عطاء مقصف حديقة رام هللا
رقم (RamMun/RM/2020/021

AA

اعالن طرح ضمان مقصف حديقة رام هللا
مناقصة رقم RamMun/RM/2020/21
تعلن بلديـة رام هللا عن طرح مناقصة ضمان مقصف حديقة رام هللا ،وهي حديقة اقامتها البلدية مؤخرا ً في منطقة
الجهير وبصدد افتتاحها خالل الشهر الحالي .وذلك وفقا ً للشروط المرفقة ادناه والشروط الخاصة بالضمان ،فعلى
الراغبين في التقدم لهذه المناقصة مراعاة الشروط التالية -:
الرقم

اسم

-1

مقصف

المقصف

حديقة رام هللا

موقع

المقصف

فترة الضمان للمقصف

رسوم

االشتراك

بالمناقصة

منطقة الجهير من  2020/7/1ولغاية
2021/11/30

$100

كفالة دخول
المناقصة
$1500

الحد االدنى
للضمان

 10000دوالر

 -1يطلب الحصول على براءة ذمة خاصة بالمناقصة من بلدية رام هللا ،وترفق بمغلف منفصل حين تسلليم مغللف
العطاء.
 -2يمكن الحصول على نسخة من الشروط ملن مركلخ خلدمات الجمهلور – مبنلى بلديلة رام هللا ،مقابلل مبللر غيلر
مسللترد وقللدره  100دوالر) كمللا باالمكللان االطللالو علللى و يقللة المناقصللة قبللل شللراءها مللن خللالل الموق ل
االلكتروني لبلدية رام هللا  www.ramallah.psتحت عنوان قسم العطاءات والمشتريات.
 -3سيتم تنظيم خيارة للحديقة من قبل الراغبين يلوم االربعلاء الموافلق  2020/6/10بحيل يلتم التجمل فلي حديقلة
يوسف قدورة الساعة  11صباحا ً ومن م التوجه للموق .
 -4اخر موعد لشراء و يقة المناقصة هو الساعة  12:00ظهرا ً من يوم اال نين الموافق .2020/6/15
 -5اخللر موعللد لتسللليم العطللاءات هللو السللاعة 12:00مللن ظهللر يللوم االربعللاء الموافللق  2020/6/17وذلللك لقسللم
العطلاءات والمشللتريات – الطلابق االول – مبنللى بلديلة رام هللا ،مل العللم نلله للن يقبللل د عطلاءات بعللد هللذا
الموعد.
 -6فتح العطاءات سيكون في جلسة علنية في تمام الساعة  12:00ظهرا ً من يوم االربعلاء الموافلق 2020/6/17
في قاعة اجتماعات بلدية رام هللا -الطابق االول.
 -7رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه الضمان.
لمخيللللد مللللن المعلومللللات يرجللللى ارسللللالها مكتوبللللة علللللى فللللاك

رقللللم  022963214او بريللللد الكترونللللي

 tenders@ramalalh.psوسيتم الرد عليها خطياً.
م .موسـى حـديد

رئيس بلدية رام هللا
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شروط تلزيم مقصف حديقة رام هللا


.1
.2
.3
.4
.5

الرسوم:
يكون الحد األدنى للضمان  10,000دوالر.
يتم دفع مبلغ الضمان نقدا ً حين توقيع اتفاقية الضمان إضافة الى رسوم االعالنات.
يقوم الضامن بدفع مبلغ تامين بقيمة ( 4000شيكل) (كفالة بنكية سارية لمدة عام او شيك بنكي) يتم استردادها بعد انتهاء
فترة الضمان في حال االلتزام بجميع البنود المرجعية لتلزيم المقصف.
يلتزم الضامن بتسديد مستحقات استهالك الكهرباء والمياه كمبلغغ مقوغو بقيمغة ( 10,000شغيكل) تسغدد فغي بدايغة فتغرة
الضمان ويتم عمل مقاصة في نهاية فترة الضمان وفقا لقراءات العدادات الفرعية الخاصة بالمقصف.
يكون الضامن مسؤوال عن دفع أو تسديد قيمة أية ضرائب أو رسوم يفرضها القانون عليه.

 مدة الضمان:
 .6تكون مدة االتفاقية أربعة عشغرة شغهرا تبغدأ مغن تغاري  2020/7/1وتنتهغي بتغاري  2021/11/30حيغ تغلغ الحديقغة
والمقصف امغام المغواينين لمغدة غالو شغهور تبغدأ مغن بدايغة شغهر كغانون األول لعغام  2020وتنتهغي بنهايغة شغباي لعغام
.2021
 .7يح للبلدية ان تقوم بإغالق الحديقة بشغكل مؤقغخ لغالل فتغرة الضغمان ألسغبا اضغورارية وللغك بعغد اشغعار الضغامن
بذلك.
 حدود عمل المقصف ومحددات صالحية الضامن:
 .8يلتزم الضامن باستخدام المساحات المخصصة له ضمن حدود المقصف فقط وال يسمح له بعغر بضغائع لغارد حغدود
المقصف.
 .9يسمح للضامن باسغتعمال السغاحة المقابلغة للمقصغف إضغافة الغى السغاحة العلويغة فغوق سغوح المقصغف ألغغرا وضغع
مقاعد وياوالت ومظالت لتقديم لدمات ضيافة مدفوعة االجر لضامن المقصف.
 .10يقوم ضغامن المقصغف بتغوفير المقاعغد والوغاوالت والمظغالت التغي ستوضغع فغي السغاحة المقابلغة للمقصغف إضغافة الغى
الساحة العلوية فوق سوح المقصف وللك بعد اعتمادها من البلدية.
 .11ضامن المقصف ليسخ له عالقة او صالحية بأية أمور إدارية تخص الحديقة ،ولزوار الحديقة كامل الصالحية بإحضار
ما يرغبون من مأكوالت ومشروبات واراجيل وبما ال يتعار مع تعليمات إدارة الحديقة.
 .12يلتزم الضامن بالشروي اإلدارية التي لصصخ الحديقة ألجلها ،علغى أن تكغون حديقغة عامغة مفتوحغة لعامغة النغان دون
شروي.
 .13ال يح للضامن استيفاء أية رسوم من المواينين لقاء دلول الحديقة أو استضافة أعياد الميالد او أية مناسبات ألرى.
 .14يتعهد الضامن بعدم استعمال الموقع وعدم السماح ألي جهغة ألغرى غيغره باسغتعمال الموقغع أليغة أعمغال أو أغغرا أو
نشايات لارجة عما تم لكره في هذا العقد دون موافقة مسبقة من البلدية.
 .15يلتزم الضامن بتوفير معدات تحضير الوعام والبيع وضمن مواصفات جيدة وبموافقة البلدية.
 نظافة المقصف:
 .16يتعهد الضامن بااللتزام بكافة التعليمات والشروي الصحية سوا ًء الحكومية او التغي تفرضغها البلديغة فيمغا يتعلغ بتشغغيل
الموقع وحسن سير العمل فيه.
 .17يلتزم الضامن بالمحافظة علغى النظافغة العامغة فغي المقصغف وفغي أوانغي الوغب والمعغدات واآلالت ،ويشغمل للغك أيضغا
الغغتخلص مغغن النفايغغات والغغدهون والشغغحومات وبقايغغا مغغواد التنظيغغف بأفضغغل الوغغرق الممكنغغة والغغرر الغغدوري لمكافحغغة
الحشرات والصراصير وغيرها.
 .18يلتزم الضامن بعدم االلالل بالنظافة العامة في الحديقة.
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 .19يتعهد الضامن بالمحافظة على المظهر العام للمقصف وعدم إجراء أية تغييرات ،كما يتعهد أن يحافظ على الموقع ويقوم
بجميع أعمال الصيانة والتصليحات الالزمة وللك تحخ إشراف البلدية.
 .20يح للبلدية أو ألي شخص يعينه الدلول إلى المقصف ومعاينة سير العمل فيه والتأكد من التزام الملتزم ببنغود وشغروي
هذه االتفاقية وللك بدون ساب إنذار.
 مقتنيات المقصف:
 .21على الضامن تسليم الموقع كما استلمه وبحالة جيدة جدا ً.
 .22يلتغغزم الضغغامن بألغغذ جميغغع المعغغدات التغغي تغغم توفيرهغغا لغغالل فتغغرة العقغغد مغغن قبلغغه وتسغغليم المقصغغف مغغع مفاتيحغغه لقسغغم
العوغغاءات والمشغغتريات التغغابع للبلديغغة وللغغك لغغالل أسغغبو مغغن تغغاري انتهغغاء فتغغرة الضغغمان ،ولالفغغا لغغذلك تقغغوم البلديغغة
بالتصرف بهذه المعدات ودون الرجو للضامن.
 االصناف المسموح بيعها في المقصف:
 .23يلتزم الضامن بتقديم الئحة بأسعار االصناف التي سيتم بيعها وتقديمها من قبله واعتمادها من البلدية.
 .24يتعهد الضامن بعدم بيع أي سلع وبضائع إسرائيلية.
 .25يتعهغغد الضغغامن بوضغغع إعغغالن بأصغغناف وأسغغعار الوعغغام المتف غ عليهغغا فغغي مكغغان واضغغح للجميغغع واالمتنغغا عغغن بيغغع
المأكوالت المنتهية مدتها.
 .26يح للضامن تقديم االراجيل والمشروبات الروحية لزبائن المقصف.
 .27يتعهد الضامن بعدم وضع او إلصاق أي نو من النشرات أو غيرها على األ او أو في أي مكان آلر في الموقع.
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العرض الفني لضمان مقاصف الحدائق
المعلومات المطلوبة:
 اسم المتقدم واسماء الشركاء ان وجدوا
 مكان االقامة الدائم ______________________________________ :
 مدى االلتزام بتسديد الرسوم المستحقة لبلدية رام هللا في حال كون المتقدم من سكان مدينة رام هللا:
 oملتزم بتسديد الرسوم
 oغير ملتزم بتسديد الرسوم
 المهنة الحالية للمتقدم
 الخبرات السابقة في مجال ادارة المقاصف والحدائق  /في حال وجود شهادات تثبت ذلك يرجى ارفاقها،
ويرجى ذكر الخبرات في الجدول ادناه:
المؤسسة الواقع فيها المقصف



فترة ضمان للمقصف من تاريخ
ولغاية تاريخ

خبرات الطاقم الذي سيعمل في المقصف ان وجد:
االسم
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مجال العمل

الشخص المسؤول في المؤسسة
ورقم االتصال المباشر

الخبرة السابقة



العدد المتوفرة لدى المتقدم( :يتم ذكر االدوات الرئيسية في مجال العمل)
نوع الماكنة



مجال استخدامها

الجهوزية الستالم المقصف المحال على المتقدم :تحديد الفترة ادناه:

 اقتراحات وتصورات يراها المتقدم ضرورية لتفعيل عمل المقاصف  /يمكن الكتابة في الفراغ ادناه واضافة اوراق
اخرى ان لزم:

 تصور المتقدم حول كيفية ادارته للمقصف والمواد والخدمات التي يرغب ببيعها  /تقديمها للزائرين /يمكن الكتابة في
الفراغ ادناه واضافة اوراق ان لزم:

معلومات االتصال للمتقدم:
جوال ___________________ :

ارضي____________________ :

بريد الكتروني______________________________ :
انا  /نحن المتقدمين بالمعلومات اعاله ،بتوقيعنا ادناه نقر بصحة المعلومات المقدمة ونواف على ح بلدية
رام هللا بالتأكد منها دون الرجو لنا
اسم المتقدم_____________________________________:
توقيعه________________________________________:
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نموذج تقديم عرض مالي
انا الموقع اسمي ادناه بعرضي المالي لضمان المقصف الواقع في __________________ التابعة
لبلدية رام هللا بمبلغ ( ________ ) دوالر أمريكي ،كتابة_____________________________________ دوالر.

وذلك مقابل ضمان المقصف الواقع في الحديقة المذكورة للفترة من تاريخ  2020/7/1ولغاية تاريخ .2021/11/30
اسم المتقدم_____________________________________:
توقيعه____________________:
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