عطاء تقديم خدمات تنظيف لمبنى
البلدية والمرافق للعام 0220
رقم RamMun/RM/2020/007
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الدعوة لعطاء تقديم خدمات تنظيف لمبنى البلدية والمرافق للعام 0202
رقم RamMun/RM/2020/007
التاريخ :
حضرة السيد  /السادة _____________________________ المحترم  /المحترمين
تحية طيبة وبعد،
ترغب بلدية رام اهلل بطرح عطاء رقم ب ر م  2222/2تقديم خدمات تنظيف لمبنى البلديةة االمراقة
للعام  2222لبلدية رام اهلل .حيث يمكنكم الحصةل علةى خةةمة مةا ا ةاع العطةاء امةراسم مةا قةةم
ةةاعات الةةداام الر ةمل مقابة بقةةو مبلة اقةةدر مئةةة باالر (022
العطةاءات قةةل بلديةةة رام اهلل خة
باالر أمريكل) غير مةتربة.
تر ا اع العطاءات بمظاريف ممتلمة ايكتب عليها عطاء ب ر م  2222/2تقديم خدمات تنظيف
لمبنةةى البلديةةة االمراقة للعةةام  2222اذلة حةةةب الملاعيةةد المةةفيلرة قةةل اعة الصةةحف  .مرققةة
بكفالة بنكية ما بن معترف بم محليًا بقيمة  02,222ميك صالحة لمدة  120يلمًا ما تاريخ االقفةا
ا لف ال ينظر قل أي عطاء بم ف ذل .
مالحظات:
 -0البلدية غير مقيدة بقبل أق األ عار
 -2يتم ا تيفاء اجلر األع بالصحف على ما ير ل عليم العطاء.
 -3يشترط بما يرغب بالتقدم للعطاء أ يكل مةدباً لكاقة ر لم البلدية الديم رخصة مها ارية
المفعل
 -4الزيارة الميداخية اجبارية للشريات الراغبة بالتقدم للعطاء .
واقبلوا االحترام ،،،،،
م.موسى حديد
رئيس بلدية رام اهلل
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الشروط العامة
 .1يطلب تعبئة متطلبات تقييم كفاءة المتقدمين وفي حالة عدم تعبئتها يحق للبلدية استبعاد العطااء
المقدم وللبلدية الحق بالتأكد مما ورد في العرض الفني دون اي اعتراض من المتقدم .
 .2علةةى المتقةةدميا للعطةةاء تعبئةةة عةةر أ ةةعار م قةةل جةةدا الكميةةات قةةل المكةةا الممصة قةةل
الجدا المرق بمةتندات العطاء اتلقيعم ما قبلهم مو مراعةاة عةدم ا ةتمدام الشةطب أا التعةدي
اا ارب ذل قيجب التلقيو مقابلها .
 .3للجنة العطاءات قل البلدية الح قل قبل أا رقض أي عر مقدم با إبداءاأل باب االلجنة غيةر
ملزمة بقبل أق األ عار .
 .4على مقدم العطاء تعبئة التعهد المرق بمةتندات العطةاء االةفي يعتبةر جةزء ال يتجةزأ مةا مةراط
العطاء .
 .5األ عار المقترحة قل عر الةعر يجب أ تشم جميو أخلاع الضراعب.
 .6يتم الدقو ققط بملجب قاتلرة ضريبة ر مية بعد إرقاق مةهابة بةراءة الفمةة (خصةم المصةدر) مةا
باعرة ضريبة الدخ ابحيث تكل ارية المفعل باالضاقة الى ابراز خةمة عا رخصة المها
 .7البلدية غير ملزمة بدقو أي بقعات على الحةاب بم ف ما يرب قل مراط العطاء
 .8عند تر ية العطاء على مقدم العطاء أ يقدم ضما بنكل (يفالة بنكيةة) با ةم بلديةة رام اهلل %02
مةةا قيمةةة العطةةاء اإلجمةةالل ةةارية لمةةدة  02مةةهر اذل ة لضةةما التزامةةم بتنفيةةف األعمةةا اق ة
الشراط االملاصفات اللاربة قل العطاء اتكل تكاليف ا تصدار ا على خفقتم  .ا يتم االحتفةا
بالكفالة سيلة المدة.
 .9قةةل حالةةة الرغبةةة باال تفةةةار عةةا أي بنةةد مةةا بنةةلب العطةةاء االملاصةةفات يمكةةا مراجعةةة قةةةم
العطاءات قل البلدية بكتاب ر مل اا ار الم على االيمي tender@ramallah.ps
 .02تكل األ عار بالشيك ماملة لجميو مةا يترتةب علةى المقةاا لللقةاء بالتزاماتةم التعاقديةة بمةا قيهةا
تكاليف األيدي العاملة ااجلر النق لمةتلبعات البلدية االملاب االللازم االتجهيةزات االمعةدات
ااألملر العارضة االنفقات ااألمياء الضرارية اال زمة لتنفيف أعما العطاء ااخجاز ةا بشةك
متقا .
 .00للبلدية الح قل إجراء أية تعدي ت على أعما العطةاء يمةا ايحة لهةا زيةابة أا إخقةاي الكميةات
اال يح للمقاا سلب أي تعليض قل األ عار خ قاً لما ل اارب قل بنلب العطاء .
 .02يتعيا على المقةاا خة مةدة العطةاء التقيةد بقةلاخيا الةة مة العامةة ا ة مة األمةماي (عمةا
املظفيا) اتقو عليم مةؤالية تأميا عمالم.
 .03أ يكل مؤ اتتلقر لديم القدرة المالية االعملية .
 .04علةى المتقةةدم لهةفا العطةةاء برا ةةة جميةو الل ةةاع المتعلقةة بهةةف األعمةةا مةا مةةراط املاصةةفات
اخ قم االتلقيو عليهةا لتأييةد ياقةة المطللبةات اعلةى أ تكةل مرققةة مةو الل ةاع األخةر عنةد
تقدمة العطاء .
 .05لف يتم ا ةتبعاب ية عطةاء ال يرقة الل ةاع المةفيلرة االضةرارية اال زمةة لهةفا العطةاء قةل
حا سلبت.
 .06لف ال ينظر بأية مراط اا تحفظات يبرز ا المتقدم اتتعار مو مراط العطاء
 .07تقو على عات الملرب مةؤالية ختم اية قاتلرة تزيد قيمتهةا عةا مبلة  10,000مةيك مةا باعةرة
الضريبة .
 .08يح للبلدية مماسبة أي جهة ر مية ل تفةار عا مقدم العطاء .
 .09تكل الشرية التل يةتم االحالةة عليهةا تحةت التجربةة ا التقيةيم مةا قبة البلديةة ا لمةدة ةة امةهر
قابلةةة للتجديةةد يحةةد اقصةةى مةةا تةةاريخ امةةر مبامةةرة العم ة  ،ا يح ة للبلديةةة قةةةخ العقةةد ا االحالةةة
للشرية التل تليةم اذا تبةيا اخةم غيةر يفةؤ لتنفيةف ةف االتفاقيةة ا ذلة بقةرار مةا لجنةة العطةاءات ا
المشتريات .
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الشروط الخاصة
 .0يةري العطاء ما تاريخ التر ية الغاية خهاية العام الحالل 2222/02/30
 .2تعتبر األ عار التل يداخها المتقدم لهفا العطاء أمام بنلب جدا الكميات المرق قل العةر

المةالل علةى أخهةا

ماملة ضراعب أرباح أا أية التزامات أخر .

 .3تلتزم الشرية باحضار عينات الملاب الماصة بالتنظيف (محارم جمبل تلاليت تيشةيل ابةيض ،صةابل
ايةةدي ترييةةز  %02مةةو مطةةري  ،بلةةةم ,

 ،foamيلةةلر  ، % 3.5بيتةةل معقةةم ،مما ة قطنةةل (

حرية ) – صنف للمكاتب اصنف للحمامات بأللا ممتلفة  ،معطةر جةل  ... ،الةخ ) العتماب ةا مةا
البلدية قب ا تمدامها ،ايجب أ تكل ما تصنيو الشريات المحلية المتلاجدة قل رام اهلل.
.4

.5
.6
.7

.8
.9

تلتةةزم الشةةرية بتةةلقير مةةلاب التنظيةةف اارق التلاليةةت ا غير ةةا بحيةةث تكةةل مةةا االخةةلاع المطابقةةة
للعينات التل تقدم للبلدية ا التل ال تؤ ر على صحة االخةا ا ذات راعحة حةةنة  .ا قةل حةا رقةض
البلدية الي مابة ،على الشرية ا تبدالها قلرا ا بم ف ذل  ،للبلدية الح بشراعها علةى خفقةة الشةرية
مضاقا اليها  %05مصاريف ابارية ا تحملة ات ف الملاب المرقلضة .
على الشرية ا تقلم بتلريد ا تةليم ملاب التنظيف الى مشرف البلدية بداية ي ا بلع .قل حا عةدم
تلريد الملاب المطللبة ا بالكميات ال زمة يتم حةم قيمتها ما الدقعات الشهرية .
يجب ا تلتزم الشرية بالتعاا التام مةو المراقةب الةفي تنتدبةم البلديةة قةل جميةو االمةلر ذات الع قةة
بالعم .
تلتزم الشرية بتشغي االعداب الكاقيةم مةا العمةا ذاي الكفةاءات قةل ياقةة المراقة ا المنةاس بحيةث
يكل فا العدب ياقيا لبقاء البلدية ا المراق االخر قل حالة جيدة مةا النظاقةة علةى مةدار ةاعات
العم ة  ،علةةى ا يكةةل العمةةا مةةا الجنةةةيا اضةةاقة الةةى مةةراقبيا ا علةةى ا ال يق ة عمةةر العام ة
/العاملة عا  08نة .
تلتزم الشرية بتنظيف بارات الميا الماصة بالةيدات بلا طة عام ت سيلة ااقات العم .
على الشرية االلتزام بااقات الداام التل يتم تحديد ا ما قبة البلديةة علةى ا يكةل نةاو خلبةة عمة
مةاعية لتحضير المراق لليلم التالل .

 .02يغرم المتعهد مبل مئتا ميك ( )222لليةلم اللاحةد عةا غيةاب اي عامة

مةو العلةم ا تةاخر العامة عةا

باامم يعتبر غيابا ،االممالفة قل فا البند لث ث مرات تةتجلب تنبيم الشرية خطيا .
 .00يغرم المتعهد مبل ماعتا ميك ( ) 222لليةلم اللاحةد عةا عةدم التةزام عمةا الشةرية بلبةام زي العمة اتقةديم
التقرير المطللب .
 .02يلتزم المقاا الفي احي عليم العطاء بالمحاقظة على المراق التل يعم بها خظيفة على مدار الةاعة
االمحاقظة على تلاجد العمالة المطللبة اقل حا االخ

بمتطلبات العطاء يتم تنبية الشرية المرة االالى

خطيا  ،اقل حا تكرر الممالفة للمرة الثاخية يتم تنبيم الشرية اخصم مبل  2222ميك ما قيمة الفاتلرة
الشهرية  ،اقل حا تكرار الممالفة للمرة الثالثة يتم تلجيم تنبية اخير للشرية اخصم مبل  5222ميك

.

ا قل حا عدم االلتزام يتم مماسبة الشرية بتةي مبل يفالة حةا التنفيف يام .ااحالة العطاء على الملرب
التالل مو االحتفا بالح قل مطالبتم بالفرق ما بيا عر ا عر المقاا الفي يليم.
 .03يتم الدقو للمقاا ا تنابا ل

عار المقدمة قل العطاء ابدقعات مهرية متةااية بحيث يقةم اجمالل مبل

العطاء على قترة االمهر حتى خهاية العام  2222اتؤخف قل االحتةاب الكةلر ما الشهر ا اجدت ايتم
التةديد خ
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قترة  45يلماً ما تاريخ مصابقة مشرف البلدية.

 .04على المقاا تلقير الملارب البشرية ال زمة ااي متطلبات اققا للعطاء :


تشم اعما النظاقة على بي المثا ال الحصر ،تنظيف االرضيات قل مبنى البلدية االمراق
اتعةيف الجدرا قيها ،تنظيف الزجاج ااالبلاب ،تنظيف المكاتب االطااالت االكرا ل اخزاعا
الملفات ،تنظيف المراحيض ،تنظيف المطابخ ،تنظيف االبراج االدرابزيا اي ما يلزم بهدف
المحاقظة على خظاقة المراق اق ما ترتضيم البلدية



المقاا مةؤا عا ايصا يلابر لملاقو العم ذ اباً ااياباً .



على المقاا تلقير عما ذاي خبرة اا عة قل مجا النظاقة.



ال يجلز للمتعاقد اعمالم اعام تم التدخ قل مجريات العم اليلمية اا التل ط اا التأ ير على أي
ملظف اا ملظفات البلدية بقصد الحصل على اي منفعة.



على المقاا تقديم حةا للو اصلر عا ليات العما الفيا يعملل قل البلدية .



يطلب ما الشرية المحا عليها العطاء تزايد البلدية بكشف العم اااللتزام قدر االمكا بعدم تبديل
العمال العاملين قل مبنى البلدية امراققها ،اقل حا اضطرار ا لفل يكل بالتنةي المةب مو
البلدية بشك مكتلب اعدا ذل لا يتم احتةاب ف االعما للشرية.



اعمار العما يجب ا ال تكل اق ما  08عاماً .

 .05ال يح للشرية تمصي

عام ااحد اليثر ما اربية (مفت) خ

اليلم ،اعليم يطلب أ يمص

عام

للفترة الصباحية اعام آخر للفترة المةاعية.
 .06يقو على عات الشرية مةؤالية اي تلف قد يلح باالجهزة اا اآل ات اا المكاتب اا المعدات اا الب ط
ختيجة للملاب المةتمدمة .
 .07يجب على الشرية المحاقظة على المظهر العام لعمالها ما حيث االلتزام بزي الشرية.
 .08يقو على عات الشرية المحا عليها تقديم خطة عم بعد احالة العطاء لكل يتم اعتماب ا ما البلدية.
 .09يطلب ما الشرية التل ير لا عليها العطاء تقديم خطة عم قب البدء با ت م مهام البلدية.
 .22يطلب ما الشرية التل ير لا عليها العطاء ابخا جميو عملها على اعات باام البلدية بجميو مراققها التل
تتلقر قيها.
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نموذج لسند الكفالة
البن ................................... :
الفرع .................................. :
رقم الكفالة ........................... :

السادة بلدية رام اهلل المحترمين

تحية احتراما ،
يكف البن  ................................................قرع ...............................................................
الةيدة  /الةابة  ................................................بمبل ..........................................................
( ........................................خلع العملة )....................
المبل يتابة ..................................................................المدة تبدأ ما تاريخ ...........................
اتنتهل قل تاريخ  ......................................اذل ما أج الدخل قل العطاء رقم (ب ر م )2222/2
االماي ببلدية رام اهلل  ،ايتعهد البن  ..........................................................بدقو قيمة الكفالة إليكم
عند أا مطالبة خطية ما سرقكم اخ قترة رياخها رغم أية معارضة ما المكفل  ،اتصب الكفالة ملغاة
بعد اختهاء ص حيتها ايجب إعابتها الى البن قلرا .علما بأ أية مطالبة ترب الى البن بعد ذل ال ينظر قيها
لاء اعيدت الكفالة الى البن أا لم تعد .

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
البن ............................................. :
ا م المةؤا ................................... :
اتلقيعم .......................................... :
المتم .............................................. :
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االعمال المطلوبة
يلتزم ما ير ل عليم العطاء بشراط اآلعما التالية-:
اوال :اآلعمال اليومية:
 تنظيف ت المهم ت قل الحمامات خ خفس اليلم يلما لزم االمر .
 تزايد اللحدات الصحية بالصابل حةب الحاجة اليلمية .
 تنظيف اتلميو المكاتب االمقاعد،المزاعا،الهلاتف اما الى ذل ما اجهزة ا اث مكتبل .
 تنظيف ارضية المكاتب االممرات االحمامات بملاب ييمااية مطهرة بما يمنو حداث الرااع
الكريهة االمكار الصحية .
 تنظيف االبراج االمداخ الرعيةية .
 تنظيف ت المهم ت مو غةي مناقض الةجاعر.
 تلميو جميو الممرات االمداخ بالمايينة الماصة بفل .
 تنظيف االرضيات .
 يطلب ما الشرية تقديم تقرير بالعم اليلمل حةب النملذج المقترح ما الشرية .
ثانياُ :االعمال االسبوعية:
 غةي زجاج الشبابي ااالبلاب ما الداخ ا المارج بالصيف ي ا بلعيا مرة.
 تنظيف ا غة االلمنيلم للقلاسو الزجاجية الداخلية.
 حب الغبار ما الةجاب اخزع اازالة البقو منم حيثما اجد ذل .
 تليمو ابلاب المكاتب االزجاج.
 غةي جدرا المراق الصحية ااالبلاب بالملاب المطهرة.
 تنظيف المةطحات العملبية يأرج الكرا ل االطااالت ما الغبار اغير ذل مما يلجد قل
المبنى.
 تنظيف حام ت النباتات االمزاعا المشبية اغير ذل ما المزاعا.
 ازالة الطبو االبقو عا الجدرا ااالبلاب.
 تعقيم التلفلخات بملاب معقمة .
 تنظيف البلكلخات الملجلبة قل المبنى االمراق .
 تنظيف الةاحات المارجية.
 يطلب ما الشرية تقديم تقرير بالعم اال بلعل حةب النملذج المقترح ما الشرية .
ثالثاً :اآلعمال الشهرية:
 غةي جميو الزجاج اااللمنيلم ما الداخ االمارج.
 تنظيف المةطحات المرتفعة مث ا ط المزاعا ااالبلاب اغير ا ما االمكنة غير المرعية
اا الظا رة للعيا .
 تنظيف احدات االخارة المثبتة على ا قف الغرف .
ت امهر .
 جلل اتشميو الممرات االمداخ مر ي
 يكل المتعهد مةؤاالً عا خق الملاب ال زمة الى ملاقو العم ايكل مةؤاالً عا متها
احمايتها االمحاقظة عليها.
ال بمفرب عا االعما ااالضرار التل تصيب الغير اا تصيب احد عمالم
 يكل المتعهد مةؤا ً
ختيجة خطأ اقو منم اا ما عمالم اا مةتمدميم اا اي ما تابعيم اال يح لم الرجلع الى
البلدية امطالبتها بما يقو للغير ختيجة ف المةؤالية.
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على المتعهد ا ينبم على عمالم باخهاء اعما التنظيف التل يطلبها منهم اعدم مغابرتهم اال
بعد اتمام اآلعما المليلم اليهم على اللجم اآلمث اعدم المكلث قل الفراع لفترة سليلة.
يمتث المتعهد لتلجيهات اااامر المراقب المعيا ما قبلنا ل مراف على اعما التنظيف.
يبل المتعهد عا ي عط اا ضرر ااخةارة تنشأ بةبب الفقدا اا الةرقة التل تقو على
املا اا ملجلبات البلدية ما عمالم اا بةببهم ايعتبر مصدقاً قل قللم بلقلع المةارة
امقدار ا.
يعلم المتعهد با ما ح الفري االا ما خ المراقب المعيا ما قبلم ا يقلم بتفتيش
عما النظاقة عند الدخل اا المراج ايلما رأ ضرارة تةتلجب التفتيش بحضلر منداب
الفري الثاخل.
يتحم المتعهد المةؤالية القاخلخية الكاملة عا اي ضرر اا تلف اا رقة اا خةارة تلح اذا
ياخت بةبب عمالم.
تثبيت العما اعدم تغيير م بيا الفينة ااالخر ابشك متكرر اال قل اقت اضي الحاالت
اتزايدخا بشهابة حةا للو لجميو العما المةتمدميا قل اعما التنظيف.
يتم خصم ايام التغيب اعدم القيام بأعما التنظيف قل حالة عدم القيام بها ما قب عمالكم.
يطلب ما الشرية تقديم تقرير بالعم الشهري حةب النملذج المقترح ما الشرية .

مالحظات عامة عن تنظيف دورات المياه و المرافق الصحية :






يجب ا تكل جميو الحمامات ا با تمرار قل حالة خظاقة ا تعقيم على اعلى مةتل ،
اتفقد احتياجاتها بلاقو مرة ي خصف اعة حتى خهاية الداام .
تنظيف المغا ما الداخ ا المارج ا البطاريات ا االباات الصحية الظا رة ا المرايا
االقطو المعدخية با تعما ملاب تنظيف مطهرة ا منا بة لك منها .
تلقير الصابل الةاع ا منامف االيدي اللرقية امحارم تلاليت اقرماة تنظيف لجميو
الحمامات .
جمو النفايات مرتيا على االق باليلم ا عند الحاجة ما جميو المناس المفيلرة باالتفاقية .
تةتعم اييام خاصة امتينة لجمو النفايات ايجب غلقها بشك جيد االتأييد ما عدم تةرب
الةلاع منها .
مالحظات  :عطاء تقديم خدمات نظافة للبلدية وجميع مرافقها
المالحظة

بند
مواد التنظيف

المطلوب توفير جميع مواد التنظيف الالزمة للعمل

النظافة للفعاليات والنشاطات

سيتم طلب عمال نظافة للفعاليات
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السادة بلدية رام اهلل
لعناية رئيس البلدية .........................................................................
الموضوع  :عطاء ...........................................................................

نموذج عرض عطاء
تحية واحتراما ،
بعد أن قمنا بدراسة الشروط والمواصفات وجداول الكميات وجميع الوثائق وتعليمات العطاء الخاصاة بعطااء تقاديم
خدمات نظافاة لمبناى البلدياة والمرافاق لعاام  0202وتفهمناا ماييتهاا وجمياع الظاروم المحيطاة بهاا وساائر العاادات المحلياة
والرسوم والعمال واآلليات وغيريا من االمور التي لها عالقة بها فإننا نحن الموقعين أدناه :
.........................................................................................................................................
 .1نعرض بأن نقوم بتنفيذ كامل األعمال المطلوبة وإنجازيا وفقاً لشروط ومواصافات العطااء وباالساعار الماذكورة فاي
جااااااااااااااااداول الكميااااااااااااااااات بمبلااااااااااااااااك إجمااااااااااااااااالي وقاااااااااااااااادرة باالرقااااااااااااااااام  .......................كتابااااااااااااااااة
 ................................................................................................أو أي مبلااك رخاار يصاابق مسااتحقا لنااا
بموجب شروط يذا العطاء .
 .0ونتعهد في حال قبول عطائنا يذا أن نباشر العمل فور توقيع عقد االتفاقية .
 .3ونتعهد في حال قبول عطائنا ان نقدم الكفاالت المطلوبة (أن وجدت) وكفالة حسن التنفيذ من البنوك المعتمادة لاديكم
وبالقيم المطلوبة وحسب النماذج المرفقة في وثائق العطاء .
 .0ونوافق على ان نلتزم بهذا العرض لمدة تسعين يوماً ابتداء من التاريخ المحدد الستالم العطاءات ويبقى يذا العطااء
ملزما لنا طيلة يذه المدة .
 .2والى ان يتم اعداد عقد االتفاقية الرسمي والتوقيع عليها فإن عرضنا يذا ماع قارار االحالاة يشاكل عقادا ملزماا بينناا
وبينكم .
 .6ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بإحالة العطاء المذكور على أقل االسعار أو قبول أي عرض وانكم غير ملازمين لبياان
أسباب ذلك .
 .7إن يذا النموذج وملحقه يشكالن جزءاً من وثائق يذا العقد .
حرر في يذا اليوم  .....................الموافق  ......................من شهر  ......................لعام 0202
اسم مقدم يذا العطاء .........................................
وتوقيعه ................................
وخاتمه .................................
باعتباره ....................................................................
ومفوضا رسمياً لت وقيع يذا العطاء نيابة عن مقدم العطاء وبموجب الوكالة سارية المفعول المرفقة طيه
العنوان ............................................................................. :
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نموذج عقد االتفاقية
قري أا ( :صاحب العم ) بلدية رام اهلل ايمثلها ___________________________________
اعنلاخم ___________________________________________________________ :
قري اخل (المقاا ) ________________ :ايمثلم _______________________________
اعنلاخم ___________________________________________________________ :

مقدمة العقد :
بما أ البلدية ترغب قل تنفيف عطاء __________________________________________ :
_____________________ققد تمت الملاققة على العر المقدم ما الفري الثاخل (المقاا ) لتنفيف
يتابة
_____________
باالرقام
اقدر
إجمالل
مبل
مقاب
أع
العطاء
__________________________________

وقد اتفق الطرفان على مايلي - :
أوأل  :مقدمة العقد جزء ال يتجزأ منم .
ثاني ًا  :المةتندات اآلتية االمرققة بهفا العقد جزءاً ال يتجزأ ما االتفاق ا ل :
.1
.0
.3
.0
.2
.6

الشراط العامة االتل تتضما تعليمات للمشترييا قل تقديم العطاءات
الشراط العامة للعقد
الشراط الماصة للعقد
الملاصفات الفنية العامة للمشراع
جدا الكميات
ا تمارات العطاء االنماذج المرققة

ثالث ًا  :تلقيو الفريقا على فا العقد يعتبر بمثابة تلقيو لهما على ياقة المةتندات المفيلرة االمرققة بهفا
العقد
شروط االتفاق :
 .1حيث أ البلدية ااققت على العطاء المقدم ما المقاا قإخها ملزمة بتةليم العم للمقاا لتنفيف االعما
يما يلتزم المقاا بتنفيف العم حةب الملاصفات اسبقاً لأل عار المتف عليها االمرققة ل تفاق اسبقا
لألاامر االتعليمات التل تصدر عا البلدية أا ما ينلب عنها لاء قل بداية العم أا خ لم اقل حداب
العم .
 .0مقاب قيام الفري الثاخل بالتزامم  ،يلتزم الفري األا أ يدقو للفري الثاخل مبل اقدر
____________________________________ االمبل المفيلر ليس ابتا ب قاب للتغيير
بملجب الكميات النهاعية لألعما التل تنفف قع ما قب الفري الثاخل ااققاً لشراط التعاقد .
 .3قل حالة عدم تنفيف الفري الثاخل (المقاا ) لألعما حةب فا العقد احةب ملاصفات االتفاق قل جميو
بنلب أا حةب متطلبات البلدية يجلز للبلدية ا تلقف المقاا عا العم لمقاا آخر لتنفيف العم بالشك
الفي ترضيهالبلدية اذل على حةاب الفري الثاخل (المقاا ) احتى اتمام جميو االعما .
 .0على الفري الثاخل (المقاا ) أ يطب قلاخيا الة مة العامة اأ يحاقظ على
ايتحم المةؤالية الكاملة عا أي أضرار يةببها ا ناء عملية تنفيف االعما .
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مة اممتلكات الغير

 .2تمت محايم الةلطة اللسنية الفلةطينية بالنظر قل أي خزاع قد ينشأ عا تنفيف فا العقد اتعتبر القلاخيا
المعمل بها قل المنطقة ل المرجو لفض أي خزاع .
 .6يح للبلدية إلغاء العقد بملجب يتاب خطل ملجم الى الفري الثاخل (المقاا ) قل أي ما الحاالت التالية:
 إذا صدر ضد قرار بمصابرة ممتلكاتم بعد إق م .
 إذا أجر اتفاقا لتحلي العقد لصال باعنيم أا إبخالهم قل العقد يشرياء .
 إذا تمت تصفية مرية المقاا لاء ياخت بقرار محكمة أا يا برضى المقاا .
 إذا تمالف أا تهاا عا القيام بتنفيف أي عم يتعل بهفا االتفاق اذل بعد إخطار يتابيا بالتنفيف
خ مدة بعة أيام .
 إذا بت بأ الفري الثاخل (المقاا ) قد قدم رملة أا قيامم بالغش لتنفيف األعما .
 إذا تملى المقاا عا العقد .
 .7يكل الن لهف االتفاقية باللغة العربية ا ل اللغة المعتمدة االمرجو عند أي خ ف .
 .8حررت ف االتفاقية ااقو عليها يلم _________ بتاريخ ____________ .

الفريق األول (البلدية)

الفريق الثاني (المقاول)

اال م _______________________ :
اللظيفة _____________________ :
التلقيو االمتم _________________ :

اال م ___________________ :
اللظيفة __________________ :
التلقيو االمتم _____________ :

الشايد االول

الشايد الثاني

اال م ______________________ :
اللظيفة _____________________ :
التلقيو _____________________ :

اال م __________________ :
اللظيفة ________________ :
التلقيو _________________ :
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متطلبات العمالة لعطاء تقديم خدمات تنظيف لمبنى البلدية والمرافق
عدد العاملين لجميع المرافق حسب االتي
عدد العمال المطلوب للبلدية بحدود ( )10عامل بما فيهم عاملة المطبخ  ،العدد المذكور قابل للزيادة والنقصان ضمن النسبة
المسموح بها في العطاءات  ،يتم توزيع العمال على مرافق البلدية حسب خطة العمل ووفقاً لالحتياجات ،علماً بأن يناك فترة
عمل مسائية في مبنى دار البلدية ،قصر رام اهلل الثقافي والمجمع الترويحي .

دوام العمال يكون  7ايام اسبوعيا  8 /ساعات يومياً بما فيها ايام العطل واالعياد الدينية والوطنية وحسب
الحاجة.
مالحظة :للبلدية الحق في نقل أي عامل من احد المرافق الى المرافق األخرى ،وفق ما تراه مناسباً.
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بعد أن قمنا بدراسة الشروط والمواصفات وبناءا على الزيارة الميدانية لجميع المرافق وتفهمنا طبيعة األعمال المطلوبة
والمواد الواجب استخدامها في التنظيف واأليدي العاملة الالزمة إلتمام األعمال وغيريا من األمور التي لها عالقة
بالمشروع نقدم لحضرتكم العرض المالي :

متطلبات العمل

الرقم

السعر للفرد الواحد يومياً شامل الضريبة

8

1
0

8
3

عاملة مطبخ دوام 8

0

مراسل 8

عدا خدمات ضيافة
تقديم خدمات ضيافة

مالحظات-:
 يلم العم  8اعات ايتم تحديد ااقات الداام ما قب البلدية.
مالحظة  :األسعار شاملة للضرائب

اسم الشركة
عنوان الشركة
رقم التلفون والفاكس
ختم وتوقيع الشركة
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