عطاء تقديم خدمات أمن وحراسة
رقم RamMun/RM/2020/008
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الدعوة
حضرة السيد  /السادة _____________________________ المحترم  /المحترمين
تحية طيبة وبعد،
ترغب بلدية رام اهلل بطرح عطاء رقم تقديم خدمات أمن حرراةنة للمنام  2222لبلدينة رام اهلل .رين يكننمنم
الحصننوع علننخ مننوة من حطنناوش المطنناء ح ننرح من مركننخ خدمننة الرك ننور – مبمننخ بلديننة رام اهلل خن ع
ةاعات الدحام الرةكي مقابل دفع مبلغ حقدره مئة دحالر ( 122دحالر أمريني) غير ممتردة.
حذلننو حفق نام للكوا ننلات حاللننرحة الكرفقننة المامننة حالوا ننة حيطلننب م ن اللننركات الراغبننة بالتقنندم ارفننا
الوطاوش التالية بكغلف خارجي حمملصل ع حطيقة المطاء حيلكل :
 -موة ع رخصة الك

ةارية الكلموع

 موة ع رخصة الحرف حالصماعات براءة ذمة مالية-

اردة ع البلدية

ادات الترخيص لللركة الكتقدمة الصادرة ع الر ات الرةكية.

 الميرة الذاتية لللنركة حتلنكل خبنرات اللنركة فني مرناع المكنل حتناريا تاةيمن ا حاالعكناع الكلناب ة التنيقامت ب ا حاية

ادات خبرة

ادرة ع مؤةمات اح ركات تماقدت مم ا اللركة ةابقام

 كلالة تأمي ابتداوي ككبلغ مقطوع بقيكة ) (10,000ينل جديد حذلو بنلالة بمنية ةارية الكلموع لكدة ال تقلع  120يوم.
حعلخ الراغبي في التقدم مراعاة اللرحة التالية:
 .1يرب علخ اللركات الكتقدمة أن تنون ممرلة "رةكيام" في دحاور الضريبة حرا

علخ خصم مصدر .

 .2األةمار الكقدمة تنون باللينل الرديد ح املة لركيع الضراوب حعلخ اللركة دفع جكيع ا واع الضراوب.
 .3البلدية غير ملخمة بأقل األةمار حبدحن إبداء األةباب.
 .4يتم اةتيلاء اجور االع ن بالصحف علخ م يرةو علي المطاء.
 .5كل م يرغب في التقدم للمطاء يمتطيع الحصوع علخ موة عمن من مركنخ خدمنة الرك نور – مبمنخ دار
بلديننننة رام اهلل ككننننا باالمنننننان اال نن ن ع علننننخ الوطيقننننة مننن خنن ن ع الكوقننننع االلنترح نننني لبلديننننة رام اهلل
 www.ramallah.psتحت عموان قمم المطاءات حالكلتريات.
ترةل حطاوش المطاءات بكظاريف موتومة حينتب علي ا عطناء  RamMun/RM/2020/008تقنديم خندمات
أم حرراةة للمام  2222حذلو رمب الكواعيد الكنذكورة فني اعن ن الصنحف  .مرفقنة بنلالنة بمنينة من بمنو
ممترف ب محليما بقيكة  50222ينل الحة لكدة  120يومما م تاريا االقلاع حةوف ال يمظر فني أ عطناء
بو ف ذلو .
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م .موسى حديد
رئيس بلدية رام اهلل

الشروط العامة
 -1يقدم المطاء علخ المكنوذ الكقندم من بلدينة رام اهلل حيننون منتوبنا بونا حاخنل خناع من النلنا أح الكحنو أح
التمديل أح اإلخافة إال إذا اقتضت الضرحرة غير ذلو حعمدها علخ الكماقص التوقيع برا ب النلا أح الكحو
أح التمديل أح اإلخافة.
 -2ال تقبل المرحض غير الكوقمة م مقدمي ا أح التي قدمت بمد الكوعد الكحدد لتقديك ا.
 -3ال يروز ادخاع أ تمديل أح إجراء أ تبديل أح كلا فني كنوذ المنرض للكماقصنة أح أ من حطناوش المطناء
الكرفقننة ب ن م ن قبننل الكمنناقص باةننتلماء تمبئننة الكواقننع الكطلننوب تمبئت ننا حإذا أجننر الكمنناقص أي نما م ن تلننو
التمنندي ت أح التبنندي ت أح النلننا أح إذا أخننل بننأ م ن هننذه التمليكننات فيرننوز عنندم قبننوع عرخ ن حإذا أراد
الكماقص تقديم بمض اللرحة أح الك رظات أح البداول فباةنتطاعت تضنكي ذلنو فني منذكرة خا نة مملصنلة
ترفش بالمرض.
 -4علخ الكماقص أن يدحن اةماره رقكما حكتاب في جندحع المنرض الكنالي حفني رناع حجنود اخطناء رمنابية ةنيتم
اعتكاد ةمر الوردة حالتصحيل بماء علي .
 -5تقدم اللركة التي يحاع علي ا المطاء تأميمام لحم التمليذ بقيكة  15الف ينل حتنون علخ نل كلالة بمنية أح
ننيو بمننني مصنند حتبقننخ ةننارية الكلمننوع لحنني ا ت نناء االتلاقيننة حال يننتم االفننرا عم ننا إال بكوافقننة الننداورة
الكممية في البلدية .
 -6تقدم األةمار باللينل حتنون املة لنافة الضراوب حاالربناح حاينة اجنور حرةنوم حالتخامنات قند تترتنب علنخ
اللركة لتمليذ اعكال ا حفش رحة المطاء.
 -7يلتخم الكماقص بأةماره لكدة ( )02يومام حيمتبر توقيم علخ كوذ عرض الكماقصة التخامما بذلو.
 -8يروز لللركة التي ترغب بمحب عرخ ا ان تتقدم بنتاب رةكي تطلب في ذلو حيوخع في

مدح

المطاءات ريطة ان يتم اةت م قبل الكوعد الم اوي الكتاح لتمليم المطاءات.
 -0اينة تمندي ت علنخ المنرض الكقندم يكنن قبول نا بكوجننب كتناب رةنكي يوخنع فني مغلنف مغلنش حيننتم
حخم في

مد المطاءات ريطة ان يتم اةت م قبل الكوعد الم اوي الكتاح لتمليم المطاءات.

 -12البلديننة غيننر ملخمننة باإلرالننة علننخ أقننل األةننمار حل ننا الحننش فنني الغنناء المطنناء باالةننتماد ل ظكننة
حالقوا ي الكمكوع ب ا .
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 -11تقوم اللركة التي رةي علي ا المطاء بتوقيع االتلاقية حفقما لللرحة حالكوا لات النواردة فني الوطيقنة
حيتم االةتماد في االتلاقية حاال ارة في بمودها الخ أن تلو اللنرحة حالكوا نلات حاألمنور االخنر
الواردة في دعوة المطاء حفي الوطاوش تمتبر جخءما ال يترخأ م االتقاقية.
 -12إذا لم يقم الكتم د النذ أرينل علين المطناء بمند تبليغن قنرار اإلرالنة بتوقينع عقند تملينذ

العطااء

حتقنديم

النلاالت الكطلوبة مم خ ع اللترة القا و ية م تاريا تبليغ قرار اإلرالة فيمتبر ممتمنلما ع التمليذ
حيصادر مبلغ النلالة أح التأمي الذ قدم عمند ا نتراك فني المطناء حيحنش للبلدينة فني هنذه الحالنة
إرالة العطاء علخ الكتقندم األفضنل بمند المنرض النذ قدمن الكمنتمنف أح الغناء العطااء حإعنادة ررن
حالخام الكمتمنف في الحالتي بلر الممر حأية مبالغ أح أخرار اخر تلحش بالبلدية تيرة اةنتمناف
حيكمع الكمتمنف م اإل تراك في أ عطاء الرنش يونص البلدينة حلللتنرة التني تقررهنا البلدينة حينتم
تبليغ الكمتمنف بذلو كتابيام.
 -13اذا تولف الكتم د ع تمليذ شروط العطاء الذ أريل علي كليا أح جخويا أح خالف أ

رة م

رح

فيحش للبلدية ان تقوم باالجراءات التالية :
أ) مصادرة جخء م أح كامل الكبلغ الذ قدمن ذلنو الكتم ند كنلالنة أح تنأمي رمن التملينذ حتمنريل
كايراد لصالل بلدية رام اهلل دحن ا اعتراض م الكتم د الذ اخل باللرحة.
ب) فما المقد حالكطالبة بالتمويضات .
) اةتبماد الكتم د الكتولف ع التمليذ م عطاءات بلدية رام اهلل حلللترة التي تقررها البلدية.
 -14البلدينننة غينننر ملخمنننة بتوجينن أ إخطنننار أح إ نننذار إلنننخ الكتم ننند الكمنننتمنف أح الكتولنننف قبنننل تملينننذ
اإلجراءات الكلار ل ا في اللرحة المامة.
 -15تمتبر هذه اللرحة جخءام ال يترخأ م حطيقة المطاء حعلخ الكماقص التوقيع علي نا حختك نا ككنا علنخ
جكيع

لحات حطيقة العطاء.
نمدح المطناءات فني قمنم المطناءات حالكلنتريات ––

 -16يودع المرض م قبل الكتقدم أح حكيل فني
مبمخ دار بلدية رام اهلل .

 -17يتم الدفع فقنا بكوجنب فناتورة خنريبة رةنكية بمند ارفنا

ن ادة بنراءة الذمنة (خصنم الكصندر) من

داورة خريبة الدخل حبحي تنون ةارية الكلموع .
 -18علخ الكتقدم دراةة جكيع الوطاوش الكتملقة ب ذه األعكناع من
علي ا لتأكيد االلتخام بنافة اللرحة حالكوا لات الواردة
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نرحة حموا نلات حخ فن حالتوقينع

 .1تلتخم اللركة بتوفير موظلي حفش المدد الذ تحدده البلدية حاةتمادام لألةمار الكقدمة مم ا في جدحع تقديم
المرض الكالي ريطة أن ينو وا جكيمام م ذح الوبرات في مراع الودمات األممية حقادري علخ
تمليذ أعكال م علخ أككل حج حبحي يتم تقديم ةيرة ذاتية ح ادة عدم محنومي لنل موظف كلرة
لتوقيع االتلاقية .
 .2تلتخم اللركة بتأمي ما يتطلب المكل الكماة بلريش األم م أدحات حم ممؤحليت ا الحصوع علخ
التراخيص ال زمة لذلو حأج خة االتصاع حأية متطلبات اخر .
 .3تلتخم اللركة بتوفير حاةتودام ز

خاص حمورد للطاقم حيتم اعتكاده م قبل البلدية حم ممؤحلية

اللركة إلخام الطاقم التقيد ب مع مراعاة أن تنون بطاقة إطبات اللوصية لنل مم م ظاهرة للميان.
 .4تلتخم اللركة بكراعاة رم الكظ ر عمد اختيار أفراد األم .
 .5تلتخم اللركة باإلب غ فورام ع ما يحدث م ا ناليات اح اعتداءات في الكواقع الكماة ب ا اعكاع
رراةت ا فورا أح عمد اال تباه في أ تحركات غير بيمية أح عكليات إخرا أل مكتلنات م البلدية
حمماة باللركة رراةت حفقا للرحة المطاء.
 .6تلتخم اللركة بإطبات تواجد الكوظلي التابمي ل ا في موقع المكل يوميام حال يقبل أ

قص في عددهم

خ ع فترة المكل حفي راع رصوع ا غياب ينون للبلدية الحش بوصم الكقابل الكاد لذلو باالخافة الخ
اية تمويضات اح خماور قد تترتب علخ ذلو.
 .7تلتخم اللركة بأن تنون أعكار افراد الطاقم ما بي ( )35-25عامام.
 .8تلتخم اللركة بالكلاركة مع البلدية حالر ات الكوتصة في التحقيش في راع ردحث ةرقة أح توريب أح
اعتداء علخ أ موقع م الكواقع الكماة ب ا رراةت ا.
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 .0تلتخم اللركة بمقل أ فرد م أفراد الطاقم المامل لد البلدية ح غير الكرغوب ب حدحن إبداء األةباب مع
توفير البديل فورام.
 .12تلتخم اللركة بالحصوع علخ كافة الكوافقات األممية حالتصاريل حالتراخيص ال زمة م الر ات الرةكية
 .11الدفمات الكالية :تقوم البلدية بتمديد الكبالغ الكمتحقة لللركة بدفمات

رية ري يتم تمديد قيكة الكطالبة

الكالية خ ع  45يوم م تاريا اعتكاد الكوظف الكمؤحع.
 .12اللركة ملخمة بتوفر ا عما ر للماليات البلدية اح م كة اروة بملس اةمار الحراةة المادية بأ حقت
يلخم.
 .13البلدية ممؤحلة ع تحديد مواقع تواجد عما ر االم في ا مرفش رمب الحاجة.
 . .14يحش للبلدية لب عما ر أم لكواقع متلرقة خ ع اللماليات الوا ة بالبلدية حللترات محدحدة حغير
ممتكرة حيحتمب اجرهم حفقام للممر الكقدم م الكورد دحن ا

زيادة بكا في ا ايام المطل الرةكية

حاألعياد الديمية حالو مية.
 .15تلتخم اللركة بتخحيد البلدية قاوكة باةكاء عما ر االم التي ةتمكل في البلدية حمرافق ا م اجل ادخال م
علخ ةاعات الدحام التابمة للبلدية حاعتكاد كلف الماعة بالحضور اليومي .
 .16يغرم الكتم د مبلغ مئتان ين ( )222لليوم الوارد ع

غياب ا عامل مع الملم ان تناخر المامنل عن

دحام يمتبر غيابا حالكواللة في هذا البمد لل ث مرات تمتروب تمبي اللركة خطيا .
 .17يغرم الكتم د مبلغ ماوتا ينل ( ) 222لليوم الوارد ع عدم التخام عكاع اللركة بلبنا

ز المكنل حتقنديم

التقرير الكطلوب .
 .18يلتخم الكقاحع الذ اريل علي المطاء بالكحافظة علخ الكرافش التي يمكل ب ا ظيلة علخ مدار الماعة
حالكحافظة علخ تواجد المكالة الكطلوبة حفي راع االخ ع بكتطلبات المطاء يتم تمبية اللركة الكرة
االحلخ خطيا حفي راع تنرر الكواللة للكرة اللا ية يتم تمبي اللركة حخصم مبلغ  2222ينل م قيكة
اللاتورة الل رية حفي راع تنرار الكواللة للكرة اللاللة يتم توجي تمبية اخير لللركة حخصم مبلغ
 5222ينل  .ح في راع عدم االلتخام يتم موا بة اللركة بتميل مبلغ كلالة رم التمليذ كام .حارالة
المطاء علخ الكورد التالي مع االرتلاظ بالحش في مطالبت باللر ما بي ةمره حةمر الكقاحع الذ يلي .
 .10يطلب م اللركة التي يرةوا علي ا المطاء ادخاع جكيع عكل ا علخ ةاعات دحام البلدية بركيع مرافق ا
التي تتوفر في ا.
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السادة بلدية رام اهلل
لعناية رئيس البلدية .........................................................................
الموضوع  :مشروع ...........................................................................

نموذج عرض العطاء
تحية واحتراما ،
بعد أن قمنا بدراسة الشروط والمواصفات وجداول الكميات وجميع الوثائق وتعليمات العطاء وتفهمنا ماهيتها
وجميع الظروف المحيطة بها وسائر العادات المحلية والرسوم والعمال وغيرها من االمور التي لها عالقة بها فإننا نحن
الموقعين أدناه
..................................................................................
 .1نعرض بأن نقوم بتنفيذ كامل األعمال المطلوبة وإنجازها وفقاً لشروط ومواصفات العطاء وباالسعار المذكورة في
جداول الكميات
 .2ونتعهد في حال قبول عرضنا هذا أن نباشر العمل فور توقيع عقد االتفاقية
 .3ونتعهد في حال قبول عرضنا ان نقدم الكفاالت المطلوبة (إن وجدت) وكفالة حسن التنفيذ من البنوك المعتمدة لديكم
وبالقيم المطلوبة وحسب النماذج المرفقة في وثائق العطاء .
 .4ونوافق على ان نلتزم بهذا العرض لمدة تسعين يوماً ابتداء من التاريخ المحدد الستالم ا
ملزما لنا طيلة هذه المدة .

ويبقى

 .5والى ان يتم اعداد عقد االتفاقية الرسمي والتوقيع عليها فإن عرضنا هذا مع قرار االحالة يشكل عقدا ملزما بيننا
وبينكم .
 .6ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بإحالة العرض المذكور على أقل االسعار أو قبول أي عرض وانكم غير ملزمين لبيان
أسباب ذلك .
 .7إن هذا النموذج وملحقه يشكالن جزءاً من وثائق هذا العقد .
حرر في هذا اليوم  .....................الموافق  ......................من شهر  ......................لعام . 2222
اسم مقدم

. .........................................

وتوقيعه . ................................
وخاتمه . .................................
باعتباره . ....................................................................
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نموذج كفالة حسن التنفيذ
الى السادة بلدية رام اهلل
يمر ا إع منم بأن مصرفما  ..........................................................................قد كلل بنلالة مالية
الكقاحع  ...................................................................................................بوصوص عطاء تقديم
خدمات رراةة بكبلغ  ..... ...........فقا  ...........................................حذلو لضكان تمليذ المقد الكحاع علي
رمب اللرحة الواردة في حطاوش المقد حإ ما تم د بأن دفع لنم مررد حرحد أحع لب خطي ممنم الكبلغ الكذكور أح
أ جخء يطلبو مم بدحن أ تحلظ اح رة مع ذكر األةباب الداعية ل ذا الطلب بأن الكقاحع قد رفض اح أخلش في
تمليذ أ م التخامات بكوجب المقد حذلو بصرف المظر ع أ اعتراض اح مقاخاة م جا ب الكقاحع علخ إجراء
الدفع .

توقيع الكفيل  /مصرف ......................................... :
المفوض بالتوقيع ................................................. :
التاريخ ............................................................. :
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عقد االتفاقية
تقديم خدمات أمن وحراسة عطاء رقم RamMun/RM/2020/008

فريش أحع  ( :ارب المكل) بلدية رام اهلل حيكلل ا ________________________________
حعموا ________________________________________________________ :
فريش طا ي (الكقاحع) ________________ :حيكلل ____________________________
حعموا ________________________________________________________ :

مقدمة العقد :
بكا أن البلدية ترغب في تمليذ أعكاع  :عطاء تقديم خدمات ام فقد تكت الكوافقة علخ المرض الكقدم م اللريش
اللا ي لتمليذ األعكاع أع ه مقابل مبلغ إجكالي حقدره باألرقام _________________ كتابة
___________________________________________ .

وقد اتفق الطرفان على مايلي - :
أوأل  :مقدمة المقد جخء ال يترخأ مم .
ثاني ًا  :الكمتمدات اآلتية حالكرفقة ب ذا المقد جخءام ال يترخأ م االتلا حهي :
.1
.2
.3
.4
.5

اللرحة المامة حالتي تتضك تمليكات للكلتركي في تقديم المرض .
اللرحة المامة للمقد .
اللرحة الوا ة للمقد .
جدحع النكيات .
اةتكارات المرض حالمكاذ الكرفقة .

ثالث ًا  :توقيع اللريقان علخ هذا المقد يمتبر بكلابة توقيع ل كا علخ كافة الكمتمدات الكذكورة حالكرفقة ب ذا المقد
شروط االتفاق :
 .1ري أن الب لدية حافقت علخ المرض الكقدم م اللركة فإ ا ملخمة بتمليم الكواقع ل حبالكقابل يلتخم الكقاحع
بتمليذ المكل رمب الكوا لات ح بقام لألةمار الكتلش علي ا حالكرفقة باالتلا ح بقا لألحامر حالتمليكات التي تصدر
ع البلدية أح م يموب عم ا ةواء في بداية المكل أح خ ل حفي ردحد المكل .
0

 .2إذا عرخ اللريش اللا ي (الكورد) ع إتكام المكل حفش رحة اللر االحع يحش لللريش االحع تمييل كلالة رم
التمليذ الكقدمة م اللريش اللا ي حالكطالبة باية تمويضات اح خماور اخر
 .3في رالة عدم تمليذ اللريش اللا ي (الكورد) لألعكاع رمب هذا المقد حرمب موا لات االتلا في
جكيع بموده أح رمب متطلبات البلدية يروز للبلدية ان توقف الكقاحع ع المكل لكقاحع آخر لتمليذ المكل باللنل
الذ ترخاه البلدية حذلو علخ رماب اللريش اللا ي (الكورد) حرتخ إتكام جكيع األعكاع .
 .4توتص محاكم دحلة فلمطي
الكمطقة هي الكرجع للض أ

بالمظر في أ
خاع .

خاع قد يملأ ع تمليذ هذا المقد حتمتبر القوا ي الكمكوع ب ا في

 .5يحش للبلدية إلغاء المقد بكوجب كتاب خطي موج الخ اللريش اللا ي (الكورد) في أ م الحاالت التالية - :







إذا در خده قرار بكصادرة مكتلنات بمد إف ة .
إذا أجر اتلاقا لتحويل المقد لصالل داومي أح إدخال م في المقد كلركاء .
إذا تكت تصلية ركة الكورد ةواء كا ت بقرار محنكة أح كان برخخ الكورد .
إذا توالف أح ت احن ع القيام بتمليذ أ عكل يتملش ب ذا االتلا
إذا تولخ الكقاحع ع المقد .

 .6ينون المص ل ذه االتلاقية باللغة المربية حهي اللغة الكمتكدة حالكرجع عمد أ خ ف
.
 .7رررت هذه االتلاقية ححقع علي ا يوم _____________ بتاريا _______________ .

الفريق األول (البلدية)

الفريق الثاني (الكورد)

االةم _____________________ :

االةم ___________________ :

الوظيلة ____________________ :

الوظيلة __________________:

التوقيع حالوتم ________________ :

التوقيع حالوتم _____________ :

الشاهد االول

الشاهد الثاني

االةم ______________________ :

االةم __________________:

الوظيلة _____________________ :

الوظيلة ________________ :

التوقيع _____________________ :

التوقيع _________________ :
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8
مالحظات
 يوم المكل  8ةاعات حيتم تحديد احقات الدحام م قبل البلدية امل االعياد الديمية حالمطل الرةكية
حالمطل االةبوعية حعلخ مدار  24ةاعة .

مالحظة  :األسعار شاملة للضرائب
اسم الشركة
عنوان الشركة
رقم التلفون والفاكس
ختم وتوقيع الشركة
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