وعلى أي بند سيطبق بالتحديد من البنود الواردة ف

                             ق الخصومات باستخدام المنهجية التالية:تطب   منهجية تطبيق الخصومات: .2

 ]حدد بالتفصيل المنهجية التي ستستخدم في تطبيق الخصومات[؛

من التعليمات  الواردةتستمر صالحية عطائنا طوال الفترة المحددة في الفقرة : صالحية العطاء .خ

التعليمات للمناقصين، ونلتزم به طوال في للمناقصين، من الموعد النهائي لتسليم العطاءات المحدد 

 فترة صالحية العطاء؛



 

ً إ: كفالة حسن التنفيذ .د  ا هو وارد فيلم ذا تمت إحالة العقد علينا سنقوم بإحضار كفالة حسن التنفيذ وفقا

 .التعليمات للمناقصين

خر آي عطاء أخر كمناقص منفرد، وال نشارك في آي عطاء أ: لم نتقدم بمناقصعطاء واحد لكل  .ذ

 ؛كعضو في ائتالف، أو كمزود خدمة من الباطن

لم يسبق وأن اعتبرت شركتنا أو أي من فروعها أو الشركات التابعة لها بما في ذلك : الحرمان .ر

ألي جزء من هذا العقد، فاقدي األهلية من قبل حكومة دولة  مزودي الخدماتالمتعاقدين من الباطن أو 

   فلسطين، بمقتضى القانون الفلسطيني واألحكام الرسمية

 كمحالة )كتاب القبول( الخطي الموجه من قبلخطاب اإلشكل مع عطاءنا هذا يُ إننا ندرك أن : عقد ملزم .ز

 العقد الرسمي؛ وتوقيععقداً ملزماً بيننا حتى تحضير  ليناإ

إننا ندرك بأنكم لستم ملزمين بقبول العطاء األقل سعراً أو أي عطاء آخر : لزام بالقبولدم اإلع .س

 تستلمونه.

ننا نشهد بموجب هذا أننا اتخذنا الخطوات الالزمة لضمان عدم أ: كما ممارسات الفساد واالحتيال .ش

 واالحتيال.تورط أي شخص يعمل لصالحنا أو بالنيابة عنا في أي من ممارسات الفساد 

 

 ]أدخل توقيع الشخص المفوض[.                                    التوقيع: 

 ]أدخل االسم الكامل للشخص المفوض بتوقيع خطاب العطاء[.                                       االسم:

 ]أدخل الصفة الرسمية للمفوض[                                    الوظيفة: 

 ]أدخل اليوم والشهر والسنة[.                                     : التاريخ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المناقص موذج معلوماتن
 ال يسمح بأي تعديل على هذا النموذج، وال يقبل أي استبدال[و ]على المناقص تعبئة هذا النموذج وفقا للتعليمات الموضحة أدناه

 [المناقصةاسم ]أدخل : اسم المناقصة

 ]أدخل رقم المناقصة[: رقم المناقصة

 ]أدخل تاريخ تسليم العطاء )اليوم/ الشهر/ السنة[: التاريخ

 صفحة ________ من _________ 

 لمناقص[.القانوني ل االسم]أدخل : لمناقصاسم ا. 0

 ضوعالقانوني لكل  سمالا]أدخل : االئتالفعضو في لكل  القانوني سمالا. في حالة كان المناقص ائتالف شراكة، يجب إدراج 2

 في االئتالف[.

 ]أدخل اسم الدولة[.: المناقص. الدولة المسجل فيها 0

 ]أدخل سنة التسجيل[.: المناقصسنة تسجيل  .4

 ]أدخل العنوان[. :في الدولة المسجل فيها للمناقص. العنوان الرسمي 5

 :للمناقصض ل المفو  معلومات عن الممث   .6

 .ض[ثل المفو  ]أدخل أسم المم  : سماال

 .ض[ل المفو  ]أدخل عنوان الممث  العنوان: 

 ض[.ل المفو  ]أدخل رقم هاتف وفاكس الممث  الهاتف/الفاكس: 

 .ض[ل المفو  ]أدخل البريد اإللكتروني للممث  البريد اإللكتروني: 

 .المرفقة[]ضع إشارة بجانب الوثائق األصلية مرفق نسخ عن الوثائق األصلية من:  .7

 لشركة المسماة في الخانة األولىتسجيل أو إنشاء اوثائق وشهادات   

اتفاقية بنية االئتالف )خطاب نوايا( لغايات المشاركة في المناقصة مصدقة من كاتب  أواتفاقية االئتالف الرسمية،   

 العدل.

   ً ً  وثائق تثبت استقاللية الشركة/ المؤسسة قانونيا والتزامها بالقانون التجاري وعدم تابعيتها للجهة المشترية،  في  وماليا

 عضاء االئتالف مملوكة للحكومة.أحد أحالة كانت الشركة/ المؤسسة 

 .الضرائببراءة ذمة من شهادة    



 

 رخصة مهن سارية المفعول.   

 .شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة   

 .شهادة العضوية في غرفة التجارة   

 دارة وتفاصيل الملكية.عضاء مجلس اإلأسماء أو التنظيميالهيكل . 8

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 موذج كفالة دخول المناقصة )كفالة بنكية(ن
 

 ]أدخل اسم وعنوان الجهة المشترية[. :المستفيد

 .]ادخل اسم المناقصة[المناقصة: اسم 

 .]ادخل رقم المناقصة[ رقم المناقصة:

 [.تاريخ إصدار الكفالة]أدخل  :التاريخ

 [.رقم الكفالة]أدخل  :كفالة دخول مناقصة رقم

  ]]أدخل اسم البنك وعنوان الفرع المصد ر للكفالة اسم وعنوان البنك:

 

يما يلي )ف ]أدخل التاريخ[)فيما يلي يسمى " المناقص"( سوف يسلمكم عطاءه بتاريخ  ]أدخل اسم المناقص[نه تم إبالغنا بأن أحيث 

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

ً أوحيث   لشروطكم بأن العطاءات يجب أن تعزز بكفالة دخول المناقصة.  نه وفقا

ً  ]أدخل اسم البنك[بطلب من المناقص، نحن  - بموجب هذه الكفالة بدفع أي مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز  رجعة فيهال  ملتزمون التزاما

فور تسلمنا منكم أول طلب خطي يفيد بأن المناقص  ]ادخل العملة []أدخل المبلغ باألرقام[ )]أدخل المبلغ بالكلمات[بمجملها مبلغ 

 قد أخل باي من التزاماته بموجب شروط المناقصة ألن المناقص: 

 قد سحب أو عدل عطاءه خالل فترة صالحية العطاء المحددة من قبل المناقص في خطاب العطاء.  .1

اب كما هو مبين في خط -و رفض، مع تبليغه بقبول عطائه من قبل الجهة المشترية خالل فترة صالحية العطاء أقد فشل  .2

 في:  -العطاء أو حسب تمديد الفترة في أي وقت قبل نهاية صالحية العطاء

ً  .أ  ، أو توقيع العقد، إن كان مطلوبا

 تقديم كفالة حسن التنفيذ وفق التعليمات للمناقصين. .ب

 

 تنتهي صالحية هذه الكفالة: -

 حيل عليه العقد، أو أُ فور تقديم المناقص لكفالة حسن التنفيذ وتوقيعه العقد، إذا كان المناقص هو الذي  .1

 فور حدوث أول األمرين: .2

 ناقص بأن العقد لم يحل عليه، أوتسلمنا لنسخة من تبليغكم للم .أ

 بعد ثمانية وعشرين يوما من انتهاء صالحية عطاء المناقص.  .ب

 

 إن أي طلب للدفع بموجب هذه الكفالة يجب أن يستلم من قبلنا في المكتب في ذلك التاريخ أو قبله. -

____________________________ 

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

 



 

 

 

 نموذج كفالة حسن التنفيذ
 ) ترويسة البنك(

 ، هذا النموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين األقواس[ البنك، بطلب من  المناقص الفائز ]يمأل 

 ]أدخل االسم الكامل  للجهة المشترية وعنوانها[المستفيد : 

 ]أدخل التاريخ )اليوم والشهر والسنة[التاريخ: 

 ]أدخل اسم ورقم المناقصة[: المناقصة اسم ورقم

 ]أدخل الرقم[:  رقم كفالة حسن تنفيذ

 : ]أدخل اسم  البنك وعنوان الفرع[اسم وعنوان البنك

، لتنفيذ  ]أدخل رقم المناقصة[)يسمى فيما يلي "مزود الخدمات" ( قد تقدم بعطاء للمناقصة  ]ادخل اسم مزود الخدمات[ن أحيث 

 ن كفالة حسن التنفيذ مطلوبة وفق شروط العقد.أحيل عليه، وأننا علمنا بأن العقد قد أ، وحيث للخدمات[]أدخل وصفا مختصرا 

ً  نلتزم ]ادخل اسم البنك[على طلب من مزود الخدمات، نحن وبناءً  ال رجعة فيه بدفع أي مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز بمجملها مبلغ  التزاما

فور تسلمنا منكم أول طلب خطي يفيد بأن مزود الخدمات قد أخل بأي ]أدخل العملة[،  ]بالكلماتادخل المبلغ [ ] ]أدخل المبلغ باألرقام

 ي تبرير من قبل الجهة المشترية.  أمن التزاماته بموجب العقد دون الحاجة لتقديم 

وأي طلب للدفع  بموجب هذه الكفالة يجب أن نستلمه في هذا   1[(]ادخل التاريخ )اليوم والشهر والسنةتنتهي صالحية هذه الكفالة  

 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 [

                                                             

 



 

 

 التعريفات: 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في الشروط العامة والخاصة للعقد المعاني المدرجة أدناه ما لم تدل القرينة 

 على غير ذلك:

ذه المشار إليها في ه، باإلضافة إلى وثائق العقد اتد الخدم: يعني اتفاقية العقد المبرمة بين الجهة المشترية ومزو  العقد

 االتفاقية، بما فيها جميع المرفقات والمالحق وأية وثائق أخرى مشار إليها في االتفاقية.

 : تعني الوثائق المدرجة في اتفاقية العقد، بما في ذلك التعديالت.وثائق العقد

 د في اتفاقية العقد والخاضع للزيادة أومقابل تقديم الخدمات كما هو محد ات: تعني المبلغ الذي يدفع لمزود الخدمقيمة العقد

 التخفيض أو التعديل وفقا لشروط العقد.

وط الشر: هي الفريق الذي يتعاقد مع مزود الخدمات لتنفيذ الخدمات كما هي محددة في العقد، والمحددة في الجهة المشترية

 .الخاصة للعقد

 العقد المبرم مع الجهة المشترية بتزويد الخدمات. : يعني الفريق الذي تم قبول عطائه ليقوم بموجباتمزود الخدم

: تعني العمل الذي يتعين على مزود الخدمات تنفيذه بموجب هذا العقد، كما هو موضح في الملحق )أ(؛ وفي الخدمات

 .اتنشطة المدرجة في عطاء مزود الخدمالمواصفات وجدول الكميات أو جدول األ

والُمسعرة لكميات الخدمات التي سيتم تنفيذها من قبل مزود الخدمات والتي تشكل تعني القائمة الكاملة : جدول الكميات

 جزءاً من عطائه في عقود القياس.

: يعني مدخالت العمل المتنوعة الخاضعة للدفع على أساس زمني لموظفي ومعدات مزود الخدمات عمال اليوميةاأل

 القة .باإلضافة إلى المدفوعات مقابل المواد واإلدارة ذات الع

تعني المدة المحددة إلنجاز الخدمات أو أي قسم منها حسب واقع الحال محسوبة من تاريخ المباشرة، مع أي مدة العقد: 

 تمديد لها بموجب أحكام العقد.

هو التاريخ المحدد في الشروط الخاصة للعقد، وهو آخر موعد على مزود الخدمات أن يبدأ فيه بتقديم  :تاريخ المباشرة

 ت. الخدما

 يعني اليوم التقويمي ما لم يحدد بغير ذلك. اليوم:

 فسر العقد وفق القوانين السارية في دولة فلسطين.يُ  القانون المطبق:     2.0

والحاكمة  ، والتي يجب أن تكون اللغة الملزمة الشروط الخاصة للعقدتكون لغة هذا العقد هي اللغة المحددة في اللغة:     3.1

 المتعلقة بمعنى أو تفسير هذا العقد.لجميع المسائل 

ً  شعارات:اإل    4.1 ، ويُعتبر أنه قد تم تقديمه عند تسليمه يجب أن يكون أي إشعار أو طلب أو موافقة بموجب هذا العقد خطيا

 ً  .و الطلب إليهأشعار إلى ممثل معتمد من الفريق الذي تم توجيه اإل شخصيا



 

الخدمات في الموقع/ المواقع المحددة في الملحق )أ(، وفي المواصفات، أو وفق ما توافق  يجب أن يتم تنفيذموقع الخدمات:     5.1

 عليه الجهة المشترية في حالة عدم تحديد موقع مهمة معينة من الخدمات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

و مسموح بها بموجب هذا  العقد من قبل الجهة المشترية أو أأي إجراء مطلوب أو مسموح به، وأية وثيقة مطلوبة الممثل المفوض:     6.1

 .الشروط الخاصة للعقدتنفيذها من قبل الممثلين المفوضين المحددين في  أومزود الخدمات، يمكن اتخاذها 

جب قد تفرض بمويتعين على مزود الخدمات والمتعاقدين معه من الباطن وموظفيهم دفع الضرائب والرسوم التي الضرائب والرسوم:    7.1

 مشمولة في سعر العقد. أنهاالسارية والتي تعتبر وانين الق

 

 العقد، تعديل العقد، وفسخ العقد إنجازالمباشرة في تنفيذ العقد،   .0
 . يصبح هذا العقد نافذا من التاريخ الذي تم فيه توقيع العقد من قبل الفريقين نفاذ العقد:     1.2

 

 :المباشرة في تقديم الخدمات     2.2

ً لبرنامج: ا  0.2.2 يوضح الطرق والترتيبات  يجب على مزود الخدمات قبل المباشرة في تقديم الخدمات أن يقدم إلى الجهة المشترية برنامجا

ً  كميات الخدماتالعامة وترتيب وتوقيت تنفيذ جميع   ه.للبرنامج المعتمد كما يتم تحديث للموافقة عليه واعتماده، ويتم تنفيذ الخدمات وفقا

 

 التزامات مزود الخدمات .2

 :عام     1.3

 ً ً  العنايةللمواصفات وجداول الكميات، والوفاء بالتزاماته بكل  يجب على مزود الخدمات تنفيذ الخدمات وفقا لتقنيات ل والكفاءة واالقتصاد، وفقا

 ً تصرف ن يأساليب اآلمنة، واإلدارة السليمة، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة المناسبة واأل، ويلتزم بممارسات والممارسات المهنية المقبولة عموما

 ً ، ويجب عليه في جميع األوقات دعم وحماية المصالح المشروعة في أي مسألة تتعلق بالعقد أو بالخدماتكمستشار مخلص للجهة المشترية  دائما

 ة أطراف ثالثة.يأالباطن أو  للجهة المشترية في أي تعامالت مع المتعاقدين من

 :تضارب المصالح     2.3

ً تُ عدم االستفادة من العموالت والخصومات:   0.2.0 ( من هذه الشروط المستحقات الوحيدة له فيما 6للمادة ) شكل مستحقات مزود الخدمات وفقا

ية عموالت تجارية أو خصومات أو دفعات مماثلة، لها عالقة أن ال يقبل لمصلحته الخاصة أ اتيتعلق بهذا العقد أو الخدمات، وعلى مزود الخدم

ي من موظفيه وأي من المتعاقدين أبهذا العقد أو الخدمات أو بالوفاء بالتزاماته بموجب العقد، ويجب عليه بذل قصارى جهده لضمان عدم تلقي 

 ً  من هذه الدفعات. معه من الباطن أو وكالء أي منهم أيا

يوافق مزود الخدمات على أنه والشركات التابعة له، وكذلك أي متعاقد من الباطن وأي والخدمات:  األشغالم أو تنفيذ عدم توريد اللواز 2.2.0

وضوع ممن الشركات التابعة له خالل مدة تنفيذ العقد أو بعد فسخه، سيكونون غير مؤهلين لتوفير اللوازم أو األشغال أو الخدمات )غير الخدمات 

ً العقد وأي استكمال  ً  لها( ألي مشروع ينتج عن أو يرتبط ارتباطا  بهذه الخدمات. وثيقا

أو المتعاقدين معه من الباطن أو موظفيهم المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر،  اتال يجوز لمزود الخدممنع النشاطات المتعارضة:   0.2.0

 في أي من النشاطات التالية:

 أو مهنية في فلسطين تتعارض مع النشاطات المسندة إليهم بموجب هذا العقد؛: أية نشاطات تجارية خالل مدة تنفيذ العقد .أ



 

أو المتعاقدين معه من الباطن تعيين موظفين عموميين في الخدمة الفعلية أو في أي ات : ال يجوز لمزود الخدمخالل مدة تنفيذ العقد .ب

 للقيام بأي نشاط بموجب هذا العقد؛ نوع من اإلجازات

 .الشروط الخاصة للعقدشاطات األخرى التي قد تحددها : النبعد فسخ العقد .ت

 :السرية     3.3

ال يجوز لمزود الخدمات والمتعاقدين معه من الباطن وموظفي أي منهم طوال فترة تنفيذ العقد وخالل عامين بعد انتهائه، الكشف عن أية 

وعمل الجهة المشترية أو عملياتها دون الحصول على  ،وهذا العقدية معلومات سرية تتعلق بالمشروع والخدمات، أمعلومات تتعلق بالملكية أو 

 الموافقة الخطية المسبقة من الجهة المشترية.

 غرامة سوء األداء  3.2

صالح عيب خالل الوقت المحدد في إشعار الجهة المشترية، فعليه دفع غرامة مقابل سوء األداء، وسيتم احتساب إإذا لم يقم مزود الخدمات ب

  الواجب دفعها كنسبة مئوية من تكلفة تصحيح العيب الغرامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 نموذج اتفاقية العقد

 ]أدخل التاريخ )اليوم والشهر والسنة([الموافق  [اليوم ]أدخل برم هذا العقد في هذا اليوم أ  
 بين

]أدخل عنوان  الجهة المشترية[ / دولة فلسطين، ومقرها الرئيسي ]أدخل االسم الكامل  للجهة المشترية[
 "(.الجهة المشترية)والمشار إليها فيما يلي ب "

 و
ومقرها الرئيسي  ]أدخل اسم دولة مزود الخدمات[شركة منشأة بحسب قوانين  ]أدخل اسم مزود الخدمات[،

 "(.مزود الخدمات)والمشار إليه فيما يلي ب "[ الخدمات]أدخل عنوان مزود 
 

 وقبلت العطاء الذي]أدخل وصفا مختصرا للخدمات[، ن الجهة المشترية قامت بطرح مناقصة لشراء  أحيث 
)والمشار  ]ادخل العملة[ ]أدخل قيمة العقد باألحرف واألرقام[لتنفيذ هذه الخدمات مقابل  اتقدمه مزود الخدم

 إليه فيما يلي ب "قيمة العقد"(.

 فقد اتفقت الجهة المشترية ومزود الخدمات على ما يلي:

ليها إردة في هذه االتفاقية ذات المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار يكون للكلمات والعبارات الوا -1
 فيما بعد.

 ال يتجزأ من هذه االتفاقية، وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة: تعتبر الوثائق التالية جزءاً  -2



 

 خطاب اإلحالة. .أ

 .اتعطاء مزود الخدم .ب

 .االضافيةالشروط االيضاحات و  .ت

 .المرجعية الشروط  .ث

 النشاطات المسعر.جدول  .ج

 المالحق التالية: .ح

 وصف الخدمات. -الملحق )أ(  .1

 جدول الدفعات ومتطلبات التقارير. -الملحق )ب(  .2

 .ان وجد  الموظفون الرئيسيون والمقاولون من الباطن -( جالملحق ) .3

 .ان وجد الخدمات والتسهيالت المقدمة من الجهة المشترية -( دالملحق ) .4

 

جميع وثائق العقد األخرى، وفي حالة وجود تضارب أو عدم تطابق بين وثائق  تسود اتفاقية العقد على -3
 العقد، تسود الوثائق بحسب ترتيب األسبقية أعاله.

ات للشروط، يتعهد مزود الخدم زاء قيام الجهة المشترية بصرف الدفعات المستحقة لمزود الخدمات وفقاً إ -4
 ام العقد.حكأل ية عيوب فيها وفقاً أصالح إبتنفيذ الخدمات و 



 

ية عيوب فيها، تتعهد الجهة المشترية بأن تدفع لمزود أصالح إزاء قيام مزود الخدمات بتنفيذ الخدمات و إ -5
الخدمات قيمة العقد أو أي مبلغ آخر يستحق الدفع بموجب أحكام العقد في المواعيد وبالطريقة المحددة 

 في العقد.
 للقوانين المحددة في الشروط الخاصة للعقد. بتنفيذها وفقاً تتعهد األطراف التي قامت بعقد هذه االتفاقية 

 

 عن الجهة المشترية                                                                   عن مزود الخدمات

 التوقيع: ___________________                            __________________      التوقيع:

 االسم: ___________________                            _______________        ___االسم: 

 الوظيفة: __________________                            الوظيفة: _________________       

 

 شهد على ذلك: ________________                              شهد على ذلك:_______________  

 


