عطاء ترحيل النفايات
من محطة ترحيل نفايات مدينة رام هللا الى مكب زهرة الفنجان
عطاء رقم RamMun/RM/2020/025

الدعوة للعطاء

عطاء ترحيل النفايات من محطة ترحيل نفايات مدينة رام هللا الى مكب زهرة الفنجان
التاريخ :

حضرة السيد  /السادة _____________________________ المحترم  /المحترمين

تحية طيبة وبعد،

ترغب بلدية رام هللا بطرح عطاء رقم  " RamMun/RM/2020/025عطاء ترحيل النفايات من محطة ترحيل نفايات مدينة رام
هللا الى مكب زهرة الفنجان" .حيث يمكنكم الحصول على نسخة من وثائق العطاء وشروطه من قسم العطاءات في بلدية رام هللا خالل
ساعات الدوام الرسمي مقابل دفع مبلغ وقدره مئة دوالر ( 100دوالر أمريكي) غير مستردة.
ترسل وثائق العطاءات بمظاريف مختومة ويكتب عليها عطاء ترحيل النفايات من محطة ترحيل نفايات مدينة رام هللا الى مكب زهرة
الفنجان,
وذلك حسب المواعيد المذكورة في اعالن الصحف  .مرفقة بكفالة بنكية أو شيك مصدق من بنك معترف به محليا ً بقيمة 100,000
شيكل صالحة لمدة  120يوما ً من تاريخ االقفال وسوف ال ينظر في أي عطاء بخالف ذلك .
مالحظات:
 -1البلدية غير مقيدة بقبول أقل األسعار
 -2يتم استيفاء اجور األعالن بالصحف من من يرسو عليه العطاء
 -3يشترط بمن يرغب بالتقدم للعطاء أن يكون مسددا ً لكافة رسوم البلدية ولديه رخصة مهن سارية المفعول

واقبلوا االحترام ،،،،،

م.موسى حديد
رئيس بلدية رام هللا

اعالن طرح عطاء ترحيل النفايات
من محطة ترحيل نفايات مدينة رام هللا الى مكب زهرة الفنجان
عطاء رقم RamMun/RM/2020/025
تعلن بلديـة رام هللا  -عن طرح عطاء ترحيل النفايات من محطة ترحيل نفايات مدينة رام هللا الى مكب زهرة
الفنجان رقم  ،RamMun/RM/2020/025وذلك وفقا ً للشروط الخاصة والعامة المحددة في وثيقة شروط
العطاء ،فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية -:
 -1أن تكون شركة مسجالً "رسمياً" في دوائر الضريبة.
 -2تقديم نسخة عن رخصة المهن سارية المفعول حين التقدم لشراء العطاء.
 -3تقديم براءة ذمة خاصة بالعطاء من بلدية رام هللا ،وترفق بمغلف منفصل حين تسليم مغلف العطاء.
 -4تقديم كفالة تأمين ابتدائي كمبلغ مقطوع بقيمة " 100,000شيكل" ،وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمددة
تقل عن  120يوم من تاريخ اإلقفال.
 -5لجنة فتح العطاء غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.
 -6التأكد من استالم كافة وثائق العطاء وجميع المالحق الخاصة به ان وجدت.
 -7تكون األسعار المقدمة بالشيكل وشاملة لجميع الضرائب والتأمينات الالزمة ،وعلى الشركة دفع جميع اندواع
الضرائب.
 -8يدتم الحصددول علددى وثدائق العطدداء مددن مركددز خدمدة الجمهددور – دار بلديددة رام هللا مقابدل مبلددغ غيددر مسددترد
وقدددر" " 100دو ر أمريكددي" ،كمددا ويمكددن ا ط دالع علددى وثيقددة العطدداء قبددل شددرائها مددن خددالل الموقددع
ا لكتروني لبلدية رام هللا " www.ramallah.psتحت عنوان قسم العطاءات".
 -9يكون ا جتماع التمهيدي وزيدارة الموقدع السداعة  10:00صدباحا مدن يدوم الثالثداء الموافدق ،2020/10/20
وذلك في قاعة ا جتماعات الرئيسية  /الطابق األول في دار بلدية رام هللا.
 -10اخر موعد لشراء وثيقة العطاء هو الساعة  12:00ظهرا ً من يوم الثالثاء الموافق .2020/11/3
 -11اخر موعد لتسليم العطاءات هو الساعة  12:00ظهرا ً من يدوم األربعداء الموافدق  ،2020/11/4وذلدك لقسدم
العطاءات  -دار بل دية رام هللا ،مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هدذا الموعدد ،وفدتح العطداءات للعدر
الفني في جلسة علنية بنفس اليوم الساعة  12:00ظهرا ً وذلك في قاعة ا جتماعات الرئيسدة  /الطدابق األول
في دار بلدية رام هللا.
 -12تحتسب رسوم اإلعالن في الصحف وحتى ا حالة على من يرسو عليه العطاء.
لمزيد من المعلومات يرجى ارسالها مكتوبة على فاكس 022963214
أو البريد االلكتروني tenders@ramallah.ps
م .موسى حـديــد
رئيس بلدية رام هللا

الشروط العامة للعطاء
 .1على المتقدمين للعطاء تعبئة عرض اسعارهم في جدول الكميات في المكان المخصص في الجدول
المرفق بمستندات العرض وتوقيعه من قبلهم مع مراعاة عدم استخدام الشطب أو التعديل وان ورد ذلك

فيجب التوقيع مقابلها .

 .2للجنة العطاءات في البلدية الحق في قبول أو رفض أي سعر مقدم دون ابداء االسباب واللجنة غير
ملزمة بقبول أقل االسعار .

 .3على مقدم العرض تعبئة التعهد المرفق بمستندات العرض والذي يعتبر جزء ال يتج أز من شروط العرض
 .4االسعار المقترحة في عرض السعر يجب ان تشمل جميع أنواع الضرائب .

 .5يتم الدفع فقط بموجب فاتورة ضريبة رسمية بعد ارفاق شهادة براءة الذمة (خصم المصدر) من دائرة

ضريبة الدخل وبحيث تكون سارية المفعول باالضافة الى رخصة المهن  ,وخيتم اي فاتورة تزيد قيمتها
عن  10000شيكل .

 .6البلدية غير ملزمة بدفع أي دفعات على الحساب .

 .7عند ترسية العرض على المتقدم ،ان يقدم ضمان بنكي (كفالة بنكية أو شيك مصدق) بإسم بلدية رام هللا
بقيمة  180000الف شيكل (ضمان حسن التنفيذ) وذلك لضمان التزامه بتنفيذ األعمال وفق الشروط

والمواصفات الواردة في العرض وتكون سارية لمدة 12شه اًر قابلة للتمديد وتكون تكاليف استصدارها

على نفقته .

 .8في حالة الرغبة باالستفسار عن أي بند من بنود العرض والمواصفات يمكن مراسلة دائرة العطاءات
والمشتريات على فاكس رقم  022963214مع مراعاة استالم الرد مكتوبا .

 .9تكون األسعار بالشيكل شاملة لجميع ما يترتب على المقاول للوفاء بالتزاماته التعاقدية بما فيها تكاليف
األيدي العاملة والمواد واللوازم والتجهيزات والمعدات واألمور العارضة والنفقات واألشياء الضرورية
والالزمة لتنفيذ أعمال العطاء وانجازها بشكل متقن .

 .10أن يكون مؤهال وتتوفر لديه القدرة المالية والعملية .

 .11على المتقدم لهذا العرض دراسة جميع الوثائق المتعلقة بهذه األعمال من شروط

ومواصفات

ورسومات وخالفه والتوقيع عليها لتأكيد كافة المطلوبات وعلى أن تكون مرفقة مع الوثائق االخرى عند
تقدمة العطاء.

 .12يطلب من الشركات المتقدمة تقديم عرض مالي وعرض فني في مغلفات منفصلة بحيث يقيم العرض
الفني أوال وفي حال فقط توفر المتطلبات الالزمة لتشغيل المحطة لدى الشركة يتم فتح العرض المالي.
 .13يشمل العرض الفني التالي:
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 .1خبرة الشركة في مجال العمل  /النقل

 .2خطة تشغيل المحطة /تقديم خطة تشغيل مفصلة للمحطة خاصة فيما يتعلق باآلتي:
 .1تفريغ المحطة من النفايات الواردة إليها خالل  24ساعة من دخولها المحطة
 .2خطة طوارىء تشغيلية في الحاالت التي ال يمكن نقل النفايات إلى المكبات الصحية المقترحة في ذات اليوم بسبب
إغالق الطرق،او تعطل اليات الفريق الثاني ,الخ.
 .3نظام حريق متكامل قادر على اطفاء اي حريق في الموقع بحيث يشمل طفايات حريق ومياه مضغوطة.
 .4توضيح استخدام المساحات الالزمة لتشغيل المحطة بما في ذلك الطرق المؤدية من وإلى المحطة ،والمرافق
اإلدارية ،وميزان المدخل وغرفة المراقبة ،ومواقع تفريغ سيارات الجمع والتخزين اليومي ،ومواقع وأحجام
الحاويات الكبيرة المستخدمة واإلضافية
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توضيح البرنامج المحاسبي للميزان الموجود في المحطة بحيث يتم اقراره من البلدية وبحيث يضمن للبلدية اإلشراف
واالطالع الكامل على نتائج التوزين اليومي ,و تكون جميع مخرجات بيانات الميزان مسجلة اوتوماتيكيا في
االرساليات دون اي ادخال يدوي وخاصة فيما يتعلق بالوزن الصافي للحمولة.
توضيح الجدول الزمني لتوفير جميع احتياجات تشغيل المحطة .

 .3المعدات المتوفرة لدى الشركة ذات العالقة بالعطاء مع تحديد مواصفاتها الفنية (إرفاق كشف مفصل
بأنواع وأعداد الماكنات والمعدات أو مكابس أو أي خطوط مطلوبة لتشغيل المحطة)توضيح اآلليات التي

سيتم استخدامها لتحميل وترحيل النفايات مع تحديد قدرتها االستيعابية وسنوات تصنيعها وتقديم شهادات
تامينها وترخيصها بالعرض الفني

 .14سوف يتم استبعاد كل عرض ال يرفق الوثائق المذكورة والضرورية والالزمة لهذا العطاء ( جميع
المعلومات المقدمة يجب ان تكون مدعمة بالمستندات الثبوتية لها ).

 .15يجب تسليم مغلف منفصل يحتوي على المستندات الالزمة للمشاركة بالعطاء(براءة الذمة
الصادرة من بلدية رام هللا مرفقا بها نسخة عن رخصة المهن ,ونسخة رخصة الحرف والصناعات )
وخالف ذلك لن يتم استالم العطاء .
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نموذج عرض العطاء
السادة بلدية رام هللا
لعناية رئيس البلدية
الموضوع  :عطاء ترحيل النفايات من محطة ترحيل نفايات مدينة رام هللا
تحية واحتراما ،
بعد أن قمنا بدراسة الشروط والمواصفات وجداول الكميات وجميع الوثائق وتعليمات العطاء الخاص بترحيل النفايات من محطة
ترحيل مدينة رام هللا وتفهمنا ماهيتها وجميع الظروف المحيطة بها وسائر العادات المحلية والرسوم والعمال واآلليات وغيرها من االمور التي
لها عالقة بها فإننا نحن الموقعين أدناه.............................................
 .1نعرض بأن نقوم بتنفيذ كامل األعمال المطلوبة وإنجازها وصيانتها وفقاً لشروط ومواصفات العطاء وباالسعار المذكورة في جداول
الكميات الموضحة في العرض المالي أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقا لنا بموجب شروط هذا العطاء .
 .2ونتعهد في حال قبول عرضنا هذا أن نباشر العمل فور توقيع عقد االتفاقية .

 .3ونتعهد في حال قبول عرضنا ان نقدم الكفاالت المطلوبة (أن وجدت) وكفالة حسن التنفيذ من البنوك المعتمدة لديكم وبالقيم
المطلوبة وحسب النماذج المرفقة في وثائق العطاء .

 .4ونوافق على ان نلتزم بهذا العرض لمدة تسعين يوماً ابتداء من التاريخ المحدد الستالم العطاءات ويبقى هذا العطاء ملزما لنا طيلة
هذه المدة .
 .5والى ان يتم اعداد عقد االتفاقية الرسمي والتوقيع عليها فإن عرضنا هذا مع قرار االحالة يشكل عقدا ملزما بيننا وبينكم  ,ونتعهد

باحضار متطلبات توقيع االتفاقية بعد  10ايام كحد اقصى من تاريخ كتاب االحالة  ,وبخالف ذلك يحق للبدلية تسيل كفالة دخول

العطاء.

 .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 جزءاً من وثائق هذا العقد .

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

ومفوضا رسمياً لتوقيع هذا العطاء نيابة عن مقدم العطاء وبموجب الوكالة سارية المفعول

المرفقة طيه .
العنوان . ............................................................................. :
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نموذج كفالة حسن التنفيذ

الى السادة بلدية رام هللا

يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا  ...................................قد كفل بكفالة مالية المقاول
 .............................................................................بخصوص عطاء ترحيل النفايات من محطة ترحيل
نفايات مدينة رام هللا بمبلغ  ......................فقط  ...........................................وذلك لضمان تنفيذ العقد
المحال عليه حسب الشروط الواردة في وثائ ق العقد  ،وإننا نتعهد بأن ندفع لكم مجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ
المذكور أو أي جزء بطلبونه منه بدون أي تحفظ او شرط مع ذكر االسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض او
أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض او مقاضاة من جانب المقاول على
إجراء الدفع .

توقيع الكفيل  /مصرف ......................................... :
المفوض بالتوقيع ................................................. :
التاريخ ............................................................. :
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اتفاقية تحميل ونقل النفايات الصلبة من مدينة رام هللا إلى مكب زهرة الفنجان
بلدية رام هللا ممثلة برئيس البلدية السيد م .موسى حديد .
تعرف فيما يلي ب "الفريق االول"
شركة  -----------------------المسجلة لدى مراقب الشركات تحت رقم -------------------------بواسطة
المفوض بالتوقيع عنها -------------------تعرف فيما يلي ب "الفريق الثاني"

لما كان الفريق األول يرغب من الفريق الثاني القيام بتشغيل محطة ترحيل نفايات في الموقع المتفق عليه ( قطعة
األرض رقم  18حوض رقم  14بقرب محطة معالجة المياه العادمة في مدينة رام هللا) إضافة إلى تحميل ونقل
النفايات الصلبة الناتجة من مدينة رام هللا إلى مكب زهرة الفنجان حسب المواصفات الموضحة في متن هذه
االتفاقية,
وحيث أن الفريق الثاني عبر عن موافقته للعمل بموجب هذه االتفاقية لتنفيذ األعمال المناطة به،
فقد اتفق الفريقان على ما يلي:
 .1مقدمة االتفاقية :تعتبر مقدمة هذه االتفاقية جزءا ال يتجزأ منها وتقرأ ضمن بنودها.
 .2التزامات الفريق األول:
يلتزم الفريق األول باآلتي:
أ .توفير أرض المشروع.
ب .إيصال المياه والكهرباء للموقع.
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ج .إيصال النفايات من المدينة إلى المحطة.
د .يقوم الفريق االول بتوفير مراقبين من البلدية للعمل في المحطة بما يكفل تشغيلها بناء على المعايير
البيئية والصحية المناسبة والتي يتم تضمينها في هذه االتفاقية.
ه .الفريق األول غير ملزم بتوفير أي عامل أو أي آلية للعمل.
و .الدفع للفريق الثاني لقاء كل طن يتم ترحيله من المحطة الى مكب زهرة الفنجان ووفقا لقراءات
الميزان المتواجد فيها او أي ميزان يتم اعتماده من قبل الفريق األول واإلرساليات المعتمدة من قبل
مراقب البلدية بحيث يتم خصم اوزان نفايات اي فرقاء ثالثة من مجموع اوزان النفايات الخارجة من
المحطة والمراد ترحيلها الى مكب زهرة الفنجان ووفقا لكشوفات أوزان نفايات الفرقاء الثالثة الداخلة
إلى محطة الترحيل والموثقة في وثائق اإلرساليات الملحقة في االتفاقية والمعتمدة من مراقب البلدية
ز .ملكية المحطة هي للفريق االول بعد انتهاء العقد ويستثنى من ذلك معدات التحميل والترحيل غير
االنشائية المتمثلة بالجرافة ،الرمسات ،المكابس ،الشاحنات ،والميزان التي تم توفيرها من قبل الفريق
الثاني بغرض تشغيل المحطة فتعود ملكية األخيرة للفريق الثاني.
ح .محاسبة إدارة مكب زهرة الفنجان على رسوم استخدام المكب وفقا لإلرساليات و لكشوفات أوزان
جميع النفايات الواردة إلى المكب من محطة ترحيل نفايات مدينة رام هللا .
 .3حقوق والتزامات الفريق الثاني
 4.1تنحصر حقوق والتزامات الفريق الثاني بشكل تام ضمن أحكام وشروط هذه االتفاقية وال يحق للفريق الثاني
المطالبة بأية مزايا ،و/أو دفعات ،و/أو إعالنات و/أو استحقاقات باستثناء تلك المنصوص عليها في االتفاقية.
 4.2يلتزم الفريق الثاني بتوزين حمولة كل آلية نفايات واردة وصادرة من المحطة على الميزان االلكتروني
ويخرج من الميزان إرسالية متسلسلة األرقام من نسختين تحتفظ الشركة بالنسخة األصلية والنسخة األولى يتم
استالمها من مراقب البلدية .كما يلتزم بتوفير كشوفات أوزان وإرساليات النفايات الداخلة إلى مكب زهرة الفنجان
والمصادق عليها من سائق الفريق الثاني ومراقب الميزان في مكب زهرة الفنجان وتزويد نسخة منها (مرفق
معها النسخة المماثلة لها فيما يتعلق بارسالية الوزن الخارجة من محطة الترحيل) لمراقب البلدية في محطة
ترحيل مدينة رام هللا والتاكد من تطابقهما قبل مغادرته لمكب زهرة الفنجان.
 4.3يكون الفريق الثاني مسئوال عن أية اتفاقيات يوقعها مع فرقاء ثالثة تتعلق بالمشروع موضوع هذه االتفاقية
ومسئوال عن جباية أية رسوم منها مباشرة (والذي يتضمن رسوم استخدام المحطة ,تحميل ونقل وطمر النفايات
في مكب زهر ة الفنجان) وذلك بعد أخذ موافقة الفريق األول خطيا على االتفاقية المراد توقيعها مع فرقاء ثالثة
وقيمة الرسوم ,وتعتبر تلك االتفاقيات منتهية مع انتهاء هذه االتفاقية ,علما بان رسوم استخدام المحطة التي
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سيتقاضاها الفريق األول من منتجي النفايات اآلخرين ستكون بقيمة( 5شيكل ) خمسة شواكل لكل طن وارد
للمحطة ,هذا وان أية اتفاقية غير موافق عليها من قبل الفريق األول كتابيا تكون غير ملزمة للفريق األول,
ويكون الفريق األول غير مسئول عن عدم وفاء الفرقاء الثالثة بتسديد التزاماتها .
 4.4يلتزم الفريق الثاني بجباية الرسوم المستحقة على الفرقاء الثالثة مباشرة منهم والتي تتضمن (رسوم استخدام
المحطة ,تحميل ونقل وطمر النفايات في مكب زهرة الفنجان) وفقا لكشوفات أوزان نفايات الفرقاء الثالثة الداخلة
إلى محطة الترحيل والموثقة في وثائق اإلرساليات الملحقة في االتفاقية والمعتمدة من مراقب البلدية ,وفي حال
عدم وجود ميزان في المحطة يتم جباية الرسوم من تلك الفرقاء الثالثة وفقا لتقديرات االوزان المعتمدة من
الفريق االول
.4.5يلتزم الفريق الثاني بارسال الكشوفات شهرية للفريق االول بكميات النفايات الواردة من الفريق االول الى
محطة الترحيل والكميات الصادرة من محطة الترحيل الى مكب زهرة الفنجان على صيغة ( )Excelوفقا لشكل
التقريرين المرفقين مع االتفاقية.
 4.6يلتزم الفريق الثاني بتزويد الجهات التي ترغب باتالف نفاياتها في المحطة بارسالية تتضمن وزن النفايات
المراد اتالفها واسم تلك الجهة الالزمة الستصدار وصل رسوم اتالف النفايات الصادر من بلدية رام هللا
 4.7يحصل الفريق الثاني على كامل المستحقات المذكورة في البند  6.3وفقا للشروط المذكورة في البند  6من
االتفاقية وذلك بعد قيامه بالتالي:
أ .القيام وعلى نفقته الخاصة بتشغيل مرافق محطة ترحيل نفايات في الموقع المتفق عليه حسب التصميم
الموافق عليه من قبل الفريق األول
ب .تشغيل المحطة بموجب خطة التنفيذ المتفق عليها بين الطرفين بما في ذلك االلتزام بالتخلص من كل
النفايات الداخلة للمحطة والمراد ترحيلها الى مكب زهرة الفنجان خالل  24ساعة من دخولها المحطة
وعلى مدار العام بما في ذلك أيا م العطل األسبوعية واألعياد الرسمية باستثناء اليوم األول من عيد
الفطر و اليوم األول من عيد األضحى ,ووفقا لالتفاقية التي تم عقدها مع ادارة مكب زهرة الفنجان
ج .في حال قيام ادارة مكب زهرة الفنجان بابالغ الفريق االول برفض استقبال انواع معينة من النفايات
يلتزم الفريق الثاني وباالتفاق مع الفريق االول بتوفير بديل اخر لتلك النفايات.
د .مراعاة وااللتزام بشروط السالمة والصحة والبيئة وكافة الشروط التي تضعها المؤسسات الرسمية لهذه الغاية من:

 تزويد العمال بوسائل الوقائية الشخصية وفقا لقانون العمل والعمال ومتطلبات الدفاع المدني من
قفازات وخوذ وألبسة واقية وكمامات وإلزام الجميع باستخدامها .
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 تدريب العمال واإلداريين على االستخدام األمثل لتجهيزات المحطة وعلى أسس ومتطلبات السالمة
العامة والدفاع المدني واإلسعاف األولي والعناية الطبية األولية
 رش المبيدات في الموقع وحول المحطة لمنع تكاثر الحشرات في المناطق التي يمكن ان تتكاثر فيها
ويمنع تراكم النفايات لفترات طويلة او تناثرها.
 وضع إشارات تحذيرية لمنع التدخين وإشعال النار داخل المحطة ومنع دخول من ليس لهم عمل أو
مصرح لهم بالدخول.
 أن تكون جميع األجهزة والتمديدات الكهربائية والعدد والمواد المستخدمة في المحطة آمنة ومعزولة.
 تزويد المحطة بمتطلبات اإلسعاف األولي وفقا للمواصفات المعتمدة من قبل الجهات المختصة وتوفير
خزانة لإلسعاف األولي وتدريب العاملين على اإلسعاف األولي.
 الحفاظ على نظافة الشوارع المؤدية للمحطة من اية نفايات قد تصلها نتيجة تشغيل المحطة وتكنيس
الشارع المحاذي للمحطة بشكل يومي.
ه .توفير ميزان بمقياس دقة  5 ±كيلوغرام خالل عشرة ايام من تاريخ مباشرة االتفاقية على أن يتم إقرار
برنامجه الحسابي من البلدية والذي يضمن للبلدية اإلشراف واالطالع الكامل على نتائج التوزين
اليومي.
و .االلتزام باستقبال كافة النفايات الواردة للمحطة والعالقة فقط تكون مع الفريق األول.
ز .تغطية كافة المصاريف التشغيلية للمحطة.
ح .اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحفاظ على الموقع المستخدم نظيفا بما يضمن عدم انبعاث روائح كريهة
تؤثر على سالمة العاملين فيه والمباني المجاورة وذلك من غسل اسبوعي باستخدام مضخة المياه
ألرضية المحطة عند البالطة والحاويات والمعدات المستخدمة وعدم السماح بتراكم النفايات
وتطايرها.
ط .يتعهد الفريق الثاني بالقيام بالمهام المناطة به وذلك بالتنسيق مع قسم النفايات الصلبة للفريق األول
حسب إطار العمل المتفق عليه بين فريقي االتفاقية.
ي .توفير التأمينات الالزمة (من تامين موقع وتامين آليات)على األعمال والتجهيزات والموقع والعمال
والموظفين وكل ما يلزم على ان يتم تسليم البلدية نسخة عن التامينات.
ك .ترحيل جميع النفايات التي يجمعها الفريق األول من المدينة بمختلف عناصرها ما عدا األحجار
ومخلفات هدم المباني لمكب زهرة الفنجان في جنين وتوفير المعدات الالزمة لذلك.
ل. .صيانة الحاويات المستعملة في النقل وجميع المعدات المستعملة في المحطة.
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م .توفير الحاويات الالزمة لتجميع النفايات وترحيلها وذلك بحد ادنى  12رمسة بحجم  20م3على ان
تكون بحالة جيدة.
ن .توفير جميع المعدات الالزمة في موقع محطة الترحيل وذلك لغايات تحميل كميات النفايات المجمعة
من المدينة في الموقع المخصص لغايات تجميع النفايات في السيارات الناقلة التابعة للفريق الثاني
وذلك بحد ادنى شاحنات قاطرة ومقطورة عدد  3مؤمنة ومرخصة و ان ال يقل موديلها عن 2012
ومرخصة من قبل الجهات الفلسطينية ذات العالقة.
س .عمل االحتياطات واإلجراءات الكافية إلحكام تغطية الحاويات لتالفي بعثرة النفايات أو سقوطها خالل
عملية النقل ويتحمل الفريق الثاني المسؤولية الكاملة عن أية أضرار تحدث للغير في حالة بعثرة أو
سقوط النفايات خالل عملية النقل.
ع .توفير موظفين في المحطة بما يضمن الرقابة الدورية على مدار  24ساعه على المحطة والمصادقة
على ارساليات اوزان النفايات الصادرة من ميزان المحطة على مدار الساعة وليال ونهارا.
ف .الفريق األول غير مسئول عن أية مخالفات تتعلق بعمل الفريق الثاني في المحطة مهما كان نوعها
او منشاها بما في ذلك المخالفات المرورية أو خالفها أو أعطال أو أضرار تحدث مهما كانت
لشاحنات وحاويات وعمال الفريق الثاني أو أية تبعات لذلك.
ص .عدم استخدام االراضي المحيطة بالمحطة والتي ال تقع ضمن المساحات المخصصة من قبل الفريق
االول لتشغيل المحطة الغراض تخزين النفايات القابلة وغير القابلة العادة التدوير او اية امور
اخرى.
ق .تزويد الفريق االول بشكل شهري بكشوفات أوزان وإرساليات النفايات التي تم فصلها بهدف اعادة
التدوير والمصادق عليها من قبل مراقب البلدية.
ر .الحفاظ على نظافة المناطق المحيطة بالمحطة وخاصة تلك المجاورة لمحطة التنقية.
ش .عدم استقبال النفايات في المحطة في حال عدم وجود مراقب البلدية.
ت .توفير جرافة او باجر جنزير مؤمن ومرخص و ان ال يقل موديلها عن  2008وتقوم بالتحميل
بالمحطة وبما يضمن عدم تراكم النفايات الداخلة الى المحطة الكثر من  24ساعة بعد دخولها المحطة
ث .تقديم أوراق ثبوتية لتوفر جرافة وشاحنة وسائق احتياط في حال تعطل االليات او غياب احد الساقين.
خ .تغطية األرض بطبقة بسولت ودمكها أوال ثم تغطيتها بطبقة بيسكورس.
ذ .وضع سياج بارتفاع  2م حول المحطة وتغطيته بشادر.
ض .تاهيل الكونتينر من دهان داخلي وغيره وصيانة الوحدة الصحية.
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غ .في حال إيقاف عمل المحطة بهدف التاهيل يلتزم الفريق الثاني بترحيل النفايات من المكان الذي تحدده
البلدية ويتم احتساب االوزان وفقا لقراءات ميزان مكب زهرة الفنجان في حال عدم توفر ميزان في
الموقع البديل.
ظ .يلتزم طاقم عمل الفريق الثاني بعدم العبث بالنفايات التي يتم توريدها الى المحطة وخاصة فيما يتعلق
بالنفايات المراد اتالفها ،وتوزين نفايات االتالف التي يحددها الفريق االول.
أأ .التنسيق مع مكب زهرة الفنجان فيما يتعلق بمواعيد ترحيل النفايات اليه ( من الساعه السادسة صباحا
وحتى الساعة السادسة مساءا).
بب .توفير مولد كهرباء لضمان عدم انقطاع الكهرباء عن الميزان.
جج.

االلتزام باتخاذ اإلجراءات الالزمة الطفاء الحرائق وفقا للتالي -:
أ .االلتزام باالنتظام بترحيل النفايات من المحطة.
ب .توفير طفايات حرائق يدوية  6كغم عدد .20
ت .توفير تنك مياه بسعة  9م3مع مضخة مياهوتوابعها.
ث .في حال عدم السيطرة على الحريق على طاقم الفريق الثاني تولي مسؤولية إطفاء الحريق
من الموقع والبدء باطفاء الحريق بواسطة تغطيته بالطمم ( في حال عدم توفر مياه) وال يتم
احتساب الطمم في كميات النفايات الخارجة من المحطة مهما كان الحجم والوزن.
ج .في حال تباطؤ وعدم فعالية اإلطفاء سيقوم الفريق األول باطفاء الحريق وفقا لما يراه مناسبا
وتحميل تكلفة ذلك للفريق الثاني وتعتبر تلك التكاليف المقدره من الفريق األول غير قابلة
للطعن فيها.

 .4الوضع القانوني للفريق الثاني
 يتمتع الفريق الثاني بالوضع القانوني للمتعاقد المستقل وفق قواعد االتفاق المؤقت واألنظمة ذات العالقة في
إطار عمل الفريق األول.
 إن العالقة التعاقدية فيما بين الفريق األول وبين الفريق الثاني ال تخضع بأي شكل من األشكال إلى قانون
العمل حيث أن كل فريق مسئول عن موظفيه وال يعتبر أي فريق موظف عند الفريق اآلخر.
 .5األتعاب
 6.1تتم محاسبة الفريق الثاني وفقا لكشوفات أوزان النفايات الخارجة من محطة الترحيل بهدف الترحيل الى
مكب زهرة الفنجانوالموثقة في وثائق اإلرساليات الملحقة في االتفاقية والمعتمدة من مراقب البلدية بحيث يتم
خصم اوزان نفايات اي فرقاء ثالثة من مجموع اوزان النفايات الخارجة من المحطة بهدف ترحيلها الى مكب
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زهرة الفنجان ووفقا لكشوفات أوزان نفايات الفرقاء الثالثة الداخلة إلى محطة الترحيل والموثقة في وثائق
اإلرساليات الملحقة في االتفاقية والمعتمدة من مراقب البلدية وحسب االتفاق بين الطرفين ,مع حفظ حق البلدية
بمتابعة التوزين لما فيه مصلحة الفريقين والذي يتضمن االطالع على كشوفات أوزان النفايات الداخلة والخارجة
من المحطة والداخلة إلى مكب زهرة الفنجان.
6.2في حال وجود عدم تطابق في الوزن بين ارسالية الوزن الصادرة عن الفريق الثاني مع ارسالية الوزن
المماثلة الصادرة عن مكب زهرة الفنجان بحيث تزيد ارسالية الوزن الصادرة عن الفريق الثاني بقيمة 500
كغم عن ارسالية الوزن المماثلة الصادرة عن مكب زهرة الفنجان سيتم خصم الزيادة كاملة من فاتورة الفريق
الثاني لذلك الشهر.
 6.3يدفع الفريق األول للفريق الثاني  -----------شيكل (  ---------شيكل ) فقط شاملة لجميع أنواع الضرائب
السارية حتى تاريخ توقيع االتفاقية بما فيها ضريبة القيمة المضافة  %16وذلك لقاء تشغيل محطة ترحيل
للنفايات في الموقع المتفق عليه وتحميل ونقل الطن الواحد من النفايات وفق هذه االتفاقية.
 6.4يشترط في تنفيذ أي دفعة مالية للفريق الثاني مصادقة الفريق األول على الخدمات الموجبة للدفعة المالية
وأنها قد أنجزت على النحو المطلوب ،وتقديم الوثائق المطلوبة من الفريق الثاني والتي تتضمن:
 مطالبة مالية شهرية بالمبلغ المطلوب وذلك خالل األسبوع األول من كل شهر.
 تقرير شهري وفقا للصيغة المتفق عليها والملحقة باالتفاقية.
 شهادة دفع موقعة من الفريقين.
 فواتير ضريبية مختومة من الضريبة حسب القانون.
 شهادة خصم مصدر ساري المفعول من مكتب الضريبة ،وفي حال عدم تقديمه لهذه الشهادة يتم خصم
 %10من إجمالي الدفعات وتسليمها لمكتب الضريبة وفقا للنظام.
 صورة عن شهادة رخصة المهن سارية المفعول.
 صورة عن شهادة رخصة الحرف والصناعات سارية المفعول.
 اإلرساليات األصلية المصادق عليها من قبل الفريق األول وذلك خالل األسبوع األول من كل شهر.
 يتم تسديد الرسوم خالل شهر من تاريخ استالم جميع الوثائق المطلوبة كاملة.
 6.5يلتزم الفريق الثاني بالتسديد الى الفريق األول رسوم استخدام المحطة البالغة خمسة شيكل لكل طن (5
شيكل/طن) و رسوم طمر النفايات في مكب زهرة الفنجان عن جميع الفرقاء الثالثة في حال قيامه بعد موافقة
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البلدية بتوقيع أية اتفاقيات مع فرقاء ثالثة تتعلق باستخدام محطة الترحيل عبر خصم تلك المستحقات للفريق االول
من الدفعة المستحقة للفريق الثاني عن نفس الفترة الزمنية ,وتكون تلك الرسوم وفقا لكشوفات أوزان نفايات
الفرقاء الثالثة الداخلة الى محطة الترحيل واإلرساليات الموثقة بذلك والمعتمدة من مراقب البلدية كما هو موضح
في بند  4.3و 4.4والفواتير الضريبية التي تم تحريرها من قبل الفريق الثاني للفرقاء الثالثة.
 6.6يرتبط تسديد الفريق االول بالتزاماته تجاه الفريق الثاني بقيام الفريق الثاني بتسديد التزاماته ويحق للفريق
األول تأخير التسديد ما لم يستلم مستحقاته من الفريق الثاني.
 6.7تتم محاسبة الفريق الثاني وفقا لكشوفات أوزان النفايات الداخلة إلى مكب زهرة الفنجان في حال عدم وجود
ميزان في المحطة.

 .6حل النزاعات
في حالة نشوء أي خالف أو نزاع فيما يتعلق بتنفيذ و/أو تفسير بنود هذه االتفاقية فيتم اللجوء إلى المحاكم الفلسطينية للنظر في
هذا النزاع وفي جميع األحوال يكون القانون الساري في الضفة الغربية هو القانون واجب التطبيق.

 .7الشروط المرجعية
يتعهد الفريق الثاني بالقيام باألعمال التالية التي تشكل شروطا مرجعية مرفقة ومتممه لهذه االتفاقية وتقرأ معها
كوحدة واحدة:
– تشغيل وصيانة محطة ترحيل للنفايات في الموقع المتفق عليه على أن يضمن اآلتي:
– إعدا د تصميم مناسب للمحطة لكميات النفايات الموضحة في االتفاقية وتنفيذه بعد أخذ موافقة اللجنة الفنية
الخاصة بالفريق االول عليه مع األخذ بعين االعتبار الزيادة المستقبلية المتوقعة ،على أن يتضمن المعايير
التالية كحد أدنى:
 توفير ميزان بمقياس دقة  5 ±كيلوغرام على أن يتم إقرار برنامجه الحسابي من البلدية والذي
يضمن للبلدية اإلشراف واالطالع الكامل على نتائج التوزين اليومي.
– توضيح استخدام المساحات الالزمة لتشغيل المحطة بما في ذلك الطرق المؤدية من وإلى المحطة،
والمرافق اإلدارية (إن لزم) ،وميزان المدخل وغرفة المراقبة ،ومواقع تفريغ سيارات الجمع والتخزين
اليومي ،ومواقع وأحجام الحاويات الكبيرة المستخدمة واإلضافية ،إلخ( .إرفاق كشف مفصل بأنواع وأعداد
الماكنات والمعدات أو مكابس أو أي خطوط مطلوبة لتشغيل المحطة).
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– توضيح اآلليات التي سيتم استخدامها لتشغيل المحطة مع تحديد قدرتها االستيعابية وسنوات تصنيعها
وتقديم شهادات تامينها وترخيصها قبل توقيع االتفاقية وتعتبر ملحقا لها.
– تقديم قبل توقيع االتفاقية وتعتبر ملحقا لها خطة تشغيل مفصلة للمحطة خاصة فيما يتعلق باآلتي:
أ.

تفريغ المحطة من النفايات الواردة إليها خالل  24ساعة من دخولها المحطة.

ب .خطة طوارىء تشغيلية في الحاالت التي ال يمكن نقل النفايات إلى المكبات الصحية المقترحة في
ذات اليوم بسبب إغالق الطرق،او تعطل اليات الفريق الثاني ,الخ.
ج .طرق إطفاء الحرائق في حال حدوثها.
– توضيح البرنامج المحاسباتي للميزان الموجود في المحطة بحيث يتم اقراره من البلدية وبحيث:
أ .يضمن للبلدية اإلشراف واالطالع الكامل على نتائج التوزين اليومي.
ب .تكون جميع مخرجات بيانات الميزان مسجلة اليا في االرساليات دون اي ادخال يدوي وخاصة
فيما يتعلق بالوزن الصافي للحمولة.
– مراعاة شروط السالمة والصحة والبيئة في التصميم والتنفيذ بما في ذلك توفير متطلبات إطفاء الحرائق
من خراطيم مياه وطفايات حجم كبير عدد  ،5الخ.
–

يعتبر المقترح الفني والمالي المقدمين من قبل الفريق الثاني جزءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية ويقرأ ضمن بنودها.

– من المتفق عليه بين الفريقين أن هذا العطاء تم في ظل الظروف الراهنة والمعروفة للفريقين وللجميع،
وعليه ال يحق للفريق الثاني االمتناع عن تنفيذ العمل نتيجة الظروف السائدة  ،وفي حالة امتناعه يقوم
الفريق األول باتخاذ اإلجراءات التي يراها مناسبة ضد الفريق الثاني.
– في حال تراكم النفايات في محطة الترحيل عن ما يزيد عن  600طن يحق للفريق االول ،وعدا عن
الغرامات ،بترحيل النفايات مهما بلغت التكاليف وعلى حساب الفريق الثاني.
 .8إنهاء االتفاقية
أ-

في حال تغيب الفريق الثاني في اي يوم خالل الفترة التعاقدية (عدا اليوم األول من عيد الفطر واألضحى) عن
نقل وترحيل جميع او جزء من النفايات (غير تلك التي تم فرزها في المحطة بهدف التدوير) الى مكب زهرة
الفنجان وبعض مضي  24ساعة على دخولها المحطة ,فللفريق األول الحق في تغريم الفريق الثاني بقيمة
 200شيكل عن كل طن لم يتم ترحيله لمكب زهرة الفنجان ,ويحق للفريق االول توكيل المهام المراد انجازها
ضمن االتفاقية لفريق ثالث اذا زا دت مدة امتناع الفريق الثاني عن القيام بالمهام المناطة اليه ضمن االتفاقية
لمدة تزيد عن اسبوع وفقا لما تم توضيحه في البند السابق.
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ب -في حال عدم التزام الفريق الثاني في اي يوم خالل الفترة التعاقدية (عدا اليوم األول من عيد الفطر واألضحى)
عن ترحيل جميع او جزء من النفايات (غير تلك التي تم فرزها في المحطة بهدف التدوير) الى مكب زهرة
الفنجان والقيام بترحيل النفايات الى مكان غير المتفق عليه ودون علم الفريق االول ،يكون للفريق األول الحق
في تغريم الفريق الثاني بقيمة  15000شيكل عن كل نقلة نفايات لم يتم ترحيلها لمكب زهرة الفنجان.
ج -في حال عدم التزام الفريق الثاني بمضمون هذه االتفاقية أو أي بند من بنودها يقوم الفريق األول باشعار
الفريق الثاني خطيا بذلك و يحق له وقف تنفيذ أية دفعات مقدمة من قبل الفريق الثاني وخصم تكاليف كافة
األضرار التي لحقت بها او انهاء االتفاقية.
د -في حال عد م تطابق مجموع اوزان النفايات الشهرية الداخلة الى المحطة من الفريق االول والفرقاء الثالثة
وفقا لكشوفات أوزان النفايات الداخلة الى محطة الترحيل واإلرساليات الموثقة بذلك والمعتمدة من مراقب
البلدية واوزان النفايات التي تم فصلها بهدف اعادة التدوير ووفقا لكشوفات أوزان وإرساليات النفايات التي
تم فصلها بهدف اعادة التدوير والمصادق عليها من قبل مراقب البلدية مع اوزان النفايات الشهرية الخارجة
من المحطة  ,فللفريق األول الحق في تغريم الفريق الثاني بقيمة  200شيكل عن كل طن لم يتم ترحيله لمكب
زهرة الفنجان مع االخذ بعين االعتبار العصارة وفرق توقيت االستالم والتسليم.
ه-

في حال عدم التزام الفريق الثاني من غسل اسبوعي لبالطة المحطة فللفريق األول الحق في تغريم الفريق
الثاني بقيمة  1000شيكل عن ذلك االسبوع وذلك بعد قيام الفريق األول باشعار الفريق الثاني خطيا بذلك كما
يحق له وقف تنفيذ أية دفعات مقدمة من قبل الفريق الثاني.

و -في حال عدم التزام الفريق الثاني بتخزين النفايات التي لن يتم ترحيلها بنفس يوم ورودها للمحطة في حاويات
محكمة الغطاء وذلك بسبب عدم اكتمال وزن حمولة كاملة بذلك اليوم فللفريق األول الحق في تغريم الفريق
الثاني بقيمة  2000شيكل عن ذلك اليوم وذلك بعد قيام الفريق األول باشعار الفريق الثاني خطيا بذلك كما
يحق له وقف تنفيذ أية دفعات مقدمة من قبل الفريق الثاني.
ز -في حال قيام الفريق الثاني بتوسيخ المناطق المحيطة بالمحطة وخاصة تلك المجاورة لمحطة التنقية فللفريق
األول الحق في تغريم الفريق الثاني بقيمة  1000شيكل عن ذلك اليوم وذلك بعد قيام الفريق األول باشعار
الفريق الثاني خطيا بذلك كما يحق له وقف تنفيذ أية دفعات مقدمة من قبل الفريق الثاني.
ح -في حال عدم قيام الفريق الثاني بتوفير موظفين في المحطة بما يضمن الرقابة الدورية على المحطة
والمصادقة على ارساليات اوزان النفايات الصادرة من ميزان المحطة على مدار الساعة فان جميع ارساليات
اوزان النفايات التي يتم اصدارها دون المصادقة المباشرة من موظف الفريق الثاني تعتبر الغية وال يتم
احتسابها.
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ط -في حال عدم قيام الفريق الثاني بتوفير ميزان بمقياس دقة  5كيلوغرام بحيث تكون جميع مخرجات بيانات
الميزان مسجلة اليا في االرساليات دون اي ادخال يدوي وخاصة فيما يتعلق بالوزن الصافي للحمولة فللفريق
األول الحق في عدم اعتماد تلك االرساليات كما يحق له وقف تنفيذ أية دفعات مقدمة من قبل الفريق الثاني.
ي -يحق للفريق االول وقف الدفعات كما ذكر في البنود اعاله في حال تم توجيه كتاب او اشعار او اخطار للفريق
الثاني بتصويب اوضاع وفق االتفاقية اعاله ولم يتم االستجابة من قبل الفريق الثاني خالل اسبوع من استالم
الكتاب او اسبوع من اصدار الكتاب وامتناع الفريق الثاني عن استالمه.
حررت هذه االتفاقية من نسختين أصليتين ،يحتفظ كل فريق بنسخة أصلية
جرى التوقيع على هذه االتفاقية في هذا اليوم  ------------الموافق

/

/

وتسري لغاية تاريخ

------------------

ممثل الفريق األول

ممثل الفريق الثاني

التوقيع والختم الرسمي

التوقيع والختم الرسمي
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العرض المالي
يجب تقديم عرض سعر شامل الضريبة وفقا للجدول التالي :
السعر بالشيكل للطن شامل الضريبة

متسلسل

البند

1

سعر تحميل وترحيل النفايات الى مكب زهرة
الفنجان وفقا الوزان النفايات الخارجة من
محطة الترحيل لمدة عام

2

سعر تحميل وترحيل النفايات الى مكب زهرة
الفنجان وفقا الوزان النفايات الخارجة من
محطة الترحيل لمدة عامين.
(االتفاقية لمدة عام واحد تجدد حسب الطرف
االول)

اسم الشركة
عنوان الشركة
رقم التلفون والفاكس
ختم وتوقيع الشركة

عرض فني ومالي
يحق لكل مقاول ان يقوم ،باالضافة الى العرض االصلي الموجود في العطاء ،بتقديم عرض فني ومالي اخر
تتوافر فيه حلول وافكار وآليات جديدة وذلك لتقليل كمية النفايات المرحلة الى مكب زهرة الفنجان.
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كشف شهر  --------------باوزان النفايات الصادرة من محطة الترحيل والواردة الى مكب زهرة الفنجان
اسم الشركة:
اوزان النفايات الصادرة من محطة ترحيل مدينة رام هللا
وفقا لميزان محطة ترحيل النفايات
التاريخ الكمية  /طــن
ارقام شهادتي الوزن
الرقم

المجموع

اوزان النفايات الواردة الى مكب زهرة الفنجان
وفقا لميزان المكب
الكمية  /طــن

المجموع
20

رقم شهادة الوزن

التاريخ

الفرق في
االوزان

كشف بأوزان النفايات الصادرة والواردة الى محطة ترحيل مدينة رام هللا
اوزان النفايات الواردة الى محطة ترحيل مدينة رام هللا
الكمية  /طــن
التاريخ
الرقم

المجموع

اوزان النفايات الصادرة من محطة
الترحيل
التاريخ
الكمية  /طــن

المحموع
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الفرق في االوزان

