عطاء ضمان مقصف حرش ردانا
رقم (RamMun/RM/2021/019
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اعالن طرح عطاء ضمان مقصف حرش ردانا
رقم )(RamMun/RM/2021/019
تعلن بلديـة رام هللا عن طرح عطاء ضمان مقصف حرش ردانا التابعة لبلدية رام هللا
رقم ) ,(RamMun/RM/2021/019وذلك وفقا ً للمواصفات والشروط المرفقة العامة والخاصة بالضمان ،فعلى
الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية -:
-1
-2
-3
-4

-5
-6
-7

-8

يكون الحد االدنى لضمان المقصف ( 14,000دينر أردني ) وفترة الضمان من تاريخ  2021/3/1ولغاية تةاريخ
 2021/11/30وموقعه في منطق ردانا – عين سمعان.
يطلةةا الح صةةوع علةةى ةةةرا ة صمة عااة ةالعطةةا مةةن ةلدية را نف وترفةةت ةمغلةةف من صة ةةين ت ةةلي مغلةةف
العطا .
تقدي ك ال دعوع عطا كمبلغ مقطوع ةقيم ( 8000شيك )ف وصلك ةك ال ةنكي ساري الم عوع لمدة ال تقة عةن
 120يو من تاريخ اإلق اعف وترفت ةمغلف من ص ين ت لي مغلف العطا .
يت الحصوع على وثةاقت المناقصة مةن مركةم عةدماه ال /مةور  /الطةاةت االر ةي – مبنةى دار ةلدية را ن
(  4شارع عي ى زيادة ف  ) 6001111مقاة مبلغ غير م ترد وقدره " 100دوالر أمريكي" أو ما يعادله ف كما
ويمكةةةةن االعةةةةثع علةةةةى وثيقةةةة المناقصةةةة قبةةةة شةةةةرا ا مةةةةن عةةةةثع الموقةةةة االلكترونةةةةي لبلديةةةة را ن
" www.ramallah.psتحت عنوان عطا اه".
يكون االجتماع التم/يدي وزيارة الموق يو الثثثا الموافت  2021/2/2ال اع  10:00ابا اًف ةحية يكةون
الت م للمتقدمين في قاع ديق قدورة.
اعر موعد لشرا وثيق العطا و ال اع  12:00ظ/را ً من يو الثثثا الموافت .2021/2/9
اعةةر موعةةد لت ةةلي العطةةا اه ةةو ال ةةاع  12:00ظ/ةةرا ً مةةن يةةو ا رةعةةا الموافةةت 2021/2/10ف وصلةةك لق ة
العطا اه – الطاةت االوع  /دار ةلدي را نف م العل أنه لةن يقبة أي عطةا اه ةعةد ةما الموعةدف وتكةون فةت
العروض ةن س اليو في قاع اجتماعاه ةلدي را ن وفي جل علني .
تحت ا رسو اإلعثن في الصحف على من يرسو عليه المناقص .
لمزيد من المعلومات يرجى ارسالها مكتوبة على فاكس 022963214
أو البريد االلكتروني tenders@ramallah.ps

م .موسـى حـديد

رئيس بلدية رام هللا
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معلومات مطلوبة عن المتقدم
 اسم المتقدم واسماء الشركاء ان وجدوا
 مكان االقامة الدائم ______________________________________ :
 مدى االلتزام بتسديد الرسوم المستحقة لبلدية رام هللا في حال كون المتقدم من
سكان مدينة رام هللا:
 oملتزم بتسديد الرسوم
 oغير ملتزم بتسديد الرسوم
 المهنة الحالية للمتقدم
 الخبرات السابقة في مجال ادارة المقاصف والحدائق  /في حال وجود شهادات تثبت
ذلك يرجى ارفاقها ،ويرجى ذكر الخبرات في الجدول ادناه:
المؤسسة الواقع فيها المقصف





فترة ضمان للمقصف من تاريخ
ولغاية تاريخ

خبرات الطاقم الذي سيعمل في المقصف ان وجد:
مجال العمل
االسم

الخبرة السابقة

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

مجال استخدامها

3
AA

الشخص المسؤول في المؤسسة
ورقم االتصال المباشر



الجهوزية الستالم المقصف المحال على المتقدم :تحديد الفترة ادناه:

 اقترا اه وتصوراه يرا ا المتقد روري لت عي عم المقااف  /يمكن الكتاة في
ال راغ ادناه وا اف اوراق اعرى ان لم :

 تصور المتقد وع كي ي ادارته للمقصف والمواد والخدماه التي يرغا ةبيع/ا  /تقديم/ا
للماقرين /يمكن الكتاة في ال راغ ادناه وا اف اوراق ان لم :

جوال ___________________ :

معلومات االتصال للمتقدم:
ارضي____________________ :

بريد الكرتوين______________________________ :
اان  /حنن املتقدمني ابملعلومات اعاله ،بتوقيعنا ادانه نقر بصحة املعلومات املقدمة ونوافق على حق بلدية
رام هللا ابلتأكد منها دون الرجوع لنا
اسم املتقدم_____________________________________:
توقيعه________________________________________:
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منوذج تقدمي عرض مايل
اان املوقع امسي ادانه بعرضي املايل لضمان املقصف الواقع يف __________________ التابعة
لبلدية رام هللا مببلغ ( ________ ) دينار اردين ،كتابة________________________ دينار
اردين .وذلك مقابل ضمان املقصف الواقع يف احلديقة املذكورة للفرتة من اتريخ  2021/3/1ولغاية اتريخ
.2021/11/30
اسم املتقدم_____________________________________:
توقيعه________________________________________:
تلفون________________________________________:
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عقد إلزام وتلزيم مقصف حرش ردانا
 .1ةلدي را ن ويمثل/ا لمقااد ما العقد رقي ة/ا  .موسةى ديةد ةاالسةتناد للمةادة (/16ب) مةن
قانون ال/يئاه المحلي لعا . 1997
(فيما يلي "ال ريت ا وع")
 --------------- .2و ام

وي رق ()
(فيما يلي "ال ريت الثاني")

ي أن ال ريت ا وع يملك الحديق المقام في منطق ردانا والمعروف ةحرش ردانا
و ي أن ال ريت ا وع يرغا في تشغي الكافتيريا الموجودة في الحديق .
و ي أن ال ريت الثاني قد عر ا ً لتشغي وإدارة كافتيريا الحديق .
وعليه اتفق الفريقان على ما يلي:
 .1مقدم مه االت اقي جم متمما ل/ا.
ً
 .2يقةةو ال ريةةت الثةةاني ةةةدف مبلةةغ الضةةمان نقةةدا ةةين توقية ات اقية الضةةمان إ ةةاف الةى رسةةو
االعثناه
 .3يقو ال ريت الثاني ةدف مبلغ تامين ةقيم  4000شيك (ك ال ةنكية سةاري لمةدة عةا او شةيك
ةنكي) يت استرداد ا ةعد انت/ا فترة الضمان في اع االلتما ة مي شروع االت اقي
 .4في اع عد التما ال ريت الثاني ةاي من شروع االت اقي يت اشةعاره عطيةا مةن قبة ال ريةت
ا وع لتصويا ا و اع  ,وفي اع عد االلتما ةمضمون االشعار يت تغريمه ةمبلةغ 200
شيك تخص من مبلغ التامين المشار له في ةند رق  3أعثه.
 .5تكون فترة الضمان للمقصف الواق في الحديقة المحةددة فةي مقدمة االت اقية مةن 2021/3/1
ولغاي 2021/11/30
 .6يلتم ال ريت الثاني ةاستخدا الم ا اه المخصص له من ةدود المقصةف فقةال وال ي ةم
لةةه ةعةةرض ةضةةاق عةةارل ةةدود المقصةةف ,وال ي ةةم ةاسةةتعماع ال ةةا اه المقاةل ة لةةه الي
غرض كان.
 .7يلتم ال ريت الثاني ةالح اظ على محتوياه المقصف ان وجده وتكون كع/دة لديه.
 .8يلتم ال ريت الث اني ةتوفير معداه تحضةير الطعةا والبية و ةمن موااة اه جيةدة وةموافقة
البلدي .
 .9يلتم ال ريت الثاني ةالشروع اإلدارية التةي عصصةت الحديقة جل/ةاف علةى أن تكةون ديقة
عام م تو لعام الناس دون شروع .
 .10ال يحت لل ريت الثاني استي ا أي رسو من المواعنين لقا دعةوع الحديقة أو استضةاف أعيةاد
الميثد او أي مناسباه أعرى.
 .11في ال مخال ال ريت الثاني "الملتم " أي شرع من شروع ما العقد وةعةد مراجعة ال ريةت
الثاني وإعطاقه فرا لتصحي المخال فانه ي وز للبلدي إلغا ما العقةد ةعةد توجيةه اإلنةمار
ا وع والثاني كتاةيا.
 .12يتع/ةةد ال ريةةت الثةةاني ةةةااللتما ةكاف ة التعليمةةاه والشةةروع الصةةحي سةةوا ً الحكومي ة او التةةي
ت ر /ا البلدي فيما يتعلت ةتشغي الموق و ن سير العم فيه.
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 .13يلتم ال ريت الثاني ةالمحافظ على النظاف العام فةي الك تيريةا وفةي أوانةي الطةبخ والمعةداه
واآلالهف ويشم صلك أيضا التخلص من الن اياه والد ون والشةحوماه وةقايةا مةواد التنظيةف
ةأفض الطرق الممكن والرش الدوري لمكافح الحشراه والصرااير وغير ا.
 .14يلتم ال ريت الثاني ةعد االعثع ةالنظاف العام في الحديق
 .15يتع/ةةد ال ريةةت الثةةاني ةعةةد اسةةتعماع الموقة وعةةد ال ةةمار ي ج/ة أعةةرى غيةةره ةاسةةتعماع
الموق ي أعماع أو أغراض أو نشاعاه عارج عن ما ت صكةره فةي ةما العقةد دون موافقة
م بق من البلدي .
 .16يتع/د ال ريت الثاني ةعد ةي أي سل وةضاق إسراقيلي يوجد ل/ا ةدي فل طيني او عرةي.
 .17يتع/د ال ريت الثاني ةالتما ةا سةعار المحةددة مةن قبة البلدية وةموافقة البلدية علةى اي ةنةود
غير م عرة
 .18يتع/ةد ال ريةةت الثةاني ةالمحافظة علةى المظ/ةةر العةا للك تيريةةا وعةد إجرا أية تغييةراهف كمةةا
يتع/د أن يحافظ على الموق ويقو ة مية أعمةاع الصةيان والتصةليحاه الثزمة وصلةك تحةت
إشراف ال ريت ا وع.
 .19يتع/د ال ريت الثةاني ةو ة إعةثن ةأاةناف وأسةعار الطعةا المت ةت علي/ةا فةي مكةان وا ة
لل مي واالمتناع عن ةي المأكواله المنت/ي مدت/ا.
 .20يحت لل ريت الثاني تقدي االراجي لمةاقن المقصف
 .21يتع/ةةد ال ريةةت الثةةاني ةتقةةدي المةةأكواله المغمية والصةةحي وةتقةةدي القحة ا سعاروأاةةناف
المأكواله التي سيقدم/ا لثست/ثك في الموق .
 .22يلتةةم ال ريةةت الثةةاني ةت ةةديد م ةةتحقاه اسةةت/ثك الك/رةةةا والميةةاه عةةن فتةةرة الضةةمان كمبلةةغ
مقطوع ةقيم  5500شيك ت دد في ةداي فترة الضمان ( ويت ةالتوازي تركيةا عةداد فرعةي
ةحي يت اجرا مقااه ةنا على االست/ثك في اع ت اوز صلك ).
او إلصاق أي نوع من النشراه أو غير ا على ا ثةا أو فةي
 .23يتع/د ال ريت الثاني ةعد و
أي مكان آعر في الموق .
 .24يتع/د ال ريت الثاني ةأن ي م لل ريت ا وع أو ي شخص يعينه الدعوع إلى المطع ومعاين
سير العم فيه والتأكد من التما الملتم ةبنود وشروع مه االت اقي وصلك ةدون ساةت إنمار.
 .25يكون ال ريت الثاني م ؤوال عةن دفة أو ت ةديد قيمة أية ةراقا أو رسةو ي ر ة/ا القةانون
عليه.
 .26من المت ت عليه ارا ةأن ما العقد ال يعتبر عقد إي ار ةأي شك مةن ا شةكاع وال يخضة
كامه وةالتالي فان ال ريت الثاني ال يتمت ةأي نوع من الحماي القانوني ةاإل اف إلةى صلةك
فان ال ريت الثاني يلتم ةالم ا المخصص .
 .27مةةن الم /ةةو أن ةةمه اإلت اقية متعلقة فقةةال ةضةةمان الك تيريةةا وان الضةةامن للك تيريةةا لي ةةت لةةه
عثق او اث ي ةأي أمور إداري تخص الحديق .
 .28يحت لل ريت ا وع ف خ العقد في الحااله التالي :
 .aتكةةرار المخال ةةاه ي مةةن شةةروع العقةةد وةعةةد أن يكةةون قةةد نبةةه ال ريةةت الثةةاني ل/ةةمه
المخال اه ش /يا ً وعطياً.
 .bإسةةا ة التصةةرف وال ةةلوك سةةلوكا ً شةةاقنا ً مةةن قب ة العةةاملين او الم ةةتخدمين أو الةةمين
يتعام مع. /
 .30على ال ريت الثاني ت لي الموق كما استلمه وةحال جيدة جداً.
 .31يلتم ال ريت الثاني ةتوفير جمي المعداه واالثا الةثز لتشةغي المقصةفف علمةا ةةان المقصةف
عالي من ا ثا والمعداه ويتضمن فقال مغ ل .
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 .32يحت لل ريت ا وع ان يقو ةاغثق الحديق ةشك مؤقت عثع فترة الضمان سةباب ا ةطراري
وصلك ةعد اشعار ال ريت الثاني ةملك
 .33يلتةةم ال ريةةت الثةةاني ةاعةةم جمي ة المعةةداه التةةي ت ة توفير ةةا عةةثع فتةةرة العقةةد مةةن قبلةةه وت ةةلي
المقصف م م اتيحه لق العطا اه والمشترياه التاة لل ريةت ا وع وصلةك عةثع أسةبوع مةن تةاريخ
انت/ا فترة الضمانف وعثفا لملك يقو ال ريت ا وع ةالتصةرف ة/ةمه المعةداه ودون الرجةوع لل ريةت
الثاني
 .34يحت لل ريت ا وع ان يقو ةتقدي عدم الشوا لمن يرغا من زوار الحرش وفقا لتعليماه إدارة
الحرش ودون االعثع ةنظاف الحرش
 .35في اع نشوب أي عثف ةين ال ريقينف تكون المحاك المختصه التاةع ل /از القضا ال ل طيني
ي ج /ال ص ةين ال ريقين.
وعلى صلك ت توقي

مه االت اقي ةاالت اق والر ا.

وعليه تم االتفاق في هذا اليوم

الموافق من العام 2021

من شهر

الفريق األول
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الفريق الثاني
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