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اعالن طرح عطاء تقديم خدمات تنظيف لمبنى البلدية والمرافق
عطاء رقم RamMun/RM/2021/010
تعلن بلديـة رام هللا عن طرح عطاء تقديم خدمات تنظيف لمبنى البلدية والمرافق رقم
 ,RamMun/RM/2021/001وذلك وفقا ً للمواصفات والشروط المرفقة العامة والخاصة
للعطاء ،فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية -:
.1

يطلب من الشركات الراغبة بالتقدم للعطاء ابراز نسخة عن رخصة المهن سارية المفعول عند

.2

يطلب الحصول على براءة ذمة خاصة بالتقدم بالعطاء صادرة عن بلدية رام هللا.

.3
.4

التقدم لشراء العطاء.

يجب على الشركات المتقدمة أن تكون مسجلة "رسمياً" في دوائر الضريبة.
يجب على المتقدم للعطاء تقديم كفالة دخول عطاء كمبلغ مقطوع بقيمة ) (10,000شيكل وذلك
بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن  120يوم من تاريخ اإلقفال.

.5

األسعار المقدمة تكون بالشيكل الجديد وشاملة لجميع الضرائب وعلى الشركة دفع جميع انواع

.6

لجنة فتح العطاء غير ملزمة بأقل األسعار ،وبدون إبداء األسباب.

.7

.8
.9

الضرائب.

يتم الحصول على وثائق المناقصة من مركز خدمات الجهمور  /الطابق االرضي – دار بلدية
رام هللا (  4شارع عيسى زيادة  ) 6001111 ،مقابل مبلغ غير مسترد وقدره " 100دوالر
أمريكي" أو ما يعادله ،كما ويمكن االطالع على وثيقة المناقصة قبل شراءها من خالل الموقع
االلكتروني لبلدية رام هللا " www.ramallah.psتحت عنوان عطاءات".
يكون االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم الثالثاء الموافق  2020/12/8الساعة 11:00
صباحا ً في قاعة االجتماعات الرئيسية – الطابق األول  /دار بلدية رام هللا.
اخر موعد لشراء وثيقة العطاء هو الساعة  12:00ظه اًر من يوم الثالثاء الموافق
.2020/12/15

 .10اخر موعد لتسليم العطاءات هو الساعة  12:00ظه اًر من يوم األربعاء الموافق 2020/12/16

وذلك لقسم العطاءات – دار بلدية رام هللا ،مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد،

وتكون فتح العروض الساعة  12:00ظه اًر بنفس اليوم في قاعة اجتماعات بلدية رام هللا وفي

جلسة علنية.

 .11تحتسب رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

 .12التاكد من استالم كافة وثائق العطاء وجميع المالحق الخاصة به ان وجدت.
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 .13أخر موعد لقبول االستفسارات هو نهاية يوم عمل .2020/12/10
الية استفسارات اضافية ،يرجى ارسالها مكتوبة على فاكس 022963214
أو على البريد االلكتروني tenders@ramallah.ps
م .موســـى حــديــد
رئيس بلدية رام هللا
لشروط 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 .

 .2على المتقدمين للعطاء تعبئة عرض أسعارهم في ديد ا اليميياي في الميياخ الم ي
ف الجد ا المرفق بمستنداي العطاء توقيعه من قبلهم مع مراعيا عيدا اسيت داا ال يط
أ التعديل اخ رد ذلك فيج التوقيع مقابلها .
 .3للجنيية العطيياءاي ف ي البلدييية الوييق ف ي قبييوا أ رفيين أ سييعر مقييدا د خ إبداءاألسييبا
اللجنة غير ملزمة بقبوا أقل األسعار .
 .4على مقدا العطاء تعبئة التعهد المرفق بمسيتنداي العطياء اليي يعتبير ديزء ز يتجيزأ مين
شر ط العطاء .
 .5األسعار المقترحة ف عرض السعر يج أخ ت مل دميع أنواع الضرائ .
ييم
 .6يييتم الييدفع فقييب بمود ي فيياتور ةييريبة رسييمية بعييد إرفييا شييهاد بييراء اليميية
الم در) من دائر ةريبة الد ل بويث تيوخ سارية المفعوا بازةافة الى ابراز نس ة
عن ر ة المهن
 .7البلدية غير ملزمة بدفع أ دفعاي على الوسا ب الف ما يرد ف شر ط العطاء
 .8عند ترسية العطاء على مقدا العطاء أخ يقدا ةماخ بني كفالة بنيية) باسيم بلديية راا
بقيمة  30الف شييل سارية طيلة فتر العطياء ذليك لضيماخ التزاميه بتنفييي األعمياا فيق
ال ر ط المواصفاي الوارد ف العطاء تيوخ تيياليف است يدارها عليى نفقتيه  .ييتم
ازحتفاظ باليفالة طيلة المد .
 .9ف حالة الرغبة بازستفسار عن أ بند من بنود العطاء المواصفاي يمين مرادعية قسيم
العطاءاي ف البلدية بيتا رسيم ا ارسياله عليى ازيمييل tenders@ramallah.ps
لغاية نهاية يوا عمل 2020/12/10
 .10تيوخ األسعار بال ييل شاملة لجميع ما يترت على المقا ا للوفاء بالتزاماته التعاقديية بميا
فيهيييا تيييياليف األييييد العاملييية اديييور النقيييل لمسيييتودعاي البلديييية الميييواد الليييوازا
التجهيزاي المعداي األمور العارةة النفقاي األشياء الضير رية الالزمية لتنفييي
أعماا العطاء انجازها ب يل متقن .
 .11للبلدية الوق ف إدراء أيية تعيديالي عليى أعمياا العطياء كميا يويق لهيا زيياد أ إنقيا
اليميياي ز يويق للمقيا ا طلي أ تعيوين في األسيعار الفيا و لميا هيو ارد في بنييود
العطاء .
 .12يتعين عليى المقيا ا يالا ميد العطياء التقييد بقيوانين السيالمة العامية سيالمة األشي ا
عماا موظفين) تقع عليه مسؤ لية تأمين عماله.
 .13أخ ييوخ مؤهال تتوفر لديه القدر المالية العملية .
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 .14علييى المتقييدا لهيييا العطيياء دراسيية دمييييع الو ييائق المتعلقيية بهييي األعميياا ميين شييير ط
مواصييفاي الفييه التوقيييع عليهييا لتأكيييد كافيية المطلوبيياي علييى أخ تيييوخ مرفقيية مييع
الو ائق األ رى عند تقدمة العطاء .
 .15سييوف يييتم اسييتبعاد كييل عطيياء ز يرفييق الو ييائق الميييكور الضيير رية الالزميية لهيييا
العطاء ف حاا طلبت.
 .16سوف ز ينظر بأية شر ط ا توفظاي يبرزها المتقدا تتعارض مع شر ط العطاء
 .17تقع على عاتق المورد مسؤ لية تم اية فاتور تزيد قيمتها عن مبلغ  10,000شييل من
دائر الضريبة .
 .18يوق للبلدية م اطبة أ دهة رسمية لالستفسار عن مقدا العطاء .
 .19تيوخ ال ركة الت يتم ازحالة عليها توت التجربة التقييم مين قبيل البلديية لميد ال ية
اشهر كود اق ى من تاريخ امر مباشر العمل قابلة للتجديد  ،يوق للبلديية فسيخ العقيد
ازحالة لل ركة التالية اذا تبين اخ المتعاقد غير كفؤ لتنفييي هيي ازتفاقيية بعيد ا طيار بييلك
طيا و .
الشروط الخاصة
العطاء من تاريخ الترسية لغاية نهاية العاا الي

 .1يسر

تعتمد البلدية ،بويث ييوخ عاا

احد ا عامين ا ال ة .
 .2يطل

تعبئة ازسعار للفتراي الثالث ف حاا رغبة البلدية بالتعاقد زكثر من سنة احد

ييوخ ذلك استنادا و لتقييم اداء ال ركة الا قبل نهاية كل فتر .
 .3تعتبر األسعار الت يد نها المتقدا لهيا العطاء أماا بنود ديد ا اليميياي المرفيق في العيرض
المال على أنها شاملة ةرائ أرباح أية التزاماي أ رى .
.4
.5
.6
.7

من ال مفهوا صراحة بأخ البلدية ةمن هيا العقد ز تعتبر متعاقد مع افراد انما مع شركة
بالتال تسر بنود قانوخ العمل على عناصر ال ركة من قبل ال ركة ذاتها ليس من قبل
البلدية .
تلتزا البلدية بتسديد مقابل اياا العمل الفعلية بالتال اية اياا ز يتم العمل اللها سواء كانت
اياا دمع ا آحاد ا اعياد ا عطل رسمية لن تقوا البلدية باحتسابها كاياا عمل ز توتس
ةمن الفاتور ال هرية للمقا ا.
بما ز يتعارض مع البند رقم  )5اعال  ،يوق للبلدية من الا التنسيق المسبق مع المقا ا
طل توفيرعامل/عماا دماي الا اياا العطل ازعياد المناسباي الرسمية بياي تعرفة
اليوا المودد ف عرض المناق ة.
تلتزا ال ركة باحضار عيناي المواد ال اصة بيالتنظيف مويارا دمبيو توالييت تي ييو ابيين
,صابوخ ايد تركيز  %12مع مطر  ,بلسم  ,foam ,كلور  , % 3.5ديتوا معقم ,مماسح
قطن

سورية ) – صنف للميات

صنف للوماماي بألواخ م تلفة  ,معطر ديو  ... ,اليخ )

زعت مادها من البلدية قبل است دامها ،يج أخ تيوخ من ت نيع ال ركاي المولية المتواديد
ف راا
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 .8تلتييزا ال ييركة بتييوفير مييواد التنظيييف ر التواليييت غيرهييا بويييث تيييوخ ميين ازنييواع
المطابقة للعيناي الت تقدا للبلدية الت ز تؤ ر على صوة ازنساخ ذاي رائوة حسينة .
ف حاا رفن البلديية ز مياد  ،عليى ال يركة اسيتبدالها فيورا ب يالف ذليك ،للبلديية الويق
ب ييرائها علييى نفقيية ال ييركة مضييافا اليهييا  %15م يياريف ادارييية تومليية اتييالف المييواد
المرفوةة .
 .9على ال ركة اخ تقوا بتوريد تسليم مواد التنظيف الى م رف البلديية بدايية كيل اسيبوع .في
حاا عدا توريد المواد المطلوبة باليمياي الالزمة يتم حسم قيمتها من الدفعاي ال هرية .
 .10يج اخ تلتزا ال ركة بالتعا خ التاا ميع المراقي اليي تنتدبيه البلديية في دمييع ازميور ذاي
العالقة بالعمل .
 .11تلتييزا ال ييركة بت ييغيل العميياا ذ اليفيياءاي ف ي كافيية المرافييق بمييا يضييمن بقيياء البلدييية
المرافق از رى ف حالة ديد من النظافة على مدار ساعاي العمل  ,عليى اخ يييوخ العمياا
من الجنسين اةافة الى مراقبين على اخ ز يقل عمر العامل /العاملة عن  18سنة .
 .12تلتزا ال ركة بتنظيف د راي الميا ال اصة بالسيداي بواسطة عامالي طيلة ا قاي العمل .
 .13على ال ركة ازلتزاا با قاي الد اا الت يتم توديدها من قبل البلدية على اخ ييوخ هناك نوبية
عمل مسائية لتوضير المرافق لليوا التال .
 .14يغرا المتعهد مبلغ مئتاخ شييال  )200لليوا الواحد عن غيا ا عامل مع العلم اخ تا ر
العامل عن د امه يعتبر غيابا ,الم الفة ف هييا البنيد ليثالث ميراي تسيتجو تنبييه ال يركة
طيا .
 .15يغرا المتعهد مبلغ مائتا شييل  )200لليوا الواحد عن عدا التيزاا عمياا ال يركة بلبيا

ز

العمل تقديم التقرير المطلو .
 .16يلتزا المقا ا الي احيل عليه العطاء بالموافظة على المرافق الت يعمل بها نظيفة على مدار
الساعة

الموافظة على توادد العمالة المطلوبة ف حاا از الا بمتطلباي العطاء يتم

تنبية ال ركة المر از لى

طيا  ,ف حاا تيرر الم الفة للمر الثانية يتم تنبيه ال ركة

م مبلغ  2000شييل من قيمة الفاتور ال هرية  ,ف حاا تيرار الم الفة للمر الثالثة
يتم توديه تنبية ا ير لل ركة

م مبلغ  5000شييل .

ف حاا عدا ازلتزاا يتم

م اطبة ال ركة بتسيل مبلغ كفالة حسن التنفيي كامال  .احالة العطاء على المورد التال مع
ازحتفاظ بالوق ف مطالبته بالفر ما بين سعر سعر المقا ا الي يليه.
 .17يتم الدفع للمقا ا استنادا لالسعار المقدمة ف العطاء بدفعاي شهرية متسا ية بويث يقسم
ادمال مبلغ العطاء على فتر ازشهر حتى نهاية العاا  2021تؤ ي ف ازحتسا اليسور
من ال هر اخ ددي يتم التسديد الا فتر  45يوما و من تاريخ م ادفة م رف البلدية.
 .18على المقا ا توفير الموارد الب رية الالزمة ا متطلباي فقا للعطاء :
 ت مل اعماا النظافة على سبيل المثاا ز الو ر ،تنظيف ازرةياي ف مبنى البلدية
المرافق

تعسيف الجدراخ فيها ،تنظيف الزداج

الطا زي اليراس
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ازبوا  ،تنظيف الميات

زائن الملفاي ،تنظيف المراحين ،تنظيف المطابخ ،تنظيف

ازدراج الدرابزين كل ما يلزا بهدف الموافظة على نظافة المرافق فق ما ترتضيه
البلدية
 المقا ا مسؤ ا عن اي اا كوادر لمواقع العمل ذهابا و ايابا و .
 على المقا ا توفير عماا مؤهلين ف مجاا النظافة.
 ز يجوز للمتعاقد عماله عامالته التد ل ف مجرياي العمل اليومية ا التوسب ا
التأ ير على أ موظف /من موظف

البلدية بق د الو وا على ا منفعة.

 على المقا ا تقديم حسن سلوك صور عن هوياي العماا اليين سيعملوخ ف البلدية .
 يطل من ال ركة المواا عليها العطاء تز يد البلدية بي ف العمل ازلتزاا قدر ازمياخ
بعدا تبديل العماا العاملين ف مبنى البلدية مرافقها ،ف حاا اةطرارها ليلك ييوخ
بالتنسيق المسبق مع البلدية ب يل ميتو

عدا ذلك لن يتم احتسا

هي ازعماا

لل ركة.
 اعمار العماا يج اخ ز تيوخ اقل من  18عاما و .
 .19ز يوق لل ركة ت
ي

ي

عامل احد زكثر من ردية شفت) الا اليوا ،عليه يطل أخ

عامل للفتر ال باحية عامل آ ر للفتر المسائية.

 .20يقع على عاتق ال ركة مسؤ لية ا تلف قد يلوق بازدهز ا اآل اي ا الميات ا المعداي
ا البالط نتيجة للمواد المست دمة .
 .21يج على ال ركة الموافظة على المظهر العاا لعمالها من حيث ازلتزاا بز ال ركة.
 .22يقع على عاتق ال ركة المواا عليها تقديم طة عمل بعد احالة العطاء لي يتم اعتمادها من
البلدية.
 .23يطل من ال ركة الت يرسوا عليها العطاء تقديم طة عمل قبل البدء باستالا مهاا البلدية.
 .24يطل

من ال ركة الت يرسوا عليها العطاء تعريف دميع عمالها على ساعاي د اا البلدية

بجميع مرافقها الت تتوفر فيها بالتنسيق مع مند

البلدية.

 .25المرافق الم ار لها ف الو يقة ه على سبيل المثاا ز الو ر  :دار بلدية راا
راا

الثقاف  ،المجمع التر يو  ،منتدى ال براي  ،مركز دمة الجمهور-البلد القديمة

 .26يطل من ال ركة تعبئة النماذج المعتمد ف البلدية لالعماا اليومية.
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ييوخ المتعهد مسؤ زو عن نقل المواد الالزمة الى مواقع العمل ييوخ مسؤ زو عن
سالمتها حمايتها الموافظة عليها.
ييوخ المتعهد مسؤ زو بمفرد عن ازعماا ازةرار الت ت ي الغير ا ت ي
احد عماله نتيجة طأ قع منه ا من عماله ا مست دميه ا ا من تابعيه ز يوق
له الردوع الى البلدية مطالبتها بما يقع للغير نتيجة هي المسؤ لية.
على المتعهد اخ ينبه على عماله بانهاء اعماا التنظيف الت يطلبها منهم عدا
مغادرتهم از بعد اتماا اآلعماا الموكله اليهم على الوده اآلمثل عدا الميوث ف
موقع العمل لفتر طويلة.
يمتثل المتعهد لتوديهاي ا امر المراق المعين من قبل البلدية لالشراف على
اعماا التنظيف.
يبلغ المتعهد عن كل عطل ا ةرر ا سار تن أ بسب الفقداخ ا السرقة الت تقع
على امواا ا مودوداي البلدية من عماله ا بسببهم .
يعلم المتعهد باخ من حق الفريق از ا من الا المراق المعين من قبله اخ يقوا
بتفتيش عماا النظافة عند الد وا ا ال ر ج كلما رأى ةر ر تستود التفتيش
بوضور مند الفريق الثان .
يتومل المتعهد المسؤ لية القانونية الياملة عن ا ةرر ا تلف ا سرقة ا سار
تلوق اذا كانت بسب عماله.
تثبيت العماا عدا تغييرهم بين الفينة از رى ب يل متيرر از ف اةيق
الوازي تز يدنا ب هاد حسن سلوك لجميع العماا المست دمين ف اعماا
التنظيف.
م اياا التغي عدا القياا بأعماا التنظيف ف حالة عدا القياا بها من قبل
يتم
عماليم.
ف حاا ح وا اغالقاي بمود قراراي دهاي حيومية تم اغال مرافق ت
البلدية  ،ف هي الوالة لن تيوخ البلدية مسؤ لة عن تسديد اية مستوقاي لل ركة
طيلة فتر ازغال .

نموذج تقييم كفاءة المقاول ( في حال عدم تعبئته يتم استبعاد العطاء)

سيتم اجراء تقييم الحق للعروض المقدمة بناءاُ على نموذج تقييم كفاءة المقاول  ،وعليه من الضروري تعبئة
النموذج المشار له والذي يشمل :

 -1معلومات عن الموردين"-:

 1 – 1نوع المؤسسة ( ترفق نسخة من عقد تأسيس مؤسسة المورد ) -:
 مكان وسنة تسجيل المورد … -..………..………………..منطقة العمل األساسيةللمورد…………………………
التوكيل الرسمي للشخص الموقع بالنيابة عن المورد ان لم يكن نفسه( يرفق ) -:

 -2الخبرات السابقة للشركة ويجب ان تدعم بشهادات من الجهات التي تم العمل معها .

متسلسل

الجهة المتعاقد معها

طبيعة العمل المنفذ

قيمة العقد

رقم الشخص المكلف

بالمتابعة في المؤسسة
المتعاقد معها

 -3عدد العاملين في الشركة ويطلب تقديم تفصيل ما بين عدد االداريين والعمال.

 -4العدددد واالدوات الخاصددة بالعمددل المتددوفرة لددد الشددركة موضددحة بكشددف يحتددوي نددوع الماكنددة
وطبيعة استخدامها وعددها ومكان استخدامها الحالي وصالحيتها(صالحة للعمل  ،متوسطة

الصالحية او تالفة) .

 -5التجربددة السددابقة فددي التعامددل مددع بلديددة رام هللا ان وجدددت حي د
العروض من قبل بلدية رام هللا .
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سددتؤخذ باالعتبددار فددي تقيدديم

نموذج لسند الكفالة
البنك ................................... :
الفرع .................................. :
رقم اليفالة ........................... :

السادة بلدية رام هللا المحترمين

تحية احتراما ،
ييفل البنك  ................................................فرع ...............................................................
السيد  /الساد  ................................................بمبلغ ..........................................................
 ........................................نوع العملة )....................
المبلغ كتابة  ..................................................................لمد تبدأ من تاريخ ...........................
ر ا )2021/7
تنته ف تاريخ  ......................................ذلك من أدل الد وا ف العطاء رقم
ال ا ببلدية راا  ،يتعهد البنك  ..........................................................بدفع قيمة اليفالة إلييم
عند أ ا مطالبة طية من طرفيم الا فتر سريانها رغم أية معارةة من الميفوا  ،ت بح اليفالة ملغا
بعد انتهاء صالحيتها يج إعادتها الى البنك فورا .علما بأخ أية مطالبة ترد الى البنك بعد ذلك ز ينظر فيها
سواء اعيدي اليفالة الى البنك أ لم تعد .

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
البنك ............................................. :
اسم المسؤ ا ................................... :
توقيعه .......................................... :
ال تم .............................................. :

9

االعمال المطلوبة من الشركة المتعاقد معها
يلتزا من يرس عليه العطاء ب ر ط اآلعماا التالية-:
اوال :اآلعمال اليومية:
 تنظيف سالي المهمالي ف الوماماي الا نفس اليوا كلما لزا ازمر .
 تز يد الوحداي ال وية بال ابوخ حس الوادة اليومية .
 تنظيف تلميع الميات المقاعد،ال زائن،الهواتف ما الى ذلك من ادهز ا اث ميتب .
 تنظيف ارةية الميات الممراي الوماماي بمواد كيما ية مطهر بما يمنع حد ث الر ائح
اليريهة الميار ال وية .
 تنظيف ازدراج المدا ل الرئيسية .
 تنظيف سالي المهمالي مع غسيل منافن السجائر.
 تلميع دميع الممراي المدا ل بالماكينة ال اصة بيلك .
 تنظيف ازرةياي .
 يطل من ال ركة تقديم تقرير بالعمل اليوم حس النموذج المقترح من ال ركة .
ثانياُ :االعمال االسبوعية:
 غسيل زداج ال بابيك ازبوا من الدا ل ال ارج بال يف كل اسبوعين مر .
 تنظيف غسل ازلمنيوا للقواطع الزدادية الدا لية.
 سو الغبار من السجاد نزع ازالة البقع منه حيثما دد ذلك.
 تليمع ابوا الميات الزداج.
 غسيل ددراخ المرافق ال وية ازبوا بالمواد المطهر .
 تنظيف المسطواي العمودية كأردل اليراس الطا زي من الغبار غير ذلك مما يودد ف
المبنى.
 تنظيف حامالي النباتاي ال زائن ال بية غير ذلك من ال زائن.
 ازالة الطبع البقع عن الجدراخ ازبوا .
 تعقيم التلفوناي بمواد معقمة .
 تنظيف البليوناي المودود ف المبنى المرافق.
 تنظيف الساحاي ال اردية.
 يطل من ال ركة تقديم تقرير بالعمل ازسبوع حس النموذج المرفق .
ثالثاً :اآلعمال الشهرية:
 غسيل دميع الزداج ازلمنيوا من الدا ل ال ارج.
 تنظيف المسطواي المرتفعة مثل اسطح ال زائن ازبوا
المرئية ا الظاهر للعياخ.
 تنظيف حداي ازنار المثبتة على اسقف الغرف .
 دل ت ميع الممراي المدا ل مر كل الي اشهر .
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غيرها من ازمينة غير

مالحظات عامة عن تنظيف دورات المياه و المرافق الصحية :
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يج اخ تيوخ دميع الوماماي باستمرار ف حالة نظافة تعقيم على اعلى مستوى  ,تفقد
احتياداتها بواقع مر كل ن ف ساعة حتى نهاية الد اا .
تنظيف المغاسل من الدا ل ال ارج البطارياي ازد اي ال وية الظاهر المرايا
القطع المعدنية باستعماا مواد تنظيف مطهر مناسبة ليل منها .
توفير ال ابوخ السائل مناشف ازيد الورقية موارا تواليت فرشا تنظيف لجميع
الوماماي .
دمع النفاياي مرتين على ازقل باليوا عند الوادة من دميع المناطق الميكور بازتفاقية .
اصة متينة لجمع النفاياي يج غلقها ب يل ديد التأكيد من عدا تسر
تستعمل اكيا
السوائل منها .

السادة بلدية رام هللا
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  2021وتفهمناا 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 وفقا ً لشروط ومواصافات العطااء وباالساعار الماذكورة فاي
جااااااااااااااااداول الكميااااااااااااااااات بمبلااااااااااااااااك إجمااااااااااااااااالي وقاااااااااااااااادرة باالرقااااااااااااااااام  .......................كتابااااااااااااااااة
 ................................................................................................أو أي مبلااك رخاار يصاابق مسااتحقا لنااا
بموجب شروط يذا العطاء .
 .2ونتعهد 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 .
 .4ونوافق على ان نلتزم بهذا العرض لمدة تسعين يوما ً ابتداء من التاريخ المحدد الستالم العطاءات ويبقى يذا العطااء
ملزما لنا طيلة يذه المدة .
 .5والى ان يتم اعداد عقد االتفاقية الرسمي والتوقيع عليها فإن عرضنا يذا ماع قارار االحالاة يشاكل عقادا ملزماا بينناا
وبينكم .
 .6ونعلم كذ لك بأنكم غير ملزمين بإحالة العطاء المذكور على أقل االسعار أو قبول أي عرض وانكم غير ملازمين لبياان
أسباب ذلك .
 .7إن يذا النموذج وملحقه يشكالن جزءا ً من وثائق يذا العقد .
حرر في يذا اليوم  .....................الموافق  ......................من شهر  ......................لعام 2020
اسم مقدم يذا العطاء .........................................
وتوقيعه ................................
وخاتمه .................................
باعتباره ....................................................................
ومفوضا رسميا ً لتوقيع يذا العطاء نيابة عن مقدم العطاء وبموجب الوكالة سارية المفعول المرفقة طيه
العنوان ............................................................................. :
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نموذج عقد االتفاقية
يمثلها _______________________

فريق أ ا  :صاح العمل) بلدية راا
عنوانه ____________ :
المقا ا)_______________________:يمثله
ان
فريق
_________________عنوانه ________________________________ :
مقدمة العقد :
بما أخ البلدية ترغ ف تنفيي عطاء _______________________________ :
_____________________________________فقد تمت الموافقة على العرض
المقدا من الفريق الثان المقا ا) لتنفيي العطاء أعال مقابل مبلغ إدمال قدر بازرقاا
_____________ كتابة __________________________________
قد اتفق الطرفاخ على مايل - :
أ أل  :مقدمة العقد دزء ز يتجزأ منه .
انيا و  :المستنداي اآلتية المرفقة بهيا العقد دزءا و ز يتجزأ من ازتفا
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ه :

ال ر ط العامة الت تتضمن تعليماي للم تركين ف تقديم العطاءاي
ال ر ط العامة للعقد
ال ر ط ال اصة للعقد
المواصفاي الفنية العامة للم ر ع
دد ا اليمياي
استماراي العطاء النماذج المرفقة

الثا و  :توقيع الفريقاخ على هيا العقد يعتبر بمثابة توقيع لهما على كافة المستنداي الميكور
المرفقة بهيا العقد
شر ط ازتفا :
 .1حيث أخ البلدية افقت على العطاء المقدا من المقا ا فإنها ملزمة بتسليم العمل للمقا ا
لتنفيي ازعماا كما يلتزا المقا ا بتنفيي العمل حس المواصفاي طبقا و لألسعار المتفق عليها
المرفقة لالتفا طبقا لأل امر التعليماي الت ت در عن البلدية أ من ينو عنها سواء
ف بداية العمل أ الله ف حد د العمل .
 .2مقابل قياا الفريق الثان بالتزامه  ,يلتزا الفريق األ ا أخ يدفع للفريق الثان مبلغ قدر
____________________________________ المبلغ الميكور ليس ابتا بل
فقا و
قابل للتغيير بمود اليمياي النهائية لألعماا الت تنفي فعال من قبل الفريق الثان
ل ر ط التعاقد .
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 .3ف حالة عدا تنفيي الفريق الثان المقا ا) لألعماا حس هيا العقد حس مواصفاي
ازتفا ف دميع بنود أ حس متطلباي البلدية يجوز للبلدية اخ توقف المقا ا عن العمل
لمقا ا آ ر لتنفيي العمل بال يل الي ترةيها البلدية ذلك على حسا الفريق الثان
المقا ا) حتى اتماا دميع ازعماا .
 .4على الفريق الثان المقا ا) أخ يطبق قوانين السالمة العامة أخ يوافظ على سالمة
ممتلياي الغير يتومل المسؤ لية الياملة عن أ أةرار يسببها ا ناء عملية تنفيي
ازعماا.
 .5ت ت مواكم السلطة الوطنية الفلسطينية بالنظر ف أ نزاع قد ين أ عن تنفيي هيا العقد
تعتبر القوانين المعموا بها ف المنطقة ه المردع لفن أ نزاع .
ط موده الى الفريق الثان المقا ا) ف أ من
 .6يوق للبلدية إلغاء العقد بمود كتا
الوازي التالية:
 إذا صدر ةد قرار بم ادر ممتلياته بعد إفالسه .
 إذا أدرى اتفاقا لتوويل العقد ل الح دائنيه أ إد الهم ف العقد ك ركاء .
 إذا تمت ت فية شركة المقا ا سواء كانت بقرار مويمة أ كاخ برةى المقا ا .
 إذا ت الف أ تها خ عن القياا بتنفيي أ عمل يتعلق بهيا ازتفا ذلك بعد إ طار
كتابيا بالتنفيي الا مد سبعة أياا .
 إذا بت بأخ الفريق الثان المقا ا) قد قدا رشو أ قيامه بالغش لتنفيي األعماا .
 إذا ت لى المقا ا عن العقد .
 .7ييوخ الن لهي ازتفاقية باللغة العربية ه اللغة المعتمد المردع عند أ الف .
 .8حرري هي ازتفاقية قع عليها يوا _________ بتاريخ ____________ .
المقا ا)

الفريق األ ا البلدية)

الفريق الثان

ازسم ______________ _:
الوظيفة ______________ :

ازسم ___________________ :
الوظيفة ________________ :

توقيع ال تم __________ :

التوقيع ال تم _____________ :

الشايد االول

الشايد الثاني

االسم ______________________ :

االسم _________________ :

الوظيفة _____________________ :

الوظيفة ________________ :

التوقيع _____________________ :

التوقيع _________________ :
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متطلبات العمالة لعطاء تقديم خدمات النظافة لمبنى ومرافق البلدية
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

1
2

السعر للفرد الواحد

السعر للفرد الواحد

السعر للفرد الواحد يوميا ً

يوميا ً شامل الضريبة

يوميا ً شامل الضريبة

شامل الضريبة

التعاقد لفترة سنة واحدة

التعاقد لفترة سنتين

التعاقد لفترة ثالث سنوات

اجرة العامل مع مواد تنظيف:

دوام العامل  8ساعات يوميا ً
اجرة العامل بدون مواد تنظيف:

دوام العامل  8ساعات يوميا ً
3

بند اختياري  :عاملة مطبخ دوام  8ساعات يوميا ً

4

بند اختياري :مراسل  8ساعات يوميا ً
مالحظة يامة  :لن يتم قبول اي عرض يشمل التسعير على اساس شهري ،وبخالم ذلك يحق
للبلدية استبعاد العرض .

مالحظات-:


يوم العمل  8ساعات ويتم تحديد اوقات الدوام من قبل البلدية مع التأكيد بأن ساعات العمل غير ثابتة ،اي قد
تكون على سبيل المثال (من الساعة  8:00صباحا ً لغاية  4:00عصرا ً او من الساعة  10:00صباحا ً ولغاية
الساعة  6:00مساءا ً ) بناءا على طبيعة دوام المرفق

 السعر المقدم ينطبق على جميع الفعاليات التي تقوم بها البلدية على مدار العام عند الحاجة.
 يتم توزيع العمال على مرافق البلدية حسب خطة العمل ووفقا ً لالحتياجات  ،علما ً بأن يناك فترة عمل
مسائية في مبنى دار البلدية ،قصر رام هللا الثقافي والمجمع الترويحي .
 للبلدية الحق في نقل أي عامل من احد المرافق الى المرافق األخرى ،وفق ما تراه مناسباً.
 يكون دوام العمال  8ساعات يوميا ً بما يشمل ايام العطل واالعياد الدينية والوطنية وحسب الحاجة.

 األسعار شاملة للضرائب.

اسم الشركة
عنوان الشركة
رقم التلفون والفاكس
ختم وتوقيع الشركة
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