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 لتأهيل المسبق ا

 تي تنقية صرف صحي لمنطقتي الطيرة والريحان( محطوصيانة تنفيذ أشغال ) تشغيل لعطاء

    RamMun/RM/2020/015رقم: دعوة التأهيل المسبق 

حطات خدمات تشغيل وصيانة مبلدية رام هللا الشركات المهتمة بالتقدم بطلب التأهيل المسبق لعطاء تدعو 

 معالجة مياه الصرف الصحي في الطيرة والريحان:

 وذلك بتوفير المتطلبات التالية:

نطاق األنشطة والمشاريع والبيانات المالية للسنوات الخمس الماضية، ووصف يبين عرض عام  - 1

 .والسيرة الذاتية للشركةللموارد البشرية ، 

 (.method of statementتقديم شرح لمنهجيه وطريقة العمل ) - 2

يوم ظهراً  12:00دار بلدية رام هللا لغاية الساعة  –قسم العطاءات يجب تسليم مغلفات طلب التأهيل إلى 

 ، سيتم رفض أي مغلف يتم إرساله بعد هذا الوقت والتاريخ.  21/10/2020بتاريخ  االربعاء

 

 022963214الية استفسارات اضافية، يرجى ارسالها مكتوبة على فاكس 

 tenders@ramallah.psأو على البريد االلكتروني 

 

 موسى حديدم.   
 رئيس بلدية رام هللا
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 الشروط الخاصة:

 على الراغبين في التقدم لدعوة التأهيل المسبق للعطاء مراعاة االمور التالية:

 –أن يكون مسجاًل "رسميًا" في دوائر الضريبة, ومسجال لدى اتحاد المقاولين ومصنفًا لدى لجنة التصنيف الوطنية الفلسطينية 
 ، وبحيث الأو مياة وصرف صحي أو محطات تنقية األلكتروميكانيكالكهرباء أو الميكانيك او وزارة االشغال العامة، في مجال 

يها مبينًا فعلى ان يكون  بين ثالثة شركات كحد أقصى ويجوز عمل الشراكهيقل عن درجة تصنيف ثانية سارية المفعول, 
 .لواجبات الموكلة لكل فريق متقدمالمهام وا

لوبة سببا كافيا المطالمستندات أو البيانات  القصور في تقديماي ويعتبر  .على أساس ناجح أو راسب المسبقالتأهيل يكون  .1
 .الستبعاد طلب التأهيل

وفي حالة تأهلهم فانه يتوجب عليهم البقاء  في هذه المرحله من أجل تعزيز مؤهالتهمفي حالة تقدم عددة شركات معا  .2
ستبعادهم في مرحلة تقديم العطاء المالي سيتم احيث . )جميع المراحل ومدة التشغيل( المراحل الالحقةاي من معا في 

 في اي مرحلة متقدمة.انسحب أي من األعضاء ما  إذا

 2021أ العمل في المشروع مع بداية عام من المتوقع أن يبد .3

 براءة ذمة من بلدية رام هللا ورخصة المهن وشهادة التصنيف سارية المفعول.يجب تقديم  .4
ك ، كما ( مبنى بلدية رام هللااالولتأهيل من قسم العطاءات والمشتريات )الطابق اليمكن الحصول على نسخة من وثائق  .5

باإلمكان االطالع على وثيقة التأهيلك ، وتعبئة الطلب وتحميل وثائق التأهيل من خالل الموقع االلكتروني لبلدية رام 
 اولين.تحت عنوان قسم العطاءات والمشتريات / نموذج تأهيل الموردين والمق www.ramallah.psهللا 

ك ، حيث يتم تسليم عصرا 3قبل الساعه  21/10/2020الموافق  15:00اخر موعد لتسليم طلب التأهيل هو الساعة  .6
ذا بلدية رام هللاك ، علما بأنه لن يقبل أي طلب بعد ه-االول الطابق  –مغلف طلب التأهيل لقسم العطاءات والمشتريات 

ويتم الكتابة على المغلف بشكل  الى قسم العطاءات والمشترياتك ،الموعد. و يتم تقديم طلبات التأهيل بمغلف مختوم 
".  ريحانتي الطيرة والتنقية صرف صحي لمنطقتي ( محطوصيانة ) تشغيلواضح "طلب تأهيل عطاء تنفيذ اشغال

  .2020عام من المتوقع إصدار الدعوات لتقديم العطاءات للمشروع في 

 عام-أ

صاحب العمل : بلدية رام هللا  * الطلب  لمقدمي التعلیمات   
: العطاء اسم و رقم *  
                       . الطيرة والريحانتنقية تي محط وصيانة عطاء تشغيلتأهيل  -

RamMun/RM/2020/015 : عطاء رقم 

 محتويات وثائق التأهيل المسبق –ب 

قسم  –الغراض اجراءات االستيضاح , عنوان صاحب العمل هو : بلدية رام هللا  *  الطلب  لمقدمي التعلیمات
 العطاءات و المشتريات 

 التأهیل طلب إعداد-ج

 أو االنجليزيةلغة طلب التاهيل و المراسالت : اللغة العربية    الطلب  لمقدمي التعلیمات

  الطلب  لمقدمي التعلیمات

 تقییم طلبات التأهیل المسبق
 

 :التالیة اإلضافیة الوثائق طلبه مع تقدیم الطلب مقدم على* 

 .المهن رخصة عن ونسخ هللا رام بلدیة من ذمة براءة -

 .المفعول ساریة المقاولین تصنیف شهادة -

 .الترخیص أو التجاري السجل شهادة -

 .للشركة التأسیس شهادة -

البيانات المالية للسنوات الخمس الماضية ، والمشاريع ونطاق األنشطة يبين عرض عام  -
 بروفايل الشركه.وللموارد البشرية وصف و

http://www.ramallah.ps/
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 (method of statement)تقديم شرح لمنهجيه وطريقة العمل  2
 مقدرة المالية و الفنية للشركة أو االئتالفوثائق اخرى داعمة لل اي -

 .CDوعدد النسخ المطلوبة : نسخة اصلية لطلب التأهيل و نسخة مصورة   الطلب  لمقدمي التعلیمات

 التأهیل طلبات تسلیم-د

 ال يحق لمقدمي الطلبات تسليم طلباتهم الكترونيا . *  الطلب  لمقدمي التعلیمات
قسم العطاءات و  –الغراض اجراءات االستيضاح , عنوان صاحب العمل هو : بلدية رام هللا *

 المشتريات .

 .التأهیل لطلب الدعوة اعالن في محدد هو ما حسب :الطلبات لتسلیم النهائي *الموعد

 .مفتوحة غیر الطلبات مقدمي الى تعاد سوف الطلبات المتأخرة  الطلب  لمقدمي التعلیمات

 

 ب . نطاق االشغال :

وصف المشروع  .1
والمطلوب تقديمه 

 من الشركات

 محطة تنقية الطيرة : -1
متر مكعب يوميا.  2000حيث ان سعتها التصميمة  2014بدأت محطة تنقية الطيرة العمل عام 

، مثال ان  2019والتي تم استبدالها حديثا في العام  (MBR)تعمل المحطة بنظام األغشية الحيوية 

، تعمل المحطة بأنظمة الكتروميكانيكية وبيولوجية  10أقل من   BODنسبة التلوث العضوي فيها 

وكيميائية للحصول على أفضل جودة من المياه الخارجة ، حيث انه تم حديثا انشاء محطه ضخ 
لنظام استخدام المياه المعالجة من اجل ري جزر الشوارع وبعض االشجار المنزلية والحدائق ،  

 .7/24وستكون مسؤولية المشغل داخل حدود المحطة وعلى مدار السنه والساعة 

 : لريحانمحطة تنقية ا -2
متر مكعب يوميا  500حيث ان سعتها التصميمة  2016بدأت محطة تنقية الريحان العمل عام 

متر مكعب في اليوم. تعمل المحطة بنظام األغشية الحيوية  150،ولكن يصلها حاليا تقريبا 

(MBR)  والتي يتم صيانتها وتنظيفها باستمرار ، مثال ان نسبة التلوث العضوي فيهاBOD   أقل

تعمل المحطة بأنظمة الكتروميكانيكية وبيولوجية وكيميائية للحصول على أفضل جودة  ، 10من 

من المياه الخارجة ، بحيث انه تم حديثا انشاء محطه ضخ لنظام استخدام المياه المعالجة من اجل 
ري جزر الشوارع وبعض االشجار المنزلية والحدائق في الحي ،وستكون مسؤولية المشغل داخل 

 . 7/24حطة وعلى مدار السنه والساعه حدود الم

-  

  القسم الثالث : نموذج عام

 أو االئتالف معلومات عامة عن الشركة .1

نوع المؤسسة )ترفق  1.1
نسخة من عقد تأسيس 

 مؤسسة المقاول (

 

مكان و سنة تسجيل  1.2
 المقاول

 

منطقة العمل االساسية  1.3
 للمقاول 

 

  راسمال الشركة 1.4

  الشركة عنوان 1.5

1.6 
  جوال /تلفون/فاكس

الموقع  و االيميل 1.7
 االلكتروني للشركة 

 

الشخص المفوض  1.8
 باالنابة عن المقاول 

 

 


