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 الدعـــــــــوة للمناقصـــــــة
 

 RamMun/RM/2020/004: مناقصةرقم ال
 والحدائق والجزر لألرصفةوجبه كندرين  واسمنت وطوب اسمنتي توريد بالط اسمنتي متداخلاسم المناقصة: 
 .لمواقع مختلفة في المدينة                

 
 رم / المحترمين.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المحتحضرة السيد / السادة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تحية طيبة وبعد،
 

 المناقصةالموضوع: دعوة 
 

واسـمنت  نتي متـداخل وطـوب اسـمنتيبالط اسمتوريد " تدعوكم بلدية رام هللا لتقديم أسعاركم لالشتراك في مناقصة  
مككا وككك   اآلليككاا التاتل ككةاسككتادام ب وذلكك "، لمواقــع مختلفــة فــي المدينــة والحــدائق والجــزر لألرصــفة كنــدرينجبــه و 

التوا ككك اا غاو الطكككر  و العتككك  مككك  عتكككاو وفنتكككت  ومليكككاا وعكككدص ومكككوامة وفككك  التوا ككك اا العامكككة  شككك اليككك  يحتكككا 
مركككخ مدمككة وشككروا ا مكك   تناقصككةالحصككوو علككخ  سككاة مكك  و ككا   ال يتكككن م امككةةا شككغاو الع ال لسككطتنية لككو ارص

موالر أمريككي" ما كة  100" قيتتك  مسكترممقاب  مبلك  يتكر و مالو ساعاا الدوام الرستي  مبنخ بلدية رام هللا-الجت ور
 فقط. موالر أمريكي

  
جبــه و  نتي متــداخل وطــوب اســمنتيبــالط اســم مناقصــة توريــد ترسكك  العطككاباا بتفككاريم ماتومككة ويكتكك  علت ككا "

التككاريو والوقككم التحككدما  فككي اعككال   وذلكك  قبكك "ة لمواقــع مختلفــة فــي المدينــة والحــدائق والجــزر لألرصــفة كنــدرين
علككخ أ  يكككو  " شككيك  يداككد10,000كتبلكك  مقطككوي ب يتككة "مكك  بنكك  معتككرح بكك  محليككا  بك الككة بن يككة  ةمرفقككالصككح  

أيككة  ة وال انفككر فككيمكك  تككاريو االق ككاو ااومكك 120ال  الككة سككارية الت عككوو لتككدص و  اومككا90سككارا الت عككوو لتككدص  العككر 
ويحك  يتر مقتدص بأق  االسعار ول ا الحك  فكي عكدم ابكداب ا سك ا ة  الج ة التشترية مناقصة باالح ذل ة علتا بأ 

خ هكك ا االلغككاب ايككة مو  ابككداب االسكك ا و ومو  ا  اترتكك  علكك هككاحسكك  مككا تككراب مناسكك ا او الغاب التناقصككةتجخ ككة ل ككا 
  .التناقصةرسو علي  ت اب ايور االعال  بالصح  علخ م  يتم استيو  ةوقا و يةمالية  مطال اا

 

 
 م. موسى حديد
  رئيس بلدية رام هللا
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 والتعليمات للمناقصينوصف العمل : ولالجزء ال 
 

الخ لألر  ة والجخر  كندري ي   و استنم و/أو/أو  و/أو او  استنتي بالط استنتي متدام توريد و ق  : وصف العمل
والشروط  ال لسطتنية والتوا  اا وذل  بتوي  التوا  اا العامة  شغاو الطر  والتوا  اا ةمواقع مت رقة في التدانة

 الترفقة.
 

علككخ أ  ابككت  بعطا كك  عنوا كك  ال امكك ة وا  بالشــي ل الجديــد يقككدم التنككاقض عرلكك  علككخ النسككاة ا  ككلية للتناقصككة  .أ
 التشترية ع  ك  تغتتر في عنوا  .  ةياطر الج

 

 ةعليك  اسكم ورقكم التناقصكة فقكط مو  أا اشكارص تكدو علكخ اسكم التنكاقض ويكتك يقدم العطاب في مغلك  مق ك  وماتكوم  .ب
 ويولع العطاب مام  الصندو  التاصض لولع العطاباا.

  

ا است ساراا ترم قبك  التوعكد الن كا ي التشاريع ول  تقب  أ ما رص تناقصة تقدم مطيا الخأية است ساراا ع  مولوي ال .ج
 لتقديم العطاباا بأق  م   ال ة أيام.

ا  ت ككاليم تحرككتر العطككاب هككي مسككاولية التنككاقض وحككدب ولكك  اككتم تعويركك  عن ككاة وعلككخ التنككاقض االست سككار مكك   .د
 الج اا التعنية ع  كافة التعلوماا التتعلقة بالتشروي. 

 

ك  الجداد ويولع سعر الوحدص ل    ن  حس  الجدوو ول  يقب  أا أ( ت ت  أسعار العطاباا بالحبر وبالشي
 ما لم انض علخ ذل  في و ا   التناقصة. مقطوي( )مبل عر  يتر م ص  

 ( علكككخ التنكككاقض توقيكككع يتيكككع أورا  العطكككاب وما كككة يكككداوو ا سكككعارة وسكككوح لككك  انفكككر بكككأا امعكككاب يقكككدم مككك  
 التناقض بعد فتح التفاريم بحصوو مطأ في عطا  .

 

تناقصكةة وتقكديم العكر  للعلخ التناقض ا  يقدم سعر الوحدص بناب علخ الشروط العامة والاا ة والتوا ك اا ال نيكة  .ه
يعتبر التخامكا ماككدا  ب ك ب الشكروط والتوا ك اا وال يحك  لك  شكط  أو تعكدا  أا مك  شكروط التناقصكة أو التوا ك اا 

 ال نية وفي حاو ماال ت  ل ل  يعتبر عطابب الغيا .
وتعتبر علخ أ  ا ال يتة الشاملة  شغاو الجداد أمام بنوم يدوو ال تياا بالشيك   التناقضو  ا سعار التي ادو  ا ت  .و

أية التخاماا أمرى بتا فت ا و أرباح و لرا  ة و أعتاو تت تديةة و أادا عاملةة و موامة و ة يااملو ذل  البند م  معدااة 
 ال حو اا التابرية.

 

دص بقبوو أق  االسعار ول ا الح  في رفض أو قبوو أا عر  او تجخ ة التناقصة مو  الج ة التشترية يتر مقت .ز
 بيا  االس ا  او تجخ ة بنوم التناقصة بالشك  ال ا تراب مناس ا وبدو  بيا  االس ا . 

تقديم ا  يقدم سعر الوحدص بناب علخ الشروط العامة والاا ة والتوا  اا ال نية الاا ة بالتناقصةة و  ناقضعلخ الت .ح
العر  يعتبر التخاما ماكدا  ب  ب الشروط والتوا  اا وال يح  ل  شط  أو تعدا  أا م  شروط التناقصة أو 
التوا  اا ال نية وفي حاو ماال ت  ل ل  يعتبر عطابب الغيا ة وسوح اتم است عام ك  عر  ال ارف  الو ا   

 الت كورص والررورية والال مة ل  ب التناقصة.
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رقم  تعبئة  توذ ي  علة و قدرص التالية والعتلية لتوريد ا عتاو التطلوبةتأ  يكو  ماهال وتتوفر لدي  ال يج  التناقض .ط
 إل  اا مقدرص التقاوو ال نية والتالية.وذل  " ناقصت ال  ابص للت "تقدار(: 4)

 اتم توقيع العطاب م  قب  شاض م و  بالتوقيعة ويرف  مع العطاب توكتال رستيا.  .ي
 

و ككالح  لتككدص " شككيك  يداككد10,000" مقطــوع بميمــةكمبلــ  جكك  أ  يكككو  مصككحوبا  بك الككة التناقصككة ككك  عككر  ي .ك
م  تاريو اق او التناقصكةة وال يجكو  سكح  العكر  قبك  ا ت كاب هك ب التكدص او قبك  ترسكية التناقصكة واال  ( اوما  120)

اباا قركا ية. وسكوح لك  الت كم الكخ الج كة التشكترية مو  حايكة التاكاذ أا ايكر  التناقصكة لصكالحاتم مصامرص ك الكة 
عك  أحكد البنكوك  صالتطلو  بتويك  شكي  ك الكة بن يكة  كامر  العطاباا يتر التصحوبة بك الة التناقصة بكام  التبل 

  كثر م  مناقصة.م  ك الة  أكثرالعاملة لت  مناا  السلطة الوانية ال لسطتنية وال يجو  ممج 
 

اا يتككر التقبولككة بككدو  الكك  مككن م بعككد احالككة التناقصككة او ا ت ككاب التككدص تككرم ك الككة التناقصككة الككخ أ ككحا  العطككاب .ل
 التحدمص لصالحية العطاب.

عقد. الحس  التن ت  بحس  شروط  ك الة-االحالةغ الال ترص التنصوص علت ا في ب مالو-أ  يقدم  علخ التناقض .م
 تناقصة. تاذ  الابع: الجخب الر  در  فيالتو ك الة حس  التن ت  (: 3رقم )وعلي  أ  يستادم  توذ  

 

العطاب.  غاب االحالة ومصامرص ك الة مموولإليعتبر االم ا  في تأمت  ك الة حس  التن ت  أو توقيع العقد سب ا  كافيا   .ن
التالي بشرط أ  يكو  مستجت   االق  ت ل ةوفي ه ب الحالة يح  للج ة التشتري  أ  تحت  العطاب علخ التناقض 

 وتثبم قدرص  اح   علخ تن ت  بنوم العقد. يوهريا  للشروط التطلوبة
  

فكككي حكككاو ككككو   متخامنكككةةعلكككخ   كككا التقكككاوو فكككي فتكككرص كحكككد أقصكككخ ج كككة التشكككترية أ  تقكككوم بترسكككية عطكككا ت  للحككك  ي .س
التنكككاقض التسككككتجت  عطككككالب يوهريكككا  لشككككروط التناقصككككة والكككك ا تكككم تقتيتكككك  بالت ل ككككة االقككك  للعطككككاب ومسككككتوفي ل افككككة 

  .لج ة التشترية في مناقصاا أمرى التتطل ااة متعاقد مع ا
اذا حكاوو التنكاقض الغكك  أو التالعك  أو رشككوص أحكد مككوخ ي أو مسكتادمي الج كة التشككترية بكأا  ككيغة كا كم وسككواب  .ع

بشك  م اشر او بواسطة الغتر فإ   يح  للج ة التشترية الغاب العقد ومصكامرص التأمتنكاا وال  كاالا واتاكاذ اإليكراباا 
 التي تراها مناس ة.
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 روط الخاصة لهذه المناقصةالش: ثانيالجزء ال
ابتككداب مك  تككاريو توقيككع ات اقيكة العقككد وشككاملة  يكام العطكك  وا  يككام  ة25/12/2020العقــد ســارية المفعــول ل ايــة ت كو  فتككرص  .1

 الرستية.  
ترية الككخ اا موقككع مامكك  حككدوم التككخم التككورم بتككأمت  اا البيككة مكك  بنككوم التوريككد م تككا كككا  مقككدارها وحسكك  حايككة الج ككة التشكك .2

ة وفي حالة تال   ت و  أيور العتاو ويتيع ا لرار علخ   قة التكورم "عكدا الفكروح القكاهرص" ،المدة أدناه وذلك خاللالبلدية 
 :وتاصم م  مستحقاا التورم

 48مك  قبك  التكورم الجكخر  نكدري  لألر ك ة و الي ك  و  واكو  اسكتنتي تتكدام الستنتي البالط الل من تاريخ استالم الطلب ساعة
  أو م  يتثل 

 لالستنم ساعتين من تاريخ استالم الطلب. 
 

التاتبكراا التتاصصكة  أحكدالحك  فكي ايكراب يتيكع ال حو كاا التابريكة علكخ التكوام التكورمص الكخ التوقكع فكي  ج ة التشكتريةلل .3
واسكتبدال ا بتكوام  التوقكعالتكورمص الكخ  تكوامالم ا الكة ت كالي ة وفي حالة سقوط ال حض اتحتك  التكورموعلخ   قة التورم والتعتتدص

وفقا للتوا  اا وتعليتاا الت ندس  لتن ت  االشغاو علخ التوقع باإللافة الخ ت اليم العتالة الال مة ةمتوافقة مع التوا  اا
 .التشرح

عكوو لتكدص سكنة مك  " وبحتك  ت كو  سكارية الت شي ل جديـد 30,000كمبل  مقطوع بميمة "علخ التورم تقديم ك الة حس  تن تك   .4
تاريو توقيكع العقكد و كامرص عك  بنك  او ماسسكة ماليكة معتتكدص فكي منكاا  السكلطة الوانيكة ال لسكطتنية بال يتكة والتكدص التحكدمصة 

 تنككاقضت ككو  ت ككاليم استصككدارها علككخ   قككة التككورم ويعتبككر تقككديم ال  الككة بال يتككة التحككدمص شككراا ر يسككيا للتعاقككد مككع البحتكك  و 
 .تناقصةالحاو علي  ت  اال

التكخم التكورم بتقكديم مطال ككة ماليكة واحكدص فكي   ايككة كك  شك ر تبكت  مجتككوي االرسكالياا التكي تكم توريككدها ل ك ا الشك ر وت ا ككتل اة  .5
اكوم مك  تكاريو اعتتكام التطال كة التاليكة مك  قبك  مكدار ما كرص التشكاريع حتك  تعتبككر 28ويكتم اعتتكام تكاريو اسكتحقا  الدفعكة لغايكة 

دص القا و يككة السككتحقا  الدفعككةة ويككتم  ككرح التسككتحقاا بعككد ابككرا  فككاتورص مشككتغ  مككرمض ومصككم التصككدر هكك ب التككدص هككي التكك
 وبعد  دور  تا ج ال حو اا التابرية. 

علخ التورم عند تسليم التوام التورمص للتوقع أ  يقدم ارسكالية للتراقك  او مك  يتثلك  فكي التوقكع التكورم لك  وذلك  للتوقيكع علت كاة  .6
 أا ارسالية يتر موقعة م  التراق  أو م  يتثل  أ ناب اعتتام التطال اا التالية.ول  انفر في 

 االلتخاماا العامة للتورم: .7
  )التحاففة علخ متتل اا الدوا ر والتاسساا والبلدية وأمالك الغتر مالو عتلية التوريد )البلديكةة ال  ربكابة االتصكاالاة التيكاب

 خ   قة التورم.وفي حالة احداث اا لرر اتم تصليح  عل
 . ا  ت و  سياراا النق  الاا ة بالتورم والتتج ة لتواقع التوريد مامنة تأمت  شام 
 ت ندس التشرحللقاايا ال لسطتنية وتسليت ا الحصوو علخ ش امص مطابقة لجتيع التوام التورمص م  ماسسة التوا  اا والت 
  والتوام واالشياب وأمالك الغتر.التقتد بقوا ت  السالمة العامة وسالمة ا شااص والتعداا 
  ة وبحتكك  الج ككة التشككتريةأ  اككام  علككخ التككوام والتج تككخاا والتعككداا وا شككااص وككك ل  التككأمت  الشككام  لككد االمطككار باسككم

 ت و  ت اليم استصدارها علخ   قة التورم.
 

الحتولككة واتاككاذ كافككة وسككا   الحتايككة وعليكك  تغطيككة  ةعلككخ التككورم االلتككخام بعككدم تحتتكك  حتولككة أكبككر مكك  الحتولككة التسككتوح ب ككا .8
كافككة الت ككاليم  التككورم ح ذلكك  اككتم تنفيككم الشككواري وتحتتكك وباككال ةالال مككة لعككدم السككتاح بسككقوط التككوام التحتلككة علككخ الشككواري

 التترت ة ع  ذل .واالتعا  االمارية 
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 : المواصفات الفنية:ثالثالجزء ال
 :البالط االسمنتي المتداخل .1

 ASTM C936-82ا قا للتوا  اا االمريكية   ومقاسات  وأشكال  وألوا   م  بجتيع أ واعالبالط التتدايكو  
ال نية ل  ا العقد وا قا لتعليتاا الت ندس التشرحة ويج  ا  يكو  البالط م  مرسا ة استنتية مناس ة  واالشتراااا

 -الي: للطر  وفي يتيع ا عتاو علخ التورم االلتخام بتا 
 التكسور او التشوب في أا حاو م  ا حواو.عدم توريد البالط  -أ

 .3كغم/م450يق  التحتوى االستنتي ع   أال - 
 وتنخي  حخماستادام رافعة ملية لتحتت   ويراعخ لرورص ةللتواقع علخ مشاتيح مشبية انق  البالط في عبواا محخمة -ا

 البالط.
م استبداو البالااا التلو ة بأمرى وفي حالة ويوم شقو  أو كسر أو بقع أو تلوث علخ سطح البالط فعلخ التور  -ث

  في ة.
ة 2 توت /ملم40ال يق  الرغط  ى قطعة ع  و  2 توت /ملم 49يج  أال يق  متوسط مقاومة الرغط في البالط التتدام  ع   - 

بالاة ل   2وعلخ أ  اتم فحض عتناا م  البالط التقدم في التاتبراا التعتتدص وحس  ا  وو ال نية وذل  بتعدو 
ملم وال اخيد للعتنة الواحدص ) ى قطعة( 5اة كتا ويج  أ  ال اخيد معدو البرا في البالط التتدام  ع  بال 1000

 ملم.6ع  
 ASTM C418ملم ا قا للتوا  ة 3باالحت اك ع   التآك ال تخيد مقاومة يج  ا -ح
 ساعة. 24بعد  %5ع   وال اخيدمقا    10بعد  %2اإلمتصاص للبالط التتدام  ال اخيد ع   -خ
 ملم في يتيع االتجاهاا.2الت اوا في ا بعام ال اخيد ع    -م

 
 اإلسمنت: .2
اوما وم تا بل  60ال ا مرخ علخ تاخين  أكثر م   مك  ح  الت ندس ايراب االمت اراا الال مة علخ اإلستنم .1

 عدم ه ب االمت اراا فإ  ا تتم علخ حسا  التورم.
   اا ال ياسية التعتوو ب ا لإلستنم البورتال دا.يج  أ  يكو  اإلستنم التورم بورتال دا مطابقا للتوا .2
يج  أ  تراف  ك  شحنة ش امص م  الشركة الصا عة أو م  التورم وأ  تشتر ه ب الش امص الخ  تا ج االمت ار  .3

 الال م للتجتدة والالو م  العتو  والشوا  ة والنعومة. اال رغاطة والوقمبالنس ة الخ مقاومة 
 

 الطوب الخرساني  .3
 توام:ال 2.1
 التطكككاب  : يجككك  أ  يسكككتعت  فكككي  كككنع الطكككو  الارسكككا ي اإلسكككتنم البورتال كككدا العكككاما أو اإلسكككتنم البكككو وال ية اإلســـمنت

 .ال نية توا  االل
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 يج  أ  يستعت  الركام الناتج مك  كسكر الحجكر الطبيعكي أو مك  حصكخ الوميكا  النكاعم أو الرمك  السليسكي التتككدر  أو الركام :
التكككي تعطكككي الطكككو  الاصكككا ض التنصكككوص علت كككا فكككي هككك ب التوا ككك ااة وكككك ل  التف ككككر التال كككم ملكككيط مكككن مة بالنسككك  

للتوا كك اا يكككو  الركككام أيرككا مطابقككا  و . تتككرك بككدو  قصككارص ويكت ككي بت حتلكك  للجككدرا  التككي سككيطل  قصككارت ا أو تلكك  التككي
 .ال نية

 للتوا  اا ال نيةالعتلياا مطابقا  : يج  أ  يكو  التاب التستعت  في الالط واإلاناي ويترها م  المـاء. 

  ناعة الطو : 2.2
   تج ككخ الالطككاا الارسككا ية مكك  التككوام التاتككارص بككالالط التيكككا يكي. تالككط التككوام وهككي فككي الحالككة الجافككة حتككخ تشككك  مليطككا

جا سكة ذاا قكوام متجا سا ة  م يراح التاب الخ الاليط حس  ا  وو ويجرا الالط في الحالة الرا ة حتخ تصك ح الالطككة مت
 كغم( للتتر التكع  م  ملطاا الطو . 200مقبوو. ويج  أال تق  كتية اإلستنم التستعت  ع  )

  يككك ا الطككو  بالشككك  التطلككو  مامكك  قوالكك  معد يككة مصككنعة تصككنيعا  مقيقككا  مككع اسككتعتاو ال ككخ التيكككا يكية وبككالترمم الكك ا ال
 يك ي إلعطاب الطو  أقصخ مم  متك .

 ( سكاعة ويكرب بعكدها بالتكاب لتكدص  ال كة أيكام متتاليكةة بحتك  يككو  الكرب 24امراي  م  القوال  لتدص قكدرها ) يج   الطو  بعد
 بالتقامار وال تياا التي ترت  بقاب الطو  را ا  مالو تل  التدص.

  يكة أمكرىة بحتك  يجتع الطو  ويح ظ في مجتوعاا بحت  ال تت سكر حوافك  و وايكاب ويكرب بعكدها بالتكاب لتكدص أربعكة أيكام متتال
 يكو  الرب بالتقامار وال تياا التي ترت  بقاب الطو  كل  را ا  مالو تل  التدص.

 ( اومككا  مكك  تككاريو  ككنع ة هكك ا ويسككتح بككإيراب التعالجككة بال اككار 28ال يسككتح باسككتعتاو الطككو  فككي أعتككاو البنككاب قبكك  مككرور )
 ا في مدص أق ة وحس  موافقة الت ندس.للحصوو علخ الاصا ض التشغتلية التنصوص علت ا في ه ب التوا  ا

 العتنكاا: 2.3
( 123/1979( و)م   أ/84/1979تام  العتناا لغاياا االمت ار ا قا  لتا ورم فكي التوا ك اا ال ياسكية ا رم تككة أرقكام )م   أ /           

 (.277/1982( و)م   أ/276/1982و)م   أ/

 مطابقة التوا  اا: 2.4
ة للتوا  اا اذا ايتا ا يتيع  تكاذ  ال حكض واالمت كاراا التنصكوص علت كا كاملكةة وخال فتامكك  عتنكاا تعتبر اإلرسالية مطابق

مراع ة العدم وتجكرا علت كا االمت كاراا مجكدما ة وتعتبكر اإلرسكالية مطابقكة ل ك ب التوا  ككاا اذا ايتكا ا يتيكع  تكاذ  ال حكض 
فتعتبكر اإلرسكالية يتكر مطابقكة ل ك ب التوا ك ااة ويجك  ترحتل كا فكورا  التأموذص مجدما  واالمت اراا التنصكوص علت كا كاملكة وخال 

 م  التوقعة علخ   قة التقاوو الاا ة.

 االمتبكاراا: 2.5
 ( اوما  عتا الي:28ال تق  مقاومة ال سر لطو  الجدرا  يتر الحاملة واو  العقد بعد مرور ) 

 ( الحد ا م خ  ا اوبة.2كغم/سم 35)     -أ
     ( ا /التتر التكع  كحد أم خ وذل  بعد حسم ال راياا.1.7سم( )7ة الطو  الت رغ ستاكة )ت و  كثاف 
   ( م  الو   الجاح.%20يكو  امتصاص الطو  للتاب ) 
  :ت و  مقاساا الطو  اإلستنتي كتا الي 

 ت اوا مقبوو بالتقاس. 1% ما هو مولح في يدوو ال تياا: حس  ة االرت اية الطووالعر   -أ



 

8 | P a g e 

 

 :والحدائق جبه االرصفة والجزر .4
 سككم للحككدا  10*20و لألر كك ة سككم 25*17للجككخر و سككم 25*25قيككاس الصككنع  مسكك قة كنككدري  ي كك توريككد أ  اككتم  -أ

  الدورا .لخوم تن ت   م¼و  م½بطوو  ي  توريد أيرا اتم مترة وبحت  1بطوو 
التكككدموك  كككناعة  (B300)و  يجككك  أ  اكككورم حجكككر الجب كككة بحتككك  يككككو  مطابقكككا للتوا ككك اا ومصكككنوعا مككك  ال كككاا - 

منتفتكة مك  العتكو  و   فيم مكاليالتوقع التطلو  ذاا سطح  الخيج  توريدها التاتبر و  ومالعا ل حضيكا يكية م
 الخوايا.

 ( وذل  حس  التالي:2008-84م.ح )ال لسطتنية التورمص مطابقة للتوا  اا ال ندري  ي   ا  ت و  يج   -ا

Standard items Test Type 
Specification 

Sample Specimen 
 Max 0.5% الطولية" تقعر/تحد " في اوو الحجر % ا سطحاستقامة  2-1-1
 Max 1% of Kerb Length تعامد سطح التقطع م  اوو الحجر % 2-1-2
 %0.5 استقامة الحواح 2-1-3
 ملم كجد أعلخ3فجواا مع ارت اي  5 التجوي اا والنتوباا 2-1-4

2-1-5 
Cracks 
L≤ 1m 

1m<L 

Max. 
3(Cracks (5*50mm) 
2(Cracks) (5*50mm) 

2-2 

Dimensions* 
L 
H 
E 
D 
C 
B 
A 

 
1000±10 
250±5 

- 
30±3 

125±10 
25±3 

170-3,+5 

2-3 Flexible strength (KN) Min 
22.1 

Min 
17.3 

   في التوا  ة 1-2-4-3/1بتوي  شك 
 

ال مككة للتككوام التككورمص مكك  ماتبككر معتتككد لككدا ا وعلككخ   قككة بككإيراب يتيككع ال حو ككاا التابريككة ال الج ككة التشككتريةسككتقوم  -ث
ة وسككتتم مصككم الج ككة التشككتريةالاا ككةة وال يحكك  للتقككاوو االعتككرا  علككخ التاتبككر الكك ا تككم امتيككارب مكك  قبكك   التككورم

 الترحلية. التورمت اليم ه ب ال حو اا م  مطال اا 
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 رابع: نماذج المناقصةالجزء ال
 

 عرض عطاء(: نموذج 1نموذج رقم )
 

لمواقـع والحـدائق  والجـزر لألرصـفةجبـه كنـدرين و واسـمنت  بالط اسمنتي متـداخل وطـوب اسـمنتي مناقصة توريد المشروع:
     ةمدينالمختلفة في 
  RamMun/RM/2020/004 رقم:مناقصة 

 

 .............(:...........................................................المشترية الجهة)السادة الى 
 

ا عتككاو التكك كورص للتشككروي  بتن تكك الاا ككة  التناقصككةويتيككع الو ككا   وتعليتككاا  بدراسككة شككروط العطككابقتنككا بعككد أ  
أعككالب وت  تنككا ماهتت ككا ويتيككع الفككروح التحيطككة ب ككا وسككا ر العككاماا التحليككة والرسككوم والعتككاو واآلليككاا ويترهككا مكك  

 التوقعت  أم اب: ا مور التي ل ا عالقة ب ا فإ نا  ح 
………………………………………………………………………………………………………………………………  

 الج كة التشكتريةم  توريد موام الخ مواقع العتك  حسك  تعليتكاا  عر  بأ   قوم بتن ت  كام  ا عتاو التطلوبة  .1
 وبا سعار الت كورص في يدوو ال تياا. وموا  اا التناقصةووفقا لشروط 

نا أ   قدم ال  االا التطلوبة )ا  ويدا( م  البنوك التعتتدص لديكم وبال يم التطلوبة و تع د في حاو قبوو عطا  .2
 .التناقصةوحس  النتاذ  الترفقة في و ا   

و وافكك  علككخ أ   لتككخم ب كك ا العككر  لتككدص تسككعت  اومككا  ابتككداب مكك  التككاريو التحككدم السككتالم العطككاباا وي قككخ هكك ا  .3
 العطاب ملخما  لنا اتلة ه ب التدص.

خلخ أ  اتم اعدام عقد االت اقية الرستي والتوقيع علي  فإ  عرلنا هك ا مكع قكرار اإلحالكة يشكك  عقكدا  ملخمكا  بتننكا و  .4
 وبتن م.

ول كم الحك  فكي  علكخ أقك  ا سكعار أو قبكوو أا عكر  صالتك كور  التناقصكةو علم ك ل  بأ  م يتر ملخمت  بإحالة  .5
 مت  لبيا  أس ا  ذل .وأ  م يتر ملخ  علخ أكثر م  مورم التناقصةتجخ ة 

 ا  ه ا النتوذ  وملحق  يشكال  يخبا  م  و ا   ه ا العقد. .6
 

 حرر هذا العرض في اليوم:  ..................... من شهر: ................ عام: .......................
 ....................توقيع المناقص: .................................... شاهد: ....................
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 العقد (: اتفاقية2نموذج رقم )
 

                 المدينةلمواقع مختلفة في  والحدائق والجزر لألرصفةجبه كندرين و واسمنت  بالط اسمنتي متداخل وطوب اسمنتي مناقصة توريد:المشروع
  RamMun/RM/2020/004:  مناقصة رقم

 

 ..........................................................ويتثل ا   دية رام هللابل(   الج ة التشتريةفري  أوو:  )
 .....................................................................................................وعنوا  : 

 .....................................ل  ويتث   ...................................(  التورمفري   ا ي:  )
 ....................................................................................................وعنوا  :  

 مقدمة العقد:

والجخر  لألر  ةي  و/أو ي   كندر  بالط استنتي متدام  واو  استنتيتوريد تري  في  الج ة التشتريةبتا أ  
فقد وذل  حس  البنوم التدرية في و ا   التناقصة للتشروي الت كور أعالبة  ةلتواقع ماتل ة في التدانةوالحدا   

وذل  حس  سعر الوحدص التدو  في تتم التوافقة علخ العر  التقدم م  ال ري  الثا ي )التورم( لتن ت  التشروي 
  رافة.يدوو ال تياا واالسعار شامال لري ة ال يتة الت

 وقد اتفق الطرفان على ما يلي:

 مقدمة العقد يخب ال اتجخأ من    أوال :

 التستنداا اآلتية والترفقة ب  ا العقد يخبا  ال اتجخأ م  االت ا  وهي: ا يا :  
 للتناقصت تعليتاا الو   العت  و  .
 الشروط الاا ة للعقد .
 التوا  اا ال نية العامة للتشروي .
 يدوو ال تياا .
 والنتاذ  الترفقة التناقصةاستتاراا  .

 توقيع ال ريقا  علخ ه ا العقد يعتبر بتثابة توقيع ل تا علخ كافة التستنداا الت كورص والترفقة ب  ا العقد.   الثا :

 شروط االتفاق:

سككاعة  48بطلكك  التككوام قبكك  فإ  ككا ملخمككة  التككورموافقككم علككخ العطككاب التقككدم مك   الج ككة التشككتريةحتك  أ   .1
حسكك  التوا كك اا وا قككا  لألسككعار التت كك  علت ككا  بتوريككد التككوام ال ريكك  الثككا يلتقابكك  التككخم ة وبامكك  العتكك 

أو  الج كة التشكتريةوا قا  لألوامكر والتعليتكاا التكي تصكدر عك  ة بتوي  يدوو ال تياا واالسعاروالترفقة 
 .م  انو  عن ا

 تكدصال مكالوسك  موا ك اا االت كا  حسك  هك ا العقكد وح للتكوام( التكورمال ري  الثكا ي ) توريدفي حالة عدم  .2
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تحتتك  التكورم كافكة ا لكرار  التشكترية للج كةالطلك  يحك  تكاريو اسكتالم م   التحدمص في الشروط الاا ة
 مث  أيور العتاو واآللياا وتوريد موام م  مورم ممر مع تحتت  ال ري  الثا ي كافة الت اليم اإللافية.

 ت  السككالمة العامككة وأ  يحككافظ علككخ سككالمة ومتتل ككاا الغتككر ( أ  يطبكك  قككواالتككورمعلككخ ال ريكك  الثككا ي ) .3
ة وعليكك  أ  التككخم بإعككامص توريككد التككوام لتوقككع العتكك ويتحتكك  التسككاولية كاملككة عكك  أا ألككرار يسككبب ا أ نككاب 

 الحاو الخ ما كا  علي  قب  البدب في العت .

اريو توقيكع ات اقيكة العقكد وشكاملة ابتكداب مك  تك ة25/12/2020العقكد سكارية الت عكوو لغايكة  مدص تن تك ت و   .4
  يام العط  وا  يام الرستية.  

باصككم كافككة الرسككوم التاليككة التسككتحقة علككخ التككورم قبكك  ا ككدار أيككة مفعككة مسككتحقةة  الج ككة التشككتريةتقككوم  .5
 وبشك  تلقا ي.

بكر القكوا ت  تاتض محاكم السلطة الوانية ال لسطتنية بالنفر في أا  خاي قد انشأ ع  تن ت  ه ا العقكد وتعت .6
 التعتوو ب ا في التنطقة هي التريع ل ض أا  خاي.

( فكككي أا مككك  التكككورمالغكككاب العقكككد بتويككك  كتكككا  مطكككي مويككك  الكككخ ال ريككك  الثكككا ي ) ج كككة التشكككتريةلليحككك   .7
 الحاالا اآلتية:

 اذا  در لدب قرار بتصامرص متتل ات  بعد افالس . .

 ال م في العقد كشركاب.اذا أيرى ات اقا  لتحوي  العقد لصالح ما ني  أو امم .

 .التورمسواب كا م بقرار محكتة أو كا  برلخ  التورماذا تتم تصفية شركة  .

اذا تال  أو ت او  ع  ال يام بتن ت  أا عت  اتعل  ب  ا االت ا  وذل  بعد امطارب كتابيا  بالتن ت   .
 مالو مدص س عة أيام. 

 يام  بالغ  لتن ت  ا عتاو." قد قدم رشوص أو قالتورماذا  بم بأ  ال ري  الثا ي " .

 ع  العقد. التورماذا تالخ  .

 يكو  النض ل  ب االت اقية باللغة العربية وهي اللغة التعتتدص والتريع عند أا مالح. .8

 حررا ه ب االت اقية ووقع علت ا اوم ......................... تاريو ....................... . .9
 

 (الموردالفريق الثاني )
 

 (الجهة المشتريةالول ) الفريق

 التوقيع: ..............................................
 

 االسم: ...............................................
 

 الوظيفة: .............................................

 وقد شهد على ذلك: ..................................

 ...............................................التوقيع: .
 

 االسم: ..................................................
 

 الوظيفة: ...............................................

 وقد شهد على ذلك: ....................................
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(: كفالة حسن التنفيذ3نموذج رقم )  
 

                  المدينةلمواقع مختلفة في  والحدائق جبه كندرين لألرصفة والجزرو واسمنت  بالط اسمنتي متداخل وطوب اسمنتي مناقصة توريد:المشروع
  RamMun/RM/2020/004:  مناقصة رقم

 

 إلى السادة بلدية رام هللا
 

  قككككد ك كككك…………………………………………………………………… يسككككر ا اعالمكككككم بككككأ  مصككككرفنا 
باصككككككككوص ………………………………………………………………………  التككككككككورمبك الككككككككة ماليككككككككة 

بتبلككككككككككككككك  ……………………………………… لتشكككككككككككككككروي …………………………  تناقصكككككككككككككككة رقكككككككككككككككمال
…………………………………………………………….. فقككككككككككككككط ………………………………… 

م وذل  لرتا  تن ت  العقد التحاو علي  حس  الشكروط الكوارمص فكي و كا   العقكدة وخ نكا  تع كد بكأ   كدفع ل كم مجكرم ورو 
أوو الكك  مطككي مككن م التبلكك  التكك كور أو أا يككخب تطلبو كك  منكك  بككدو  أا تح ككظ أو شككرط مككع ذكككر ا سكك ا  الدا يككة 

قد رفض أو أم   في تن ت  أا التخامات  بتويك  العقكد وذلك  بصكرح النفكر عك  أا اعتكرا   التورمل  ا الطل  بأ  
 علخ ايراب الدفع. التورمأو مقالاص م  يا   

 
الة سارية الت عوو م  تاريو  دورها ولحت  تسلم ا شغاو التنجخص تسكلتا  أوليكا  وبتويك  العقكد التحكدم وت قخ ه ب ال  
 .الج ة التشتريةما لم اتم تحدادها أو تجدادها بناب علخ ال  ………………………… مبد يا  بتاريو 

 
 

 ……………………………………………………توقيع الكفيل / مصرف 
 ………………………………………………………المفوض بالتوقيع:  

 ……………………………………………التاريخ:  
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  للمناقصيننموذج تقدير الكفاءة : ( 4نموذج رقم )
                  لمواقع مختلفة في المدينة والحدائق وجبه كندرين لألرصفة والجزر بالط اسمنتي متداخل وطوب اسمنتيمناقصة توريد :المشروع

  RamMun/RM/2020/004مناقصة رقم : 
 

  -ي التاسسة ) ترف   ساة م  عقد تأسيا ماسسة التناقض( : و  .1
 ..…..………………..………مكا  وسنة تسجت  التناقض  - 
 …………………………للتناقضمنطقة العت  ا ساسية  -       

 

       حجم ا عتاو التورمص م    ا  وي ه ا العطاب مالو السنواا الثالث التالية مبتنة بالشيك  الجداد: .2
 قيمة العمل المورد العمل الموردنوع  اسم الجهة المشترية عاسم المشرو  

2017     
2018     
2019     

 

  الشركة:االتفاقيات الحالية قيد التوريد لدى  .3
 مدة التوريد امر المباشرة الجهة المشترية اسم المشروع الرقم

1.     
2.     
3.     
4.     
 

 تلزيمها وأسماء المرشحين للميام بها : " أعمال التوريدات من الباطن المزمع .4
 مدة العمل في هذا المجال اسم وعنوان المرشح لتنفيذها قيمة التوريدات من الباطن أجزاء العمل الرقم

1.     
2.     

 
 

 إثبات مقدرة المورد المالية )حساب البنوك مثال( .  .5
 اثبات المقدرة المالية المبل  البيان الرقم

1.    
2.    

 

 
 مقدرة المورد المالية والفنية. إلثباتمالحظة: يطلب ارفاق شهادات االنجاز واالثبات للمعلومات المدرجة أعاله حال طليها وذلك 

 
 

 
 



 

14 | P a g e 

 

 : جدول الكميات واالسعارخامسالجزء ال
 

 قع مختلفة في المدينةلموا والحدائق جبه كندرين لألرصفة والجزرو واسمنت  بالط اسمنتي متداخل وطوب اسمنتي مناقصة توريد
 1-1رقم  جدول الكميات والسعار

 الكمية الوحدة بيان العمل الرقم
 سعر الوحدة

 شي ل أغورة
1.1 
 

 

أيور وت اليم توريد و ق  بالط استنتي متدام   بالط اسمنتي متداخل:
 ا موقع  با لوا  التي يحدمها الت ندس سم6*10*20 لألر  ة بأبعام

والسعر يشت  التشاتيح الاشبيةة وتن ت  ك  ما الخم  ةانةمام  حدوم التد
 1 2م بتوي  التوا  اا وتعليتاا الت ندس التشرح لت  حدوم العقد.

  

   1 2م ول   بدو  أيور  ق . 1.1رقم  كالبند الساب  1.2
 V-kerb قنوات لتصريف مياه االمطار بالط أيور وت اليم توريد و ق   1.3

ة والسعر يشت  التشاتيح وقع مام  حدوم التدانة ا م لخلجان الطرق
بتوي  التوا  اا وتعليتاا الت ندس التشرح الاشبيةة وتن ت  ك  ما الخم 

 1 م.ط .لت  حدوم العقد

  

   1 م.ط ول   بدو  أيور  ق . 1.3رقم  كالبند الساب  1.4
2.1 
 

 

تق   الم رغ  توريد و ق  او  استنتيأيور وت اليم  :يتالطوب االسمن
والسعر يشت   ةبا بعام التحدمص أم ابو  2كغم/سم35مقاومت  لل سر ع  

بتوي  التوا  اا وتعليتاا الت ندس وتن ت  ك  ما الخم ة التشاتيح الاشبية
   وذل   ا موقع مام  حدوم التدانة. ةالتشرح لت  حدوم العقد

  

   1 عدد سم.7*20*40بأبعام  م رغ استنتياو   2.1.1
   1 عدد سم.10*20*40 بأبعامم رغ  استنتي او  2.1.2
   1 عدد سم.15*20*40بأبعام  م رغ او  استنتي 2.1.3
   1 عدد سم.20*20*40بأبعام  م رغ او  استنتي 2.1.4
     ول   بدو  أيرص  ق  2.1كالبند الساب  رقم  2.2

   1 عدد سم.7*20*40بأبعام  م رغ او  استنتي 2.1.1
   1 عدد سم.10*20*40بأبعام  م رغ او  استنتي 2.1.2
   1 عدد سم.15*20*40بأبعام  م رغ او  استنتي 2.1.3
   1 عدد .سم20*20*40بأبعام  م رغ او  استنتي 2.1.4
3.1 
 

لألر  ة أيور وت اليم توريد و ق  ي   كندري   لألرصفة:جبه كندرين 
تشرح بتوي  التوا  اا وتعليتاا الت ندس ال سم2517**100بأبعام 

 1 م.ط وذل   ا موقع مام  حدوم التدانة. ةلت  حدوم العقد
  

   1 م.ط .بدو  أيور  ق كالبند الساب  ول    3.2
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 بلدية رام هللا
 لمواقع مختلفة في المدينة والحدائق وجبه كندرين لألرصفة والجزرواسمنت مناقصة توريد بالط اسمنتي متداخل وطوب اسمنتي 

 2-1رقم  ارجدول الكميات والسع

 الكمية الوحدة بيان العمل الرقم
 سعر الوحدة

 شي ل أغورة
4.1 
 

و ق  ي   كندري  للجخر بأبعام وت اليم توريد  أيورللجزر: جبه كندرين 
بتوي  التوا  اا وتعليتاا الت ندس التشرح لت  و  سم25*25*100

 1 م.ط .وذل   ا موقع مام  حدوم التدانة ةحدوم العقد
  

   1 م.ط .كالبند الساب  ول   بدو  أيور  ق  4.2
5.1 
 

بأبعام  للحدا  وت اليم توريد و ق  ي   كندري   أيور :حدائقجبه لل
بتوي  التوا  اا وتعليتاا الت ندس التشرح لت  و  ،سم10*20*100

 1 م.ط .وذل   ا موقع مام  حدوم التدانة ةحدوم العقد
  

   1 م.ط  ق . كالبند الساب  ول   بدو  أيور 5.2
     االسمنت 6.0
أيور وت اليم توريد و ق  استنم اسوم بتوي  التوا  اا وتعليتاا  6.1

 1 طن الت ندس التشرح لت  حدوم العقد و ا موقع مام  حدوم التدانة.
  

   1 طن ( ول   بدو  أيور  ق .6.1كالبند الساب  رقم ) 6.2
ض بتوي  التوا  اا وتعليتاا أيور وت اليم توريد و ق  استنم ابي 6.3

 1 طن الت ندس التشرح لت  حدوم العقد و ا موقع مام  حدوم التدانة.
  

   1 طن ( ول   بدو  أيور  ق .6.3كالبند الساب  رقم ) 6.4
    

 

 ..................................................................:.........................................المورداسم 
 ............................................................:.............................................الموردعنوان 

 ...........................................................رقم التلفون والفاكس:......................................
 .....................................................................:..............................الموردتم وتوقيع خ

 

  :مالحفة
 .اتوي  علخ مقدم العطاب التوقيع علخ كافة   حاا يدوو ال تياا 
  سعر الوحدصيدوو ال تياا أعالب هو للتسعتر علخ أساس "unit rate" ياا التتوقع توريدها في أا البيةر ع  ال تبغض النف 
 م  ماسسة التوا  اا والتقاايا ال لسطتنية خ التواقعال علخ التورم الحصوو علخ ش امص مطابقة لجتيع التوام التورمص. 


