عطاء تقديم خدمات أمن وحراسة
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الدعوة
التاريخ :
حضرة السيد  /السادة _____________________________ المحترم  /المحترمين
تحية طيبة وبعد،
ترغب بلدية رام هللا بطرح عطاء رقم تقديم خدمات أمن حرراةنة  .رين يكنن نم الحصنو علنن خةنمة من
حثائق العطاء حشرحطه م مركز خدمة الجكهور – دار بلدية رام هللا خال ةاعات الدحام الرةكي مقابل دفع
مبلغ حقدره مئة دحالر ( 100دحالر أمريني) غير مةتردة.
حذلننو حفق نا م للكوا ننلات حاللننرحط الكرفقننة العامننة حالما ننةش حيطلننب م ن اللننركات الراغبننة بالتق ندم ارفننا
الوثائق التالية بكغلف خارجي حم لصل ع حثيقة العطاء حيلكل :
 خةمة ع رخصة الكه ةارية الكلعو خةمة ع رخصة الحرف حالص اعات -براءة ذمة مالية

اردة ع البلدية

 شهادات الترخيص لللركة الكتقدمة الصادرة ع الجهات الرةكية. الةيرة الذاتية لل لنركة حتلنكل خبنرات اللنركة فني مجنا العكنل حتناريا تاةيةنها حاالعكنا الكلنابهة التنيقامت بها حاية شهادات خبرة

ادرة ع مؤةةات اح شركات تعاقدت معها اللركة ةابقا م

 كلالة تأمي ابتدائي ككبلغ مقطوع بقيكة ) (10,000شينل جديد حذلو بنلالة ب نية ةارية الكلعو لكدة ال تقلع  120يوم.
حعلن الراغبي في التقدم مراعاة اللرحط التالية:
 .1يجب علن اللركات الكتقدمة أن تنون مةجلة "رةكيام" في دحائنر الرنريبة و حلنديها شنهادة خصنم مصندر
ةارية الكلعو .
 .2األةعار الكقدمة تنون باللينل الجديد حشاملة لجكيع الررائب حعلن اللركة دفع جكيع اخواع الررائب.
 .3البلدية غير ملزمة بأقل األةعار حبدحن إبداء األةباب.
 .4اجور االعالن بالصحف علن م يرةو عليه العطاء.
 .5كل م يرغب في التقدم للعطاء يةتطيع الحصو علن خةمة ع نه من مركنز خدمنة الجكهنور – مب نن دار
بلديننننة رام هللاش ككننننا باالمنننننان االطننننالع علننننن الوثيقننننة منننن خننننال الكوقننننع االلنترحخنننني لبلديننننة رام هللا
 www.ramallah.psتحت ع وان قةم العطاءات .
ترةننل حثننائق العطنناءات بكرنناريف ممتومننة حينتننب عليهننا عطنناء تقننديم خنندمات أم ن حرراةننة حذلننو رةننب
الكواعيد الكذكورة في اعالن الصحف .
م .موسى حديد
رئيس بلدية رام هللا
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الشروط العامة
 -1يقدم العطاء علنن ال كنوذ الكقندم من بلدينة رام هللا حيننون منتوبنا بمنخ حامن خنا من النلنخ أح الكحنو أح
التعديل أح اإلمافةش إال إذا اقترت الررحرة غير ذلو حع دها علن الك اقص التوقيع بجاخب النلخ أح الكحو
أح التعديل أح اإلمافة.
 -2ال تقبل العرحض غير الكوقعة م مقدميها أح التي قدمت بعد الكوعد الكحدد لتقديكها.
 -3ال يجوز ادخا أي تعديل أح إجراء أي تبديل أح كلخ فني خكنوذ العنرض للك اقصنة أح أي من حثنائق العطناء
الكرفقننة بننه م ن قبننل الك نناقص باةننتل اء تعبئننة الكواقننع الكطلننوب تعبئتهننا حإذا أجننر الك نناقص أي نا م م ن تلننو
التعننديالت أح التبننديالت أح النلننخ أح إذا أخننل بننأي م ن هننذه التعليكننات فيجننوز عنندم قبننو عرمننهش حإذا أراد
الك اقص تقديم بعض اللرحط أح الكالررات أح البدائل فباةنتطاعته ترنكي ذلنو فني منذكرة خا نة م لصنلة
ترفق بالعرض.
 -4علن الك اقص أن يدحن اةعاره رقكا م حكتابه في جندح العنرض الكنالي حفني رنا حجنود اخطناء رةنابية ةنيتم
اعتكاد ةعر الوردة حالتصحي ب اء عليه .
 -5تقدم اللركة التي يحا عليها العطاء تأمي ا م لحة الت ليذ بقيكة  15الف شينل حتنون علن شنل كلالة ب نية أح
شننيو ب ننني مصنند حتبقننن ةننارية الكلعننو لحنني اختهنناء االتلاقيننةش حال يننتم االفننرا ع هننا إال بكوافقننة ال ندائرة
الكع ية في البلدية .
 -6تقدم األةعار باللينل حتنون شاملة لنافة الررائب حاالربناح حاينة اجنور حرةنوم حالتزامنات قند تترتنب علنن
اللركة لت ليذ اعكالها حفق شرحط العطاء.
 -7يلتزم الك اقص بأةعاره لكدة ( )90يومامش حيعتبر توقيعه علن خكوذ عرض الك اقصة التزاما م بذلو.
 -8يجوز لللركة التي ترغب بةحب عرمها ان تتقدم بنتاب رةنكي تطلنب فينه ذلنو حيومنع فني

ن دح

العطاءات شريطة ان يتم اةتالمه قبل الكوعد ال هائي الكتاح لتةليم العطاءات.
 -9اية تعديالت علن العرض الكقدم يكن قبولها بكوجب كتاب رةكي يومع في مغلف مغلنق حينتم حمنعه
في

د العطاءات شريطة ان يتم اةتالمه قبل الكوعد ال هائي الكتاح لتةليم العطاءات.

 -10البلدية غير ملزمة باإلرالة علن أقل األةعارش حلهنا الحنق فني الغناء العطناء باالةنت اد لالخركنة حالقنواخي
الكعكو بها .
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 -11تقوم اللركة التي رةي عليها العطاء بتوقيع االتلاقية حفقا م لللرحط حالكوا لات الواردة في الوثيقة حينتم
االةت اد في االتلاقية حاالشارة في ب ودها النن أن تلنو اللنرحط حالكوا نلات حاألمنور االخنر النواردة
في دعوة العطاء حفي الوثائق تعتبر جزءا م ال يتجزأ م االتقاقية.
 -12إذا لم يقم الكتعهد الذي أريل عليه العطاء بعد تبليغه قرار اإلرالة بتوقيع عقد ت ليذ

العطاء

حتقديم النلناالت

الكطلوبة م ه خال اللترة القاخوخية من تناريا تبليغنه قنرار اإلرالنة فيعتبنر مةنت نلا م عن الت لينذ حيصنادر
مبلغ النلالة أح التأمي الذي قدمه ع د اشتراكه في العطاء ش حيحق للبلدية في هذه الحالة إرالة العطاء علن
الكتقدم األفرل بعد العنرض النذي قدمنه الكةنت نف أح الغناء العطااء حإعنادة طررنه حالنزام الكةنت نف فني
الحالتي بلر الةعر حأينة مبنالغ أح أمنرار اخنر تلحنق بالبلدينة ختيجنة اةنت نافه حيك نع الكةنت نف من
اإلشتراك في أي عطاء الرق يمص البلدية حلللترة التي تقررها البلدية حيتم تبليغ الكةت نف بذلو كتابيام.
 -13اذا تملف الكتعهد ع ت ليذ شروط العطااء النذي أرينل علينه كلينا أح جزئينا أح خنالف أي شنرط من شنرحطه
فيحق للبلدية ان تقوم باالجراءات التالية :
أ) مصادرة جزء م أح كامل الكبلغ الذي قدمنه ذلنو الكتعهند كنلالنة أح تنأمي رةن الت لينذ حتةنجيله
كايراد لصال بلدية رام هللا دحن اي اعتراض م الكتعهد الذي اخل باللرحط.
ب) فةا العقد حالكطالبة بالتعويرات .
) اةتبعاد الكتعهد الكتملف ع الت ليذ م عطاءات بلدية رام هللا حلللترة التي تقررها البلدية.
 -14البلدية غير ملزمة بتوجيه أي إخطار أح إخذار إلنن الكتعهند الكةنت نف أح الكتملنف قبنل ت لينذ اإلجنراءات
الكلار لها في اللرحط العامة.
 -15تعتبر هذه اللرحط جزءا م ال يتجزأ م حثيقة العطاء حعلن الك اقص التوقيع عليها حختكها ككا علن جكيع
لحات حثيقة العطاء.
 -16يودع العرض م قبل الكتقدم أح حكيله في

دح العطاءات في قةنم العطناءات حالكلنتريات –– مب نن

دار بلدية رام هللا .
 -17يتم الدفع فقخ بكوجب فاتورة مريبة رةكية بعد ارفنا شنهادة بنراءة الذمنة (خصنم الكصندر) من دائنرة
مريبة الدخل حبحي تنون ةارية الكلعو .
 -18علن الكتقدم دراةة جكيع الوثائق الكتعلقة بهذه األعكا من شنرحط حموا نلات حخالفنه حالتوقينع عليهنا
لتأكيد االلتزام بنافة اللرحط حالكوا لات الواردة .
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الشروط الخاصة
أوالً :مدة االتفاقية:
مدة االتلاقية تحدد اةت ادا م لتوجه البلدية بالتعاقد ةواء لة ة حاردة اح ة تي اح ثالثة ش ح ب اءا م عليه يطلب
تعبئة االةعار لللترات اللالث حفي را رغبة البلدية بالتعاقد الكلر م ة ة حاردة ينون ذلو اةت ادا م لتقييم
اداء اللركة خال حقبل خهاية كل فترة.
ثانياً :التزامات الشركة التي يرسو عليها العطاء :
.1

.2
.3
.4
.5

تلتزم اللركة بتوفير موظلي حفق العدد الذي تحدده البلدية حاةت ادا م لألةعار الكقدمة م ها في جدح تقديم
العرض الكالي ش شريطة أن ينوخوا جكيعا م م ذحي المبرات في مجا المدمات األم يةش حقادري علن
ت ليذ أعكالهم علن أككل حجه حبحي يتم تقديم ةيرة ذاتية حشهادة عدم محنوميه لنل موظف كلرط
لتوقيع االتلاقية .
م الكلهوم رارة بأن البلدية حمك هذا العقد ال تعتبر متعاقدة مع افراد حاخكا مع شركة حبالتالي تةري
ب ود قاخون العكل علن ع ا ر اللركة م قبل اللركة ذاتها حليس م قبل البلدية .
تلتزم البلدية بتةديد مقابل ايام العكل اللعلية حبالتالي اية ايام ال يتم العكل خاللها ةواء كاخت ايام جكع اح
آراد اح اعياد اح عطل رةكية ل تقوم البلدية بارتةابها كايام عكل حال تحتةب مك اللاتورة اللهرية
للكقاح .
بكا ال يتعارض مع الب د رقم ( )3اعالهش يحق للبلدية حم خال الت ةيق الكةبق مع الكقاح طلب توفير
ع صر/ع ا ر ام خال ايام العطل حاالعياد حالك اةبات الرةكية حبذات االجرة الكحددة في عرض
الك اقصة.
تلتزم اللركة بتأمي ما يتطلبه العكل الك اط بلريق األم م أدحاتش حم مةؤحليتها الحصو علن
التراخيص الالزمة لذلو حأجهزة االتصا حأية متطلبات اخر .

 .6تلتزم اللركة بتوفير حاةتمدام زي خاص حمورد للطاقم حيتم اعتكاده م قبل البلدية حم مةؤحلية
اللركة إلزام الطاقم التقيد به مع مراعاة أن تنون بطاقة إثبات اللمصية لنل م هم ظاهرة للعيان.
 .7تلتزم اللركة بكراعاة رة الكرهر ع د اختيار أفراد األم .
 .8تلتزم اللركة باإلبالغ فورا م ع ما يحدث م اشناليات اح اعتداءات في الكواقع الك اط بها اعكا
رراةتها فوراش أح ع د االشتباه في أي تحركات غير طبيعية أح عكليات إخرا ألي مكتلنات م البلدية
حم اط باللركة رراةته حفقا للرحط العطاء.
 .9تلتزم اللركة بإثبات تواجد الكوظلي التابعي لها في موقع العكل يوميا م حال يقبل أي خقص في عددهم
خال فترة العكل حفي را رصو اي غياب ينون للبلدية الحق بمصم الكقابل الكادي لذلو باالمافة الن
اية تعويرات اح خةائر قد تترتب علن ذلو.
 .10تلتزم اللركة بأن تنون أعكار افراد الطاقم ما بي ( )35-25عامام.
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 .11تلتزم اللركة بالكلاركة مع البلدية حالجهات الكمتصة في التحقيق في را ردحث ةرقة أح تمريب أح
اعتداء علن أي موقع م الكواقع الك اط بها رراةتها.
 .12تلتزم اللركة ب قل أي فرد م أفراد الطاقم العامل لد البلدية ح غير الكرغوب به حدحن إبداء األةباب مع
توفير البديل فورام.
 .13تلتزم اللركة بالحصو علن كافة الكوافقات األم ية حالتصاري حالتراخيص الالزمة م الجهات الرةكية
 .14الدفعات الكالية :تقوم البلدية بتةديد الكبالغ الكةتحقة لللركة بدفعات شهريةو ري يتم تةديد قيكة الكطالبة
الكالية خال

 45يوم م تاريا اعتكاد الكوظف الكةؤح .

 .15اللركة ملزمة بتوفر اي ع ا ر للعاليات البلدية اح مهكة طارئة ب لس اةعار الحراةة العادية بأي حقت
يلزم.
 .16البلدية مةؤحلة ع تحديد مواقع تواجد ع ا ر االم في اي مرفق رةب الحاجة.
 .17يحق للبلدية طلب ع ا ر أم لكواقع متلرقة خال اللعاليات الما ة بالبلدية حللترات محدحدة حغير
مةتكرة حيحتةب اجرهم حفقا م للةعرالكقدم م الكورد دحن اي زيادةش بكا فيها ايام العطل الرةكية
حاألعياد الدي ية حالوط ية.
 .18تلتزم اللركة بتزحيد البلدية قائكة باةكاء ع ا ر االم التي ةتعكل في البلدية حمرافقها م اجل ادخالهم
علن ةاعات الدحام التابعة للبلدية حاعتكاد كلف الةاعة بالحرور اليومي .
 .19يغرم الكقاح مبلغ مئتان شينال ( )200لليوم الوارد ع

غياب اي عامل مع العلم ان تاخر العامنل عن

دحامه يعتبر غياباو حالكماللة في هذا الب د للالث مرات تةتجوب ت بيه اللركة خطيا .
 .20يغرم الكقاح مبلغ مائتا شينل ( )200لليوم الوارد ع عدم التزام عكا اللركة بلبنا

زي العكنل حتقنديم

التقرير الكطلوب .
 .21في را تنرار الكماللة للكرة اللاللة يتم ت بيه اللركة حخصم مبلغ  2000شينل م قيكة اللاتورة
اللهرية .حفي را عدم االلتزام يتم مماطبة اللركة بتةيل مبلغ كلالة رة الت ليذ كامال .حارالة العطاء
علن الكقاح التالي مع االرتلاظ بالحق في مطالبته باللر ما بي ةعره حةعر الكقاح الذي يليه.
 .22يطلب م اللركة التي يرةوا عليها العطاء تعريف جكيع عكالها علن ةاعات دحام البلدية بجكيع مرافقها
التي تتوفر فيها بالت ةيق مع م دحب البلدية.
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السادة بلدية رام هللا
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 وفقا ً 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 يوما ً ابتداء من التاريخ المحدد الستالم ااستدراج عروض

االسعارويبقى استدراج عروض اسعارملزما لنا طيلة هذه المدة .

 .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 جزءا ً من وثائق هذا العقد .
حرر في هذا اليوم  .....................الموافق  ......................من شهر  ......................لعام . 2020
اسم مقدم العطاء . .........................................
وتوقيعه . ................................
وخاتمه . .................................
باعتباره . ....................................................................

7

نموذج كفالة حسن التنفيذ
الى السادة بلدية رام هللا
يةرخا إعالمنم بأن مصرف ا  ...........................................................................قد كلل بنلالة مالية
الكقاح  ...................................................................................................بمصوص عطاء
تقديم خدمات رراةة بكبلغ  .......................فقخ  ...............................................حذلو لركان
ت ليذ العقد الكحا عليه رةب اللرحط الواردة في حثائق العقد ش حإخ ا ختعهد بأن خدفع لنم مجرد حرحد أح
طلب خطي م نم الكبلغ الكذكور أح أي جزء يطلبوخه م ه بدحن أي تحلظ اح شرط مع ذكر األةباب الداعية
لهذا الطلب بأن الكقاح قد رفض اح أخلق في ت ليذ أي م التزاماته بكوجب العقد حذلو بصرف ال رر ع أي
اعتراض اح مقاماة م جاخب الكقاح علن إجراء الدفع .

توقيع الكفيل  /مصرف ......................................... :
المفوض بالتوقيع ................................................. :
التاريخ ............................................................. :
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اتفاقية
تقديم خدمات أمن وحراسة
فريق أح  ( :ارب العكل) بلدية رام هللا حيكللها ____________________________
حع واخه ____________________________________________________ :
فريق ثاخي (الكقاح ) ________________ :حيكلله ________________________
حع واخه ____________________________________________________ :
مقدمة العقد :
بكا أن البلدية ترغب في ت ليذ أعكا  :عطاء تقديم خدمات ام ش فقد تكت الكوافقة علن العرض
الكقدم م اللريق اللاخي لت ليذ األعكا أعاله مقابل مبلغ إجكالي حقدره باألرقام _________
حكتابة ___________________________________________ .
وقد اتفق الطرفان على مايلي - :
أوأل  :مقدمة العقد جزء ال يتجزأ م ه .
ثانيا ً  :الكةت دات اآلتية حالكرفقة بهذا العقد جزءا م ال يتجزأ م االتلا حهي :
.1
.2
.3
.4
.5

اللرحط العامة حالتي تترك تعليكات للكلتركي في تقديم العرض .
اللرحط العامة للعقد .
اللرحط الما ة للعقد .
جدح النكيات .
اةتكارات العرض حال كاذ الكرفقة .

ثالثا ً  :توقيع اللريقان علن هذا العقد يعتبر بكلابة توقيع لهكا علن كافة الكةت دات الكذكورة حالكرفقة
بهذا العقد
شروط االتفاق :
 .1ري أن البلدية حافقت علن العرض الكقدم م الكقاح فإخها ملزمة بتةليم الكواقع لهش حبالكقابل
يلتزم الكقاح بت ليذ العكل رةب الكوا لات حطبقا م لألةعار الكتلق عليها حالكرفقة باالتلا حطبقا
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لألحامرح التعليكات التي تصدرع البلدية أح م ي وب ع ها ةواء في بداية العكل أح خالله حفي ردحد
العكل .
 .2إذا عجز اللريق اللاخي (الكقاح ) ع إتكام العكل حفق شرحط اللر االح يحق لللريق االح
تةييل كلالة رة الت ليذ الكقدمة م اللريق اللاخي حالكطالبة باية تعويرات اح خةائر اخر
 .3في رالة عدم ت ليذ اللريق اللاخي (الكقاح ) لألعكا رةب هذا العقد حرةب شرحط االتلا في
جكيع ب وده أح رةب متطلبات البلدية يجوز للبلدية ان توقف الكقاح ع العكل حتحويله لكقاح
آخر لت ليذه باللنل الذي يتوافق مع اللرحط ش حذلو علن رةاب اللريق اللاخي (الكقاح ) حرتن
إتكام جكيع األعكا .
 .4تمتص محاكم دحلة فلةطي بال رر في أي خزاع قد ي لأ ع ت ليذ هذا العقد حتعتبر القواخي
الكعكو بها في الك طقة هي الكرجع للض أي خزاع .
 .5يحق للبلدية إلغاء العقد بكوجب كتاب خطي موجه الن اللريق اللاخي (الكقاح ) في أي م الحاالت
التالية - :






إذا در مده قرار بكصادرة مكتلناته بعد إفالةه .
إذا أجري اتلاقا لتحويل العقد لصال دائ يه أح إدخالهم في العقد كلركاء .
إذا تكت تصلية شركة الكورد ةواء كاخت بقرار محنكة أح كان برمن الكورد .
إذا تمالف أح تهاحن ع القيام بت ليذ أي عكل يتعلق بهذا االتلا
إذا تملن الكقاح ع العقد .

 .6ينون ال ص لهذه االتلاقية باللغة العربية حهي اللغة الكعتكدة حالكرجع ع د أي خالف
.

 .7رررت هذه االتلاقية ححقع عليها يوم _____________ بتاريا _______________
الفريق األول (البلدية)

الفريق الثاني (الكورد)

االةم _____________________ :

االةم ___________________ :

الوظيلة ____________________ :

الوظيلة __________________:

التوقيع حالمتم ________________ :

التوقيع حالمتم _____________ :

الشاهد االول

الشاهد الثاني

االةم ______________________ :

االةم __________________:

الوظيلة _____________________ :

الوظيلة ________________ :

التوقيع _____________________ :

التوقيع _________________ :
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العرض المالي
البند
أعمال
البلدية

امن

في

ومرافقها

وصف الخدمة
مبنى

السعر لليوم الواحد

السعر لليوم الواحد

التعاقد لسنة واحدة

التعاقد لسنين

بالشيكل شامل الضريبة بالشيكل شامل الضريبة

السعر لليوم الواحد

بالشيكل شامل الضريبة
التعاقد لثالث سنوات

للفرد الواحد  /كل

وفق  8ساعات

الشروط العامة والخاصة

 األسعار شاملة للضرائب.
مالحظة هامة  :لن يتم قبول اي عرض يشمل التسعير على اساس شهري  ،وبخالف ذلك يحق للبلدية
استبعاد العرض .
المبلغ الكلي باالرقام شامالً الضرائب:
خصم أو زيادة

المجموع الكلي باالرقام بعد الخصم شامالً ضريبة القيمة المضافة
المجموع الكلي كتابة

اسم الشركة
عنوان الشركة
رقم التلفون والفاكس
ختم وتوقيع الشركة
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