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 الدعـــــــــوة للمناقصـــــــة
 

                                              RamMun/RM/2020/005رقم العطاء: 
 
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ المحترم / المحترمين.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحضرة السيد / السادة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 بعد،تحية طيبة و 
 

 المدينةلمواقع مختلفة في  باطون جاهز مناقصة توريدالموضوع: الدعوة ل
 

"، لمواقع مختلفة في المدينـةباطون جاهز توريد "تدعوكم بلدية رام هللا لتقديم أسعاركم لالشتراك في مناقصةة        
ت وعةد  ومةوا و وفةل المواتةفات العمة  مةع عمةاف وفن ة ع و ليةا الية  مةا يتتةا وكة   اآلليات المختلفةاستخدام ب وذلك

يمكةةةنام التصةةةوف علةةة  ثنةةةخة مةةةع و ةةةا ل  ا شةةةغاف العامةةةةو والمواتةةةفات الفلنةةةط نية لةةةو ار غاف الطةةةر  العامةةةة  شةةة
مقابة  مبلةغ ر ةر و  ودةالف سةاعات الةدوام الرسةميمبنة  بلديةة رام هللا -مركة  ددمةة الهمهةوروشروطها مع  المناقصة

 فقط. ما ة  والر أمريكي والر أمريكي"  100" قيمت  منتر 
 

وذلةك "و لمواقـع مختلفـة فـي المدينـة باطون جاهز مناقصة توريدترس  العطاءات بمظاريف مختومة ويكتب عل هةا "
 كمبلةغ مقطةوب بميمةة  مةع بنةك معتةره بة  متليةا  بكفالة بناية  ةمرفقالتاريخ والوقت المتد يع في اعالن الصتف  قب 
 ايومة 120والافالة سارية المفعوف لمةد   يوما90ساري المفعوف لمد   العرض عل  أن يكون و "شيكل جديد10,000"

ر ةر مق ةد  ب قة  االسةعار ولهةا  الههةة المتةترية أية مناقصة بخةاله ذلةكو علمةا بة ن و وال ينظر فيمع تاريخ االقفاف
ون ابةةداء االسةة ا   دبةة هةةاحنةةب مةةا تةةراب مناسةة ا او الغاء المناقصةةةته  ةةة ويتةةل لهةةا التةةل فةةي عةةدم ابةةداء ا سةة ا و 

رسو تفاء اجور االعالن بالصتف عل  مع يتم استيو  ووقاثوثيةمالية  دون ان يترتب عل  هذا االلغاء اية مطال اتبو 
 .المناقصةعلي  

 واقبلوا االحترام 
 

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

هللا  مدينة رامتوريد دلطات باطون جاه  ب ثواع  المختلفة وب ي كمية لمواقع مختلفة في  يتم  العم  :العملوصف 
 وذلك بموجب المواتفات العامة  شغاف الطر  والمواتفات والتروط المرفقة.

 

عل  أن يبة ع بعطا ة  عنواثة  الاامة و وان بالشيكل الجديد يقدم المناقص عرض  عل  الننخة ا تلية للمناقصة  -أ
 المتترية عع ك  تغ  ر في عنواث . الههة يخطر

 

عليةةة  اسةةةم ورقةةةم المناقصةةةة فقةةةط  ون أي اشةةةار  تةةةدف علةةة  اسةةةم  ويكتةةةبيقةةةدم العطةةةاء فةةةي مغلةةةف مقفةةة  ومختةةةوم  - 
 ويوضع العطاء  اد  الصندو  المخصص لوضع العطاءات. والمناقص

  

بةة  أي استفنةةارات تةةر  قبةة  الموعةةد المتةةاريع ولةةع تق  ا ةةر أيةةة استفنةةارات عةةع موضةةوب المناقصةةة تقةةدم دطيةةا الةة   -ت
 النها ي لتقديم العطاءات ب ق  مع  ال ة أيام.

 

ان تااليف تتض ر العطاء هي منؤولية المناقص وحدب ولع يةتم تعويضة  عنهةاو وعلة  المنةاقص االستفنةار مةع  -ث
 الههات المعنية عع كافة المعلومات المتعلقة بالمتروب. 

 

التيك  الهديد ويوضع سعر الوحد  لا  تنف حنةب الهةدوف ولةع يقبة  أي أ( تاتب أسعار العطاءات بالتبر وب
 ما لم ينص عل  ذلك في و ا ل المناقصة. مقطوب( )مبلغعرض ر ر مفص  

 ( علةة  المنةةاقص توقيةةع جميةةع أورا  العطةةاء وداتةةة جةةداوف ا سةةعارو وسةةوه لةةع ينظةةر بةة ي ا عةةاء يقةةدم مةةع 
 ا  .المناقص بعد فتح المظاريف بتصوف دط  في عط

 

مناقصةةةو وتقةةديم للعلةة  المنةةاقص ان يقةةدم سةةعر الوحةةد  بنةةاء علةة  التةةروط العامةةة والخاتةةة والمواتةةفات الفنيةةة  - 
العرض يعتبر الت اما مؤكدا  بهذب التةروط والمواتةفات وال يتةل لة  شةطب أو تعةدي  أي مةع شةروط المناقصةة أو 

 .المواتفات الفنية وفي حاف مخالفت  لذلك يعتبر عطاءب الغيا  
وتعتبر عل  أثها الميمة التاملة الهديد أمام بنو  جدوف الاميات بالتيك   المناقصتاون ا سعار التي يدوثها  -ح

أية الت امات و أرباح و ضرا بو و أعماف تمه ديةو و أيدي عاملةو و موا و و و  لياتو  شغاف ذلك البند مع معداتو 
 أدرى بما ف ها الفتوتات المخبرية.

 

مق د  بقبوف أق  االسعار ولها التل في رفض أو قبوف أي عرض او ته  ة المناقصة  ون  الههة المتترية ر ر -خ
 بيان االس ا  او ته  ة بنو  المناقصة بالتك  الذي تراب مناس ا وبدون بيان االس ا . 

 

 قدم دطيا ال  قنم المتاريعو ولع تقب  أي استفنارات تر يان أية استفنارات عع موضوب المناقصة يهب أن  - 
 قب  الموعد النها ي لتقديم العطاءات ب ق  مع  ال ة أيام.
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ان يقدم سعر الوحد  بناء عل  التروط العامة والخاتة والمواتفات الفنية الخاتة بالمناقصةو  ناقصعل  الم -ذ
وتقديم العرض يعتبر الت اما مؤكدا  بهذب التروط والمواتفات وال يتل ل  شطب أو تعدي  أي مع شروط 

ة أو المواتفات الفنية وفي حاف مخالفت  لذلك يعتبر عطاءب الغيا و وسوه يتم است عا  ك  عرض ال المناقص
 يرفل الو ا ل المذكور  والضرورية والال مة لهذب المناقصة.

 

 تعبئة ثموذ ي  علو و قدر  المالية والعملية لتوريد ا عماف المطلوبةميهب أن يكون مؤهال وتتوفر لدي  ال المناقص -ر
 إل  ات مقدر  المقاوف الفنية والمالية.وذلك " ناقص عالافاء  للم "تقدير(: 4) رقم

 يتم توقيع العطاء مع قب  شخص مفوض بالتوقيعو ويرفل مع العطاء توك ال رسميا.  - 
 

 ةوتةةالت" شةةيك  جديةةد10,000“مقطــوع بميمــة كمبلــ  كةة  عةةرض يهةةب أن يكةةون مصةةتوبا  بكفالةةة المناقصةةة  -س
تةةةاريخ اقفةةةاف المناقصةةةةو وال يهةةةو  سةةةتب العةةةرض قبةةة  اثتهةةةاء هةةةذب المةةةد  او قبةةة  ترسةةةية مةةةع  ( يومةةةا  120لمةةةد  )

الههةةةة المتةةةترية  ون حاجةةةة التخةةةاذ أي اجةةةراءات قضةةةا ية.  المناقصةةةة لصةةةالحالمناقصةةةة واال يةةةتم مصةةةا ر  كفالةةةة 
الةةة بنايةةة المطلةةو  بموجةةب كف وسةةوه لةةع يلتفةةت الةة  العطةةاءات ر ةةر المصةةتوبة بكفالةةة المناقصةةة بكامةة  المبلةةغ

 كثةةر مةع كفالةة  أكثةةرعةع أحةد البنةةوك العاملةة ضةمع منةةاطل النةلطة الوطنيةة الفلنةةط نية وال يهةو   مة    تةا ر 
 مع مناقصة.

 

تر  كفالة المناقصة ال  أتتا  العطةاءات ر ةر المقبولةة بةدون طلةب مةنهم بعةد احالةة المناقصةة او اثتهةاء المةد   -ش
 المتد   لصالحية العطاء.

حنع التنف ذ بتنب شروط  كفالة-االحالةغ الالفتر  المنصوص عل ها في ب دالف-ن يقدم أ عل  المناقص -ص
 مناقصة.ثماذ  الاله ء الرابع:  در  فيالمو كفالة حنع التنف ذ (: 3رقم )وعلي  أن ينتخدم ثموذ   وعقدال
 

 الة ومصا ر  كفالة  دوفغاء االحلإليعتبر االدفا  في ت م ع كفالة حنع التنف ذ أو توقيع العقد سب ا  كافيا   -ض
التالي بترط أن يكون  االق  تالفةالعطاء. وفي هذب التالة يتل للههة المتتري  أن تت   العطاء عل  المناقص 

 منته ب جوهريا  للتروط المطلوبة وتثبت قدر  تاح   عل  تنف ذ بنو  العقد.
  

فةةي حةةاف كةةون  مت امنةةةومقةةاوف فةةي فتةةر  علةة  ثفةة  الكتةةد أقصةة  ههةةة المتةةترية أن تقةةوم بترسةةية عطةةا  ع للتةةل ي -ط
المنةةاقص المنةةته ب عطةةارب جوهريةةا  لتةةروط المناقصةةة والةةذي تةةم تق يمةة  بالتالفةةة االقةة  للعطةةاء ومنةةتوفي لاافةةة 

  .المتطل اتو متعاقد مع الههة المتترية في مناقصات أدرى 
متةةترية بةة ي تةةيغة كاثةةت اذا حةةاوف المنةةاقص الغةةل أو التالعةةب أو رشةةو  أحةةد مةةو في أو منةةتخدمي الههةةة ال -ظ

وسواء بتك  م اشر او بواسطة الغ ر فإث  يتل للههة المتترية الغاء العقد ومصةا ر  الت م نةات والافةاالت واتخةاذ 
 اإلجراءات التي تراها مناس ة.
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 : المواصفات الفنية: ثالثالجزء ال
 

 المـــواد:  1
واالشتراطات  سم 15×15× 15عل  مكع ات  لقو  الانر ثة والتد ا  ث يهب أن تاون فئات الخرسا: المتطلبات العامة 1.1

 وفقا لما هو مب ع في الهدوف التالي:الفنية والهامة لدرجات الخلطات الخرساثية حنب موا  الركام ب ثواع  

 
 درجة الخرسانة "2ن/ملم25درجة  2ن/ملم20درجة 

 :اشتراطات الركام الواج  تحميقها الخشن الناعم الخشن الناعم
 ثن ة االمتصاس كتد أعل  % .1 4 6 4 6
 ثن ة التاك  كتد أعل  % .2 35 - 40 -

 معاير النعومة .3 - 3.1-2.3 - 3.1-2.3
 ثن ة المكافئ الرملي كتد ا ث  % .4 - 70 - 65
 االتالة كتد أعل  .5 12 - 12 -
 ثن ة الات  الط نية او القابلة للتفتت حد أعل  % .6 18 - 18 -

 ثن ة الموا  المتفتة أو الخفيفة كتد أعل  % .7 1 0.5 1 0.5
 ثن ة الالورايد كتد أعل  % .8 0.5 0.5 0.5 0.5
 ( حد أعل  SO3% ثن ة الابريتات )النلفات  .9 0.35 - 0.35 -
 حد أعل % 200ثن ة المار مع منخ    .10 2.5 - 2.5 -

 الهدوف المرفل –التدر   .11 1.0 5.0 1.0 5.0
 ثن ة التتف واالستطالة حد أعل  % .12 20 - 20 -
  100/500معام  الصالبة  .13 0.22 - 0.22 -

 

 
 رقم المنخل

 تدرج الركام الخشن المستخدم في الخرسانة 
 النسبة المئوية المارة من المنخل

 1/2"ية قياسعدس 4/3"حمصية قياس  1"فولية قياس  1"½جوزية قياس  
"2 100 - - - 

½"1 80-100 100 - - 
"1 20-50 95-100 100 - 
"4/3  10-30 40-80 95-100 100 

ــــــر ال
 قم 

ـــــــــــــــــــــــوع  ن
 الباطون 

أدنى مقاومة كسر 
 2للمكع  كغم/ سم

أدنى مقاومة كسر للمكع  
 2م/ سمكغ للخلطات التجريبية

الحد الدنى لإلسمنت 
 المستعمل بورتلندي كغم

نسبة وزن الماء 
 القصوى إلى اإلسمنت

أقصى هبوط 
 مسموح به

1 B-300 300 345 400سم10 0.6 كغم 
2 B-250 250 287 360 سم 8 0.7 كغم 
3 B-200 200 230 310 سم 9 0.8 كغم 
4 B-150 150 180 220 0.9 كغم  
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 رقم المنخل

 تدرج الركام الخشن المستخدم في الخرسانة 
 النسبة المئوية المارة من المنخل

"1/2 - 5-50 50-80 90-100 
"8/3 0-10 0-15 25-60 80-100 

 50-5 10-0 5-0 5-0 (4رقم )
 2-0 10-0 2-0 2-0 (8رقم )

 

مة للخرساثة مع الرم  الطبيعي المؤلف مع ج يئات تل ة ومقاومة أو التصمة الناع تتكون  للخرسانة:الحصمة الناعمة  1.2
كت  الصلصاف مع موا  داملة ادرى ذات دصا ص متابهة.  ويهب أن تاون التصمة دالية مع الموا  الغري ة الضار  ك

  دطرا عل  حديد وب ريت التديد والمايكا والفتم والموا  العضوية أو أي موا  أدرى ضار  يمكع أن تتك وجذور ا شهار
لها ال الة هذب  ختنثة ويهب عند الل وم رن  التصمة و التنليح أو بكمية كافية مع ش ثها أن تتدث أ را سلبيا في قو  الخرسا

 الموا  الضار  ويهب كذلك أن تطابل المواتفات التالية:
 يكون التدر  كما يلي:   .1

 رقم النخل "3/8 "4رقم  "16رقم  "50رقم  "100رقم 
 المار بالوزن بالنسبة المئوية 100 95-100 45-80 10-30 2-10

 
 .لمواتفاتالتصوف عل  درساثة مطابقة لطلب استخدام تدر  ادر شريطة ويهو  للمهندس 

 كتد اعل . %6ثن ة امتصاص الماء  .2
 عع الع نة التي تمت الموافقة عل ها. 0.2 ±والتفاوت  3.1-2.3معام  النعومة  .3
 (.AASHTO T 176) 150و   200أ ث  للخرساثة    كتد 65و 250للخرساثة    أ ثيد كت 70المكافئ الرملي  .4
كتد أعل  لنن ة  18كتد أعل  لنن ة الفقدان باستخدام متلوف كبريتات الصو يوم في الفتصو و  12فتص ا تالة  .5

 الفقدان باستخدام متلوف كبريتات المغنين وم في الفتص.
 .(AASHTO T 112) كتد أعل  %0.5ثن ة الات  الط نية .6
 كتد أ ث . %5 200المار مع منخ  رقم  .7
 .(AASHTO T 121 –81)التوا ب العضوية: أن ال تاون أرمل مع اللون المياسي  .8

 

تتاون التصمة الختنة للخرساثة مع التص  الطبيعي أو التص  المكنر أو التهار  المكنر   الحصمة الخشنة للخرسانة: 1.3
أو الموا  الضار  ا درى ويهب أن ال تتتوي موا  ضار  مث  ب ريت التديد أو المايكا أو الموا  الخالية مع قتور الصلصاف 

الرقا مية أو جذور االشهار أو ر رها مع الموا  التي يمكع أن تتك  دطرا عل  حديد التنليح بطريقة او بكمية كافية مع شاثها 
 د الل وم رن  التصمة لتنق تها مع الموا  الضار .أن تتدث أ را سلبيا في قو  الخرساثة ومتاثتها ويهب عن

( AASHTOأو المواتفات ) (B.S.882)يهب أن تاون التصمة مطابقة مع جميع النواحي لمتطل ات المواتفات البريطاثية
 ( اذا طلب المهندس ذلك و يهب كذلك أن تطابل التصمة المتطل ات التالية:ASTMاو ما يعا لها مع مقايي  )

 ر  كما يلي:يكون التد .1
 رقم المنخل " 1½  "1 ½" 4رقم  8رقم 

 المار بالوزن بالنسبة المئوية 100 95-100 25-60 0-10 0-5
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شريطة تقديم بياثات مقنعة بالنن ة لمواتفات الخرساثة التي يتم   درويهو  للمهندس الموافقة عل  طلب استخدام تدر  
 التصوف عل ها.

 كتد أقص . %4ثن ة امتصاص الماء  .2
كتد أعل  للخرساثة  40% (AASHTO T 96) 300و   250كتد أعل  للخرساثة    35% (ABRASION)التآك  .3

 .150و   200  
كتةد أعلة  لننة ة الفقةدان  %18و كتد أعل  لنن ة الفقدان باستخدام متلوف كبريتات الصو يوم.   %12فتص ا تالة  .4

 باستخدام متلوف كبريتات المغنين وم.
 .(AASHTO 112)كتد أعل   %1ية ثن ة الات  الط ن .5
 كتد أعل .0.35مهموعة الالوريدات )بالو ن بالنن ة لألسمنت(  .6
 كتد اعل . %2.5مهموعة  ال  اكن د الابريت)بالو ن بالننية لألسمنت(  .7
 كتد أعل . %1 200المار مع منخ  رقم  .8
 كتد أعل . %20 ل   التتف واالستطالة  .9

 كتد أعل . %2.2منما ة  ور  ثن ة التآك  لما ة  ور  مقنمة عل  د .10
 

في دلط الخرساثة عذبة ثظيفة ودالية مع ال يوت او الموا  لمياب المنتعملة في رن  التصمة و يهب أن تاون ا المــاء:ـ  1.4
كلوريدات مث  لمعدثية الضار  الموجو   في مياب المهاري ويهب أال تتتوي عل  و القلوية أو الموا  العضوية أو االتمضية أ

ج ء في المل ون  600سلفات الصو يوم ت يد عل  سلفات مث  ج ء في المل ون أو عل   1000وريد الصو يوم ت يد عل  كل
نت البورتالثدي ي يد متغ  ر في الوقت الال م لتهمد االس إلحداثكما يهب أن ال تتتوي المياب عل  شوا ب في كمية كافية 

قياسا عل  النتا   المتققة في حاف استعماف  %5بما ي يد عل   ثضغاطلالأو احداث تخفيض في مقاومة المالط  %25عل  
ف ها عع (PH)يق  الرقم اله دروج ني  أالالخرساثة المصبوبة فيهب  إلثضا أما بالنن ة ال  المياب المنتعملة   الماء المقطر.

ل مصا ر المياب وعملية ستبها تغ ر في لون الخرساثة ويهب أن ي ق  عم ال عل  شوا ب يمكع أن تؤ ي  وأال يتتوي  5
 مخلوطة بالرواسب الرملية أو الط ع أو ا عتا  أو ر رها مع الموا  الغري ة. المياببطريقة تتوف  ون جع  

 

يهب أن تاون الموا  التي تضاه ال  الخلطات الخرساثية لت   فقاعات  المواد التي تضاف الى الخلطات الخرسانية: 1.5
بالستيكيةو أو لت د ر التهمد أو ر رها مع ماركات معروفة وموافل عل ها ويهب استعمالها وفقا لتعليمات الهواء أو التب  ات ال

االدت ارت  بإجراءع نات مع هذب الموا  ال  سلطة مختصة  المور التركة الصاثعة وتوتياتها.  ويهب عند الطلب أن يقدم 
وتاون تااليف هذب الموا  متمولة بنعر الخرساثة وال يتقاض   شغافا وموافل عل ها للت كد مع اثها مناس ة لالستعماف في 

 عنها أسعار اضافية عند استعمالها. المور 
أن يع ع ثنب االسمنت والتصمة الناعمة والتصمة الختنة والماء قب  التروب في أعماف الخلط والصبو وأن  المور عل  

ال يهو  ب ية مع ادت ارات للموافقة عل ها. و ال  ثتا   ما قد يطلب يقدم ال  المهندس المتره كتفا بهذب الننب باإلضافة 
علما  طريقة أن يغ ر أو يعدف ثنب الخلط اال اذا قدم ثتا   ادت ارات وثنب دلط جديد  ال  المهندس المتره للموافقة عل ها.

مع أي شرط مع شروط في أي شك  مع ا شكاف  المور ان موافقة المهندس المتره عل  تصاميم الخلط ال تعفي ب
 المواتفات.

أن  المور اذا كان المرا  استعماف دال ط طبيعية مع التص  والرم  مع اضافة حصمة مع حهم مع ع أو  ون اضافتها فعل  
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ص  لتهم يت كد مع التغ رات الطبيعية في مصدر هذب الموا  ال تلتل ضرر بقو  الخرساثة أو المتطل ات المتعلقة بالتد ا ق
ا  مختار  مع مختلف أثتاء المتره أن يطلب اجراء ادت ارات عل  الخرساثة المصنوعة مع مو ويهو  للمهندس   التصمة.
و وان يطلب ثق  الخليط أو معالهت  المن قة وفقا لما يراب ضروري للت كد مع أن هذب الموا  تطابل المواتفات المصدر

 المطلوبة.
 

تتض ر  المور عد موافقة المهندس عل  الموا  ا ولية الال مة لا  تنف مع أتناه الخرساثةو عل  ب الخلطات التجريبية:ـ 2.1
متر مكعب مع الخرساثة  3/1دلطات تهريبية لا  تنف بتضور المهندس المتره وال يهو  أن تق  أي دلطة تهريبية عع 

ويهب في  استعمالها في ا شغاف. المور ي ينوي يهري دلطها في دالطة درساثة مع ثوب موافل علي  وشب هة بالخالطة الت
مث  هذب التهار  استعماف الاميات الال مة للخلطة التهريبية بما في ذلك الماءو عل  أساس تع  ع و ن ك  كمية بدقة وفقا 

ا ورتها بالطر  تظهر في أية دلطة تهريبية بوا ر الفص  ب ع الموا  عندما تتم مناولته أاللتصميم الخلط الموافل علي  ويهب 
ات اعها في مناولة ورص ثف   رجة الخرساثة في ا شغافو ويهب أن تاون هذب الطر  كف لة برص الخرساثة  المور التي ينوي 

 عل  الوج  الصتيح.
 

االسمنت والتصمة في الخلطات  ال يهب أن تاون كمية الماء التي ستضاه  نسبة الماء الى االسمنت في الخلطة:  2.2
ية كافية لهع  هذب الخلطة تالتة بت   يمكع رتها ج دا وتبها في  وايا القوالب وحوف حديد التنليحو ويهب ساثالخر 

تصميم جميع الخلطات مع  اوية التو يع الننبي للماء بت   أث  ال يهب اال أن يكون ادت ار التاوم وفقا لتهربة 
(AASHTO T 119 أو )B.S 1991-1992  سم 7هت ا و و تعرض لالرساثة التي ستالخ ال سم بالنن ة 3أكثر مع

بالنن ة ال  الخرساثة التي لع تخضع لإلهت ا . ويهب عند قياس الماء في الموقع ادذ ثن ة الرطوبة في التصمة بع ع 
اإلعت ارو ويهب اجراء ادت ارات التاوم في فترات قص ر  تاون كافية للت كد مع أن التغ رات في متتوى الرطوبة في التصمة 

 م دوذ  كليا بع ع االعت ار عند تتديد ثن ة المياب التي يهب اضافتها.
 

يهب أن تقاس التصمة عل  أساس الو ن ولاع يمكع النماح بمياسها عل  أساس  :قياس عناصر الخلطات الخرسانية 2.3
ن يهب أن تاون  الت التهم في  روه مع نة مع موافقة المهندس المتره المن قة عل ها عندما يرا  قياس التصمة بالو  

الو ن مع النوب الذي يوافل علي  المهندس المتره وتهب المتافظة عل  ثظافة هذب اآلالت وإبقارها في وضع ج د مع الدقة 
و ب ع ح ع و درو ووفقا لما قد يطل   المهندس المتره الت كد مع  قة ك   لة مع  الت الو ن.  وعندما المور والصتة وعل  

ة بالتهمو يهب قياس ثن ة التصمة الناعمة والتصمة الختنة في تنا يل قياس ج د  الصنع ذات أبعا  يرا  قياس التصم
يكون المهندس المتره موافقا عل ها وذلك لضمان أن أضعافا كاملة مع تنا يل المياس هذب ستؤمع استعماف كي  كام  أو 

تيح الت ك د مع أن تقنيم أكياس أو أوعية اسمنت لع أكثر مع االسمنت ويهب أن تاون دالطة الخرساثة مع النعة بت   ت
يكون مطلوباو ويهب أن يهري م ء تنا يل المياس عل  الوج  الصتيح  م ا الة ما ارتفع فو  المنتوى مع التصمة الناعمة 

عل  ك  ويهب ترك ب جها  تالح لمياس الماء  عند الطلب تتن ا لل يا   الناجمة في حهم التصمة بنبب متتوى الرطوبة.
 دالطة ويهب أن يتوفر في ك  وعاء معد لتعبئة االسمنت ما يت ر بدقة ال  الو ن الصافي لالسمنت الذي يتتوي .

 

يهب أن يهري دلط الخرساثة في دالطات مع النوب المرك ي التي تدار  ليا وال ينمح بخلط الخرساثة يدوياو اللط الخرسانة:  2.4
بت   ينمح باستعماف كي  كام  مع االسمنت أو أكثر مع كي  ب عدا  تتيتة  ويهب أن يكون حهم اسطواثة الخالطة

لا  دلطة كما يهب أن تنتقر عملية الخلط حت  يتم تو يع الموا  المختلفة في الخلطة بتك  متناوي حت  تص ح الخلطة 
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 نماذج المناقصة: الجزء الرابع
 
 
 
 
 
 

 (: نموذج عرض عطاء1نموذج رقم )
 

       المدينة    لمواقع مختلفة في  باطون جاهز قصة توريدمنا: المشروع
  RamMun/RM/2020/005: مناقصة رقم

 

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

ا عمةةاف المةةذكور  للمتةةروب  بتنف ةةذاتةةة وجميةةع الو ةةا ل وتعليمةةات العطةةاء الخ بدراسةةة شةةروط العطةةاءقمنةةا بعةةد أن 
أعالب وتفهمنا ماه تها وجميع الظروه المتيطة بها وسا ر العا ات المتلية والرسوم والعماف واآلليات ور رها مع 

 ا مور التي لها عالقة بها فإثنا ثتع الموقع ع أ ثاب:
………………………………………………………………………………………………………………………………  

الههةةة مةةع توريةةد مةةوا  الةة  مواقةةع العمةة  حنةةب تعليمةةات بتنف ةةذ كامةة  ا عمةةاف المطلوبةةة ثعةةرض بةة ن ثقةةوم  .1
 وبا سعار المذكور  في جدوف الاميات. ومواتفات العطاءووفقا لتروط  المتترية

وثتعهةةد فةةي حةةاف قبةةوف عطا نةةا أن ثقةةدم الافةةاالت المطلوبةةة )ان وجةةدت( مةةع البنةةوك المعتمةةد  لةةديكم وبةةالميم  .2
 نب النماذ  المرفقة في و ا ل العطاء.المطلوبة وح

وثوافل عل  أن ثلت م بهذا العرض لمد  تنع ع يوما  ابتداء مع التاريخ المتد  الستالم العطةاءات وي قة  هةذا  .3
 العطاء مل ما  لنا ط لة هذب المد .

  عقةدا  مل مةا  وإل  أن يتم اعدا  عقد االتفاقية الرسةمي والتوقيةع علية  فةإن عرضةنا هةذا مةع قةرار اإلحالةة يتةك .4
 ب ننا وب نام.

ولاةم التةل فةي  وثعلم كذلك ب ثام ر ر مل م ع بإحالة العطاء المذكور عل  أق  ا سعار أو قبوف أي عرض .5
 وأثام ر ر مل م ع لبيان أس ا  ذلك. ته  ة العطاء عل  أكثر مع مور 

 ان هذا النموذ  وملتق  يتكالن ج ءا  مع و ا ل هذا العقد. .6
 

 في اليوم:  ..................... من شهر: ................ عام: ....................... حرر هذا العرض
 

 توقيع المناقص: .................................... شاهد: ........................................
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العقد (: اتفاقية2نموذج رقم )  
 

       المدينة    قع مختلفة في لموا باطون جاهز مناقصة توريد: المشروع
  RamMun/RM/2020/005: مناقصة رقم

 

 ...................................................ويمثلها  بلدية رام هللا(   الههة المتتريةفريل أوف:  )
 .................................................................................................وعنواث :  

 .................................ويمثل     ...................................(  المور فريل  اثي:  )
 ................................................................................................وعنواث :  

 مقدمة العقد:

باطون جاه  لمواقع مختلفة في المدينة وذلك حنب البنو  المدرجة في توريد تررب في  المتتريةالههة بما أن 
فقد تمت الموافقة عل  العرض المقدم مع الفريل الثاثي )المور ( لتنف ذ و ا ل المناقصة للمتروب المذكور أعالبو 

  ضري ة الميمة المضافة. وذلك حنب سعر الوحد  المدون في جدوف الاميات واالسعار شامالالمتروب 

 وقد اتفق الطرفان على ما يلي:

 مقدمة العقد ج ء ال يته أ من    أوال :

 المنتندات اآلتية والمرفقة بهذا العقد ج ءا  ال يته أ مع االتفا  وهي: اثيا :  
 للمناقص عالتعليمات وتف العم  و  .
 التروط الخاتة للعقد .
 المواتفات الفنية العامة للمتروب .
 الامياتجدوف  .
 استمارات المناقصة والنماذ  المرفقة .

 توقيع الفريقان عل  هذا العقد يعتبر بمثابة توقيع لهما عل  كافة المنتندات المذكور  والمرفقة بهذا العقد.   الثا :

 شروط االتفاق:
 ع مةةع بطلةةب المةةوا  قبةة  سةةاعتفإثهةةا مل مةةة  المةةور وافقةةت علةة  العطةةاء المقةةدم مةةع  الههةةة المتةةتريةح ةة  أن  .1

حنةةب المواتةةفات وط قةةا  لألسةةعار المتفةةل عل هةةا والمرفقةةة  بتوريةةد المةةوا  الفريةةل الثةةاثيو وبالمقابةة  يلتةة م العمةة 
 عنها.أو مع ينو   الههة المتتريةلالتفا  وط قا  لألوامر والتعليمات التي تصدر عع 

دةةالف سةةاعت ع اتةةفات االتفةةا  حنةةب هةةذا العقةد وحنةةب مو  للمةةوا ( المةةور الفريةةل الثةاثي ) توريةةدفةي حالةةة عةةدم  .2
تتم   المور  كافة ا ضرار مث  أجور العماف واآلليات وتوريد موا  مةع مةور   ههة المتتريةللمع الطلب يتل 

  در مع تتم   الفريل الثاثي كافة التااليف اإلضافية.
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تلاةات الغ ةر ويتتمة  ( أن يطبل قواث ع النالمة العامةة وأن يتةافع علة  سةالمة وممالمور عل  الفريل الثاثي ) .3
و وعلية  أن يلتة م بإعةا   التةاف الة  مةا توريةد المةوا  لموقةع العمة المنؤولية كاملة عةع أي أضةرار ينةببها أ نةاء 

 كان علي  قب  البدء في العم .

عقةةد وشةةاملة تفاقيةة الع اابتةةداء مةةع تةاريخ توقيةة و25/12/2020ســارية المفعــول لغايـة  العقــدتنفيــذ  مــدةتاةون  .4
   وا عيا  الرسمية.   يام العط

بخصم كافة الرسوم المالية المنتتقة علة  المةور  قبة  اتةدار أيةة  فعةة منةتتقةو وبتةك   الههة المتتريةتقوم  .5
 تلقا ي.

تخةةتص متةةاكم النةةلطة الوطنيةةة الفلنةةط نية بةةالنظر فةةي أي ثةة اب قةةد ينتةة  عةةع تنف ةةذ هةةذا العقةةد وتعتبةةر القةةواث ع  .6
 جع لفض أي ث اب.المعموف بها في المنطقة هي المر 

التةل فةةي اجةراء الفتوتةةات المخبريةة علةة  المةوا  بمةةا تةراب مناسةة او وفةي حالةةة رسةو  الع نةةات  الههةة المتةةترية .7
 ال  تتم ل  كافة المصاريف المترت ة عع ذلك. باإلضافة المور تاون تااليف الفتص عل  حنا  

( فةي أي مةع التةاالت المةور ريةل الثةاثي )الغةاء العقةد بموجةب كتةا  دطةي موجة  الة  الف ههة المتةتريةلليتل  .8
 اآلتية:

 اذا تدر ضدب قرار بمصا ر  ممتلاات  بعد افالس . .

 اذا أجرى اتفاقا  لتتوي  العقد لصالح  ا ني  أو ا دالهم في العقد كتركاء. .

 .المور سواء كاثت بقرار متكمة أو كان برض   المور اذا تمت تصفية شركة  .

م بتنف ذ أي عم  يتعلل بهذا االتفا  وذلك بعد ادطارب كتابيا  بالتنف ذ دالف اذا تخلف أو تهاون عع الميا .
 مد  س عة أيام. 

 " قد قدم رشو  أو قيام  بالغل لتنف ذ ا عماف.المور اذا  بت ب ن الفريل الثاثي " .

 عع العقد. المور اذا تخل   .

 رجع عند أي داله.يكون النص لهذب االتفاقية باللغة العربية وهي اللغة المعتمد  والم .9

 حررت هذب االتفاقية ووقع عل ها يوم ......................... تاريخ ....................... . .10
 

 (الموردالفريق الثاني )
 

 (الجهة المشتريةالفريق الول )

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

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

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

 وقد شهد على ذل : ..................................

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

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

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

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

     المدينة      لمواقع مختلفة في  باطون جاهز مناقصة توريد: المشروع
  RamMun/RM/2020/005: مناقصة رقم

 

 ية رام هللاإلى السادة بلد
 

قد كفة  …………………………………………………………………… ينرثا اعالمكم ب ن مصرفنا 
بخصةةةوص ………………………………………………………………………  المةةةور بكفالةةةة ماليةةةة 

بمبلةةةةةةةةةةةغ ………………………………………  لمتةةةةةةةةةةةروب…………………………  مناقصةةةةةةةةةةةة رقةةةةةةةةةةةمال
…………………………………………………………….. فقةةةةةةةةط ………… ……………………

حنةب التةةروط الةوار   فةي و ةةا ل العقةدو وإثنةا ثتعهةد بةة ن ثةدفع لاةم مهةةر   وذلةك لضةمان تنف ةذ العقةةد المتةاف علية 
ورو  أوف طلب دطي منام المبلغ المذكور أو أي جة ء تطلبوثة  منة  بةدون أي تتفةع أو شةرط مةع ذكةر ا سة ا  

ع قد رفةض أو أدفةل فةي تنف ةذ أي الت اماتة  بموجةب العقةد وذلةك بصةره النظةر عة المور الداعية لهذا الطلب ب ن 
 عل  اجراء الدفع. المور أي اعتراض أو مقاضا  مع جاثب 

 
وت قةة  هةةذب الافالةةة سةةارية المفعةةوف مةةع تةةاريخ تةةدورها ولتةة ع تنةةلم ا شةةغاف المنهةة   تنةةلما  أوليةةا  وبموجةةب العقةةد 

الههةةةةة مةةةةا لةةةةم يةةةةتم تتديةةةةدها أو تهديةةةةدها بنةةةةاء علةةةة  طلةةةةب ………………………… المتةةةةد  مبةةةةد يا  بتةةةةاريخ 
 .المتترية

 
 

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

 ………………..................................................……………………………التاريا:  
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 سعارجدول الكميات واال: الجزء الخامس
 بلدية رام هللا

 مدينة ال لمواقع مختلفة في باطون جاهز مناقصة توريد
 جدول الكميات والسعار

 الكمية الوحدة بيان العمل الرقم
 سعر الوحدة

 شيكل أغورة
"بركام مع  B200دلطات باطون جاه  توريد وثق  أجور وتااليف  .1

مع " ندسادر حنب تعليمات المهبتهم أو أي ركام  يةمالنمن
وتعليمات المهندس المتره ضمع حدو  بموجب المواتفات مضخة 

 1 3م العقد و ي موقع  اد  حدو  المدينة.

  

   1 3م .مضخةولاع بدون ( 1رقم ) كالبند النابل .2
"بركام مع  B250توريد وثق  دلطات باطون جاه  أجور وتااليف  .3

مع  مهندس"ية أو أي ركام بتهم ادر حنب تعليمات المالنمن
وتعليمات المهندس المتره ضمع حدو  بموجب المواتفات  مضخة

 1 3م العقد و ي موقع  اد  حدو  المدينة.

  

   1 3م .ولاع بدون مضخة( 3رقم ) كالبند النابل .4
بركام مع " B300توريد وثق  دلطات باطون جاه  أجور وتااليف  .5

مع المهندس" ية أو أي ركام بتهم ادر حنب تعليمات مالنمن
وتعليمات المهندس المتره ضمع حدو  بموجب المواتفات  مضخة

 1 3م العقد و ي موقع  اد  حدو  المدينة.

  

   1 3م .بدون مضخة ( ولاع5رقم ) كالبند النابل .6
    

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

 ..................................................................................رقم التلفون والفاكس:.............
 ...........................................................................................:.....الموردم وتوقيع الت

  م حظات:
 .يتوجب عل  مقدم العطاء التوقيع عل  كافة تفتات جدوف الاميات 
  سعر الوحد جدوف الاميات أعالب هو للتنع ر عل  أساس " "unit rate ات المتوقع توريدها في أي طلبية.ع الاميبغض النظر ع 
   عل  المور  التصوف عل  شها   مطابقة لهميع الموا  المور   ال  المواقع المختلفة مع مؤسنة المواتفات والمقايي

 .الفلنط نية


