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 اعالن طرح عطاء 

 ضمان مقصف حرش ردانا
 

 

التابعة لبلدية رام هللا مقصف حرش ردانا تعلن بلديـة رام هللا عن طرح عطاء ضمان 

ً للمواصفات والشروط المرفقة العامة والخاصة  , (RamMun/RM/2021/024)رقم وذلك وفقا

  -التالية : بالضمان، فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط
 

 دينار أردني ( 14,000الحد االدنى لضمان المقصف )

 30/11/2021ولغاية تاريخ  15/3/2021فترة الضمان من تاريخ 

 عين سمعان –الموقع في منطقة ردانا 

 

يطلب الحصول  للوب اوةاذم  خوص  باوص ابلمطوبذ خو  ال يوص تاف  ب غلة ون ال لون خ  صو   و    -1

 لسل م خ لن المطبذ.

شو ل ،ب غ لوب ال بلوص ا ل وص ةوبتيص الل مول   8000ك بلص د ل  لطبذ كلبلغ خقطلع اق لص ) لق يم -2

 يلف خ  لبتيخ اإلق ب ب غلة ن ال لن خ  ص      لسل م خ لن المطبذ. 120لل م ال لق  ل  

خب وب دات  –يتم  الحصل  للب غثبئن الل بقصص خو  خةكوخ  و خبل الورلولت ط الطوبان االت و   -3

 100، خقباوو  خبلووغ م ووة خسووتةد غقوو ت    6001111شووبتع ل سووب ةيووبدم ب  4)      ال يووص تاف  

دغالت أخةيل   أغ خب يمبدله ب كلب غيلل  االطالع للوب غث قوص الل بقصوص قبو  شوةاذ ب خو   وال  

 بذال .   لحت ل لان لط www.ramallah.psالللقع االللتةغن  لبل يص تاف   

 10:00السووبلص  2021ط2ط25 يلوولن االمتلووبع التلر وو ر غةيووبتم الللقووع يوولف القالثووبذ الللا وون  -4

   يقص ق غتم.ابب بًب اح ث يللن التولع لللتق خ      قبلص 

  .2021ط3ط2ن ظرةاً خ  يلف القالثبذ الللا  12:00ا ة خلل  لشةاذ غث قص المطبذ  ل السبلص  -5

ب 2021ط3/3ظروةاً خوو  يولف ااتامووبذ الللا وون  12:00 ول السووبلص  ا وة خللوو  لتسول م المطووبذال -6

الطبان االغ  ط دات ال يص تاف  ب خع الملم أنوه لو  يقبو  أر لطوبذال امو   –غ لب لقسم المطبذال 

  ذا الللل ب غلللن  تح المةغض ا  س ال لف    قبلص امتلبلبل ال يص تاف   غ   ملسص لل  ص.

 .لخاد  الصحن للب خ  يةةل لل ه اللحتسب تةلف اإللالن   -7

 

 022963214لمزيد من المعلومات يرجى ارسالها مكتوبة على فاكس 

 tenders@ramallah.psبريد االلكتروني الأو 

   
 ديد ـى حـموسم. م.  
 رئيس بلدية رام هللا 

 

 

http://www.ramallah.ps/
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 معلومات مطلوبة عن المتقدم
 

 

 اسم المتقدم واسماء الشركاء ان وجدوا 

 الدائم : ______________________________________ مكان االقامة 

  مدى االلتزام بتسديد الرسوم المستحقة لبلدية رام هللا في حال كون المتقدم من سكان مدينة

 رام هللا: 

o  ملتزم بتسديد الرسوم 

o  غير ملتزم بتسديد الرسوم 

  المهنة الحالية للمتقدم 

 حدائق / في حال وجود شهادات تثبت ذلك يرجى الخبرات السابقة في مجال ادارة المقاصف وال

 ارفاقها، ويرجى ذكر الخبرات في الجدول ادناه:
 

فترة ضمان للمقصف من تاريخ  المؤسسة الواقع فيها المقصف

 ولغاية تاريخ

الشخص المسؤول في المؤسسة 

 ورقم االتصال المباشر

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 وجد: خبرات الطاقم الذي سيعمل في المقصف ان 

 الخبرة السابقة مجال العمل االسم

 

 

  

 

 

  

 

 

 

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

 

 

 مجال استخدامها نوع الماكنة
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 :الجهوزية الستالم المقصف المحال على المتقدم: تحديد الفترة ادناه 

 
 

  ف  ةغتيص لت م   لل  اللقبان ط يلل  اللتباص    اقتةا بل غلصلتال يةا ب اللتق

 ال ةاغ ادنب  غا ب ص اغتاق ا ةى ان لخف:

 
 
 

 

  

  لصلت اللتق ف  ل  ك   ص اداتله لللقصن غالللاد غالخ خبل الت  يةمب اب مرب ط لق يلرب

 للخائةي ط يلل  اللتباص    ال ةاغ ادنب  غا ب ص اغتاق ان لخف:

 
  

 
 

 
 لمتقدم: معلومات االتصال ل

 ارضي: ____________________  ___________________جوال : 
 

 بريد الكتروني: ______________________________
انا / نحن المتقدمين بالمعلومات اعاله، بتوقيعنا ادناه نقر بصحة المعلومات المقدمة ونوافق على حق 

 بلدية 
 الرجوع لنارام هللا بالتأكد منها دون 

 اسم المتقدم:_____________________________________
 

 توقيعه:________________________________________
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   تقديم عرض مالي

 مقصف حرش ردانا

  RamMun/RM/2021/024رقم 

 
انا الموقع اسمي ادناه بعرضي المالي لضمان المقصف الواقع في __________________ 

 _______ ( دينار اردني، ___ة لبلدية رام هللا بمبلغ ) _التابع
 ______ دينار ______________________كتابة_________________

 15/3/2021اردني. وذلك مقابل ضمان المقصف الواقع في الحديقة المذكورة للفترة من تاريخ 
 .30/11/2021ولغاية تاريخ 

 
 ______________اسم المتقدم:_______________________

 
 توقيعه:________________________________________

 
 تلفون:________________________________________
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 عقد إلزام وتلزيم مقصف حرش ردانا

 

طب، خو  16ال يص تاف   غيلقلرب للقبا   ذا المق  تئ سورب ف. خلةوب   يو  ابالةوت بد لللوبدم ) .1

 ف.1997ل اللحل ص لمبف قبنلن الر ئب

 )  لب يل   ال ةين ااغ  ،

 

 غ بخ   ليص تقم )، ---------------. 2

 

 )  لب يل   ال ةين القبن  ،

 

   ث أن ال ةين ااغ  يللب الح يقص اللقبخص    خ طقص تدانب غاللمةغ ص احةش تدانب 

 قص.غ  ث أن ال ةين ااغ  يةمب    لش    اللب ت ةيب الللملدم    الح ي

 غ  ث أن ال ةين القبن  ق ف لة بً لتش    غإداتم كب ت ةيب الح يقص.

 

 وعليه اتفق الفريقان على ما يلي:

 خق خص  ذ  االل بق ص مخذ ختللب لرب. .1

يقوولف ال ةيوون القووبن  اوو  ع خبلووغ ال وولبن نقوو اً  وو   للق ووع ال بق ووص ال وولبن إ ووب ص الووب تةوولف  .2

 االلالنبل

ش ل  )ك بلص ا ل وص ةوبتيص للو م لوبف اغ شو ب  4000لبخ   اق لص  يقلف ال ةين القبن  ا  ع خبلغ .3

 ا ل ،  يتم اةتةداد ب ام  انتربذ  تةم ال لبن     ب  االلتخاف اول ع شةغط االل بق ص

اشومبت   ط وب خو  قبو  ال ةيون     ب  ل ف التخاف  ال ةين القبن  ابر خ  شةغط االل بق ص يتم  .4

 200ااغ  لتصليب ااغ بع , غ    ب  ل ف االلتخاف ال للن االشمبت يتم ل ةيله  البلوغ 

 ألال . 3ش ل  لخصم خ  خبلغ التبخ   اللشبت له    ا   تقم 

 2021ط3ط15لللقصن اللاقع    الح يقص اللح دم    خق خص االل بق وص خو  لللن  تةم ال لبن  .5

 2021ط11ط30غل بيص 

يلتخف ال ةين القبن  ابةتخ اف اللسب بل اللخصصص له  ل   و غد اللقصون  قوال غال يسولح  .6

لووه امووةض ا ووبئع  ووبتل  وو غد اللقصوون, غال يسوولح ابةووتملب  السووب بل اللقبالووص لووه الر 

 مةض كبن.

 يلتخف ال ةين القبن  ابلح بظ للب خحتليبل اللقصن ان غم ل غلللن كمر م ل يه. .7

قبن  اتل  ة خم ال لح و ة الطموبف غالب وع غ ول  خلااو بل م و م غاللا قوص يلتخف ال ةين ال .8

 البل يص.

يلتخف ال ةين القبن  ابلشةغط اإلداتيوص التو   صصوت الح يقوص املروبب للوب أن للولن   يقوص  .9

 لبخص خ تل ص لمبخص ال بس دغن شةغط .

قوص أغ اةت وب ص أل وبد ال يحن لل ةين القبن  اةت  بذ أيص تةلف خ  الللاط    لقبذ د ول  الح ي .10

 الل الد اغ أيص خ بةببل أ ةى.

    بلص خخبل ص ال ةين القبن   الللتخف  أر شةط خ  شةغط  ذا المق  غامو  خةامموص ال ةيون  .11

 بنه يولة للبل يص إل بذ  ذا المقو  امو  للم وه اإلنوذات  صالقبن  غإلطبئه  ةاص لتصح ح اللخبل 

 ااغ  غالقبن  كتبا ب.

لقووبن  اووباللتخاف الب ووص التمل لووبل غالشووةغط الصووح ص ةوولاًذ الحللخ ووص اغ التوو  يتمروو  ال ةيوون ا .12

 ل ة رب البل يص   لب يتملن اتش    الللقع غ س  ة ة المل    ه.
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يلتخف ال ةين القبن  ابللحب ظص للب ال ظب ص المبخص  و  الل ت ةيوب غ و  أغانو  الطوبخ غاللمو ال  .13

يبل غال  لن غالشوحلخبل غاقبيوب خولاد الت ظ ون غاآلاللب غيشل   لب أي ب التخلص خ  ال  ب

 اأ    الطةق الللل ص غالةش ال غتر لللب حص الحشةال غالصةاا ة غم ة ب.

 يلتخف ال ةين القبن  ام ف اال ال  ابل ظب ص المبخص    الح يقص .14

يتمروو  ال ةيوون القووبن  اموو ف اةووتملب  الللقووع غلوو ف السوولبر ار مرووص أ ووةى م ووة  ابةووتملب   .15

يص أللب  أغ أمةاض أغ نشبطبل  بتمص ل  خب لم  كوة   و   وذا المقو  دغن خلا قوص الللقع ا

 خسبقص خ  البل يص.

 يتمر  ال ةين القبن  ام ف ا ع أر ةلع غا بئع إةةائ ل ص يلم  لرب ا ي   لسط    اغ لةا . .16

ار ا ولد يتمر  ال ةين القبن  ابلتخاف اباةومبت اللحو دم خو  قبو  البل يوص غاللا قوص البل يوص للوب  .17

 م ة خسمةم

يتمرو  ال ةيوون القوبن  ابللحب ظووص للوب اللظرووة الموبف للل ت ةيووب غلو ف إمةاذأيووص ل   وةالب كلووب  .18

يتمر  أن يحب ظ للب الللقع غيقلف اول وع أللوب  الصو بنص غالتصول حبل الالةخوص غ لوب لحوت 

 إشةاف ال ةين ااغ . 

للت ون لل روب  و  خلوبن غا وح يتمر  ال ةين القوبن  ال وع إلوالن اأاو بف غأةومبت الطموبف ا .19

 للول ع غاالخت بع ل  ا ع اللأكلالل الل تر ص خ لرب.

 يحن لل ةين القبن  لق يم االتام   لخابئ  اللقصن  .20

 يتمروو  ال ةيوون القووبن  اتقوو يم اللووأكلالل الل ذيووص غالصووح ص غاتقوو يم الئحووص ااةمبتغأاوو بف .21

 اللأكلالل الت  ة ق خرب لالةترالك    الللقع.

 ةيوون القووبن  اتسوو ي  خسووتحقبل اةووترالك اللرةاووبذ غالل ووب  لوو   تووةم ال وولبن كلبلووغ يلتووخف ال .22

ش ل  لس د    ا ايص  تةم ال لبن ) غيتم ابلتلاةر لةك وب لو اد  ةلو   5500خقطلع اق لص 

 اح ث يتم امةاذ خقباه ا بذ للب االةترالك     ب  لوبغة  لب ،.

ع خ  ال شةال أغ م ة ب للب ااثوب  أغ  و  يتمر  ال ةين القبن  ام ف غ ع اغ إلصبق أر نل .23

 أر خلبن آ ة    الللقع.

يتمر  ال ةين القبن  اأن يسلح لل ةين ااغ  أغ ار شخص يم  ه ال  ل  إلب اللطمم غخمبي ص  .24

 ة ة المل    ه غالتأك  خ  التخاف الللتخف اب لد غشةغط  ذ  االل بق ص غ لب ا غن ةبان إنذات.

ؤغال لو  د وع أغ لسو ي  ق لوص أيوص  وةائب أغ تةولف ي ة ورب القوبنلن يللن ال ةين القبن  خس .25

 لل ه. 

خ  اللت ن لل ه اةا ص اأن  ذا المق  ال يمتبة لق  إيوبت اأر شل  خو  ااشولب  غال يخ وع  .26

ا لبخه غابلتبل   بن ال ةين القبن  ال يتلتع اأر نلع خ  الحلبيص القبنلن ص ابإل ب ص إلوب  لوب 

 يلتخف ابللسب ص اللخصصص.  بن ال ةين القبن  

خوو  الل روولف أن  ووذ  اإلل بق ووص ختملقووص  قووال ا وولبن الل ت ةيووب غان ال ووبخ  للل ت ةيووب ل سووت لووه  .27

 لالقص اغ اال  ص اأيص أخلت إداتيص لخص الح يقص.

 

 يحن لل ةين ااغ   سخ المق     الحبالل التبل ص: .28

a. ال ةيوون القووبن  لرووذ   يلوولن قوو  نبووه للووةات اللخبل ووبل ار خوو  شووةغط المقوو  غاموو  أن

 اللخبل بل ش ر بً غ ط بً.

b.   إةووبذم التصووةف غالسووللك ةووللكبً شووبئ بً خوو  قبوو  المووبخل   اغ اللسووتخ خ   أغ الووذي

 يتمبخ  خمرم.

 

 . للب ال ةين القبن  لسل م الللقع كلب اةتلله غاحبلص م  م م اً.30

لتشو    اللقصونب لللوب اوبن اللقصون . يلتخف ال ةين القبن  اتل  ة مل ع اللم ال غاالثب  الوالةف 31

  بل  خ  ااثب  غاللم ال غيت ل   قال خ سلص. 
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. يحن لل ةين ااغ  ان يقلف ابمالق الح يقص اشل  خؤقت  ال   تةم ال لبن اةوببب ا وطةاتيص 32

 غ لب ام  اشمبت ال ةين القبن  اذلب

 

ال   تووةم المقوو  خوو  قبلووه غلسوول م . يلتووخف ال ةيوون القووبن  اب ووذ مل ووع اللموو ال التوو  لووم لل  ة ووب  وو33

اللقصن خع خ بل حه لقسم المطبذال غاللشتةيبل التباع لل ةيون ااغ  غ لوب  وال  أةوبلع خو  لوبتيخ 

انتربذ  تةم ال لبنب غ ال ب لذلب يقلف ال ةين ااغ  ابلتصوةف اروذ  اللمو ال غدغن الةمولع لل ةيون 

 القبن 

الشلاذ لل  يةمب خ  ةغات الحةش غ قب لتمل لبل إداتم . يحن لل ةين ااغ  ان يقلف اتق يم   خص 34

 الحةش غدغن اال ال  ا ظب ص الحةش

.     ب  نشلب أر  الف ا   ال ةيق  ب لللن اللحبكم اللختصه التبامص لوربة الق بذ ال لسط    35

    مرص ال ص  ا   ال ةيق  .

 

 غللب  لب لم للق ع  ذ  االل بق ص ابالل بق غالة ب.

 

 2021تم االتفاق في هذا اليوم          من شهر        الموافق من العام  وعليه 

 

 

 

 الفريق الثاني      الفريق األول
 

 

 

 

 


