بلديــة رام اللــه
مناقصة عامة
مناقصة تأهيل متحف المدينة
مناقصة رقم RamMun/RM/2020/009 :

اإلستشاري:

شركة اكسبرشنز للهندسة

كانون ثاني 2020/
|P age 1
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دعوة لالشتراك في مناقصة عامة

رقم المناقصةRamMun/RM/2020/009 :

اسم المناقصة :تنفيذ أشغال تأهيل متحف المدينة.

المكتب األستشاري  :شركة اكسبرشنز للهندسة.
بلديب ما

ترغب
مالعيب

يبا م ب خدم جبء نب نومزن هب ل نفيب شغبل

تأهيب ن فبا مليدةنب وذلب ميوجب

ومليوماببف ل ومل ببروف مليري ب  ،وبنب عل ب تببإ داببدما ه ب ملببدعو ل ببديإ عببرو

ملبلدي ملي ولي مليؤهلي لالغ رمك يا ملين قص ملة ن وذل ل نفي شغل

مليومابف ل ملة نب ليذب هب

ش ببة ا لبنببوأ شعيب

تأهي ن فا مليدةن .

ملي ببرو  ،وتــدعو

 موضــــــوا المناقصــــــة :ي ب ب ببح ملي فب ب ببا علب ب ببم غ ب ب ب ا أما ع ب ب بومأ ملي فب ب ببر ن ب ب ب مل ب ب ب ا ملر ب ب ببا يب ب ببا ملبلب ب ببد مل ديي ب ب ب  .ة كب ب ببو
مجي ل ب ب 600

ملي فب ببا ن ب ب بن ب ب ي مي ب ب

علي ب ب م ب ببأ م بن ب ب ب ت ايخ ب ب وت

بب ببي ملبنب ب ب ي مي ب ب ب

50

2

2

للبن ب ب ي وذل ب ب

ب ببي ع ب ببوأ عرب ب ب وج ب ببد ما

بب

ريب ب ب  .وت ب ببي شعيب ب ب

ت ريب ب ب ليب ب ب إ م ب ب ب لالله تينا ب ب ب م ب ب اب

وملصب ب ب ن لاومبب ب ب ملبنب ب ب مل ب ب ب إ ،وتب ب ب نب ب ب ة ةلب ب ب بهب ب ب نب ب ب شعيب ب ب
م عي ب ب

مل ب ب لا م إلض ب ب ي ملب ببم مل ب ب ل ومالأ ما ملخ اج ب ب ،
ملين قصب ب ب تو ب ببة ملاب ب ب ب م اض ب ببا

تب ب برب ب ب ببي ملبنب ب ب ي  ،م إلضبب ب ي مل ب ببم معيب ب ب

نةي ايب ب ب ومن ب ب ب

مل ب ببرن إ

وتهرب ب ب ب وا ب ببف م إلضب ب ب ي مل ب ببم

ملخ اج ب ب  ،وملالزن ب ب ل أهي ب ب ن فب ببا مليدةن ب ب وذلــــو بمولــــب الموانــــفاا الفنمــــة الاامــــة للم ــــاني الصــــادرة عــــ

وزارة األشـــــغال الاامـــــة والموانــــــفاا والمقـــــايمل الفلســـــلينمة ودليــــــل رواا لصـــــمانة وتـــــرممم الم ــــــاني التار مـــــة فــــــي
فلســـلي والشـــروو والموانـــفاا المرفقـــةا وكـــل مـــا نحتـــاو المـــه الامـــل مـــ عمـــال وفنيـــي والمـــاا وعـــدة ومـــوادا وليءي ببد

ن مل فصي ةرجم مالطال علم وث
اللابم/المساحة (م)2

ملين قص .

مساحة اللابم القالم  -المبنى االول

مساحة اللابم القالم-المبنى الثاني

طابم القبو

80

0

اللابم االرضي

280

90

اللابم االول

0

80

اللابم الثاني

0

75

مساحاا مقترحة
47

 المقـــــاولون الم:هلـــــون :ملين قصب ب ب نف و ب ب ب للي ب ب ب ولي ملي ب ب ب لي ل ب ببدي دتفب ب ب أ ملي ب ب ب ولي ومليص ب ببنفي ل ب ببدي ل نب ب ب مل ص ب ببن
ملوطن يا ن

مالبن  ،مفيث ال ي

ع درلة تصنمف ثانمة سار ة المفاول.

 وثــــالم المناقصــــة :ييك ب ب ملفصب ببو علب ببم ن ب ببخ ن ب ب وث ب ب

ملين قص ب ب ن ب ب نرتب ببء دن ب ب مل يهب ببوا -بلدي ب ب ما

ب ببال

ب ب ع ل مل ببدوم ملر ببيا مع بب ب محا نب ب مل ب ب ايم مليف ببدأ ي ببا مع ببال أع ببو ملين قصب ب ي ببا ملص ببفا مليفل ب ب  ،وذلب ب ن بب ب ا بببإ

غير ن رأ قممته 100دوالر أمر كي أو ما ناادله.

 كفالــــة المناقصــــة :علب ببم ملين ب ب قف ت ب ببديإ تف ل ب ب تب ببأني مب ب ببدم ا كمبلــــط مقلــــوا ب ممـــــة  30,000شــــمكل لديــــد" ،وذل ب ب
مكف ل بنك

اي مليفةو ليد ال ت

ع 120ةو .

 االلتمــــــاا التمهيــــــدي وز ــــــارة الموقــــــ  :مالج ي ب ب ب

مل يهيب ب ببد وزي ب ب ب ا مليوقب ب ببح

ببب

مل ب ب ب ايم مليفب ب ببدأ يب ب ببا معب ب ببال أعب ب ببو

ملين قص يا ملصفا مليفل .
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 مكــــان وموعــــد تســــلمم الالــــا  :يك ببو م ببر نوع ببد ل ببل إ ملةاب ب مب ب للرح مليخ بببو ي ببا مل ب ب ايم مليفبببدأ ي ببا مع ببال أعبببو

 ،عليب ب مأنب ب لب ب ي بب ب ش عاب ب مةب ببد

ملين قصب ب يبببا ملص ببفا مليفل ب ب  ،وذلب ب ل ببدي نرت ببء دنب ب مل يه ببوا  -بلديب ب ما

ه م مليوعد.
 للســــة فــــت :الالــــا  :تكب ببو جل ب ب ي ب ب ا ملةا ب ب يب ببا مل ب ب ايم مليفب ببدأ يب ببا معب ببال أعب ببو ملين قص ب ب يب ببا ملصب ببفا مليفل ب ب ،
وذل يا ق ع مالج ي ع ل-بلدي ما

 ســـــر ان عـــــر

 ،ويا جل

الســـــار :يكب ببو عب ببر

ن ت ايم ي ا ملةا .

 ة ب ب إ ت ب ببديإ ملوث ب ب
وغه أ تصن

علن .

مل ب ببةر م ل ب ب ك مل دةب ببد وغ ب ب نال ل ي ب ببح مل ب ب مر  ،ويب ب ببم ب ب اي ح ليب ببد  90ةون ب ب ح
ب ببي ت ب ببل إ وث ب ب ملةا ب ب للبلدي ب ب

مل ل ب ب يب ببا نللب ببا ننفص ب ب
ملي و .

 النماذو الملحقة وبرامج التنفيذ :علم ملين قف ش ي لإ جي ح ملني ذ مليلف
(يا ظرح نلل

نري

ملين قص  ،ييك ش يكو

نح ملين قص ) "علي مأ

بب ح ت ف ح يا م بة أ عر

3.Site Management Plan
 تقيمم المناقصة :ة إ ت ي إ ملين قص ن ملن
نيوذ ت دةر ملكف

ب ب ب مر ذن ب ب ن ل ب ب ا ب ب أا ن ب ب ملبلدي ب ب ،

عد ماي ق ش

نيوذ

نح ه

نلف

ملين قص م الض ي ملم ملوث

شو برن نج مل نفي شو ملوث

ن هو وماأ يا وث

1. Method Statement
ملين قص  ،وعلم ملين قص مالل مء ب ةبئ

للين قصي " نيوذ اقإ  ،"5وذل الثب ل ن دا ملين قف ملفن ل نفي شغل

 ألور االعالن بالصحف :ة إ م

مليالوب نح

ملي و ".
2.Project Plan

ملي ل

مل ل

ملي رو .

ف مجوا مالعال م لصفا علم ن تر و عل ملين قص .
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تالمماا المناقصة
 .1عمومماا

 1.1ونف المناقصة:

 1.1.1ملين قصو ندعوو ل نفي مالغل
ملين قص

 1.1.2يا وث

تي تإ وافه يا ق ي ب ن ل ملةا

أ .تةبير " ا " يةنا ش و يل ن و
ب .دذم تال

مالتص

وأعو ملين قص .

ملك با (ك ب ح،ملف كس،ملبريد) ،نح دثب ل م النه ؛

مل ق ذل  ،ت خد ا ل مليفرأ لواا مل يح وملةكس اف ا؛

ج" .مليو " ي صد م

ةو ت وييا

 1.2مصدر التمو ل:

ة إ ارح ملدية ل ن قب مل ه ملي ري وبةد نومي ملي ؤو مليخ ف وي ل روف دتف ق ملة د بي مل ه ملي ري وملي و

مفيث تكو
نل

طرح آ ر ملفصو علم ملف وق مل ة قدي شو ش نا لب ل

ضة لإلج مر مل ملي ل لدول يل اي  .وال يف

غير ملي و مليوقح علم ملة د .علي مأن يتم خصم المستحقاا المسجلة على المقاول في البلدنة م قممة الدفااا

المستحقة له وبشكل تلقالي.

 1.3المناقصون الم:هلون:

ص ،شو د الي بي شكذر ن غرت يا دط ا متف ق ت

 1.3.1يكو ملين قف غرت قا

وعند م ل ملةا وقب توق ح ملة د ي

ةل ء ملين قصو م ع
مال الح) م لا

ش ة إ تصدة متف ق مال الح عند ت ت

يا مال الح ب ي

مليخو ومليفو

مل ري

مك ي مالج مر مل م إ ت وم د/وت ي شع

تيت د ل علم مال الح ،وتكو ن ؤول ت ي مل رت
يا ملة د .ة إ ت ديإ تف ل أ و ملين قص شو مقرما ضي

ملة و ا س مال الح.

ع

مال الح شثن

شثن

عيل

ننا ق إ ،ندعو م تف ق د الح

ملةد .

جي ح مل رت

مل مر شو شثن

تنفي ملة د ن ؤول تك يل ت

ملةا

يا مال الح (ا س
تنفي ملة د مذم ن

نن وي مل روف ملوماأ

م إ مال الح شو ة إ ت ديإ تف ل أ و ملةا

م إ

 1.3.2أن تتوافر لدنه الم:هالا المالمة والفنمة الالزمة لتنفيذ أشغال المناقصة وذلو بمولب ماايير التقيمم المدرلة في
نموذو التقيمم والتأهيل للمناقصي .
شال يكو للين قف ت

 1.3.2ي

مليص لا .ييك مع ب ا وجوأ ت


اب يا مليص لا ،و ي إ م بة أ جي ح ملين قصي
اب يا مليص لا للر

مل ة

ةذبت م

لدةهإ ت

ه ملين قص  ،مذم مناب ت م دي ملف الل مل ل

اب يا

يكو ملين قف تفت مأما ن رت نح نن قف آ ر ؛ شو
مل نونا لين قف آ ر؛ شو



لدي ملين قف نفس مليفو



مذم غ اك يا ه ملين قص مأكذر ن عا وم د .ي

ذل

وح ةؤأ دلم د بة أ جي ح ملةا مل مل ا غ اك

ييه ه م ملين قف .علي ح م ه م ال ةناب علم وجوأ نفس ملي و ن ملب ط يا شكذر ن عا ،


ق

مل رت مل مة للين قف م ل ة قد نح مل ه ملي ري تيهندس لإلغرمح علم تنفي ملة د .

 1.4ييك للين قصي مق رمح مل ة قد ن ملب ط ن دجي لا ق ي ملة وأ شو

إ م عي

م ملن ب مليئوي مليفدأ يا ق ي

ب ن ل ملةا .
 1.5علم ملين قف ش ي و بد ما
مليةلون ل وملوث

جي ح مل ةل ي ل وملني ذ ومل روف ومليوماف ل يا وث

مليالوب يا ه ملوث

ملين قص  ،وش ي د يا عا

تي

.
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 .2توضم :وثالم المناقصة:
ملين قص ي

 2.1عند ملف ج ل وض ا شو تف ير ش ن مليةلون ل ملوماأ يا وث

علم ملين قف ش ة مر

ك ب علم ملةنوم ملي توا يا ق ي ب ن ل ملةا و/شو طرح مال ف امل ال مالج ي
ق ي ب ن ل ملةا  .ة وج

مل يهيد

مال ف امل لك ن م ليوم وث

ملين قص أو ب

نوقح ملي رو وملين ط مليف ا م وملفصو علم جي ح مليةلون ل مل ا قد تكو ضرواي
ن نوظف شو وتال

تكو ه

ملءي ا علم ن ؤول

ضرا شو

ا ة كبده ن

مطال ملين قصي علم وث

وغيره ن مل روف ،وي

ملين قص وملرأ علم ش ئل هإ وله مي يا

ش ية د نذ ه م مالج ي

مليةلون ل مل ا يفصلو عليه شثن مالج ي

يا نوعد نبكر يا شع ب توزيح وث

مةي مالع ب ا عند معدمأ عا متهإ.

 2.4.2مذم ع دل مل ه ملي ري مج ي ع ح تيهيدي ح للين قصي ي ن ة ةي عليه ش تةد نف محر لالج ي
وعلم اأ مل ه ملي ري علم تل م

ل مل ا شثيرل يا مالج ي

وت و م ل ه ملي ري ب ويير مليف ر ملم جي ح ملين قصي مل ة زوأتهإ بوث
يا

تةويض ع ش

له ملءي ا نهي ت نت.

ملين قص تا ة يك ن ش

ومال

ملخ ا .

ملءي ا  ،م رف ش

ملين قف ملخ ا وش ة ةهد ملين قف مةد نا لب مل ه ملي ري مأ

 2.4.1لل ه ملي ري ش تنلإ مج ي ع ح تيهيدي ح ملر
ذل

زي ا مليوقح علم نف

دذ ن مل ه ملي ري للد و دلم نوقح ملةي للر

 2.4االلتماا التمهيدي

مليوماف ل ملفن

ن خ ع ملرأ علم تل

نصدا ه مال ف امل.

إلعدمأ ملةا وملد و يا ع د ل نفي ملي رو وعلم ن ؤولي ملخ ا  ،وتكو تك ل

 2.3ي إ ننا ملين قف وش

ملينصوص عل يا

علم مل ه ملي ري ش ترأ ا علم ش م ف امل ترأ دليه  ،غريا ش ة إ م النه قب

مليوعد ملنه ا ال ال مال ف امل ومليفدأ يا ق ي ب ن ل ملةا  .وعلم مل ه ملي ري دا

 2.2علم ملين قف زي ا وأ ما

مل ه ملي ري

ب نهإ عند معدمأ عا متهإ.

 2.4.3لل ه ملي ري ش تصدا تةدةالح علم وث
علم شي تةدةالل علم ه

ملوث

ملين قص مذم ش فر مالج ي

 ،وعلم مل ه ملي ري ش تر

ه

ئل ومال

يف و علم م

ل أو تفدةد نصداه ،

ملين قص ل يكينهإ ن ش
مل يهيد

ئل

شو طلب ل مال

وق ح مليف ر
ح ملي دن ت ب ح

مل ةدةالل ملم جي ح ن ق نوم م مر وث

ملين قص .

 .3تاديل وثالم المناقصة:
 3.1ييك لل ه ملي ري تةدة شو ف
ملةا مل دذم لء ذل .

 3.2د ش

شو م بدم وث

نلف يصدا يصبا جء ن وث

ملين قص مإادما نلف

ملين قص وير

ملي ري نح ضروا مل أكد ن م ال ملين قصي له ملوث

.

شو نال

قب مليوعد ملنه ا ل ل إ

نك وب ح ملم ت ي ملف الي علم وث

ملين قص ن مل ه

 3.3ييك لل ه ملي ري تيدةد مليوعد ملنه ا ل ل إ ملةا مل د لء ذل .

 .4تكلفة تقدنم الالا :
 4.1ة في ملين قف ت ي مل ك ل
ه مل ك ل

 .5لغة الالا :
 5.1يك

ملةا

ملي ةل مإعدمأ وت ل إ عا  ،ول تكو مل ه ملي ري مأ

شو ن فيال له ملض ملنلر ع ن
وجي ح ملوث

ملييك ش ت لإ ملوث

وملي مر الل ملي ةل

ن م

وم ن ؤول ع

ملين قص .
م م للل ملةرب

ملي ند ومليومأ مليابوع م للل م

ن لإ ة إ تفدةد لل ش ري يا ق ي ب ن ل ملةا  ،ن

ري ،غريا ش تكو نري

ب رجي أق

م للل ملةرب .

ولل ي ل تف ير ملةا ة إ مع ي أ ملنصوص ملي رجي .
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 .6مقترحاا بديلة م المناقصي :
 6.1ال ي يا ب ديإ ملةا مل ملبدةل دال دذم طل
 6.2ي يا ب ديإ بدم

ملين قص .

ذل يا وث

ملين قص .

ليد تنفي ملي رو مفيث ة إ توض ا آل ت ي إ ي رمل مل نفي مليخ لف يا وث

 .7أساار الالا :
 7.1ي

ت ومي

ش

ا ب ملةا

مال ة ا ومل ةدةالل ( وم تخف ض شو زي أ يا مل ةر) مل ا ة د به ملين قف يا

ومل دمو نح ملي الب ل مليفدأ شأن

 7.1.1د مل ةر ملي توا يا ا ب ملةا هو مل ةر م جي لا للةا مإ ذن ش تةدةالل ( صإ شو دض ي ) ن دن .
 7.1.2ييك م ي و ملين قف يا ا ب ملةا

ب ديإ ش

مليبلغ مإلجي لا.

م تدا جي ح ملر و ومل مر  ،وملر و م

 7.1.3ي

تةدةالل وذل

شو مإلض ي علم غك ن ب ن

م إلق ا

ري ملي ف علم ملي و ميوج

ة ا وملةر

ملة د ،يا م

ملكلا لل ةر ملي د ن ملين قف.

 .8عملة الالا :

 8.1ملةيل للةا ي

ش تكو علم ملنفو مليفدأ يا وث

 .9الوثالم ال انة بالار
 9.1علم ملين قف وضي

ملين قص .

الفني:
عا

ت ديإ ن ر ح ين ح ي رح ملبرن نج ملءننا ل نفي م عي

ومليةدمل وم يرمأ ،وشي نةلون ل ش ري ،نوضف ح ش ملبرن نج وآل مل نفي تلبا م

.10

ومل

مل نفي وب

ش لي

ملةي

ج ل تنفي ملي رو وي ر مل نفي .

نالحمة الالا :
ش تكو ملةرو

 10.1ي

ملي ري  ،وأي عر

المناقصة.

10.2

قد تال

ملينصوص عليه ن

ا لف ليد 90ةون ح مةد مليوعد ملنه ا ل ديإ ملةرو

ذو فترة نالحمة أقل سيتم است ااده م قبل الجهة المشتر ة بإعت اره عر

مل ه ملي ري  ،يا ظروح م ذن
ملةر

تءيد ع 90ةون ن من ه اال

 ،ن ملين قصي تيدةد ي ر اال

مالول ) ،مفيث يكو ملال

تيدةده ليد 30ةون ح دلم ن مةد مليوعد ملنه ا لف ر اال
يف لل ه ملي ري نص أا تف ل عا

وملرأ عل

قب مل ه

غير مستوفي لشروو

عا متهإ ليد دض ف
ا  .دذم تإ طل

نفدأ (ال

تف ل عا  ،ف

ملةا مةد مل يدةد .ويف للين قف ش ةريض ه م ملال

يا ه ملف ل  ،ويا

ل قبو ملين قف له م ملال

يل يال

وال

نن شو ي يا ل

ش ي و ب ةدة عا .

 .11كفالة دخول الالا :
 11.1ت ديإ تف ل أ و ملين قص شو مقرما ضي
 11.2ي

ش تي د ي ر اال

مل يدةد.

ملةا م ليبلغ وملص ل مليفدأ يا وث

تف ل أ و ملين قص ند 30ةون ح مةد من ه

ي ر اال

ملين قص .
ملةا

شو مليد مإلض ف مةد

 11.3إن أي علا غير مصحوب بكفالة دخول الالا بال ممة والمدة المحددة في وثالم المناقصة سيتم است ااد الالا
باعت اره علا غير مستوف للشروو.

 11.4ي

دع أ تف ل أ و ملةا

لك ي ملين قصي مي ييهإ ملين قف ملف ء مةد ق

ملين قف ملف ء ب ويير تف ل

مل نفي وتوق ح ملة د.
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 11.5تص أا تف ل أ و ملةا يا د دي ملف الل مل ل
أ .دذم ق ملين قف م ف
تيدةد ال

ب .دذم ي

.12

ال ي ر اال

عا

ملةا

ير

مليفدأ ن قب ملين قف يا ا ب ملةا  ،مو يا ش

قدنه ملين قف؛ شو

ملين قف ملف ء يا

() 1

توق ح ملة د ؛ شو

() 2

تويير تف ل

مل نفي مليالوب

نموذو الالا وتوقم وختم الالا :

 12.1ي

م ال

ش تكو ملوث

ونخ ون مخ ي  ،وي

ة ا تله نوقة ن قب مل خف شو م غخ ص مليخولي م ل وق ح م إ ملين قف

وم

ش يف و ملةا

تفت مل وق ة ل نح داي ق غه أ ت

علم تفويض نك وب .ي
مل رت مليبي

ي

عليه ش ي

ت م ش ي

م غخ ص مليفوضي علم مل خوي

مليفوضي

مل وق ح علم ت ي

م ل وق ح ،وي

ملصفف ل مل ا تف و علم دض ي ل شو تةدةالل ن مل خف شو م غخ ص مل ة وقةوم علم ملةا .

 12.2ش ت م بي مل اوا شو مليفو شو ملك م يوق ت م
مل خف مليفو

.13

م للر

تةدةله ال تكو نة يد دال دذم وقةت و يت ن قب

م ل وق ح علم ملةا .

تسلمم وإغالا الالا :
13.1

مليل اي

ش

ي

أ .تفي د إ وعنوم ملين قف

ب .توج لل ه ملي ري علم ملةنوم مليبي .
ج .تفي م إ ملي رو واقي .

د .دذم لإ يك مللرح ملخ اجا نلل ح يإ مل ه ملي ري ل تكو ن ؤول ع ي دم ملةا

شو ي ف قب نوعد ي ا

مليل اي .

.14

الموعد النهالي لتسلمم الالا :

 14.1ي

ت ل إ ملةا مل لل ه ملي ري دلم ملةنوم مليوضا يا ق ي ب ن ل ملةا

ل ل إ ملةا مل م لوقت ومل ايم ومليك .

 14.2قد تيدأ مل ه ملي ري مليوعد ملنه ا ل ل إ ملةا مل ن
وملومجب ل لل ه ملي ري وللين قصي مل ا

 14.3ل

تنلر مل ه ملي ري

عا

ي لإ مةد مليوعد ملنه ا ل ل إ ملةا مل (

تة أ دلم ملين قف غير نف و .

شو تةدة شو م بدم عا

م ل وق ح نصفوب م ل فويض .ي

وجي ح مإل ا مال ي

ال دادما تةدة  ،ويا ه ملف ل تصبا ت ملف وق

ةت يا مل ب لليوعد ملنه ا م الا وي ح لليوعد ملنه ا مل دةد.

ملةا ) ،وشي عا مل ليت دلم مل ه ملي ري مةد من

 14.4ييك للين قف ف

قب مو يا مليوعد ملنه ا مليفدأ

تةل ي ل ا س ل ن ي ا

مليوعد ملنه ا ي إ دع ب اه ن أ ر ونريوض و وح

مةد ت ل ي وذل مإ ا ا اا نوقح ن قب مل خف مليفو

ش تكو دغة امل مإلن ف ب شو مل ةدة شو مال بدم نصفوب م إل ا ا ملخاا،

ش تكو

أ .تإ د النه ن قب مل ه ملي ري قب مليوعد ملنه ا مليفدأ ل ديإ ملةا مل،

ب .ملةا مل مل ا طل
ا .ال ي وز ف
اال

ش

ماف به ش ت ف

وح تة أ دلم ملين قصي غير نف و .

عا  ،شو م بدمل  ،شو تةدةل يا ملف ر ملف ال بي مليوعد ملنه ا ل ديإ ملةا مل ومن ه

ير

ملةا مل مليفدأ ن قب ملين قف يا ا ب ملةا شو ش تيدةد له .
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فت :الالا :

.15
15.1

مليفدأة يا ق ي ب ن ل ملةا وت إ ق مر ته علن

ت و ل ن ي ا ملةا مف ا ملةا مل ملي دن يا مليوعد ومليك

لل يهوا ،مف وا ملين قصي شو نيذليهإ مليةيني شو ش غخف ةرغ

أ .تف ا وت شر مليل اي

ب .تف ا مليل اي

م لف وا علم ملنفو مآلتا

مل ا تفي عالن مالن ف ب وال يف ا ملةا علم ش ة إ مع أت ملم ملين قف نللف ح.

مل ا تفي عالن م بدم وت شر ملر ل وي بد ملةا

ملين قف نلل ح.

ا .تف ا مليل اي

مل ديإ م لةا

علم غك م ا ييذ ملرقإ ملي ل

ح .ة إ ق مر م إ ملين قف ونبلغ ملةا وملبدم
خ .ة إ تدوي وق ح جل

ي ا ملةا مل يا نف ر ةوقح ن قب ا س وشع

ملل ن ملف ضري مل وق ح علم نلخص ل م

ال يةد ت ديإ عا

نن ب ح ،ومال

.16

ون ن ييذ عدأ مليل اي .

وملخصون ل م وجدل ويةل ع وجوأ تف ل أ و عا م طلبت.

ذ .ال ي وز متخ ذ ش قرما م أ م بة أ ش عا شو اي
15.2

مل دةد وية أ ملةا

مل ا تفي عالن تةدة وت شر ا ل مل ةدة .

ث .ة إ معا مليل اي شاق ن ح ن ل
ملل ن م ل وق ح علم مليل اي .
ش ي و ت ي شع
و .ي

د .علم شع

مل ديإ ملم

وم د ي

ملل ن يو محا.

ة ا وملني ذ مليالوب تةبئ ه ن قب ملين قف.

يا ه مل ل .

للين قص نبر محا ت ف ح إللل ه دذم ت

يب ح جوهري ح ل روف ملين قص وت

ن

م جوهري ح ت لخف يا ن أ  83ن ملنل .

مل ةر

تقيمم الالا :

 16.1ت و ل ن مل ي إ مففف ملةا مل ل فدأ مآلتا

ملين قص .

ش .مذم ت نت ه ملةا مل ت نل وي ح لل ةل ي ل مليفدأ يا وث
مالاو .
ب .مذم ت نت نوقة

ل .مل أكد ن ش ملةا قد ت د م ملين قف زوأت مل ه ملي ري بوث
ث .ش ملوث

مليالوب ل فدةد م هل مل نون وملكف الل مليالوي قد تإ ت دييه .

 .ش ملةا مل ت

ي

م ك جوهر لليوماف ل و غروف ملة د مليفدأ يا وث

ح .مذم لإ تلبا نؤهالل ملين قف ا
مج مر مل ملففف علم ملةا مل

ملةا

تل ء ل ن مل ي إ م لفف ظ علم ري عيل مل ي إ ن جل

ب .ال ي وز
له ش تال

ل .ي

ملين قص ت و ملل ن ب ابي نفس

ي ا مليل اي

و م مالعال ع ملين قف ملف ء.

نن قف مج مر شي متص الل نح ل ن مل ي إ شو نف ول مل أثير علم يفصه وت ي يه للةا مل لل ي ل

متي عيل مل ي إ لل ن مل ي إ ش تال

ا ح ن ش نن قف مي

ل ا

ال عيل ملففف علم شن ال ي وز

ن ش نن قف تليير ةر شو ن يو عا .

علم ملين قف ت ديإ ن ةلا



غه أ تصن



ا ص نه



غه أ ت



م ق تكلف ملية ةير ملوماأ يا وث

ملين قص .

ةل يا مل رتي .

 16.2السر ة:
ش.

ملين قص .

اي مليفةو وب لداج مليالوب عند م ل ملةا عل .
اي مليفةو .

ي مل رت .

ب مر ذن ن بلدي ما

.
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 16.3تصحم :األخلا الحسابمة:
هن ك يرق بي

أ .مذم ت

ا ضرب ةر ملو د م لكي

م ةر ملو د ويةد

ملي بل ل وبي مل ةر مالجي لا ،ةؤ

طئ يا ةر

مل ةر مالجي لا طب ح ل ل  ،وم ذن ح علم ه م شذم اشل ل ن مل ي إ ش ملف ال ملة ري قد وضةت ماري
ملو د ي ن ة إ تصف ا ةر ملو د وب ل لا ة إ تصف ا مل ةر مالجي لا مليوجوأ يا ن مالجي لا ون ثإ تصف ا
ملي يو ملكلا.

ب .دذم ت
وي

ا .دذم ت

هن ك اأ يا مإلجي لا ن جإ ع مإلض ي شو ملارح ن مإلجي ل ل ملفرع  ،ي

تصف ا مإلجي لا؛ و
يا ةر ملو د بي

هن ك تة ا

ملكلي ل وم اق  ،يإ مليبلغ مل

ث .ت و ل ن مل ي إ م ج مر جي ح مل ةدةالل علم م
و .علم ملين قف ت ديإ عا
ي

ش ت وأ مإلجي ل ل ملفرع

ة ا أو مل وا نح ملين قف ل برير نبلغ مل ةدة .

ل نفي ت ي بنوأ م عي

علم ملين قف تةبئ م

م لكلي ل هو مل

ية يد،

ل ملة د مليبنا علم ملكي ل

مليواوي يا جدو ملكي ل .يا

ة ا ل ي ح ملبنوأ مليواوي يا جدو ملكي ل.مذم وجد ش ملين قف لإ ي إ ب ةير بند شو
ةر ملو د شو مالجي لا مصوا غير ومضف و ت ك نةه مل ب س يا م

شكذر ن ملبنوأ ،شو ق مك م

ب مجي لا

مليبلغ م آلتا
 تابي معلم ةر واأ له م ملبند عند ملين قصي مآل ري ملي اتي يا ملين قص لل ي ملفصو علم ق ي مجي ل
له م ملةر

ن د ن ملين قصي له ملبنوأ الغ مر

يوز ملين قف م لةا

مل ي إ ،ويا

وح ت إ نف ب علم

م س مق مال ة ا ملي دن ن ملين قصي له ملبنوأ.
 مذم م ا ملةر
ح .ي

طب عل ملبند شعال شق ملةرو

مل

عند ملين قصي مآل ري ل فدةد ملا ي مالجي ل مل ا

ف

ة محر وتيت مال ل عل ة إ تابي شأنم ةر واأ له م ملبند
به ملةر .

علم ل ن ت ي إ ملةا م خدم مللو مال ير عند تصف ا مال ا ملف ب .

وم ح م لخصإ شو ملءي أ تيبلغ ن او ة إ م
خ .مذ قد ملين قف تةدةالح علم عا
ملي رو قب تصف ف ومع ي أ تخصإ شو زي أ .
 16.4ييك للجهة ملي ري مل ي ح م ل ة قد ن ملب ط لبةض م عي
مل ه ملي ري  ،يإن ي

م

بر ملي ولي

ب

ملي خصصي

ب ه م مليبلغ تن ب ن مل ةر

مل خصص  .عندن ي يا مل ة قد ن ملب ط ن قب
ن

ملب ط

يا عيل

للي ولي ن ملب ط .
 16.5ييك للمناقصي مق رمح مل ة قد ن ملب ط ن دجي لا ق ي ملة د شو
ق ي ب ن ل ملةا .

 16.6ال ي وز للجهة ملي ري مل ف و

.17

إ م عي

مل ي إ وي ح لية ةير مل أهي

م ملن ب مليئوي مليفدأ يا

علم مل ةر نح ملين قف ملف ء.

تأهيل المناقصي

 17.1ي ي مل أهي ملال
مل

علم ت ي إ مل دامل ملفن

ملي ةل م لةي علم م س ن جا /ما

م ك اس

ش .ش ملي و ق ب نفي ن ايح ن به ن

وملي ل
و

ومالأماي وملخبرمل مل م

يا مل نفي ومل

نة ةير مل أهي ومل ي إ مليبين شأن  ،ومل ا ت

يث ملا ي وملف إ وطب ة ملي رو

ال مليد ملءنن

ملخ ص م لين زع ل
ي مالنوا مل ل
مليفدأ يا نيوذ

اقإ  6مل أهي ومل ي إ للين قصي .
ب .مل دا ملي ل للين قف علم ش ت ي ملوث

ملدمعي لليوقا ملي لا ن ملوث

مل ل والمدققة م مدقم الحساباا

ال ارلي للشركة لسنتي سابقتي على األقل ،وبحيث ال نقل مادل الاالد السنوي الخر سنتي ع 1.5مليون شمكلا
وذلو بمولب شهاداا انجاز او دفااا مثبتة لمشار أبنمة.
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ق ي مليرتء ملي لا .“Balance sheet




ق ي ملد



ق ي مل دي ملي لا. cash flow
م



ذن

. Income statement
ند مل ن ي

مل م ي

غه أ مل مء

ش د ملبنوك ملير ص ب ديإ مل هيالل ملبنك

دةذ ن

غير

ملي روط للين قف ب ممة  %20م قممة الاقد وللمدة الفالمة لتنفيذ الاقد.

ل .مل دا ملفن وتوير عدأ ت ح ن ملاومقإ ملفن مليؤهل للةي يا ملي رو ومليوضف حسب ما هو وارد في بند  2م
الشروو ال انة االضافمة.

ث .قدا ملين قف علم تويير مليةدمل ومل هيءمل ملر
ال يفف ملوث

 17.2ة إ تفدةد مل أهي ن

 17.3ية بر تأهي ملين قف غرط ح
وذل م

 17.4د تف ي

مليالوب إلن ز ملي رو .

ملي دن ن قب ملين قف.

م ح إل ل ملةا  ،وعكس ذل ةؤأ دلم م ذن ملةا وأ ما

خدم نفس ملاري ل فدةد تف ت .
ن الب ل مل أهي هو غرط ش

د بة أ ملةا  .ويا ه ملف ل تن

ن الب ل مل أهي .

ال ل ملة د دلم ملين قف .شن عد تف ي

مل ه ملي ري دلم ملةا مل لا يا مل رتي

.18

إلغا المناقصة

18.1

لل ه ملي ري ملل ملين قص يا ش وقت قب ي ا مليل اي .

18.2

ملةا مالق تكلف مل لم،

لل ه ملي ري مةد ي ا مليل اي

وقب مادما قرما مال ل ملنه

ن الب ل مل أهي ةؤأ

دلم

التخ ذ اومل ني ثل دلم ش يف

للين قف ملف ء ايض ملةا مل ت ي ومبالغ جي ح

ملين قصي ب ل يا ش ن ملف الل مآلت
أ .مذم شابا نوضو مل مر غير الز .

ب .مذم لإ تةد مليخصص ل ملي ل لةيل مل مر ن وير .

ا .مذم شابا ن مل روا الع ب امل مليصلف ملة ن تةدة مليوماف ل و/شو مل ومن
ث .مذم تبي وجوأ ن ف شو عيوب يا مليوماف ل تفو أو م
بنفس مل دا للبند شو ملصنا مليفدأ يا وث

ملين قص .

ملفن ل روف ملة د.

م الع ب ا بنوأ شو شان ح شق تكلف ونة أل وظ ف ح

و .مذم ت نت ملةا مل ت ي غير ن وف لل روف.
ح .مذم تبي ش

ةر ملةا ذ مل كلف م ق شعلم تذي محر ن مل ةر مل دةر مةد مل أكد ن اف .

خ .مذم تبي وجدوأ تومطؤ بي ملين قصي .
18.3

لل ه ملي ري ايض ش

عا

مذم ت

ةر شق تذي محر ن مل ةر مل دةر ولإ ي د ملين قف تبري محر ن بوالح النخف

ةر  ،وعلم مل ه ملي ري قب ايض ملةا

ش تال

ا ح ن ملين قف تف اي ملةن ار مليكون له م ملةا

ومل ا ن ملييك ش ت نح مل ه ملي ري ش ملين قف ق أا علم تنفي ملة د به م مل ةر.
18.4

عندن ة إ ملل

ملين قص شو ايض ملةا مل ت ي وملل

ت ي مج مر مل عيل

مل مر  ،ي

تبل غ ذل يو محا ملم جي ح

ملين قصي مل ة ت دنوم مةا متهإ وش ةبي مل بل غ ش ب ب وأومعا ايض ت ملةا مل شو ملل مج مر مل عيل مل مر .
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.19

اإلحالة وتوقم الاقد:

19.1

تبلغ مل ه ملي ري قب
ا

19.2
19.3
19.4
19.5

من ه

ند اال

ملةا م ق تكلف ومليا ب جوهري ح ل روف ملين قص .

مذم لإ ياة ش نن قف يا مل رما ال

ةل ء ملين قف ملف ء ب ديإ تف ل

تنفي

ي

مي عي ن ت ايم مل بل غ تصبا مال ل نه

ال ند 14ةون ح ن ت ايم ما

للين قف ملرمغ

ميةري ش ب ب عد م
ال

ا مل د مال

.

ا ب مال ل ملنه

م ة إ دعدمأ ملة د ملر يا وتنفي  ،ية بر د ا ا مإل ل ع دمح نلءن ح.

مل ه ملي ري م لرأ عل

19.6

ملةا

جي ح ملين قصي

ا ح م رما مال ل مليبد ا علم ملين قف

اا لل ه ملي ري ل وض ا ه

م

.
ب ب علم ش ت و

بة شي عي ن ت ايم ت ديإ ملال .

مل نفي وتوق ح ملة د مإ ا ا م قا ملين قصي إلع أ تف الل

ت و مل ه ملي ري يوا ت ديإ ملي و ملف ء لكف ل
أ و ملةا مل دليهإ مي ييهإ ملف ء.

19.7

يا

تو ن و مق م

مل ه ملي ري م ت و ب ر

ة ا وملي ويا لك ي ملي الب ل ن ة قد نح مل ه ملي ري يا ن ايح ش ري ،يإ ن
عا

وم د علم ملي و  ،وييك د ل مكذر ن عا

عا مل تفد شقصم وذل يا ملف الل مال ذن

و

ن ت

علم ن و وم د ولل ي ثالث

مليصلف ملة ن وبدو ملف ج إلبدم م

.20

كفالة حس التنفيذ والتأميناا:

20.1

ال ند  14ةون ح ن ت ايم م ال ت ب مل بو م إل ل ن مل ه ملي ري  ،ي

ب ب.

علم ملين قف ملف ء ت ديإ تف ل

مل نفي وي ل روف ملة د.

20.2

د ي

ملين قف ملف ء يا ت ديإ تف ل

مل نفي ملي توا شعال شو مل وق ح علم متف ق

ملة د يإ ذل ي ك نبر محا

ك ف ح إللل د ل ملة د ونص أا تف ل أ و م لةا  .يا ه ملف ل ييك لل ه ملي ري د ل ملة د علم ملين قف يا
مليرتب مل ل تأق عا نا إ ون ي لوث ملةا .
20.3
20.4

ييك لل ه ملي ري ايح ق ي تف ل
بن مح علم توا ملل ن ملفن ل ي إ ملةا .

مل نفي للن ب مل ا ةرمه نن ب ل ي

ةل ء ملين قف ملف ء ب ديإ تأنين ل ما ي ملة د و  %15مض ف

مال ال ملنه ا.

وتكو

تنفي م عي

مليوماف ل ملفن

اي مليفةو ن ت ايم توق ح ملة د

م
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.2

الشروو الاامة
يتم الامل حسب الشروو الاامة
(دفتر عقد المقاولة الموحد للمشار االنشالمة)
الجز األول

 .3الشروو ال انة
يتم اعتماد الشروو ال انة الفلسلينمة والنماذو

(دفتر عقد المقاولة الموحد للمشار االنشالمة)
الجز الثاني
اقرار

انا المقاول  ................................................اقر باننى اعلم علم المقي بان
تنفيذ لمم االعمال المتالقة بهذا المشروا موضوا هذه المناقصة سيتم بنا ا على الشروو

الاامة (فيدنو  ) 1999في دفتر عقد المقاولة الموحد للمشان

االنشالمة (الجز االول)

والشروو ال انة الفسلينمة في دفتر عقد المقاولة الموحد للمشار االنشالمة (الجز الثاني).
وانني ملل على هذه الشروو ولدي نس ة عنها واعلمها علم المقي .
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شروو خانة اضافمة

.4

 .1فحص المواد:

 ت بو ملبلديب مب ج مر ملففواب ل مليخبريب ملالزنب ل نفيب مالعيب
ن ف ل مليخ بر وب لي ب ت و مخصإ ه مل ك ل

نب نخ ببر نة يبد لبدةه وعلبم نف ب ملي ب و ملخ اب  ،وت بو ملبلديب ببديح

ن مليا لب ل ملير ل ملي ف للي و .

 علم ملي و ش ي د لليهندس ملي رح ونة ون جي ح مل هيالل ملالزن لففف مليومأ وش
ن عي ل وشأومل ونومأ.

 .2علم المقاول تةيي ط قإ نهند ا مليوقح وملاومقإ ملفن
تويير يا نوقح ملي رو ت ل لا

ملةين ل ،ويؤن علم نف ب نب ي

ب ذلب

ملالزن  ،علي مأ ملفد م أنم للا قإ ملفنا مليالوب ن ملي و

 نهنببدس مليوقببح وضببب مل ببوأ ومل ببالن "بببدوم ت نب " نهنببدس نبدنا مخبببر عيل ب ال ت ب عب  10ببنومل يببا ن ب

م غبرمح و/شو

مل نفيب علببم شعيب ن ب به  ،وبفيببث يكببو نفوضب ح ا ب ح نب قبب ملي ب و ل ل ببا مل ةل يب ل نب مليهنببدس شو نب ييذلب وملينب ظر علببم
ف إ يا ل عد مل ةيي شومل لي بدو ع ا ن بو هو( 500غ ك /ةو ).
تنفي م غل  ،مليبلغ مل

 ن ح نر ف "بدوم جء ا" ،مليبلغ مل

ل عد مل ةيي شومل لي

ف إ يا

بدو ع ا ن بو ن هو( 300غ ك /ةو ).

 نهنببدس نةي ب ا وتهرب ب ون ك ن ب بببدوم جء ببا وبخبببر عيل ب ال ت ب ع ب  7ببنومل يببا ن ب
ف إ يا

ن به  ،مليبلغ مل

ل عد مل ةيي شومل لي

 .3علم ملي و تأني وت هيء نك
دن ل ملي

وملكهرب








ط ول نك

كر ا نك

وو د اف  ،وت ن يف ج مليك

عدأ  1ق س ال ي

تويير تكي

ن

15

2

ت ريب  ،وبفيث ت ومير ف

دن ل ت لي وا ن  ،و كون المكتب غرح ن ن ل شو

مل لا ،ويا نه ي ملي رو تةوأ نلك ت ن ذتر شأن ملم ملي و .

ع  70*120إ ،نح ج مرامل وقف

ةومي عل ن قب مليهندس ملي رح.

ءمن نلف ل نكون ن شابة ايوح و قف

ك مر ا

بدو ع ا ن بو هو( 300غ ك /ةو ).

لا قإ مغرمح ملبلدي طيل ي ر تنفي ملي رو مي

غ ن أجر ويف و علم مل هيءمل مل دةد

م غ برمح و/شو مل نفي ب علببم شعي ب

لندا نرتء .

لندا نرتء .

ب شو دةدي عدأ.6

و/شو تديئ لليك .

تبويير جهب ز تيبيبوتر نفيبو ميومابف ل دةذب "  ،CPU:intel i7, RAM: 8GB, Hard disk:500GBويف بو علبم ملببرمنج

ملالزن للةي  ،وط مة ليءا  A3وتلف كس ومل

 علم ملي و ش ي و ب هيء مليكب هيء مليك

وعلم

ال  10شي ن ت ايم شنبر مليب غبر  ،ويبا ب
ا م ن تإ م ل ملين قص عل ترتي

ملنيوذ

ي يا للي رو عدأ 2

ملين قص  ،وبفيث ة إ تذبي هإ م لاري ومالن ك ملين ب ووي ل ةل ي ل مليهندس ملي رح.

 .5ند تنفي ملي رو ها 150ةون ت ويي تبدش ن ت ايم شنر مليب غر .
 .6علم ملي و م

عبد تيكنب نب ذلب

ب و ملبلديب

ب ملي و .

 .4علم ملي و قب ملبد م ل نفي وبةد مبالغ
مليري يا وث

ب  ،وت ني مر اقي ميوماف ل جيد جدم.

ا ي توا ضريب

(نخ ون ن وزما ملي ل ) وغه أ

صإ نصدا وا ص نه وت ن ةلء

م ةإ

ارح ش أية ن ف .

 .7تةام م ولوي للين ج ملوطنا غريا ش
ملي وطن ل مال مر يل .

يكو نا م

لليوماف ل وملي ة س ملفل اين  ،ويينح مل ة ن

نح نن

ل
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ملي رو بن علم ا عي نفصل نة يد ن قب مليهندس ملي رح وبفيث يكو

 .8شوق ل ملةي للي رو ة إ تنفي شعي

نوضف ييه شوق ل و ع ل ملةي ملالزن ل نفي بنوأ مالغل
مال بوع ها ةو مل ية وشوق ل ملةي ها 11

و

ال مليد ملءنن مليداج يا ملين قص  ،علي مأ ملةال

ع عي /ةو "ن مل ع مل مة اب

ا ملةي ملية يد للي رو وتةل ي ل مليهندس ملي رح.

و م مل ع مل أ

م"

ن

 .9ملفد م قصم لي يو ملي والل ملفرع مل ا ي يا للي و ملر ا توتيله ملم ملي ولي ملفرعيي هو  %30ن ق ي ملة د
ملي و ملفرعا ن ي ميوج

مال مذم ت

ملة د.

 .10االلتزاماا الاامة للمقاول:

ش -ملفصو علم غه أ نا م ل ي ح مليومأ ملي ةيل يا ملي رو ن نؤ

مليوماف ل ملفل اين .

ب -طب ع ب ن ببخ ن ب نخاا ب ل ملين قص ب -مليري ب علببم مل ببرص مليببر  -مف ببإ  ،A2و ببال ةببوني ن ب توق ببح متف ق ب ملة ببد
للي رو ي و ب صوير ن خ ي ن ت ن وث
ويا

ملين قص مي ييه مليخاا ل مليوقة للي رو وتءويده لليهنبدس ملي برح،

تخلا ملي و ت و مل ه ملي ري

ل -تءويد مليوقح وعلم
اوف مل ءويد ملر

مةي مالع ب ا ومن
م غل

ب م ملخب ص م ليب وملكهربب وش ن البب ل ش بري تلبء ل نفيب م غبل

 ،عل تويير نولد تهرب ا م ة ت ف  ،و ءمن ل ن مف إ نن

علم ن وي ع

ث -تنفي مالغل

ب ل وعلم نف ملي و ملخ ا .

ن مالت

ومن زهب  .ويبا
.

وأق مل نفي وب ك يفوز علم نومي مليهندس وقبول  ،ل ل ي

لب عبد تبوير
عل ش

ذل

م كف ل نفي ه م عي  .وعلم ملي ب و ش ة يبد ب ةل يب ل وتوجيهب ل مليهنبدس بو ش شنبر ن ةلب

وم واأ ذتر يا ملة د شو لإ ةرأ.

 تببويير مجهببء ونةببدمل ملففببف النلي ب ملي ك ن ب وماللينيببو شو مل ة قببد نببح جه ب ل نة يببد لل أكببد ن بمليوماف ل.

ببالن مل نفي ب وتف ي ب

ح -ت ديإ ملي عد لليهندس شو نيذ مليهندس ولي عدي وذل الن ز نهب نهإ ،وعلبم ملي ب و ش ةبوير نيبذال لب للي ب عد يبا
مليرمجة ب ومل ببدقي وملففببف وم ب ملةين ب ل ومل ذبيببت وت ببوي وق ب ل م عي ب
وملده

نة ب نببح مل ءويببد ملك ب يا لالوت ب أ ومالعيببد

وشي نومأ ش ري وشأومل للففف ومل ذبيت لا س مالعي  ،وتكو تكلف ه ملي عد ن ضي ش ة ا ملة د.

خ -قب ملبد ب نفي ملي رو ت ديإ نخاا ل تبي م عي

مليرمأ تنفي ه علم ملاب ة ) (Shop Drawingsو

ملة د.

أ -تويير جي ح شأومل ملا س وملففف ملالزن  ،وبفيث تكو ن وير يا مليوقح طو ي ر تنفي ملي رو وتفت ب ار مليهنبدس
ملي رح .
ذ -تءويببد مليهنببدس ملي ببرح ببال نببد ش بببوعي نب ت ب ايم شنببر مليب غببر م ليةلون ب ل مل فصببيل ملي ةل ب م ليءويببد لليبومأ نببح
عين ل ،وت لوج ل وغه أ نن أ وملففوا ل ومل ه أمل ملالزن .

ا -مل ل إ م ولا للي رو  ،ة إ ت ديإ ن خ نابوع ونخ ون ن مليخاا ل تبي م عي

تي تف ل علم ملاب ة (As Built

) Drawingsوتي هو نوضا م لة د م الض ي ملم ن خ نفو ب مصوا  ،dwg & Pdfوال ة إ ابرح ملديةب ملنه ب مال
مةد ت لإ تل مليخاا ل ونومي مليهندس ملي رح عليه .
ز -ملفصو علم نومي مليهندس ملك ب علم مليخاا ل مل نفي ي وذل قب نب غر تنفي ملةي علم مليوقح.

س -ش ة ب ا جي ببح ملفببرص ملية ولب

ة ب ا تب تلب ملفببرص تب ل لةيب
شعيب

نب ملي ب ولي مال بري وعيب لهإ ني ب ي ب خدنهإ ملي لب لي يكنبوم نب تنفي ب مغببل لهإ وم

ملي لب وعيب

ش نب ملهيئب ل مليخ صب ق نونب نب ملب ة

ب ر م ب خدمنهإ ل نفيب م

غيبر ن بيول م لة بد وم ةن ب عيلب نبح بير شعيب لهإ ،وي فيب ملي ب و ن بؤل ش عاب شو ضبرا شو

تلف مص

ملةي شو مأ ن ةهد آ ر م ب

ب ا ن أيب

عد ق ن ب ديإ مل هيالل ملالزن .

ش -مل يد ب ةل ي ل مليهندس ملي رح و م ن ك مليصرح به لارح ن تج ملففري ل ,وذل يا مليكب ل ملية يد ن قب ملبلدي
وعل ب م صببدما مل ص ب ايا ملالزن ب ل ب ل وعلببم نف ب ملخ ا ب  ،وعل ب مي ب ن ب مالغ ب ا مل ي ب يببا ننا ب ملةي ب -د
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وجدل -وزامع ه يا مالن ك مل ا تفدأه ملبلدي وعلم نف

ملخ ا .

ص -مل ن ببي ملك ن ب نببح مليؤ ب ل مال ببري ت ببرت ملكهربب ومله ب تا ونصببلف ملي ب وملبلدي ب ف يب يخببف شعيب
وعل ماالح ش ضرا ةلف به
وملا

 -وضح ملين ي

ال ملةي وعلم نف

ل ومليلف ل ملخ ا م عي

ف -ت ببديإ ت بب اير ةون ب  ،وم بببوع  ،وغ ببهري
وم عي

عي ب

ملبن ب مل ف ب

ملخ ا .

مليالوب وذل م ل ة و نح مليهندس ملي رح.

ملي ببرو دل ببم مليهن ببدس الع ي أهب ب  ،نوضببف ييهبب عببدأ ملةيبب

ملينف  ،مليع ب ل ومل واب ل وتب مليةلونب ل ملالزنب ونري ب م لصبوا ملفوتوغرمف ب  ،ويبا

ه مل اير ال يف للي و مليا لب ب يدةد ند مإلن ز نهي ت نت م

وملية ببدمل

لب عبد مالل ب مء ب بديإ

ب ب.

ظ -ت ببديإ ملبببو اببوا ل ي ببح ن مر ب ملي ببرو مةببد م ن هب نب تنفيب (ن مر ب ملي ببرو قبب مل نفيب ومثنب مل نفيب وبةببد مال ب ال
مالولا للي رو ).
 متبغ -متب

ا لألبن ملخ مر ف ي ة ةل ب نفي شعي

مل ةل ي ل ملوماأ يا ملدلي مال

ملي رو .

جي ح مل رية ل ملوطن ومليفل ميب ييهب مل بومني ومللبوم ا مل با تفكبإ مإلأما ملبيئ ب وملفي يب مالج ي ع ب مل با تاب هب
ت ي إ ملبيئ ملفل اين

أول يل اي (ق نو ملبيئ ملفل اينا 1999و

ن 2004

لدول اآلثار البيئمة وااللتماعمة المحتملة وسبل الوقانة منها:
ب ب ملوق ة ب

مآلث ا ملبيئ ومالج ي ع مليف يل
منبة ث ملغب ا شثن تنفي ملي رو
مل



ج



تلا غ ن ل ن



ملص ن مل يد لليةدمل



م خدم

م امضا ملي وا ل خءي

ملايإ ملن تج ع شعي



ملي رو

ملرش م لي



ترتي

ملايإ

تومتإ اول علم مليةدمل قدا ملي ا

مالل مء م ع ل ملةي ملر ي

مليخلف ل م ك ةونا دلم

ن

ا مليوقح

ننح م خدم م امضا ملي وا ل خءي شي نومأ طيإ

ح -قواعد السالمة وسبل ملفي ي االساسمة والوالب إت اعها في مواق اإلنشـا اا :ةل بء ملي ب و ب نفيب هب مل ةل يب ل وي فيب ك نب
يبا تنفيب مغب رمك ل مل بالن ومالنب

ملي بؤول عب شيب مضبرما تبن إ عب مل صبير شو مإلهيب

علبم مليوقبح ،وبحيـث تكـون

تكلفة تنفيذ هذه االعمال محملة على بنود اعمال لدول الكمماا التي يتم تسايرها م قبل المقاول.
التالمماا الاامة
السالمة الاامة

تفانيل التالمماا الاامة
متخ ذ ت ي مج مر مل مل الن ومالن
أ .تنفي مل روف ملوق

ب .تأني ملف مر

ميوج

علم مليوقح ميوج

ن الب ل ملدي

ملي ير يا مليوقح.

ج .تويير ومجء ي ي نةدن ومق ونذب م ا
ملفي ي ن ملومح ا

مليدنا.

مليوماف ل وتةل ي ل مليهندس وت ي تفد شأنم

مإاتف

ال ي ب عب  150بإ نبح بوممب ا ب لليوقبح ،وبفيبث تكبو

ن وي ون لفن  ،ومالط امل ملخ اج لأللومح ن نوم ير دةد نربة ن لفن .

د .ت ببويير ت يب ب مغب ب امل ملا ببرق مل ف ةريب ب ومالاغب ب أي ملة ك ب ب لألضب بوم وملالزنب ب  ،م الضب ب ي مل ببم توج ب ب
ومل فويالل ملالزن

يذي ةلء .

ه .داتببدم مليالمببس ملة ك ب ( )Vest, Jacketيببا مليوقببح و نةببدمل ملوق ي ب مل خص ب م
ملابة ل ملصلب

وم ت نوم ع نلي يا مليوقح شو يا زي ا تف دي .

و .تذبيببت ت ي ب مإلغ ب امل مل ف ةري ب و بومجء ملفي ي ب وم ض بوم يببا نوضببةه ملصببف ا ل ببي

ب ت
عببد

رتب ب مل ببير
ي ب ملومق ب و

ب وطه شو تفرته ب

لأل وم مل وي شو رت مليروا( .ال ت خد ملي نير علم ملاري تفت ش ظرح) ،وتف د مإلغ امل أم ي ح يا
ن
نوقببح ملةي ب  ،ويببا ب م مزل ب مالغ ب امل وعببد توييره ب م ببك ت ن ب شو جء ببا يف ب لليهنببدس مي ب ح ملةي ب يببا مليوقببح
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م ك يوا وير

.

غرمن ن ل ة إ تفدةده ال

ز .وضح مغ امل مل فكإ مفرت مليروا يذي ةلء وبفيث ة إ وضح شو دغ ا علم ن ب ي ت ف ب نب ننا ب ملةيب وذلب
إلعا تف ةر م ليخ طر قب ن ي ن ملةي .

ح .علم ملة ن ماتدم مليالمس وملخوذمل ملومق ومال يب ملخ اب ويفلبر أ بو مليوقبح ببدونه ويينبح ملا ب مب
أو م خدم

ط .عد د ك

ي .تخف

مء مالن

ملةي

أم

ومأومل ي ي ملوج عند ملف ج له .

مليوقح.

مل وض ومل لوث ملبيئا ملن جإ ع شعي

تنفي ملي رو قدا مالنك .

 .11دذم اي ت ل ن مال ال شو نهندس ملبلدي م ال انف شو بندم ن

بنوأ ملةي شو شكذر وجد ييه ن ص مو نخ لف

لليوماف ل يخار ملي و ت م مأ ب ب ملريض وبوجوب تةدة ن يال

مل لا لإل ا ا ،وعلم ملي و دزمل شي نومأ مو شعي
ملالزن

نن

غير ن بول وعلم نف

ال

بة شي علم م كذر ن ت ايم مليو
مالاال ل

مجر شعي
ملخ ا  ،وبفيث ة إ م

مليوماف ل وتةلي ل مليهندس ملي رح.

 .12كي مالعي

ملهند

ش -م ملكي ل مليدون يا جبدمو ملكي ب ل تة ببر ملكي ب ل مل دةريب لألغبل
ة إ تيله تيالح هند ح
يا ملين قص يا

ب -تك

ية ل ب

ملومقح ،علي م

ملين قص ومليوماف ل.

طري ملكي ملومضف يا جدمو ملكي ل و مليوماف ل.

 .13ةديح ملي و غرمن تأ ير ع ت ةو

ق ي مللرمن ن ب  %10ن ق ي م عي

نهي بللت مل ك ل

ول بت ملكي ب ل ملفةل ب  .جي بح مالعيب

ملي ب و ة فيب مل كلفب مالضب ف ملن ت ب عب زيب أ ملكي ب ل عب نب هبو وماأ

لإ ت ا ب نح مليخاا ل ووث

جي ح م عي

ملين بء

ملة د بن ب وم د م لا ن ق ي ملة د مالجي ل مةد مل نفي ويا
ملينف يي

ت وزل

ملبلدي دي ح ملي و ع ملةي وتنفي م قا م عي

م

علم

.
تأ ر ند تنفي ملي رو ع مليد مل ة قدي يا

 .14ة في ملي و شتة ب ط قإ مالغرمح مل هري يا

مل أ ير غير

ت

نبرا ن ملي و .

 .15دذم تخلا ملي و ع تةيي د نوظا ن ملا قإ مليالوب نن تويير يا نوقح ملةي يإ ن
مليوظفي مليالوب توييرهإ للي رو وتخصإ اومتبهإ ن
يا مل هرب ن ش

ومجب ل شو ن وؤل ل عل

ملي ل ش ي و ب ةيي

ب ملي و  .وه م مل ةيي ن قب ملي ل ال يةاا ملي و ملف

ملة د ،وعلم ملي و ش ةديح ن ب ش

ضرا ةلف م لي رو ن

لغ ب ملا قإ ملفنا مليالوب ن ملي و تويير يا مليوقح.
 .16ملبلدي غير ن ؤول ع ش

تأ ير يا شعي

ملي و ت بب شطرمح ش ري ،وال يف للي و مليا لب مأ

تةوي

لن

مل أ ير ملف ا ن قبلهإ ،و ي إ مع ب ا ند مل أ ير تيدةدمح لليد ملءنن مليداج يا ملين قص ي .

 .17يا

تإ مالتف ق علم تيدةد ي ر تنفي ملي رو

علم ملي و تيدةد تف ل

مو زي أ ق ي ملة د مالالا ن

مل نفي وايح ق ي ملكف ل

ع  %10ن ق ي ملة د مليةد  -ويا

مفيث تب م

تخلا ملي و ع ذل

ال منر تليير ونلف متف ق

ي

صإ جء ن ق ي تف ل

مل نفي

اي مليفةو طوم ي ر مل نفي مل دةد وبا ي ال ت
يف للي ل
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علم ملنفو مل لا (ق ي ملكف ل مليالوب × ( ي ر مالن ا
ملكف ل يا
 .18ك ل

ملف

مل نين

تإ زي أ ق ي ملة د وت نت ملكف ل
ف ي ة ةل

م ل نين ل مليالوب

ي إ صإ ضةا نبلغ مل

اي مليفةو يف للي ل

يث يا

عد ق

مالض يا ملي رت

ملي و مل بة ل مل نون وملي أي ملي رتب عل يا
 .19ف ي ة ةل

 /ي ر مل ري

مل نون )) – من مذم لإ ي إ ملي و بءي أ نبلغ

صو

صإ ق ي ملءي أ مليالوب للكف ل .

ملي و ب يدةد ري

علم مل يدةد مو ايح

م ب ب مل ير م ك ةونا ويا

 .20ة في ملي و مالتة ب مل هري لرمت
ولل ي مال ال مالولا غل

ا مل لا

مليهندس ملي رح ،علم م يكو تفصي

ي إ صإ ملن ب مل نون ملينصوص عليه م ل نو .

مليهندس مليا إ -مل

ملي رو وملن ت

مل أنين

م الض ي ل في

أث أو وجوأ تلا ت نين .

ميبرامل مل ير ي إ مع ي أ مليبرامل ن قب ملبلدي مةد توا
عد مع ي أه

مل ني مو ايح

ا مل لا

يةين ا

ملةي  -وذل للف ر مل ا ت وز مليد مل ة قدي

ع مل أ ير غير مليبرا للي و يا تنفي شغل

 .21ي ر مال ف ق ،ي إ مع ي أ ت ايم م ف ق ملدية ملير ل

لل ي 28ةو وملدية ملنه

ملي رو .

لل ي 56ةو ن ت ايم مع ي أ

غه أ ملديح ن قب ندةر أم ر ملي ايح ،يث تة بر ه مليد ها مليد مل نون ال ف ق ملدية  ،علما بأن الحد االدنى

ل ممة الدفاة المرحلمة نجب أال تقل ع  400,000شمكل.

 .22ال ي وز للي و م خدم نوقح ملي رو للير غ ي ل تنفي ملي رو  ،وال نجوز كيل بند كيالً هندسماً تحت بنديي م تلفي .
 .23كافة األعمال التي لم ترد في جدول الكميات وموجودة في المخططات تعتبر محملة على البنود ذات العالقة.
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 .5نموذو تقدير الكفا ة للمناقصي

في حال عدم تابئة النموذو نحم للجنة است ااد عر

المالوماا المقدمة م المقاول على هذه الصفحاا سوف تست دم ألغ ار

اسم المناقصة :مناقصة تنفيذ أشغال تأهيل متحف المدينة
 .1نوا الم:سسة ( تري ن خ ن ع د تأ س نؤ
ت

 -نك

ي ملي و

 ننا ملةي م.2

المقاول

تقيمم قدراته بالنس ة لتنفيذ هذه المناقصة .

رقم المناقصة RamMun/RM/2020/009:
ملي و ومل وتي ملر يا لل خف مليوقح م لن م ع ملي و ) -

……………………………………………..

……………………………………………..

للي و

حجم األعمال المنفذة ن نفس نو ه م ملةا

ال مل نومل ملخي

مشابهة بال ممة والحجم وطبماة االعمال بالحد األدنى .
اسم ناحب الامل

اسم المشروا

ملي ض

نبين م ل ك مل دةد " 3مشار
قممة الامل المنفذ

نوا الامل المنفذ وسنة االنتها

2015
2016
2017
2018
2019

 .3الماداا مليدون شأن ضرواي ل نفي ملةي ل ل ةرجم ن ملي و تةبئ مليةلون ل مليالوب عنه

( يا

ل تبو مليةبدمل

ن أجر شو تفت مل مر ييرجم ذتر م إ مليؤجر شو م إ ملب ح مليف ي ) -
الرقم

سنة الصن

نوا المادة

حالة المادة

بمان الملكمة (ملو المقاول ا مستألرة ا تحت الش ار )

.1
.2
.3
.4
.5

 .4م:هالا وخبرة الموظفي

ملر يي

مليرغفي

ل نفي وإأما م عي

وملخبرمل مليوضف يا مل روف ملخ ا مالض ف
االسم

الوظمفة

( ترفم نس ة السيرة الذاتمة) وبف

مليؤهالل

عدد سنواا ال برة

عدد سنواا ال برة في

اإللمالمة

وظمفة مماثلة

نهندس مليوقح وضبب مل بوأ
اس للي رو

دوام كامل

ومل الن .
ن ح نر ف
نهندس تهرب

دوام لزلي

نهندس نةي ا
نهندس ن ك ن
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 .5أعمال المقاوالا م ال اط مليءنح تلءييه وش ي مليرغفي للا
أل از الامل

الرقم

قممة المقاولة م ال اط

به

اسم وعنوان المرش :لتنفيذها

مدة الامل في هذا المجال

.1
.2

 .6دثب ل مقدرة المقاول المالمة (عدم ع

ب ملبنوك مو يبا

ملي رح ل م ن قب ملبن مو مل يول ملي ل ملي وير
البمان

الرقم

لب عبد تبوير نبب لغ ت ف ب يبا ملبنبوك) نذب

ا ملبنوك شو شي ن دا ن ل ش ري ق بل لل يول .
المبلط

بد مالي ب مر

اث اا المقدرة المالمة

.1
.2
.3
 .7ةرجم دعا نةلون ل ع شي قضانا قالمة
اللرف اآلخر

الرقم

ل ح يا مليف كإ وملي و طرح به
المبلط المتقاضى علمه

سبب ال الف

.1
.2
 .8المشار قيد التنفيذ م المقاول:
المشار قيد التنفيذ

الرقم

اسم ناحب الامل

مدة المشروا

التار خ المتوق لالنها اعمال المشروا

.1
.2
.3
.9
.1

ي

داي ق ن خ ع ا تنفي ملةي ملءنن وم لوب مليءنح متب ع يا مل نفي .
1.Method Statement 2.Project Plan 3Site Management Plan

نجب ارفاقهم بشكل منفصل

مالحظة :نللب ارفاا السير الذاتمة وشهاداا االنجاز واالث اا للمالوماا المدرلة أعالها وب الف ذلو نحم للجهة المشتر ة

است ااد الالا المقدم م قبل المناقص.

توقم المقاول
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.6

نمغة إتفاقمة الاقد

اتفاقمة الاقد

(شعار الشركة المنفذة)
CONTRACT AGREEMENT

المشروا :مناقصة تنفيذ أشغال تأهيل متحف المدينة

مناقصة رقمRamMun/RM/2020/009 :

حررا هذه االتفاقمة في هذا اليوم ...............الموافم ..............م شهر ...........لسنة 2020
بي

الجهة المشتر ة  ..............................................................على اعت اره الفر م األول
و

المقاول  ...................................................................على اعت اره الفر م الثاني
لي ت

مل ه ملي ري امغب يا ش ي و ملي و ب نفي شغل

ملين قص مل

ت د م ملي و ل نفي مإلغل

ملي رو المذكور أعاله ،ولي ت

قد قب مةر

ومن زه و داالح شي عيوب ييه  ،وت ل يه وي ل روف ملة د،

فقد تم االتفاا بي الفر قي على ما يلي-:

 .1يكو للكلي ل ومل ة بير ملوماأ يا ه مالتف ق نفس ملية نا مليفدأ له يا غروف ملة د ملي ا دليه ف ي مةد.
مليداج ت ل جء م ال ة شء ن ه مالتف ق و ت إ ق مر ته وتف يره به ملصوا

 .2تة بر ملوث

ش" .ك ب مل بو
ب" .ك ب عر
ل .نال

ملين قص "

ملين قص ل ذمل م اق

)قرما مإل ل  ،نلف

عر

ملين قص  ،تف ل

مل نفي ومل صن

،

مل أنين ل)
ث .غروف ملة د (ملخ ا و ملة ن )
 .مليوماف ل

ح .مليخاا ل

خ .مل دمو ملي ةر (جدمو ملكي ل وشي جدمو ش ري ) .
 " .3قممة الاقد المقبولة .......................................................................................
كتابة........ ................................................................ ....................... :
مدة االنجاز  ............................................................... .............يوما تقو مما.

و تم خصم المستحقاا المسجلة على المقاول في البلدنة م قممة الدفااا المستحقة له وبشكل تلقالي.
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 .4د مز ق

مل ه ملي ري بديح ملدية ل ملي ف

وإاالح شي عيوب ييه وت ل يه وي
 .5د مز ق

ملي و ب نفي م غل

ملي و ق ي ملة د ميوج

وبن م علم ن ت د ي د متف

مليةيو به يا يل اي .

للي و وي لل روف ,ة ةهد ملي و ب نفي م غل

ك ملة د.

ومن زه وشاالح شي عيوب ييه وت ل يه  ,ة ةهد مل ه ملي ري م

ش ك ملة د يا مليومعيد و م

ملفري

ومن زه

علم دب مر ه

الفر م الثاني (المقاول )

ةديح دلم

لوب مليفدأ يا ملة د.

مالتف ق

وتوق ةه يا مليوعد مليفدأ شعال وذل

وي لل ومني

الفر م األول (الجهة المشتر ة )

التوقم .....................................

التوقم .........................................

اال سم ......................................

االسم...........................................

الوظمفة .......................................

الوظمفة ...........................................

وقد شهد على ذلو .............................

وقد شهد على ذلو .................................

التار خ........................................ :

التار خ............................................:
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.7

الموانفاا الفنمة " نري علم مل رص ملير "
ملب ب ملة غر – شعي

ملب ب م و – عيون ل
ملب ب ملذ نا – شعي

ملففري ل وملرأ

مليةدن

ملب ب ملف أ ع ر – م عي

ملب ب ملذ لث – شعي

ملخر ن

ملب ب ملذ نا ع ر – شعي

ملده

ملب ب ملرممح – شعي

ملف ر

ملب ب ملذ لث ع ر – شعي

ملءج

ملب ب ملخ نس – شعي

ملاوب

ملب ب ملرممح ع ر – شعي

ملاب ل ملي نة لنش ملي وملرطوب لأل اا

ملب ب مل أس – شعي

ملاب ل ملي نة للرطوب وملة زل للفرما

ملب ب ملخ نس ع ر – م عي

ملصف ومل ديئ

ملب ب مل مح – شعي

مل ص ا

ملب ب مل أس ع ر – م عي

ملكهرب

ملب ب ملذ ن – شعي

ملبالف

مليوماف ل ملفن ملخ ا

ملب ب مل

ح – شعي

ملر

وملارمغ

ومل رمنيت

 دليل رواا لصمانة وترممم الم اني التار مة في فلسلي

.8

ملن ا

لانانر البنا القالم التار ي

الم للاا “نري مي لد ننفص وعلم مل رص ملير "
 الم للاا م التفانيل المامار ةا واالنشالمةا والكهربالمة واالنظمة الم تصةا والممكانمكمة
والصرف الصحي للبنا واالعمال ال ارلمة.
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.9

لداول الكمماا

شمولية األسعار الفردية المدرجة في جدول الكميات
عام

اعمال الحفر والردم
المحملة على البنود
أعمال الحجر:

أعمال الطوب

 تنفيذ االشغال وفقا للمواصفات العامة ولدليل رواق لصيانة وترميم المباني التاريخية في فلسطين.
 اسعار بنود جدول الكميات تشمل تنظيف الموقع والتخلص من مخلفات العمل خارج الموقع والى المواقع المخصصة لذلك.
 اجراء الفحوصات المخبرية الالزمة للتأكد من مالءمة المواد الموردة للمواصفات.
 تقديم جميع الشهادات الخاصة بالمنشأ لجميع المواد الموردة في المشروع.
 أن تكون األعمال مستوفيه لشروط األمان والسالمة الخاصة باألفراد والممتلكات العامة والخاصة واصالح جميع االضرار
الناتجة عن تنفيذ االعمال.
 التوريد والتركيب والفحص والتشغيل لجميع البنود المذكورة وجميع ما يلزم لذلك من قطع واعمال ومعدات ومواد سواء
من داخل الموقع أو خارجه.
 تقديم عينات لجميع المواد الالزمة ومخططات تنفيذية لبنود االعمال قبل البدء بتنفيذها للموافقة عليها Shop
.Drawings
 تقديم مخططات نهائية للمشروع بعد نهاية تنفيذ االعمال As Built drawings
 أعمال الحفر الالزم في جميع انواع التربة والصخور وجميع ما يتطلبه العمل حسب المواصفات ،وأعمال تنظيف الموقع
واالنقاض والنفايات والتمديدات الصحية والكهربائية وخطوط الماء وخالفها من عوائق،
 جميع اجراءات السالمة العامة في الموقع ،والتصرف بنتائج الحفريات إلى األماكن المخصصة لذلك.
 كل ما يلزم من مصنعيه ومواد من حيث توريد االحجار والقطع الحجرية الالزمة ،وكذلك الباطون ومكوناته من اسمنت
ورمل وحصى...الخ
 مخططات التصنيع ( )Shop Drawingsمبينا فيها تفاصيل كافة القطع الحجرية ومعالجة الزوايا والفتحات والتثبيت
والطوبار خلف الحجر بطريقة مرتبة لضمان صب مستوي ودون فراغات أو ميالنات.
 تقديم عينات لكافة انواع األحجار المطلوبة وعمل الفحوصات المخبرية عليها ،واعتماد عينات لقضبان التربيط ومواد
التثبيت داخل ثقوب الحجر والبراغي المجلفنة والمونة المقترحة ومواد الكحلة...الخ
 أن يكون الحجر المورد وبغض النظر عن نوعه ولونه ومصدره من النخب األول الخالي من العروق والعيوب ،بحيث
يحقق المواصفات التالية
Distortion index – Min. 5.5
• Specific gravity ( kg/m3 ) – Min. 2600
• Crushing index ( Megapaskal ) – Min.
• Water absorption ( % ) – Max. 1%
• Stiffness index ( row call ) – Min. 10 only for lime stones used
5
in ground texture & exposed to traffic movements
 تشكيل ودقاقة الحجر ولكافة القطع الحجرية حسب التفاصيل المعمارية...الخ
 كافة أعمال الطوبار النظيف والخالي من العيوب وتدعيم المداميك والصب خلف الحجر باستخدام باطون ناعم B250
سمك 15سم في حال البناء و 7سم للتلبيس ما لم يذكر غير ذلك في بنود جدول الكميات ،والتسليح بشبكة حديد قطر 10ملم
20/سم باالتجاهين للبناء
 السقايل االمنة الموافق عليها م ن قبل المهندس المشرف ،وكافة القطع واالكسسوارات الخاصة بالبناء من اسافين ومرابط
معدنية ودسر والسكك والبيش...الخ
 تنظيف الحلول وازالة االجزاء المرفوضه واعادة بناءها وتفتيح الحلول لعمق 1.5سم بعد الكسحة والتكحيل وااليناع
وتنظيف الواجهات بالشكل المناسب والمواد الخاصة بحجر الفرشاة بعد انتهاء األعمال.
 طريقة الكيل المتبعة بحساب الكميات
 -1تكال الجبه الحجرية بالمتر المربع شاملة الكحلة و الدقاقة والجلي...الخ
 كل ما يلزم من مواد ومصنعيه من حيث توريد وتخزين الطوب من الصنف المطلوب وتركيبه وااليدي العاملة والسقاالت
والمالط والمرابط والزوايا المعدنية والفحوصات المخبرية الالزمة للطوب وأعمال القمط والسالحات الخرسانيه للفتحات
وغير ذلك مما يلزم ألنجاز األعمال على أكمل وجه وحسبما يرد في المواصفات.
 مخططات التصنيع ( )Shop Drawingsمبينا فيها تفاصيل كافة ال جدران والفتحات والتثبيت واللمعات الخرسانية
والجسور وكافة التمديدات الكهربائية والميكانيكية داخلها واية تأسيسات بالجسور لتالفي الحفر بها.
 أعمال البناء شامال للطينة عموديا وافقيا والقص واغالق كل الفتحات وتنظيف الوجهين ،وصب الجسر الخرساني المسلح
فوق منسوب الفتحات وعلى كامل محيط جدران الطوب وبارتفاع ال يقل عن 20سم ،ويجب أن يكون مسلحا بأربعة قضبان
قطر  12ملم (قضيبين سفليين وقضيبين علويين) وأسواره قطر  8ملم لكل  20سم ،وفي حال كانت الفتحة أكبر من ثالثة
أمتار يسلح بثالثة قضبان قطر 14ملم سفلية وثالثة قطر 12ملم علوية.
 أعمال لمعات باطون مسلحة حول جميع الفتحات ومن كافة االتجاهات بما فيها حول حلوق الخشب.
 تقديم عينات وفحصها للحصول على قوة كسر التقل عن  35كجم/سم ²للبلوك المفرغ.
 استخدام الزوايا المعدنية المجلفنة والبراغي لتثبيت الجدران بالعناصر االنشائية كل ثالثة مداميك حسب المواصفات وكذلك
المرابط للجدران المجوفة.
 طريقة الكيل المتبعة بحساب الكميات
 -1تكال جدران الطوب كيالً هندسيا ً بالمتر المربع لواقع الواجهات التي جرى بناؤها بالموقع بعد حسم جميع الفراغات
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أعمال القصارة

أعمال األسقف
المستعارة و الطراشة
و الدهان

االعمال الكهربائية
والميكانيكية

والفتحات التي تزيد مساحتها عن ( )0.1متر مربع على ان يكون الكيل للجدران من جهة واحده فقط و دون اضافات على
الجسور و اللمعات حول الفتحات كون سعرها محمل على تكلفة البند.
 تنظيف الواجهات المراد قصارتها.
 توريد وتخزين المواد الالزمة ألعمال القصارة.
 القصارة لجميع المواقع والمساحات بما فيها الفتحات التى تقل عن  0.25م 2واالرتفاعات القليلة أسفل وأعلى الشبابيك
واللمعات ذات العرض القليل
 الزوايا المجلفنة لجميع الزوايا علي كامل االرتفاع والجسور الساقطة وجوانب الشبابيك واألبواب والفتحات المكشوفة
 الشبك المعدني المجلفن المتمدد بين جدران الطوب والخرسانة واالعمدة وجميع العناصر المختلفة بما فيها الزوايا الداخلية
وااللتقاء مع األسقف وعلى التمديدات الكهربائية والصحية وحيثما يلزم.
 عمل الودعات للجدران المستمرة والتي يبلغ طولها أكثر من 3م وتسليمها للمهندس المشرف قبل المباشرة بطبقة البطانة
 المصانعة والسقايل االمنة التي يوافق عليها المهندس المشرف واألدوات والمعدات الالزمة.
 االيناع والسقاية للواجهات واألسطح قبل وبعد القصارة وبشكل دوري ال تقل عن ثالثة أيام ،وحسب المواصفات العامة
 قصارة سالحات الشبابيك والفتحات.
 اضافة المواد المانعة للرطوبة أو الملدنات وذلك حسب مواصفات الشركة المصنعة.
 الحصول على الموافقة من المهندس المشرف على كل مرحلة قبل البدء بالمرحلة التالية.
 أعمال األسقف المستعارة  :شامله لكل ما يلزم من مواد ومصنعيه من حيث توريد المواد وتخزينها والسقاالت والساللم
والعدد والتنظيف وتركيب الزوايا ( ) Z+Lوالقص حسب األطوال المطلوبة وكذلك احضار المواد والعينات باألبعاد
المناسبة واأللوان المختلفة والعدد الذي يحدده المهندس المشرف.
 أعمال الدهان :شامله لكل ما يلزم من مواد ومصنعيه من حيث توريد المواد وتخزينها والسقاالت والساللم والعدد والتنظيف
والمعجنة والتنعيم ومعالجة السطوح ودهانها بعدد الوجوه المنصوص عليها وتنظيف الموقع بعد انهاء األعمال وحماية
البالط واأللمنيوم والخشب...الخ خالل العمل لمنع تأثره وكذلك احضار المواد والعينات باألبعاد المناسبة واأللوان المختلفة
والعدد الذي يحدده المهندس المشرف
 طريقة الكيل المتبعة بحساب الكميات
 .1تكال االسقف المستعارة بالمترالمربع للوجه الظاهر من أسفل (مسقط أفقي) ويكون الكيل هندسيا بحيث يتم خصم جميع
الفتحات التي تزيد مساحتها عن 0.01م 2وكذلك مساحة العناصر األخرى المكالة على بند اخر مهما بلغت مساحتها.
 .2تكال أعمال الدهان والطراشة لألسطح المستوية وغير المستوية كيالً هندسيا ً بالمتر المربع لمساحة المسقط الشاقولي او
االفقي لألعمال المنفذة بالموقع بعد حسم جميع الفراغات والفتحات التي تزيد عن ( )0.5متر مربع وبدون اية عالوات
للحواف (محيط الشبابيك واألبواب ال تكال).
 تكون جميع المواد الموردة جديدة وخالية من العيوب ومطابقة إلحدى المواصفات التالية :البريطانية  - BSالمانيه - VDE
العالمية  IECأو آية عالمة
 إحضار العينات من جميع المواد الموردة واعتمادها من قبل المهندس المشرف قبل البدء بأعمال التركيب بفترة كافية.
 كل مخارج االباريز والمفاتيح والكابالت واالسالك ودوائر الجهد المنخفض يجب ان تتم عنونتها ( )Labeledباستخدام
نظام مناسب ( )Grafoplastمخارجها في اللوحة الرئيسية والفرعية
 التنسيق مع القائمين على األعمال الميكانيكية واالنشائية والمعمارية قبل واثناء التنفيذ ،و اعادة االوضاع كما كانت عليه.
 الحفر والردم والقص في الطوب /الباطون وكذلك الثقب باستخدام معدات مخصصة لذلك ،باإلضافة إلى استعمال اإلسمنت
والطمم.
 التمديدات للبرابيج والكوابل واعمال الحفر والردم وما يلزم من فرش او عزل للخطوط على طول مسافتها.
 جميع المواسير  S.N.8وجميع القطع ذات تحمل  PN10من اللون االحمر وذات صناعة من نوع وافن الماني او ما
يعادلها ( يفضل استخدام المكافئ المحلي)
 تحميل أعمال الحفريات في االرضيات وحيثما يلزم واعادة االوضاع كما كانت عليه قبل التنفيذ.
 المتابعة والتنسيق مع شركة الكهرباء و احضار التقديرات المالية المعدة من قبل شركة الكهرباء للمالك من اجل دفع ثمن
االشتراك ان لزم من قبل المالك.
 اعداد مخططات لألعمال الكهربائية القائمة ومطابقة المخططات مع التصميم والواقع وفحص التأسيسات القائمة ومدى
االستفادة قدر االمكان من التأسيسات لعمل المقترح لتقليل الحفر قدر االمكان.
 ترقيم جميع المخارج الكهربائية و مخارج الجهد المنخفض.
 جميع البرابيش و المواسير يجب ان تكون من النوع المقاوم للحريق.
 محابس صناعة ايطاليا مكتوب عليها  Made in Italyأو ما يكافئها.
 أنابيب االسكوديوم األبيض والممددة تحت البالط او المدفونة في البيطون أو تحت البالط تكون معزولة بورق الزفتة
 Denso Tapeوتوضع داخل مواسير بالستيكية.
 أنابيب المياه الساخنة القادمة من السخانات الكهربائية إلى مجمعات المياه تكون معزولة بعازل فيدوفلكس  mm13مع
تيب عريض يلف طبقتين مع وضعها داخل مواسير بالستيكية.
 فحص خطوط الماء واإلطفاء الحديدية على الضغط 10بار لمدة  24ساعة والبالستيك على ضغط  6بار وخطوط الصرف
الصحي وتصريف المطر على ارتفاع عمود ماء  1.5متر لمدة  10ساعات.
 أعمال التثبيت والمرابط والجسور والحماالت والعالقات والتثيبت المؤقت والنهائي واإلغالق بالسيلكون المضاد للبكتريا أو
التعفن في جميع األعمال ويتم توريده في علبه األصلية مع شهادة المواصفات والجودة ،والدهان ضد الصدأ.
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(على المقاول االلتزام بتابئة النموذو)
.1

المناقصة

نموذو عر

نيوذ اقإ ( )1ك ب عر

ملين قص

Letter of tender

المشروا :مناقصة تنفيذ أشغال تأهيل متحف المدينة.
مناقصة رقمRamMun/RM/2020/009 :

دلم مل أ (مل ه ملي ري ) ......................................................................................

ل د قين بءي ا مليوقح ومل ةرح علم مللروح مليف ا م ,كي قين بد ما
ملكي ل,

وجدو

عر

ونلف

ملين قص ,ومل دمو

 ................................ملي ةل ب نفي شغل

ب نفي م غل

م

ري

ملةا

,ونال

ملي رو ملي توا شعال  .ونةر

ومن زه وت ل يه وإاالح شي عيوب ييه وي له م ملةر

ن ب

غروف ملة د ,ومليوماف ل ,ومليخاا ل,

نبلغ

مل

ذمل

نف مليوقةي شأن ش ن و

ي ي ت ه ملوث

دجي لا

م اق
مليداج شعال

وقدا

..................................................................................................................

شو د نبلغ ش ر يصبا ن ف لن ميوج

غروف ملة د .

دننب ن بب تةببي "ن لبس يببض ملخاليب ل "ميوجب
نلف عر

شع

نوميب علببم مالل ب مء مةببر

ملةر

"ملفصب ملة بري " نب غبروف ملة ببد و ببوح ن بو م التفب ق علببم تةيببي

ملين قص .
ملين قصب ه ب م ليببد ال ت ب ع ب ( )90ةونب نب مل ب ايم ملنه ب ا إلةبدم ملةببرو

نلءن لن  ،وييكنكإ قبول يا ش وقت قب من

جء م ال ة شء ن "ك ب عر
ن ةهد يا

ملين قص ".

قبو عرضن ,ش ن د ضي

ب ب ب ايم شن ببر مليب غ ببر  ,وم نن ببء م غ ببل

ند مالل مء ه .كي ن ر م

م أم مليالوب ميوج

ون لإ ة إ دعدمأ وتوق ح متف ق ملة د ف ي بينن ,وملم د ة إ ذل ,ي
تصداون ية بر ع دم نلءن ف ي بينن .

ونةلإ ت ل مأنكإ غير نلءني م بو مق ملةرو

را ه م ملةر

يا مليو

ملين قصب ي بي

مليب أ ( )2/4نب غبروف ملة بد ,وم نب غبر ملةيب

ون ببليه ونص ببلا شيب ب عي ببوب ييهب ب وي ب ب لي البب ب ل وثب ب

مالن ز".

قرما مإل ل " مل

نلف عبر

 ,وش ةب ببم

"ك ب عر

ق ي شو د ن ملةرو

ملة ببد ببال "ن ببد

ملين قص "ه م نبح "ك ب ب مل ببو شو

مل ا ت د دل كإ .

....................ن غهر ..................ع

........

توق ح ملين قف ....................................................................
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نموذو ( )2قالمة بماناا الالا
Appendix to tender

المشروا :مناقصة تأهيل متحف المدينة

مناقصة رقمRamMun/RM/2020/009 :
البمان

م إا

ملةي

رقم المادة

التحديداا

2\2\1\1

بلدي ما

و3\1

عنومن

غ ا ع م زي أ

م إ مليهندس وعنومن

4\2\1\1

م إ ملي و

3\2\1\1

كف ل ملين قص

التالمماا

نبلغ ن او ب ممة ()30,000شمكل لديد

ند مالن ز لإلغل

3\3\1\1

150ةون ت ويي ن ت ايم شنر مليب غر غ نل

و 3\1

عنومن

مالع أ ملر ي وملةا ومي مليار.
7\3\1\1

ي ر مإلغل

مإاالح ملةيوب

مل نو مل

يفكإ ملة د

4\1

مللل ملية يد يا ملة د

4\1

مللل ملةرب

لل مالتص

4\1

مللل ملةرب

مليد مل ا

ينا ييه ملي و

ب ملبد و

1\2

( )365ةون ت ويي
اي مليفةو

مل ومني ملفل اين

( )7شي ت ويي ن ت ايم شنر مليب غر

دلم مليوقح
ق ي ضي
ق يب ب ب ض ب ببي

م أم
م أم

مإاالح ملةيوب (ضي

2\4
ب ببال ي ب ببر مإلغ ب ببة ا
داالح ملةيوب)

()%10ن "ق ي ملة د ملي بول
( )%5ن ق ي مإلعي

ملينف يةل

نالوب

نل توتيد مل وأ

9\4

شوق ل ملةي ملية أ

5\6

ملف ب ببر مليفب ببدأ ليب غب ببر ملةي ب ب مةب ببد ت ب ب ايم

1\8

( )7شي

7\8

 0.001ن ق ي ملة د مالجي ل مةد مل نفي

7\8

 %10ن ملا ي مالجي ل للةا مةد مل نفي

13\8

( )-أوالا ع ت ةو نبكر

 11ع عي "ن مل مة اب
مل أ

مليفدأ لليب غر
ق ي تةوي

ل مل أ ير

ملفد م قصم لا ي تةوي
نك يأ مالن ز مليبكر

ل مل أ ير

ن

م" و

و م

تةل ي ل مليهندس

ملي رح و ا ملةي للي رو .
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ملف ر مليفدأ لل ن ت بلإ مإلغبل
ملي

لي ب ايح

( )28ةون

1\10

ف ل و نفا ل مل وليد ون يي ثله

ملن ب ببب مليئوي ب ب مل ب ببا تب ببديح للي ب ب و ع ب ب " -5\13ب
مليبل ببغ مال

ب ب طا ملب ب

ترأ يا مل دو

-

(

)

ةب ب إ اب بري دذم ل ببإ

ق ي ملدية ملي دن

2\14

-

عيالل ملديح للي و

15\14

مل ك مل دةد

1\18

ة إ مل أني علم مليوظفي وملةي

ت ديإ وث

مل أنين ل

وط قإ مالغرمح

ونومقح ملةي ومنالك مللير علم ملنفو مل لا



تأني عي



تأني طرح ث لث ما ي  %15ن ق ي ملة د تفد
شأنم لك

ما ي  %25ن ق ي ملة د تفد شأنم.
أث أو تفدةد عدأ ملفومأث (عدأ غير

نه ا).
 تأني ملي رو ما ي  %115ن ق ي ملة د.

ن ب مليف ءمل

3\14

 %10ن ت أية ن ف

ن ب ملف د مل نون (نف ل مل يوي )

8\14

( )%9نوي

ملفب ببد م أنب ببم لا ي ب ب مل ب ب ني ضب ببد ملاب ببرح

3\18

ت كي ن لس يض ملخالي ل

2\20

ي ر تةي ن لس يض ملخالي ل

2\20

مل هب ب ب مل ب ببا تة ب ببي شع ب ب ب ن لب ب بس ي ب ببض

3\20

ملذ لث

ل ب ب ب عب ب ببد مالتف ب ب ب ق بب ب ببي

ملخالي ب ب ب ل يب ب ببا

ملفري ي

تفدةد عدأ ملفومأث (عدأ غير نه ا).
 oن ع و وم د
 14ةو
ن

مل فك إ نؤ

ال غري مل فك إ ملدول

ملفل اين ووي الج مر مته وذل ل نل إ مل فك إ

ومالغرمح عل .

ب ببلا تةب ببي مليفكيب ببي يب ببا

مإلطرمح ع مل ةي
عدأ شع

 %15ن ق ي ملة د تفد شأنم لك

أث أو

هيئ مل فك إ

مل ومعد مإلج مر

لل فك إ

ل ب ب تخلب ببا

غري مل فك إ ملدول ملفل اين

1\20
6\20
1\20

ثالث شع
ميوج

ق نو مل فك إ ملفل اينا ملن ي ومل ومعد

مالج مر

للري مل فك إ ملدول ملفل اين
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.2

نموذو عمل المافلة

مالحظة :أبااد اللوحة التقر بمة 140*180م و ادل النموذو واالبااد بنا على تالمماا المهندس المشرف

بلدنة رام هللا
اسم المشروا:

الممول:

لهة التنفيذ:
تصممم:

اشراف:

المقاول:

مدة التنفيذ:

Ramallah Municipality
Project:

Donor:

Implementation compmay
Design:

Supervison
Contractor :

Contract duration:
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بلدية رام ﷲ
مشروع تطوير متحف المدينة
اﻻعمال المدنية :جدول الكميات واﻻسعار رقم 1-1
رقم
البند
1
1.1

2

بيان العمل

الوحدة

الكمية

سعر الوحدة
شيكل

المجموع
شيكل

اعمال الهدم واﻻزالة
اجور وتكاليف تنفيذ اعمال الهدم/ازالة/قص للعناصر المدنية والكهربائية والميكانيكية في المبنى
والساحات المحيطة به حسب ما هو موضح في المخطط وحسب البنود التالية باﻹضافة الى أية
عناصر سيتم استبدالها و/أو تتعارض مع التصميم ولم تذكر أدناه أو في اي بند من بنود جدول
الكميات ،والسعر يشمل * :نقل العناصر التي يتم ازالتها حسب تعليمات المهندس سواء داخل
الموقع او خارجه* ،تنظيف الموقع وازالة مخلفات العمل لخارج الموقع لﻼماكن المحددة وحسب
تعليمات المهندس ،وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف ضمن
العقد.
حدود
*واجهات اﻻلمنيوم والسقف وأية تمديدات او عناصر عليها ،وذلك للغرفة الزجاجية في الطابق
مكشوف،
ترس
الى
تحويلها
ليتم
القديم
الثاني-المتحف
الثاني،
 الطابقالواجهات
محيط
على
القائم
المعدني
*الهيكل
*الدرج الدائري المعدني الواصل بين الطابق اﻻول والثاني وحديد الحماية .
*المظلة الخشبية القائمة فوق البﻼكين مع جميع العناصر الحاملة لها-المتحف القديم* .اﻻباجورات
الحديدية للشبابيك في مبنى الصاع والتي ستصبح داخلية بعد اضافة منطقة اﻻستقبال )عدد * .(2
تقليم النباتات في منطقة الدرج الخارجي -المتحف القديم *القطع الصحية والتمديدات في الوحدات
الصحية *الدرج الحجري الثانوي ووكافة المعيقات التي تتعارض مع التصميم والقائمة في ساحة
المتحف القديم.

مقطوع

1

اﻻعمال الخرسانية والمعدنية

2.1
اجور وتكاليف توريد وتنفيذ اﻻشغال الخرسانية والمعدنية لمنطقة اﻻستقبال حسب البنود
الموضحة أدناه ،والسعر يشمل* :كافة القطع والصفائح المعدنية والبراغي واللحام واﻻكسسوارات
الﻼزمة للتثبيت صناعة أوروبية من أجود اﻻنواع* ،معالجة الفواصل بين العناصر المختلفة لمنع
تسرب المياه لداخل الغرفة *الفحوصات المخبرية الﻼزمة ،وتنفيذ كل ما يلزم ﻹتمام العمل بموجب
المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد ).(A09, A10,A14
يطلب تقديم مخططات تفصيلية للتنفيذ موضحا فيها اﻻبعاد ،تفاصيل التثبيت للعناصر المختلفة،
المناسيب التصميمية ﻻرضية منطقة اﻻستقبال والطابق اﻻرضي للمتحف القديم وعﻼقتها مع
منسوب مدخل مبنى الصاع ،وبحيث يتم تأهيل المداخل لذوي اﻻحتياجات الخاصة.
2.1.1

2.1.2

2.1.3

سقف للغرفة بسماكة 20سم مكون من خرسانة مسلحة بسماكة 8سم وهيكل من الجسور
المعدنية  Steel structureباﻷبعاد الموضحة بالمخطط ،والسعر يشمل * :الحفر )لقواعد
اﻻعمدة وجسور الربط( للمناسيب المطلوبة والتخلص من مخلفات الحفر لﻼماكن المحددة *طبقة
النظافة أسفل القواعد *الجسور اﻻرضية والقواعد الخرسانية المسلحة منن باطون )(B-300
*عزل القواعد ،اﻻعمدة المعدنية ) . (A27 a,bوالكيل هندسي بالمتر المربع لمساحة العقدة
الخرسانية.

م²

سقف زجاجي للغرفة  Low Energy -Skylightمن زجاج السيكوريت المقوى
) ، (temperedتكون الطبقة الخارجية 8ملم مكونة من طبقتين 4ملم مع جيﻼتين PVD 0.7
ملم والداخلية 6ملم ،والسعر يشمل* :كافة القطع المعدنية والمواسير "اﻻفقية والعمودية" الﻼزمة
لتصريف المياه عن سطح الغرفة ﻷقرب نقطة تصريف ارضية( A35-A36).

م²

جدران المنيوم  Curtain wallمقاطع  2200من الزجاج المزدوج ) (4-6-4والمقوى
السيكوريت )  (tempered/Low Energyمع أبواب من الزجاج المقوى سيكوريت بسماكة
10ملم ،والسعر يشمل* :مقاطع اﻻلمنيوم لﻸعمدة والجسور *باب سحاب بأبعاد 2.4*2م مع
ماتور كهربائي من نوع  Reynor-Optemaأو  FAACأو ما يعادله *أغطية المطاط
*براويز اﻻلمنيوم لﻸبواب* ،فصاﻻت عدد  3لكل باب *وحدة الزرافيل والسلندرات صناعة
اوروبية من أجود اﻻنواع(A36-35) .

م²

35

15

76
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 2.2أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال واجهة زجاجية بشكل قوس مع باب دفة واحدة بأبعاد
2.1*1م من الزجاج المقوى سيكوريت بسماكة 10ملم وباﻷبعاد الموضحة في المخطط ،وذلك
بدﻻ من جدار مدخل المطبخ القائم في الطابق اﻷرضي-المتحف القديم ،والسعر يشمل* :ازالة
الجدار القائم بكافة عناصره )الزجاجية ،الحجرية ،الخرسانية ،والمعدنية( *كافة اﻻكسسوارات
والحواف المطاطية والقطع والبراغي الﻼزمة للتثبيت ولمنع تسرب المياه صناعة أوروبية من
أجود اﻻنواع ،وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
ضمن حدود العقد ) . (A08, A56يطلب تقديم مخططات تفصيلية قبل التنفيذ للموافقة عليها.

3

م²

5

أعمال الحجر

 3.1أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال براطيش حجرية سماكة 5سم وعرض 100سم مطبوبة من
حجر بيرزيت نخب أول من أجود اﻷنواع وقص منشار عكس الفكاك ،مكسوحة الحواف مع
 Grooveعمق 1سم عدد  2على طول البرطاشة ،وبحيث يكون اللون والنقش مقارب للحجارة
القديمة ،وذلك لمحيط سطح مبنى الصاع ،والسعر يشمل * :مونة الجير الهيدروليكي والكحلة،
وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود
العقد (A 43).
 3.2أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال كحلة تقليدية بدﻻ من التالف و/أو الناقص للواجهات الحجرية
الداخلية والخارجية وأينما يلزم ،وذلك باستخدام مونة جيرية مكونة من كسر الحجر الجيري
وكسر الفخار والرمل والجير الهيدروليكي  5NHLانتاج شركة ﻻفارج الفرنسية ،وبنفس لون
الكحلة القائمة ،والسعر يشمل* :تحرير الحلول وإزالة الكحلة القائمة ،وتنفيذ كل ما يلزم بموجب
المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد  .والكيل هندسي لمساحة
الجزء المنفذ من الواجهة.
 3.3كالبند السابق ولكن كحلة لجدران أحواض الزراعة في الساحة الخارجية ،وأمام مبنى الصاع"من
جهة الشارع" وجدار الدرج الخارجي وأينما يلزم.
 3.4أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال تنظيف الواجهات الحجرية لﻸبنية القائمة واﻻسوار القديمة

م²

62

م²

500

م²

50

2

للبنود التالية وذلك باستخدام الماء المضغوط لغاية 7,5كغم/سم وبدون ايه اضافات ،وتنفيذ كل ما
يلزم بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد )-50
 . (A52والكيل هندسي بالمتر المربع لمساحة المسقط اﻻفقي الصافية لﻸرضيات  /والمسقط
العمودي الصافية للواجهات المنفذة
3.4.1

الواجهات الحجرية لﻸبنية القائمة "من الجهة الخارجية" ،والسعر يشمل* :ازالة العوائق القائمة
على الواجهات مثﻼ الشفاط والتمديدات المرتبطة به ،اﻹطارات*...،القطع الحجرية بنفس
مواصفات حجر الواجهة بدﻻ من التالف/الناقص ﻹغﻼق فتحة الشفاط القائمة في الواجهة من
جهتي الجدار ،وكل ما يلزم ذلك من مونه الجير الهيدروليكي والكحلة التقليدية.

م²

 3.4.2بند اختياري" كالبند السابق ولكن باستخدام مادة بيكربونات اﻻمونيا لتنظيف الواجهات الحجرية"
للبناء واﻻسوار من الصدأ اﻻسود )الكبريتي( ،على ان يتم البدء بالتنظيف بمحلول بيكربونات
اﻻمونيا بتركيز  2%وان فشل في ازالة الصدأ بتركيز ،4%ثم 10%

م²

200

م²

300

م²

130

3.4.3
3.4.4

3.5

3.5.1

الواجهات الحجرية لﻸبنية القائمة "من الجهة الداخلية" أينما يلزم
اﻻسوار الخارجية وجدران اﻻدراج ) (A07للمتحف القديم والدرج المؤدي لطابق القبو لمبنى
الصاع.
كالبند السابق رقم  3.3ولكن لتنظيف اﻻرضيات الحجرية للبنود التالية ،والسعر يشمل* :تحرير
الحلول واعادة تكحيل البﻼط الحجري أينما يلزم بدﻻ من التالف/الناقص وذلك بمونة الجير
الهيدروليكي  5NHLانتاج اوروبي والرمل بنسبة  2:1مع إضافة مادة المطاط الطبيعي Latex
،or BG bond
اﻻرضيات الحجرية لمبنى المتحف القديم ومبنى الصاع أينما يلزم ،والسعر يشمل* :اغﻼق فتحة
2
الدرج الدائري بمساحة 2م وكل ما يلزم من صفائح الصاج 1.5ملم ،البﻼط الحجري "مجلي"
المشابه للبﻼط القائم ،والهيكل المعدني الحامل وجميع القطع والزوايا واﻻكسسوارات الﻼزمة
للتثبيت ولمنع تسرب المياه (A24,A45/1-2).

م²

700

100
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 3.5.2ارضيات الساحات واﻻدراج الخارجية للمتحف القديم ،والسعر يشمل* :البﻼطة الحجرية الناقصة
لبسطة الدرج* ،المونة الجيرية.
 3.6أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال تلبيس حجر للجدار اﻻستنادي الحجري بدﻻ من الحجر القائم
المفكك وبنفس مواصفات الحجر القائم ،والسعر يشمل* :شبك حديد 6ملم * المونة اﻻسمنتية
*الكحلة ،وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف ضمن
حدود العقد(A50-52ِ) .

4
4.1

5
5.1

م2

200

م²

30

اعمال الطوب والقصارة
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال بناء جدران طوب اسمنتي بسماكة 10سم وبحيث ﻻ تقل
مقاومته للكسر عن 35كغم/سم ، 2وذلك بدﻻ من جدار وحدة الحمام-الطابق اﻻرضي لمبنى
المتحف القديم وحيثما يلزم ،والسعر يشمل* :هدم جدار الحمام القائم مع جميع العناصر القائمة
عليه* ،القموط الخرسانية المسلحةعلى طول الجدار بأبعاد 20×10سم حديد تسليح )(12Ø4
ملم وكانات 8ملم20/سم* ،عمل التشابك والتثبيت مع العناصر القائمة* ،مونة التركيب من
اﻻسمنت والرمل والناعمة بنسبة  * 3:1القصارة اﻻسمنتية الﻼزمة ،وتنفيذ كل ما يلزم بموجب
المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد(A08) .

م²

11

اعمال البﻼط
اجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال بﻼط أرضيات للبنود المحددة أدناه ،نخب اول وخالي من جميع
العيوب ،والسعر يشمل * :ازالة البﻼط والمعيقات القائمة في منطقة العمل ان وجدت* ،المدة
الخرسانية المسلحة بسماكة 10سم اسفل البﻼط* ،الحفر لعمق 60-10سم تقريبا " أينما يلزم،
*الطمم بطبقة من السمسمية الخالية من الركام الناعم بالسماكة المطلوبة للوصول الى المناسيب
التصميمية أينما يلزم* ،طبقة من الرمل ،ومونة اﻻسمنت والفواصل (Spacers) 2ملم ،والروبة
من نوع ممتاز "نوع إيبوكسي لمنطقة الحمام والمطبخ  ،نوع ميبي لبﻼط المناطق اﻻخرى"،
البانيل بنفس مواصفات البﻼط أينما يلزم وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المواصفات والمخططات
وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد.

 5.1.1بﻼط ارضيات بأبعاد )2*60*60سم( من حجر نصار لمنطقة اﻻستقبال ،والسعر يشمل* :طبقة
من البيس كورس بسماكة 20سم أسفل المدة الخرسانية(A09).
 5.1.2بﻼط ارضيات بأبعاد )2*30*30سم( من حجر نصار لمنطقة المطبخ والحمام في الطابق
اﻷرضي واﻻول-المتحف القديم(A09).
 5.1.3بﻼط أرضيات من بﻼط حجري لتبليط أحواض الزراعة والمنطقة أمام مبنى الصاع وأينما يلزم
في الساحات الخارجية لمبنى الصاع والمتحف القديم بنفس مواصفات وأبعاد الحجر القائم،.
والسعر يشمل * :إزالة العوائق القائمة في الساحات المحيطة بمنطقة اﻻستقبال مثﻼ المقاعد
الحجرية والجدار اﻻمامي بكافة عناصره* ،طبقة من البيس كورس بسماكة 20سم أسفل المدة
الخرسانية  ،والكحلة التقليدية الخ )(A07, A08
5.1.4
بﻼط أرضيات بأبعاد )3*30*30سم( من بﻼط اسمنتي تقليدي "مجلي " مع سجادة ،وباللون
والشكل الذي يحدده المهندس المشرف وبما يتوافق مع منسوب ارضية منطقة اﻻستقبال ،وذلك
ﻷرضية الطابق اﻻرضي-المتحف القديم ،والسعر يشمل * :معالجة الجدران المحيطة بمنطقة
اﻻرضيات التي سيتم تهبيط منسوبها حسب تشطيب الجدران القائمة* ،فك باب المطبخ(A09) .
 5.1.5فك البﻼط الداخلي بعرض 40سم في محيط الغرف "ﻷغراض التمديدات " واعادة التبليط بنفس
البﻼط القديم الذي تم ازالته ،والسعر يشمل :الصاج المجلفن بسمك  4ملم حول التمديدات وكل ما
يلزم حول التمديدات حسب المخطط )(A04,A07,A14,A55
5.2
اجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال بﻼط جدران بأبعاد )2*30*30سم( من حجر نصار نخب اول
خالي من جميع العيوب لحوائط المطبخ والحمام في الطابق اﻷرضي واﻷول  -المتحف القديم
ولكامل ارتفاع الجدار ،والسعر يشمل * :ازالة البﻼط والمعيقات القائمة في منطقة العمل ان
وجدت* ،تلبيس المواسير الداخلية المكشوفة بألواح جبص أخضر مقاوم للرطوبة بسمك 1.5سم
*المونة اﻻسمنتية ،والروبة من نوع ممتاز ،وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المواصفات والمخططات
وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد(A09,A14) .

م²

50

م²

18

م²

35

م²

55

م²

60

م²

55
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 5.3اجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال اعتاب من الحجر المحلي سماكة 3سم من أفضل اﻻنواع
)صنف أ( وباللون والملمس الذي يحدده المهندس ،والسعر يشمل* :مونة الجير الهيدروليكي
*الروبة ،وتنفيذ كل ما يلزم حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف ضمن
حدود العقد.
 5.3.1حجر محلي ﻷعتاب الواجهات الزجاجية بعرض 35سم (A09).
 5.3.2حجر محلي ﻷعتاب اﻻبواب بعمق الجدار القائم

م.ط

25

م.ط

5

 6اﻻعمال المعدنية والزجاج
6.1
اجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال حمايات معدنية )مشابهة للحماية اﻷصلية لمبنى المتحف
القديم( وذلك للمواقع التالية ،والسعر يشمل*:ازالة العوائق القائمة في منطقة العمل* ،جميع القطع
المعدنية والبراغي ،والصفائح واﻻكسسوارات الﻼزمة للتثبيت صناعة اوروبية من أجود اﻻنواع،
*دهان زياتي صناعة وطنية من أجود اﻻنواع -وجه أساس ووجهين دهان وباللون الذي يحدده
المهندس ،وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ضمن
العقد.
حدود
يطلب تقديم مخططات تفصيلية قبل التنفيذ للموافقة عليها.
 6.1.1حماية معدنية بشكل قوس مع باب ليتم تركيبها أمام الواجهة الزجاجية للمطبخ في الطابق
اﻷرضي لمبنى المتحف القديم ،وبنفس ،والسعر يشمل * :البروفيﻼت المعدنية والمفصﻼت
وزرافيل نوع ) (WELLYاﻻصلي )(A56, A08
6.1.2

حماية معدنية بارتفاع 1.2سم وذلك لمحيط تراس الطابق الثاني والبﻼكين وأجزاء من اﻻسوار
واﻻدراج الخارجية ،والسعر يشمل*:ازالة الحمايات المعدنية القائمة ان وجدت(A14, A33).

 6.1.3حماية معدنية على شكل قوس للسور الخارجي-المتحف القديم ،والسعر يشمل* :الخرسانة
العادية الﻼزمة للسور في منطقة الدرج الذي تم ازالته* ،المونة اﻻسمنتية* ،البراطيش الحجرية.
)(A26
 6.1.4حماية معدنية بارتفاع )(1.5-1.2م لمحيط سطح مبنى الصاع ،والسعر يشمل* :باب حماية بدﻻ
من الباب القائم بارتفاع 2م وحسب أبعاد الفتحة القائمة يثبت على الجسر المعدني القائم ،والمقاطع
الرئيسية من حديد مجلفن 1.5*30*30مم* ،جميع القطع المعدنية واﻻكسسوارات والزرافيل
واﻻيدي صناعة أوروبية من اجود اﻻنواع(A43a-b).
6.1.5
حماية معدنية بارتفاع 1.2م للدرج المؤدي لطابق القبو-بيت الصاع ،والسعر يشمل* :ازالة
الجدار القائم في منطقة العمل* ،تصوينة حجرية أسفل الحماية المعدنية بسماكة 30سم وارتفاع
25سم من حجر بيرزيت اﻻصفر نخب أول من أجود اﻷنواع خالي من السوس والكمخ وبسمك
صافي ﻻ يقل عن 5سم قص عكس الفكاك والنقوش وحسب القائم " ،الحجر لجميع جوانب
التصوينة"* ،الكحلة *الخرسانة العادية والمونة اﻻسمنتية* ،البراطيش الحجرية(A43) .
 6.1.6حماية معدنية بارتفاع 1.7م مع باب بأبعاد 1.7*1م لغرفة المولد من مقاطع "أفقية وعمودية"
من الحديد المجلفن " غير قابل للصدأ مع ألواح من الخشب الصناعي بعرض 10سم وسماكة
18ملم ،والسعر يشمل*:البروفيﻼت المعدنية والمفصﻼت وحلق الباب وزرافيل نوع )(WELLY
اﻻصلي(A42).
6.2
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال أبواب من الزجاج المقوى السيكوريت سماكة 10ملم
) (Temperedبعرض )(1.2-0.9م وبارتفاع 2.0م وحسب أبعاد الفتحة القائمة للمواقع
المحددة أدناه ،والسعر يشمل * :معالجة حواف الزجاج وشطفها* ،كافة اكسسوارات التثبيت من
انتاج شركة دورما أو ماب اﻷوروبية المنشأ من أيدي وزرافيل وانظمة التثبيت الﻼزمة وبراويز
من الستانليس ستيل ،ومعجونة التثبيت )  (Mastic Sealantوالقطع البﻼستيكية الشفافة و ال
 Stickersبالشكل وفي الموقع الذي يحدده المهندس المشرف* ،معالجة مناطق اﻻلتقاء للعناصر
المختلفة ،وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة
والمهندس المشرف ضمن حدود العقد(A41) .
 6.2.1باب زجاجي لمدخل الطابق اﻷرضي للمتحف القديم ،والسعر يشمل * :قص الجدار الحجري
باﻷبعاد الﻼزمة* ،البﻼط الحجري والمونة اﻻسمنتية الﻼزمة لتلبيس محيط الباب بالحجر بنفس
مواصفات الحجر القائم(A37).
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6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.3

6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.4

باب زجاجي لمدخل القبو-مبنى الصاع ،والسعر يشمل*:إزالة الباب الخشبي.
باب زجاجي دفة واحدة ليتم تركيبها خلف اﻷبواب المعدنية القائمة لمداخل بيت الصاع ومدخل
الطابق الثاني لمبنى المتحف القديم.
باب زجاجي دفتين ليتم تركيبها خلف اﻷبواب المعدنية القائمة لمدخل الطابق اﻷرضي واﻻول -
المتحف القديم.
اجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال هيكل  Trussالمنيوم سلم ثنائي20سم امريكية الصنع
 Globalاو ما يعادلها للبنود التالية ،والسعر يشمل * :مرابط التعليق *الصفائح المعدنية
2*100*100ملم *الكوابل المعدنية المجلفنة للتعليق مع المربط * براغي سوبر جامبو للتعليق *
وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود
العقدA5,A12-A16-A48),.
هيكل مستقيم بطول 11.2م
هيكل مستقيم بطول 4.8م
هيكل مربع طول ضلعه 2م

عدد

1

عدد

3

عدد

3

عدد
عدد
عدد

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال حماية من الشبك المعدني المجلفن لشبابيك الطابق اﻷرضي-
المتحف القديم )عدد  (4والقبو-مبنى الصاع )عدد ،(2والسعر يشمل*:ازالة الشبك القائم عن
الشبابيك*،اﻹطار المعدني*،كافة القطع واﻻكسسوارات الﻼزمة للتثبيت وتنفيذ كل ما يلزم بموجب
المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس ضمن حدود العقد(A4).

م²

 6.5أجور توريد وتركيب غطاء معدني ثابت و/أو متحرك حول التمديدات الميكانيكية العمودية
واﻷفقية الموجودة على الحوائط الخارجية لمبنى الصاع والزرو وسقف الجزء المضاف ،والسعر
يشمل  :بروفيﻼت معدنية مقاس ) 3*30*30مم( مغطاة ب galvanized steel sheet
سماكة  4ملم وباﻻبعاد الﻼزمة لتغطية التمديدات القائمة حسب الواقع ،وجميع اﻻكسسوارات
والقطع الﻼزمة للتثبيت وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المخططات وتعليمات المهندس المشرف ضمن
حدود العقد.(A55) .

م²

7
7.1

7.2

7.2.1
7.2.2
7.3

7.3.1
7.3.2
7.3.3

2
2
8

4.0

8

اعمال المنجور
اجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال خزانة خشبية بأبعاد 140*40 * 110سم مع دفات من
شرائح خشبية ﻷجهزة التكييف ،خشب  mdfمع أطار 10سم ،والسعر يشمل* :الهيكل الخشبي،
*كافة القطع المعدنية واﻻكسسوارات والفصاﻻت واﻻيدي والزرفيل صناعة اوروبية من أجود
اﻻنواع* ،دهان اﻻيبوكسي لجميع اﻻسطح الخشبية للخزانة صناعة وطنية من أجود اﻻنواع
وباللون الذي يحدده المهندس ،وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المخططات والمواصفات وتعليمات
المهندس المشرف ضمن حدود العقد .يطلب تقديم مخططات تفصيلية للتنفيذ موضحا عليها المقاطع
واﻻبعاد(A40) .
كالبند السابق ولكن دفات من شرائح خشبية للخزائن القائمة في مبنى الصاع حسب البنود التالية،
والسعر يشمل  :إزالة الدفات الخشبية القائمة وأية عوائق داخل الخزانة تتعارض مع التصميم
):.(A34,A07
دفات لخزانة بقياس 253*220سم وحسب أبعاد الفتحة القائمة.
دفات لخزانة بقياس 238*93سم وحسب أبعاد الفتحة القائمة.
اجور وتكاليف توريد وتركيب الواح عرض  Museum Display Boardsمحلية الصنع
ثابتة و/أو متحركة من خشب  mdfمع اطار خشبي 10سم مدهون ايبوكسي باللون الذي يحدده
المهندس المشرف ،والسعر يشمل* :الهيكل المعدني و/أو الخشبي *كافة القطع الﻼزمة للتثبيت
بالسقف/الجدران وكافة القطع المعدنية والوصﻼت والعجﻼت و Stoppersواﻻكسسوارات
الﻼزمة صناعة اوروبية من أجود اﻻنواع ،وتنفيذ كل ما يلزم حسب المخططات ومواصفات
الشركة المصنعة وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد.يطلب تقديم مخططات تفصيلية
توضح كيفية التثبيث في الجدران واﻻسقف.
الواح متحركة بقياس 4*5.2م تقريبا بشكل قوس وحسب اﻻبعاد الواردة في المخطط وبما يتوافق
مع أبعاد الواجهة القائمة خلفها حسب الواقع )(A29-31
الواح ثابتة مكونة من 7ألواح بقياس ) (230*150سم/لوح مع زوايا مائلة بزاوية A28) . 45
Det 02a/
الواح ثابتة مع الجدار قياس 240 *150سم A32/ Det02c) /
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 7.4أجور وتكاليف توريد وتركيب باب خشبي كبس عادي بأبعاد 200*90سم مع مقبض دفع وذلك
لحمام ذوي اﻻحتياجات الخاصة في الطابق اﻻرضي -المتحف القديم ،بدون عقد وبسماكة صافية
4.5سم مع معاكس بسماكة 5ملم مغلف بقشرة زان وبرواز خشب سويد على محيط الدفة
)4.5*8سم( و بداخله حشوات خشب ابيض 3*3سم 5 /سم بالوسط اضافة الى حشوات على
اﻷطراف والمحيط )3*7سم( و أخرى عند منطقة الزرفيل )3*9.5سم( ،والسعر يشمل * :حلق
خشب صلب من الزان على المحيط )سمك  5سم( وبكامل عرض الجدار مضافا اليه  6-4سم
ﻷغراض القصارة والبﻼط اينما وجد *المرابط الحديدية مجلفنة بطول ﻻ يقل عن )20سم( مع
الكشفات واللمعات* ،براويز من خشب الزان الصلب على محيط الباب من الجهتين )1.2*8سم(،
*الملحقات المعدنية من المفصﻼت و ايدي ووحدة زرافيل  Walleyصناعة اوروبية من أجود
اﻻنواع ،وستانلس ستيل مط ،وقطع الكاوتشوك )مطاطية( مقاومة لﻼحتراق ومطابقة للمواصفة
) (BS476بين الدفات وعند التقاء الدفة مع الحلق* ،دهان الفرن باللون الذي يحدده المهندس
المشرف ،وتنفيذ كل ما يلزم ﻹتمام العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس
المشرف ضمن حدود العقد.
7.5

7.6

7.6.1
7.6.2
7.7

أجور توريد وتركيب غطاء خشبي ثابت و/أو متحرك حول التمديدات الميكانيكية داخل طابق
التسوية والمطبخ في مبنى الصاع وجميع طوابق مبنى الزرو بخشب  MDFسماكة 18مم
ومغطاة بقشرة الجوز بمقطع قياسه ) 15*40سم(والسعر يشمل :جميع البراغي والقطع الﻼزمة
لتثبيتها في الموقع و  galvanized steel sheetبسماكة 4مم خلفها لعزل اﻷنابيب حسب
تعليمات المهندس المشرف والمخططات ) A55
اجور توريد وتركيب أثاث منطقة اﻻستقبال باللون الذي يحدده المهندس وذلك للبنود التالية،
والسعر يشمل * :دهان كافة اﻻسطح الخشبية الظاهرة بدهان صناعة وطنية من أجود اﻻنواع
وباللون الذي يحدده المهندس* ،جميع القطع المعدنية واﻻكسسوارات والبراغي والزوايا
والوصﻼت والمفصﻼت الﻼزمة ،وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المخططات والمواصفات وتعليمات
المهندس المشرف(A39, A38) .
كاونتر اﻻستقبال بأبعاد )(80*80*300سم من حجر نصار وخشب مغطى بقشرة زان ،والسعر
يشمل :وحدة جواريرعدد  2بأبعاد )(75*75*50سم/وحدة
خزانة خشبية خلف مكتب اﻻستقبال بأبعاد )(45*200*300سم.

عدد

م²

1

15

عدد

1

عدد

1

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال خزانة مطبخ سفلية بعمق 58سم مكونة من عدة درفات
وجوارير من خشب ال  MDFالملفوفة الحواف والملبسة بقشرة زان من الجهتين ،والسعر يشمل:
*الهيكل من خشب الساندويش سمك 17ملم* ،دهان ايبوكسي* ،رخام عماني سمك 3سم مع خمالة
على الحفف البارزة وجميع الحواف الظاهرة محفوفة وملفوفة جيدا وحسب طريقة تركيب المجلى
)على سطح الرخام أو في داخله(* ،برواز من نفس الرخام على كامل منطقة التقائها مع الجدران
و البانيل من نفس نوع الرخام على محيطها السفلي * ،والخزائن العلوية المعلقة بعمق 30سم,
وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود
العقد" .والكيل هندسي للخزائن السفلية فقط(A47).

م.ط

 7.8اجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال أرضية خشبية للبﻼكين بدﻻ من القائم في المتحف القديم من
ألواح خشب الزان سمك 5سم وبعرض ﻻ يقل عن 20سم مجففة ومشبعة بالزيت الحار ،وبحيث
يترك فراغ 1سم بين اﻷلواح ،والسعر يشمل*:ازالة ألواح اﻷرضيات الخشبية القائمة* ،كافة القطع
المعدنية واﻻكسسوارات والبراغي والزوايا الﻼزمة للتثبيت بالدوامر المعدنية الموجودة* ،حف
العناصر المعدنية ودهان جميع أسطحها ثﻼثة وجوه أساس واندر كوت وسوبر لك* ،تكسية
اﻷلواح من اﻷعلى بصاج معدني سمك 3ملم مبزر ويثبت على اﻷلواح الخشبية ،ودهان جميع
أسطح الواح الصاج ثﻼثة وجوه أساس واندر كوت ودهان لميع* ،التخلص من مخلفات العمل
لخارج الموقع ،وتنفيذ كل ما يلزم حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
ضمن حدود العقد.

م²

 7.9اجور وتكاليف توريد وتركيب وتنفيذ أشغال خزانات خشبية لزوم تغطية خزانات كهرباء والمياه
محلية الصنع من خشب  mdfمع اطار خشبي مدهون ايبوكسي باللون الذي يحدده المهندس
المشرف ،والسعر يشمل* :الهيكل الخشبي شامل الدفات *كافة القطع الﻼزمة للتثبيت الجدران
وكافة القطع المعدنية والوصﻼت واﻻكسسوارات الﻼزمة صناعة اوروبية من أجود اﻻنواع،
وتنفيذ كل ما يلزم حسب المخططات ومواصفات الشركة المصنعة وتعليمات المهندس المشرف
ضمن حدود العقد.يطلب تقديم مخططات تفصيلية.
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7.10

8
8.1

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال أرضية من الخشب الصناعي  WPCسماكة 2.5سم مثبتة
على هيكل معدني باﻷبعاد الموضحة في المخطط وذلك ليتم تركيبها فوق سطح مبنى الصاع،
والسعر يشمل :كافة القطع المعدنية واﻻكسسورات والبراغي الﻼزمة للتثبيت* ،البروفيﻼت من
الحديد المجلفن مقطع ) 3*30*30مم( وبارتفاع متغير وذلك للحصول على سطح مستوي  .يطلب
تقديم مخططات تفصيلية للتنفيذ موضحا فيها المقاطع واﻻبعاد وتفاصيل التثبيت الﻼزمة( A44) .

اعمال الجبس
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال أسقف الجبس المستعارة مع كافة الديكورات والتشكيﻼت
وأماكن اﻻنارة المخفية  concealed lightingوالجسور الساقطة ،من ألواح جبس اوربوند او
ما يعادله بسمك 12ملم كحد ادنى مضادة للرطوبة والتعفن ،والسعر يشمل* :الجسور من الصاج
سمك  0.6ملم باﻻتجاهين على مسافات افقية ﻻ تزيد عن 40سم ،وعﻼقات من ذات الصاج وعلى
نفس المسافات* ،الشبك والورق على الفواصل ومناطق التقاء اﻷلواح والزوايا على البروزات
ومعالجتها بالمعجونة الخاصة والحف والتنعيم على أكمل وجه* ،فتحات التهوية والصيانة واﻻنارة
والتكييف والتدعيم حولها والجسور المعدنية على محيطها* ،المعجنة )  3وجوه ( والحف والتنعيم
والطراشة "أملشن " وجهين على اﻷقل مع امكانية طلب اوجه اضافية في حال كان التستير غير
كافي وذلك لجميع أسطح الجبس الظاهرة * .الفواصل الضرورية ﻷسقف الجبس ،وتنفيذ كل ما
يلزم بموجب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد  .والكيل
هندسي للمساحات اﻻفقية المنفذة فقط بدون الفرزات والزوايا والشراشف الجانبية وأي اختﻼف
في مستويات اﻷلواح.

 8.1.1لسقف منطقة اﻻستقبال )(A12
 8.1.2لسقف الغرفة في الطابق الثاني -المتحف القديم )(A20

9

م²

200

م²

35

م²

30

اعمال الطراشة والدهان

 9.1اجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال طراشة املشن صناعة وطنية من أجود اﻻنواع وباللون الذي
يحدده المهندس ،وذلك للجدران الداخلية والعقود اينما وجدت "وجه أساس و3أوجه دهان"،
والسعر يشمل* :ازالة الدهان والمعجونة القديمة *الحف والمعجنة *القصارة اينما يلزم ﻻصﻼح
العيوب* ،تجهيز اﻻسطح ﻻستقبال طبقات الدهان اينما يلزم ،وتنفيذ كل ما يلزم بموجب
المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد
 9.1.1طراشة بوليسيد ﻷسقف البناء

م²

370

 9.1.2طراشة أملشن للجدران الداخلية للبناء

م²

400

م²

50

م²

26

عدد
عدد
عدد

6
27
2

عدد

12

 9.1.3طراشة سوبر جريل للجدران واﻻسقف اﻻسمنتية الخارجية للمنطقة اﻻمامية -المتحف القديم
وأينما يلزم ،والسعر يشمل :اضافة مواد مقاومة للرطوبة كطبقة أساس )بوندرول(
9.2
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال دهان زياتي صناعة وطنية من أجود اﻻنواع -وجه أساس
ووجهين دهان وباللون الذي يحدده المهندس ،وذلك للحمايات واﻷبواب والشبابيك المعدنية القائمة
وحسب البنود التالية ،والسعر يشمل* :الحف والمعجنة والبردخة وتنظيف اﻻسطح ميكانيكيا
ومعالجة الحديد *الصيانة الﻼزمة والقطع المعدنية الﻼزمة بدﻻ من التالف او الناقص حسب
تعليمات المهندس ،وتنفيذ كل ما يلزم ﻻنجاز العمل وذلك حسب المواصفات وتعليمات المهندس
المشرف وجدول الصيانة المرفق بالمخططات )(Aِ25-50
 9.2.1حمايات اﻷدراج والممرات القائمة والغطاء المعدني الموجود على الجدار الحجري الخارجي
أينما يلزم
9.2.2
حمايات للشبابيك المعدنية باﻷبعاد التالية  -مبنى الصاع والمتحف القديم:
بأبعاد 60*100سم تقريبا وحسب اﻻبعاد القائمة
أ
ب بأبعاد 160*100سم تقريبا وحسب اﻻبعاد القائمة
 9.2.3حمايات معدنية لﻸبواب بأبعاد 2*1م تقريبا وحسب أبعاد الفتحة القائمة
 9.2.4أباجورات الشبابيك المعدنية -مبنى الصاع 1.6*1م تقريبا وحسب اﻻبعاد القائمة.
المجموع ينقل الى الصفحة التالية
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مشروع تطوير متحف المدينة
اﻻعمال المدنية :جدول الكميات واﻻسعار رقم 8-1
رقم
البند

بيان العمل

الوحدة

الكمية

سعر الوحدة
شيكل

المجموع
شيكل

المجموع منقول من الصفحة السابقة
 9.2.5اﻷبواب المعدنية بأبعاد 200*100سم تقريبا وحسب اﻻبعاد القائمة ،والسعر يشمل * :دهان
الحماية المعدنية القائمة فوق الباب )عدد 3أبواب( -مبنى الصاع والمتحف القديم.

عدد

10

 9.3أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال دهان الخزائن واﻻبواب والشبابيك الخشبية للبنود التالية
لجميع اﻷسطح الخشبية بطبقة اساس وطبقة اندر كوت ووجهين دهان زيت صناعة وطنية من
أجود اﻻنواع وبحسب اللون الذي يحدده المهندس المشرف ،والسعر يشمل * :إزالة اﻷجزاء
والقطع الخشبية والمعدنية التالفة* ،القطع الخشبية و/أو المعدنية الﻼزمة بدﻻ من التالف و/أو
الناقص مثل اﻷيدي والسكاكر والمفصﻼت واﻻكسسوارات الﻼزمة* ،إصﻼح الحلق والمعايرة
وعمل الوصﻼت الخشبية الﻼزمة -دليل رواق* ،الحف وإزالة الطبقات القديمة من الدهان عن
طريق الحرق والقشط والسنفرة* ،ألواح زجاجية سمك 4ملم بلجيكي بدﻻ من المكسور/الناقص،
وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود
العقد )(A52-50
 9.3.1شبابيك خشبية باﻷبعاد التالية  -مبنى الصاع والمتحف القديم:
60*100سم تقريبا وحسب اﻻبعاد القائمة
أ
160*100سم وتقريبا وحسب اﻻبعاد القائمة
ب
 9.3.2اﻷبواب الخشبية بأبعاد 200*100سم تقريبا وحسب اﻻبعاد القائمة  -مبنى الصاع والمتحف
القديم.
 9.3.3الخزائن الخشبية ،والسعر يشمل :دهان كافة اﻻسطح الخشبية الداخلية  -مبنى الصاع والمتحف
القديم.
أ
بأبعاد 253*220سم وحسب أبعاد الفتحة القائمة.(A07,A13) ،
ب
بأبعاد 238*93سم وحسب أبعاد الفتحة القائمة ).(A07

عدد
عدد

6
27

عدد

7

عدد

3

عدد

6

 10اعمال عزل السطح
 10.1اجور وتكاليف عزل سطح مبنى الصاع القائم باستخدام روﻻت البيتومين صناعة اوروبية من
أجود اﻻنواع بسمك ﻻ يقل عن 4ملم ووزن ﻻ يقل عن 5كغم/م 2مع طبقة اساس برايمر
ا GS/474أسفلها ،وذلك للمناطق التالفة ،والسعر يشمل* :إزالة المناطق التالفة* ،معالجة مناطق
مزاريب المطر واماكن التقاء العزل مع البراطيش الجديدة* ،تنظيف السطح من كافة اﻻوساخ
واﻻتربة وتنفيذ كل ما يلزم ﻹنجاز العمل حسب تعليمات الشركة المصنعة وتعليمات المهندس
المشرف ضمن حدود العقد.(A13 ).

م²

 10.2اجور وتكاليف تنفيذ عزل مائي – Acrylic waterproofing coating for roofs
 1kg/m²بحيث يتم تنفيذه حسب تعليمات الشركة المصنعة )طبقتين فوق البرايمر وطبقة برايمر
فوق روﻻت البيتومين القائمة ،وتنفيذ كل ما يلزم ﻹنجاز العمل حسب تعليمات الشركة المصنعة
وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد(A13) .

م²

80

280

 11اعمال اسم المشروع
11.1
أجور وتكاليف تنفيذ اشغال لوحة اسم المشروع وبحيث يكون * :اﻷحرف عرض 4سم وبارزة
5سم عن الواجهة* ،وجه الحرف قطعة واحدة وغير مجمعة من اﻷكرليك سماكة ﻻ تقل عن 4ملم
لون أسود شفاف مقصوص بالليزر حسب الشكل المعتمد من البلدية ،والجوانب  PVCسماكة
4ملم مدهونة أساس عازل وطﻼء سيارات سيكنز الماني لون أسود* ،اﻷحرف مضاءة LED
داخلي ،والسعر يشمل :المحوﻻت والتوصيﻼت وجميع ما يلزم لضمان إنارة قوية للحرف * ،شكل
القوس بنفس المواصفات واﻷبعاد واﻷلوان الموضحة بالتصميم )أصفر( *لوغو البلدية صندوق
مضيئ بأبعاد 60*100سم ،الوجه أكرليك سماكة 4ملم لون أبيض والجوانب PVCسماكة 4ملم
لون أبيض ،يتم إنارة الصندوق من الداخل بنفس مواصفات اﻹنارة ويكون شعار البلدية ستيكرز
يثبت على الصندوق ،وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس
المشرف ضمن حدود العقد.

عدد

1

المجموع ينقل الى خﻼصة جدول الكميات واﻻسعار
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مشروع تطوير متحف المدينة
اﻻعمال الكهربائية :جدول الكميات واﻻسعار رقم 1-2
رقم البند

بيان العمل

12

نظام التأريض واﻻنارة:

1-12

أجور وتكاليف توريد وتركيب وتوصيل وفحص انظمة التأريض التالية للمبنى والسعر يتضمن
الكوابل و التوصيل مع لوحة التوزيع الرئيسية وكل اﻷدوات والقطع الﻼزمة للحصول على مقاومة
 1أوم و كل ما يلزم حسب المخططات و المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

2-12

1-2-12
1-2-12
3-12

1-3-12
2-3-12
3-3-12
4-12

1-4-12
2-4-12
3-4-12
4-4-12
5-4-12
6-4-12
7-4-12

*نظام التأريض باستخدام الكترودات نحاس 1.5م بقطر  19ملم مع مناهل 40*40سم.
*تأريض المواسير الميكانيكية واﻷسقف المستعاره وحامﻼت الكوابل والترنكات المعدنية.
*تأريض المولد.
*علبة باسبار اﻻرضي الرئيسي
توريد وتركيب وتوصيل وفحص المواسير التالية نوع  Cobraو السعر يتضمن كافة اﻷعمال
اﻹنشائية و كل ما يلزم ﻹتمام العمل وتشغيله على اكمل وجه حسب المواصفات والمخططات
وتعليمات المهندس المشرف.
 "4من نوع كوبرا
 "3من نوع كوبرا
توريد وتركيب و ترقيم وفحص الكوابل التالية والسعر يتضمن المواسير وما يلزم لتثبيت وتوصيل
الكابل و كل ما يلزم ﻹتمام العمل وتشغيله على اكمل وجه حسب المواصفات والمخططات
وتعليمات المهندس المشرف.
5X10mm2 XLPE
5X6mm2 XLPE
5X4mm2 XLPE
توريد وتركيب وتوصيل وترقيم وفحص وتشغيل اللوحات الكهربائية التالية تصنع من الصاج
)1.5ملم( المدهون حراريا في مصانع مرخصة ومعتمدة لدى شركات الكهرباء وحسب متطلباتها.
و السعر يتضمن قسم للجهد المنخفض في كل لوحة ،القواطع ،المواسير ،اجهزة قياس رقمية و كل
ما يلزم ﻹتمام العمل وتشغيله على اكمل وجه حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس
المشرف.
MDB
DBM
DBO
)DBG(PVC
)DBF(PVC
)DBB(PVC
Switch Panel with push buttons and led indication lamps for public
area and outdoor lighting the price includes control cable(PVC Type).

الوحدة الكمية

مقطوع

سعر الوحدة
شيكل

المجموع
شيكل

1

م.ط
م.ط

60
20

م.ط
م.ط
م.ط

100
50
40

عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد

1
1
1
1
1
1

عدد

1

 5-12اﻻنارة
1-5-12

1-1-5-12

2-5-12

1-2-5-12

2-2-5-12

توريد وتركيب وفحص وتشغيل التأسيسات والتمديدات الﻼزمة لتشغيل وحدة اﻻنارة والسعر
يتضمن المواسير ،العلب ،الكوابل  ,المفاتيح و كل ما يلزم ﻹتمام العمل وتشغيله على اكمل وجه
حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.
نقاط انارة داخلية او خارجية باستخدام الكوابل
توريد وتركيب وفحص وتشغيل وحدات اﻹنارة التالية مع جميع ما يلزم للتركيب والتشغيل مثل
الخوانق ،الستارترات،اللمبات ،المكثفات و كل ما يلزم ﻹتمام العمل وتشغيله على اكمل وجه حسب
المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.
TYPE A1 : 20W/2000LM LED track mounted black floodlight with powder
coated die-cast aluminium housing, rotates 356 deg horizontally and
swivels 180 deg. vertically, heat resistant plastic ring, faceted aluminium
reflector, adapter for 3 circuit track, 37 deg. beam angle, CRI 85, 840 light
colour, lifespan 50000H
TYPE A2: 18W LED, 1500 LM, CRI 80, 4000K Surface mounted circular
globe 26cm diameter with pmma opal diffuser galvanised steel back plate
coplete with separate control gear converter made by the same factory,
IP43, IK08, 50000HR.

عدد

عدد

عدد

100

98

11

المجموع ينقل الى الصفحة التالية
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مشروع تطوير متحف المدينة
2-2  جدول الكميات واﻻسعار رقم:اﻻعمال الكهربائية
المجموع
شيكل

سعر الوحدة
شيكل

الوحدة الكمية

رقم البند

بيان العمل
المجموع منقول من الصفحة السابقة
TYPE A3: 18W LED, 1500 LM, CRI 80, 4000K Wall mounted globe

2

عدد

21

عدد

12

عدد

9

عدد

4

عدد

15

عدد

10

عدد

26cm diameter with pmma opal diffuser galvanised steel back plate
coplete with separate control gear converter made by the same factory,
IP43, IK08, 50000HR.
TYPE A4 :10W 600 LM LED up/down wall mounted lighting fixture with
epoxy powder coated die-cast aluminium body, transparent glass,3000K,
IP65.
TYPE A5: 20W,LED, 1500 LM,60CM height,decorative bollard with sqare
cross section,made of corrosion resistant aluminum, powder coated,
transparent glass,3000K, IP65,IK06.
TYPE A6: 26W LED, 2300 LM, 3000K,10 degree beam angle, in-ground
lighting fixture, with di-cast aluminume powder coated body and stainless
steel square shaped cover and screws IP68, IK10.
TYPE A7: 37W, 4300LM, 4000K, 98 degree angle COB LED projector,
die cast aluminum body, ik07 glass IP65.
TYPE A8: Recess mounted 3w led emergency light 3hrs self-contained
battery, 100% lumen factor IP20 self-test
TYPE A9 :Recess mounted exit sign 4.9w led with aluminum extrusion
profile body complete with pictogram legend automatic self-test 3hrs
duration battery

3-2-5-12

4-2-5-12

5-2-5-12

6-2-5-12

7-2-5-12
8-2-5-12
9-2-5-12

10-2-5-12

100

ط.م

TYPE A10: 3-circuit surface mounted track with aluminium etrusion profile
black painted 36mm width and 33mm height with all required accessories
11-2-5-12

33

ط.م

1

عدد

3
15
11
7
3
1

عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد

1

عدد

1

عدد

1

عدد

14

عدد

4

عدد

TYPE A11 : 25W LED,2400 LM,CRI 80, 4000K,4CM width, customizable
length lighting fixture,body made of metal sheets and opal polycarbonate
diffuser, complete with control gear , IP20, IK02, 50000HR LED

 والسعر يتضمنUL approved توريد وتركيب وترقيم وفحص وتشغيل نظام إنذار الحريق
 والعلب و كل ما يلزم ﻹتمام العمل وتشغيلهE90  مقاوم للحريق2 ملم1*2 المواسير و الكوابل
.على اكمل وجه حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف
Addressable fire alarm panel (1 Loop) with power supply and
standby batteries with charger.
Addressable fire alarm heat detector.
Addressable fire alarm smoke detector (photo electric type).
Addressable fire alarm manual pull station.
Addressable internal fire alarm buzzer audio/visual.
Addressable external fire alarm buzzer audio/visual.
Auto-Dialer.
Voice Evacuation Connection between fire alarm system and sound
system
تقديم وتركيب وفحص و تشغيل نظام الصوتيات ويشمل السعر المواسير والعلب واﻻسﻼك و علب
 من كل سماعة الى مكبر الصوت وكل ماE90  مقاوم للحريق2 ملم1.5*3 السحب و الكوابل
يلزم ﻻتمام العمل على اكمل وجه وحسب المخططات والمواصفات الفنية وموافقة المهندس
:المشرف و يتكون النظام من اﻻتي
Six-Zone,240W mixer amplifier dual channel with aux inptut ,and
mute function ,including USB ports input.
DVD,MP3 player
6/9W Surface mounted loudspeaker with matching transformer,to be
fixed on steel structure.
20W Wall mounted loudspeaker with matching transformer.
المجموع ينقل الى الصفحة التالية
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6-12

1-6-12
2-6-12
3-6-12
4-6-12
5-6-12
6-6-12
7-6-12
8-6-12
7-12

1-7-12
2-7-12
3-7-12
4-7-12

مشروع تطوير متحف المدينة
اﻻعمال الكهربائية :جدول الكميات واﻻسعار رقم 3-2

رقم البند

5-7-12
6-7-12
7-7-12
8-7-12
8-12

1-8-12
2-8-12
3-8-12
4-8-12
5-8-12
6-8-12
7-8-12
8-8-12
9-8-12
10-8-12
12-8-12
13-8-12
14-8-12
15-8-12

9-12

10-12

1-10-12
2-10-12
3-10-12
4-10-12
5-10-12
6-10-12
7-10-12
8-10-12
9-10-12

11-12
1-11-12

بيان العمل
المجموع منقول من الصفحة السابقة
مبنى الصاع(Outdoor loudspeaker outlet in water proof box on roof top
Volume Control
Microphone socket outlet
Microphone Station with six zones switcher.
توريد وتركيب وفحص وتشغيل و ترقيم اﻻباريز التالية والسعر يتضمن اﻷسﻼك والكوابل
والمواسير والعلب و كل ما يلزم ﻹتمام العمل وتشغيله على اكمل وجه حسب المواصفات
والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.
مخرج كهربائي يشمل إبريز  16Aمفرد.
مخرج كهربائي يشمل إبريز  16Aمزدوج.
مخرج كهربائي يشمل إبريز  16Aمفرد مطري .
مخرج كهربائي يشمل مفتاح قطع  16Aخاص بوحدات التكييف الداخلية و السعر يشمل الكابل
المغذي
مخرج كهربائي يشمل إبريز  16Aمفرد يتم تركيبه على الهيكل المعدني في السقف
مخرج ثيرموستات ; بربيش وخيط للسحب والسعر ﻻ يشمل الكابل
مخرج كهربائي خاص بالشفاطة الجدارية و السعر يشمل الكابل المغذي.
مفتاح قطع كهربائي  3PH,40Aو السعر يشمل الكابل المغذي من اللوحة الكهربائية المغذية و
ربط الجهاز بمفتاح القطع خاص بوحدات التكييف الخارجية.
مخرج كهربائي يشمل مفتاح ثنائي القطع  16Aمطري لبويلر الكهرباء.
مخرج كهربائي يشمل مفتاح ثنائي القطع  16Aمطري خاص بالشفاطة ,والمضخات .
علبة ارضية معدنية  Module 24ضد الماء
علبة ارضية معدنية  Module 12ضد الماء لتجميع كوابل مضخات البئر)القاعة المتوسطة
مخرج كهربائي خاص بماتور اﻻباجور الكهربائي.
التأس س لجهاز بروج كتور و السعر شمل ماسورة  "2ك را و داخلها ا ل  HDMIو ا لCAT7
 SFTPمع نها ات  RJ45-CAT6Aو نها ات  HDMIمن ﻼ اﻻتجاه .
توريد وتركيب وترقيم وفحص وتشغيل ابريز تلفون  ، RJ 45,CAT6Aوالسعر يتضمن
المواسير والكوابل  Cat7والعلب و كل ما يلزم ﻹتمام العمل وتشغيله على اكمل وجه حسب
المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.
توريد وتركيب وترقيم وفحص وتشغيل شبكة كمبيوتر والسعر يشمل المواسير والكوابل Cat7
من موقع مخرج الكمبيوتر حتى كابينة الكمبيوتر الرئيسية ،والعلب و كل ما يلزم حسب المواصفات
والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.
RJ 45 Data socket.
U16 Metal rack, glass door and cooling fan to house the system.
RJ45 Cat6A patch panel 24 port with cord cables.
Air Patch Panel
Edge switch:48P-PoE+-4SFP+ Switch with 4 SFP tranceivers.
50 port,CAT3 Telephone patch panel
Surge Power Strip With Indication lamp
Shelf for non rack mountable devices.
3-KVA Rack On-Line Mountable UPS
توريد وتركيب وترقيم وفحص وتشغيل نظام المراقبة والسعر يتضمن المواسير والكوابل والعلب و
كل ما يلزم حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.
Dome Camera: Intelligent IP HD dome camera for indoor surveillance,
day/night, motion/tamper/audio detection,Varifocal 3 to 10 mm,1/2.7‑inch
CMOS,1080p (2MP),Sensitivity: Color 0.22 lux illumination day mode and
0.05 lux at night mode,
Video compression: H.264 (MP); M- JPEG
Multiple configurable streams in H.264 and MJPEG,PoE, ONVIF Profile
S,JPEG and SMS alarm ,motorized back focus and varifocal lens,Built-in
microphone, Line in jack connecto and Line out jack connector,Supports
up to 32 GB microSDHC / 2 TB microSDXC card,vandal resistant IK07.

الوحدة الكمية
عدد
عدد
عدد
عدد

4
2
2
2

عدد
عدد
عدد

39
12
15

عدد

6

عدد
عدد
عدد

11
14
3

عدد

2

عدد
عدد
عدد
عدد
عدد

3
4
2
1
2

عدد

2

عدد

6

عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد

عدد

سعر الوحدة
شيكل

المجموع
شيكل

50
2
4
6
2
2
2
6
2

6

المجموع ينقل الى الصفحة التالية
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مشروع تطوير متحف المدينة
4-2  جدول الكميات واﻻسعار رقم:اﻻعمال الكهربائية
الوحدة الكمية

رقم البند

بيان العمل
المجموع منقول من الصفحة السابقة

13

9

1

Box Camera: High-performance IP box camera for intelligent HD
surveillance. Hybrid IP/Analog,1080p30,PoE,IDNR ROI,day/night,H.264
quad-streaming,free viewing Apps,cloud services,audio/motion detection.
High resolution 1080p, HD format
1/2.7‑inch CMOS,1080p,varifocal SR megapixel lens,1/2" sensor,C-mount
3.8-13mm ,F1.4-F8
Video compression:H.264 (MP),M-JPEG
Day/Night,Color,Mono,Auto,PoE
Connectivity: ONVIF Profile S,Auto-MDIX
Via web browser or Configuration Manager
Supports up to 32 GB SDHC / 2 TB SDXC card,
Including Outdoor housing with heater and blower.

2-11-12

3-11-12

عدد

Panoramic Camera: 360° field of view, Image Sensor: 1/2.5" CMOS 5.0
Megapixel, Pixels - Total 2592 (H) x 1944 (V)
,Lens Focal Length 1.05 mm,IR LEDs integrated
,Digital Zoom Off ~ 8x,ONVIF Profile S compliant for maximum
compatibility with VMS,WDR Off/Low/Middle/High,Digital Noise Reduction
(DNR),H.264 & MJPEG compression modes (max. 30/25 fps),image &
Video compression: H.264 (MP); M- JPEGMultiple configurable streams in
H.264 and MJPEG, configurable frame rate and bandwidth.Video
Streaming: Quad stream,SD memory supports up to 64 GB capacity of
micro SD/SDHC/SDXC memory.

عدد

All-in-one, fully featured: حسب المواصفات التاليةNVR توريد وتركيب وترقيم وفحص وتشغيل
video management solution up to 32 channels,Intel Xeon E3-1275 (3.5
GHz, 8 M Cache) ,2 Giga Ethernet interface,16 trays 3.5" SATA,hot-swap
redundant power and disks drives,10TB capacity (with expandability
option),RAID-5 protected,3U rack mount case,SNMP monitoring,29 active
license for 29 cameras,Complies with CE,UL,EN,IEC standards

عدد

1

عدد

4
13
1
5
2

عدد
عدد
عدد
عدد
عدد

1

عدد

2  ملم2* 0.5 توريد وتركيب وفحص و تشغيل نظام انذار السرقة و السعر يشمل اﻻسﻼك
 انش مع العلب وكافة ما يلزم للتنفيذ حسب المخططات وتعليمات المهندس3/4 وبرابيش حرارية
.المشرف
 زون باﻻضافة16 بسعة،Burglar Alarm Control Panel (BACP) لوحة نظام السرقة
 على ان يشمل السعر البطاريات و جهاز،الى احتياطي ﻻمكانية اضافات زونات في المستقبل
.اﻻتصال اﻻلي و كل ما يلزم لعمل النظام بشكل متكامل
. Motion detector كاشف حركة
. Motion detector  درجة360 كاشف حركة
.KeyBad لوحة تحكم لنظام السرقة
. جرس انذار داخلي
.Horn Strobe جرس انذار خارجي
Stand-by Generator Set Capacity توريد و تركيب و فحص و تشغيل مولد كهربائي
 و السعر يتضمن كل ما يلزم ﻹتمام العمل)بما في ذلك القاعدة الخرسانية( حسب،(30KVA)
.:المخططات وتعليمات المهندس المشرف حسب المواصفات التالية
Stand-by Emergency Diesel Generator set with control panel including all
equipment and accessories, as specified in the specifications. The
Generator shall be 1500 rpm,50 Hz, EU stage II emissions, compliant and
equipped with automatic fuel filling system, fuel gear pump, exhaust
silencer,battery charger and battaries and battary rack mounted to machine
base frame,water jacket heater, built in fuel tank, factory made weather and
sound proof canopy,super silencer not mor than 35dB,anti condensation
heater for alternator, remote announciator all controls and tools set, all
cabling within the canopy, with built in RJ45 interface port for remote
monitoring and management over LAN/WAN and Modbus protocol, as per
specification, and related codes and supervisor engineer.

المجموع ينقل الى خﻼصة جدول الكميات واﻻسعار
24-12
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12-12

1-12-12

2-12-12
3-12-12
4-12-12
5-12-12
6-12-12
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APPROVED MANUFACTURER LIST - Electrical Work
Distribution Board:

*Schneider (France)

*Eaton (Germany)

*ABB (Europe)

Disconnecting Switches:

*Schneider (France)

*Eaton (Germany)

*ABB (Europe)

Contactors, Relays &Motor
Control:

Schneider (France)
Eaton (Germany)
ABB (Europe)

Wires &Cables:

*Synergy

*Pamukkali

Data Cables& Accessories:

*3M (USA)

*Daetwyler (SWISS)

Data Switches:

*Daetwyler (SWISS)
*APC (USA)
*Cisco Catayst 2960x

*Info-Legrand
*Primium Line
*HP

Computers &Servers:

*Dell

*HP

Rack Cabinets& Accessories:

Cable Trays &Ladders& Floor
Boxes:
Capacitor Banks:

Motors &Starters:

*NEC

Boxes:

*Ave (Italy)
*Btcino (Italy)
Legrand (France)
Btcino (Italy)
Schneider (France)
Legrand (France)
Btcino (Italy)
Schneider (France)
*Philips
*Osram
*Thorn
Bosch (Holland)
TOA (Japan)
Itc
Notifire (USA)
Bosch
Hochiki (Japan)
Fike
kidde
Bristol
Honeywell
Bosch
DSC

Cable Management:
Lighting Fixtures:
Public Address &Voice Alarm
System (PAVA):
Fire Alarm System:

FM-200 System

Intrusion System:
CCTV System:
Access Control System:
Uninterruptable Power Supply
(UPS):
Stand-By Generator:
24-13

*Digitus

*Juniper
* IBM

OBO Bettermann (Germany)
Nidax (Germany)
Gersan (Turkey)
EKJ (Germany)
Simens (Germany)
ABB (Europe)
Eaton
Telemecanique (France)
Schneider (France)

IP Telephone Handsets

Wiring Devices:

*Etac

*Axis
Axis
Bosch
Honeywell
APC
Eaton
Inform
Caterpillar
Power Link
FG-Welson

*Simens (Germany)

*Honeywell

*Panasonic
*Gewiss (Italy)

*Modus

*Bosch

مشروع تطوير متحف المدينة
اﻻعمال الميكانيكية :جدول الكميات واﻻسعار رقم 1-3
رقم البند
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بيان العمل

سعر الوحدة
الوحدة الكمية
شيكل

المجموع
شيكل

اﻻعمال الصحية

 14.1.1اجور وتكاليف توريد وتركيب مصارف  UPVCقطر  " 4للمزاريب على السطح ) من اجود
المواصفات العالمية وحسب اعتماد المهندس المشرف مع عمل تنعيم المدة حولها وتشمل المصفاة
قياس 20×20سم من البﻼستيك المقوى والتي تركب فوق العلبة ،والسعر يشمل خط التصريف
قطر  4انش  UPVCالعمودي ويشمل الوصﻼت والحلقات المطاطية حمراء اللون وجميع ما يلزم
ﻻنجاز العمل وذلك حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.
 14.1.2اجور وتكاليف توريد وتركيب مواسير  PVC PN10لصرف الماء المتكثف من وحدات التكييف
قطر  " 2والسعر يشمل كافة عمليات الحفر حتى المستويات المناسبة والتغليف بالباطون واعادة
الطمم كما يشمل السعر الوصﻼت والحلقات المطاطية وطرابيش التهوية وجميع ما يلزم ﻻنجاز
العمل وذلك حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.

عدد

م.ط

 14.1.3اجور وتكاليف توريد وتركيب جميع ما يلزم لفك مزاريب المطر القائمة والتي تزود ماء المطر
للبئر القائم وذلك بعد فك عزل السطح .والسعر يشمل توريد وتركيب مزراب مطر عدد  2قطر 4
انش وغطاء 20سم * 20سم ويشمل السعر ايضا شبك المزاريب على مواسير المطر القائمة
والسعر يشمل كافة عمليات الحفر حتى المستويات المناسبة والتغليف بالباطون واعادة الطمم كما مقطوع
يشمل السعر الوصﻼت والحلقات المطاطية وطرابيش التهوية وجميع ما يلزم ﻻنجاز العمل وذلك
حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.
 14.1.4اجور وتكاليف توريد وتركيب ) (F.Tمصارف سيفونات أرضية بﻼستيكية ) UPVCنخب أ (
قطر  "4شامﻼ المواسير حتى اقرب خط صرف راسي او غرفة تفتيش مع جميع ما يلزم من تثبيت
وتوصيل وفحص ووصﻼت  UPVCحمراء اللون وحلقات مطاطية وعلبة التجميع قياس "4/2
والتي تركب فوق السيفون وتغليف بالباطون مع توريد وتركيب المصافي من فوﻻذ ﻻ يصدأ
واﻻغطية النحاسية المسننة والمطلية بالكروم قياس 15×15سم مربعة الشكل وجميع ما يلزم
ﻻنجاز العمل وذلك حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف .
 14.1.5اجور وتكاليف توريد وتركيب فتحات التنظيف ) (C.Oالبﻼستيكية  UPVCقطر ) " 4نخب أ (
شامﻼ المواسير حتى اقرب خط صرف راسي او غرفة تفتيش مع جميع ما يلزم من تثبيت وفحص
وتوصيل ووصﻼت وحلقات مطاطية وتغليف بالباطون  ،والسعر يشمل توريد وتركيب اﻻغطية
المحكمة اﻻغﻼق والمسننة من حديد ﻻ يصدا  304قياس 15×15سم مربعة الشكل وجميع ما
يلزم ﻻنجاز العمل وذلك حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف .
 14.1.6اجور وتكاليف توريد وتركيب مرحاض إفرنجي بورسﻼن مزجج ابيض معلق مع نياجارا مخفية
ذات كبستين سعة  9لتر والسعر يشمل خط التصريف  UPVCقطر  "4ﻻقرب خط عمودي او
غرفة تفتيش وما يلزم من قطع وحلقات مطاطية كما يشمل أنابيب الـ  PEXو محابس زاوية من
الكروم قطر  "1/2وشطافة يدوية صناعة ايطالية وبربيج بﻼستيكي بطول  1.5متر مع عﻼقة
والسعر يشمل حاملة ورق التواليت من حديد ﻻ يصدأ )  (.St. Stوجميع ما يلزم للتشغيل وذلك
حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف .

عدد

عدد

1

75

1

5

2

عدد

1

 14.1.7كالبند السابق ولكن مرحاض معاقين مع كل ما يلزم من دعامات و مساند كما هو موضح في
المخططات

عدد

1

 14.1.8أجور وتكاليف توريد وتركيب مغسلة بورسﻼن مزجج أبيض قياس 40×55سم -نصف رجل -
مع خﻼط ماء مطلي بالكروم يركب على جسم المغسلة والسيفون والسعر يشمل محابس زاوية
13ملم من الكروم وحامل الصابون من اجود اﻻصناف ومراة 40×60سم مع اطار من اﻻلمنيوم
ويشمل ايضا خط التصريف قطر  "2ﻻقرب علبه تجميع او مصرف ارضي كما يشمل أنابيب الـ
 PEXوجميع ما يلزم للتركيب والتشغيل وذلك حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس
المشرف.

عدد

2

 14.1.9كالبند السابق و لكن مغسلة معاقين متحركة مع كل ما يلزم من دعامات ومساند كما هو موضح في
المخططات

عدد

1

المجموع ينقل الى الصفحة التالية
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المجموع منقول من الصفحة السابقة
 14.1.10أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال مجلى معدني من فوﻻذ ﻻ يصدأ ) (St.Stحوض واحد قياس
90*49سم وسمك 1ملم على اﻻقل مع التركيب على جدارين من الطوب اﻻسمنتي المقصور
والمدهون او على الخزائن ،والسعر يشمل خﻼط الماء او ما يكافئه من النوع الذي يثبت على
بﻼطة المجلى والسيفون  Heavy Duty Chromiumوالسعر يشمل محابس زاوية 13ملم
من الكروم والسﻼسل والسدات المطاطية ويشمل ايضا خط التصريف قطر  "2ﻻقرب علبه تجميع
او مصرف ارضي.والسعر يشمل انابيب ) 16mm (pex.pipeالمزودة بالماء من مجمع الماء
ولغاية المجلى وجميع ما يلزم حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.

سعر الوحدة
الوحدة الكمية
شيكل

عدد

 14.1.11اجور وتكاليف توريد وتركيب كل ما يلزم ﻻلغاء الجزء الداخلي من جريل الماء الموجود في
ارضية الوصلة المقترحة ما بين المبنيين والسعر يشمل تقصير الجريل واضافة مخرج جديد له
وشبكة بالماسورة القائمة ,والسعر يشمل مواسير بﻼستيكية ) UPVCنخب أ ( قطر  "6مع جميع
مقطوع
ما يلزم من تثبيت وتوصيل وفحص ووصﻼت  UPVCحمراء اللون وحلقات مطاطية وتغليف
بالباطون وجميع ما يلزم ﻻنجاز العمل وذلك حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس
المشرف .
 14.1.12اجور وتكاليف توريد وتركيب وفحص وتشغيل مضخة غاطسة في غرفة التفتيش )لتجميع الماء(
بقدرة  Q = 2m³/h @ 5M Headشامﻼ خط التصريف  ،مثبته داخل الغرفة  ،والسعر
يشمل كافة القطع الﻼزمة لتركيب المضخات من شدات وصل و محابس و فلنجات ووصﻼت مرنه
عدد
ورداد ,ويشمل السعر غرفة تفتيش ) ( manholeمقصورة جيدا بقطر  60سم وعمق 80سم
لتجميع الماء ,وغطاء قطر  50سم ) (Cast iron coverمع اطار حديدي لتثبيته ،و جميع ما
يلزم للتشغيل و ذلك حسب المواصفات و المخططات و تعليمات المهندس المشرف.
 14.2التزويد بالماء البارد
 14.2.1اجور وتكاليف توريد وتركيب وتثبيت مواسير ماء مجلفنة ) schedule 40غير ملحومة( قطر
 " 3/4نخب أ حسب المواصفة الفلسطينية كامﻼ مع كافة القطع والوصﻼت والمحابس والحنفيات
وتحاويل ) (reducersوتفريعات )  ( Tوسدادات )إن لزمت( ولﻸقطار المختلفة وجميع ما يلزم
من تثبيت وتعليق وعزل بعازل ناعم سمك  13ملم للماء الساخن ولف بالنايلون عرضه 10سم
باﻻضافة الى العزل بورق الزفتة في حال التمديد بالباطون ،وتكون المواسير حسب ما ورد في
المخططات وحسب اﻷبعاد الموضحة  ،والمواسير تكون من الخزانات البﻼستيكية على السطح
ولغاية تغذية الكولكترات المختلفة باﻻضافة الى أنابيب تغذية الخزانات على السطح  .وجميع ما
يلزم ﻻنجاز العمل  ،وذلك حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف .
14.2.2

14.2.3

.A
14.2.4

14.3
14.3.1

اجور وتكاليف توريد وتركيب وفحص وتشغيل سخانات ماء كهربائية سعة 40لتر ،تتحمل لغاية
 6بار  ,و جميع ما يلزم من قطع و محابس و ردادات و محابس امان 5بار وعﻼقات للتثبيت
شامﻼ خط تصريق قطر  2انش من نوع  PVC PN10و ذلك حسب المواصفات و المخططات
و تعليمات المهندس المشرف.
اجور وتكاليف توريد وتركيب خزانة الماء البارد والساخن من الصاج بسماكة  2ملم مثبتة داخل
الجدران مدهونة حراريا وجميع ما تحتويه من كولكترات ومحابس كروية مع شد وصل ومحابس
فرعية  -محبس لكل مخرج  -ووصﻼت ومرابط كولكترات وهواية اتوماتيك ووصﻼت نهاية )
 ، ( End Pieceوجميع ما يلزم ﻻنجاز العمل وذلك حسب المواصفات والمخططات وتعليمات
المهندس المشرف .
 "3/4للماء البارد "3/4 ،للماء الساخن.
أجور وتكاليف توريد وتعليق طفاية حريق نوع  HCFCيدوية من اجود اﻻصناف ،سعة  3كغم
تعلق على الحائط مدة الفاعلية  3سنوات على اﻻقل مع لوحة تعلميات ارشادية لﻼستعمال مع جميع
ما يلزم وكل ما يلزم لﻼتمام العمل من برابيج قذف وعﻼقات حسب متطلبات الدفاع المدني
الفلسطيني وموافقة المهندس المشرف.
اعمال التكييف والتهويه HVAC
Heat Pump VRF,VRV (variable
توريد وتركيب وفحص وتشغيل نظام
,بحيث يكون غاز التبريد صديق للبيئة من نوع
(refrigerant flow ,volume
 . R410,R407والسعر يشمل الوحدات الخارجية والداخلية ،شبكة المواسير النحاسية ،نظام
التحكم وجميع ما يلزم ﻷنجاز العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف
كما يلي :
المجموع ينقل الى الصفحة التالية

م.ط

عدد

عدد
عدد

المجموع
شيكل

1

1

1

25

2

2
15

24-15

مشروع تطوير متحف المدينة
3-3  جدول الكميات واﻻسعار رقم:اﻻعمال الميكانيكية
المجموع
شيكل

الوحدة الكمية سعر الوحدة
شيكل

1

عدد

4
8

عدد
عدد

رقم البند

بيان العمل

المجموع منقول من الصفحة السابقة
Supply, install and comission of VRF /VRV (heat pump ) Out Door 14.3.1.1
includes multi independent rotary "" الوحدات الخارجيةUnit Modular type
or scroll compressors with full dc inverter compressor for capacity
change ability with all necessary connections ,galvanized wall type
steel base, fittings,distribution joints ,cutoff valves. The price includes
protecting the outdoor piping by gladding or metal trench closed
from all sides and every works to complete the job
.According to
specs & the following capacities , all the heating and cooling
capacities of the outdoor units have a diversity factor
86%and
combination ratio of 114%. Outdoor design conditions are (35⁰c DBT
RH 47% for cooling , 0⁰c DBT & RH 47% for heating .(take into &
(considration the lose in copper pipes
72.90KW cooling ,52.60KW heating (which is equal to 32HP at
.A
Outdoor conditions (35⁰c DBT & RH 47% ,Inside DB temp. 27⁰C for
(cooling,combination ratio of 114%
:Floor Standing VRF/VRV  الوحدات الداخلية من نوع14.3.1.2
Supply,install and comission VRV/VRF Indoor Units as detailed
below, with capacities for cooling and heating as shown in
drawings.Inside DB Design temp. 22⁰C for cooling, and 20C for
heating with RH 47%.The price includes all the refrigerant copper
pipes C1220 type between indoor and outdoor units with properly
sized joints and insulated by19mmVidoflex for both liquid & gas
pipes and according to the equipment manufacturer
recommendations and specifications ,including all required
sleeves,Price includes all refnets branches kits and every work to
complete the job ,also the price including coring or digging in the wall
then refill the holes and finishing and any works needed to complete
the work, the price includes also digital thermostat controller. All
according to the capacities as in the drawings and the following
capacities,all according to drawings specifications and approval of
.supervisor engineer
.A
(  ) وحسب مخططات التكييفKW cooling capacity 0.00-4.10)
.B
(  )وحسب مخططات التكييفKW cooling capacity 4.11-5.20)
:Concealed Ducted VRF/VRV  الوحدات الداخلية من نوع14.3.1.3
Supply,install and comission VRV/VRF Indoor Units as detailed
below, with capacities for cooling and heating as shown in
drawings.Inside DB Design temp. 22⁰C for cooling, and 20C for
heating with RH 47%.The price includes built in drain up pump for
each concealed ducted type unit,price includes also all the
refrigerant copper pipes C1220 type between indoor and outdoor
units with properly sized joints and insulated by19mmVidoflex for
both liquid & gas pipes and according to the equipment manufacturer
recommendations and specifications ,including all required
sleeves,Price includes all refnets branches kits and every work to
complete the job ,also the price including coring or digging in the wall
then refill the holes and finishing and any works needed to complete
the work, the price includes also digital thermostat controller. All is
according to the capacities as in the drawings and the following
capacities,all are according to drawings specifications and approval
of supervisor engineer. engineer.of supervisor engineer
المجموع ينقل الى الصفحة التالية
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المجموع
شيكل

سعر الوحدة
الوحدة الكمية
شيكل
1

عدد

1

عدد

35

2م

25

2م

10

2م

مشروع تطوير متحف المدينة
4-3  جدول الكميات واﻻسعار رقم:اﻻعمال الميكانيكية
بيان العمل
المجموع منقول من الصفحة السابقة
(  ) وحسب مخططات التكييفKW cooling capacity 0.00-6.60)

.A

(  )وحسب مخططات التكييفKW cooling capacity 6.61-10.30)

.B

14.3.1.4
Supply ,install and runningGalvanized air ducts in various
thickness as required in (ASHREA) and as described and detailed
,on drawings,including cutting in walls, hanging,digging, sleeves
dampers ,where needed, alll is according to drawings and supervisor
.engineer approval
14.3.1.5
Supply ,installinsulation for Galvanized duct for the fancoil duct ,
the external insulation must be of thickness1", for , all the external
insulation must be tightened with heavy duty plastic fasteners every
meter. All is according to ASHRAE, drawings and supervisor 1
.engineer approval
.A
Internal acoustic duct insulation with thickness "1

.External duct insulation with thickness 1" ,density 12kg/m3

.B

عدد
ط.م
ط.م
ط.م
ط.م

Supply and install and balance of white coated aluminum ceiling
mounted ,4-wayair diffuser ,Price includes all flexible ducts needed .
galvanized sheet metal connection box, Insulated in-out plenium box 14.3.1.6
of supply linears , connection to ducts with adapter if required and
sealant using. as the following sizes
ϕ6" Round Diffuser with Volume Damper
.A
Linear Diffuser 3-slot with Volume Damper
.B
Linear Diffuser 4-slot with Volume Damper
.C
Linear Diffuser 3-slot
.D
Linear Diffuser 4-slot
.E

3

عدد

(Silent type)Supply, install and running low noise exhaust fan
Price includ flexible duct connections, fixing, supports for the fan.
14.3.1.7
and duct, sleeves, gravity shutters, cutting in concrete, concrete
openings. All is according to drawings specifications and approval of
supervisor engineer
In-Line Exhaust Air Fan,Capacity 100cfm@30Pa
.A

2

عدد

WALL-WINDOW Exhaust Air Fan,Capacity 300cfm

3
5
2.1
5
2.1

4

عدد

.B

:  فتحات الصيانة14.3.1.8
Supply and install ceiling maintenance doors touch type opens to
down size 60cm*60cm, price includes every thing needed to
complete the work. All are according to drawings, specifications and
.supervisor engineer instructions and approval

المجموع ينقل الى خﻼصة جدول الكميات واﻻسعار
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رقم البند

بلدية رام ﷲ
مناقصة تنفيذ أشغال تأهيل متحف المدينة
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Legend
+ 13.52

Abbreviations:
@

at

&

and

CL

Centerline

Comb

Combination of Grid Ceiling and Gypsum Board Ceiling

Floor Level

+ 13.38

Centerline
Bubble
Building Section
JUNEk

CT

Ceramic Tiles

EQ

Equal

EJ

Expansion Joint

FFL

Finished Floor Level

Window Label

FC

precast Foam Concrete panels

Room Finish
Label

GB

Gypsum Board

GS

Galvanized Steel Ceiling

HCB

Hollow Concrete Block

P&P

Plaster and Paint

P

Plaster

PT

Porcelain Tiles

S.S.

Stainless steel

SLS

Self Level Screed

SOG

Slab On Grade

Specs

Specifications

w/

with

B-2

Basement Floor -2

B-1

Basement Floor -1

Gf

Ground Floor

F1

First Floor

F2

Second Floor

F3

Third Floor

TF

Typical Floor

RF

Roof Floor

UR

Upper Roof

/ F.L.

--- Per Floor Level

WD

WOOD WORK DETAILS

AD

ARCHITECTURAL DETAILS

ALD

ALUMINUM WORK DETAILS

SD

STEEL WORK DETAILS

Door Label

D 49
220 100

W14
208 70

Room NO.
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Detail tag
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Fill Patterns
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Plain Concrete

Earth Fill
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Architectural Drawings
Sheet #
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A0

Cover Page 1

A25

Front Elevation

A00

General Notes & Legends

A26

Section A-A

A000

List of drawings

A27 a&b

Structural Details

A-I

3D Shots

A28

Detail 02 a

- Multiple Display Boards

A01 - A05

Saa' House - Underground Floor /Plan + Sections

A29 -31

Detail 02 b

- Single Display Boards

A06

First Level Plan / As Built Plan

A32

Detail 02 c

- Single " Fixed " Display Boards

A07

First Level Plan / Demolishing Works Plan

A33

Detail 03

- External Stairs Railing

A08

First Level Plan / Additional Works Plan

A34

Detail 04 a +b - VRF cabinets Details

A09

First Level Plan / Tiling Works Plan

A35-36

Detail 05

A10

First Level Plan / Aluminum Works Plan

A37

Detail 06 - Typical Glass door

A11

First Level Plan / Dimensions & Furniture Plan

A38 + A39

Detail 07 - Reception Counter Details

A12

First Level Plan / Ceiling & Lighting Plan

A40

Detail 08 - Free Standing VRF Cabinet

A13

Second Level Plan / As Built Plan

A41

Detail 09 - Tempered Glass Door

A14

Second Level Plan / Additional Works Plan

A42

Detail 10 - Generator Room

A15

Second Level Plan / Furniture Plan

A43

Detail 11 +Detail 12

A16

Second Level Plan / Ceiling & Lighting Plan

A44

Detail 13 - Roof steel Grid

A17

Third Level Plan / As Built Plan

A45/1-2

Detail 14+ 15 - Closing slab

A18

Third Level Plan / Additional Works Plan

A46

Steel protection detail

A19

Third Level Plan / Furniture Plan

A47

Kitchenette detail

A20

Third Level Plan / Ceiling & Lighting Plan

A48

Truss Detail

A21 + A24

Tag Plans

A 49

Maintenance table

A50-52

Photo tags

A53

Project's logo

Other Drawings
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Electrical Drawings

M00- M403

Mechanical Drawings
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The Extension Between the two Buildings
Front View

The Extension Between the two Buildings
Top View

The Saa' House

Extention Area - Reception
Front View
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A-A
Existing stone to be cleaned

B-B

painting

A-A

existing door to be replaced
with glass door
painting

Existing stone to be cleaned
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Socket TV
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TV & Network
Socket

C-C

painting

Existing stone to be cleaned
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Socket

Socket
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Existing stone to be cleaned
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Socket
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Socket
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All Floor Tiling To be
maintained
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All walls to be
maintained
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Saa' House
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again 197
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R0 7-6-2018

497
Architects & Consultants

projector to be added

78

R1 11-3-2019

Existing steel
door

wooden door
to be replaced
with New
Glass door

484

Second submission

R1 11-3-2019

First submission

R0 7-6-2018

497

78

107

Saa' House
Underground Floor

303

100
195

101

197

83

Aluminum
Triangle
truss

118

480

490

279

Architects & Consultants

D01

Mechanical Pit
60*60*80 cm

C.H= Ceiling Center Height
H= Height

H1

H2

H

Existing
Planter
H1= 60
H2=198

H1= 60
H2=198

H1= 52
H2=198
W03

W02

W01

516

H=260

521

C.H= 440

Floor Level
+0.20

C.H= 465

C.H= 465

Existing
stone seat

D02

DB

H1= 60
H2=184
H1= 60
H2=184

Existing plastering
to be maintained

Existing Object

Existing
drainage grill

H= 357

220

243

359

494

Existing Built in
cabinet-Double face

H1= 60
H2=184

C.H= 263

Floor Level
C.H= 263
+0.07

419

H= 350

Floor Level
+0.37

55

Existing Built in
cabinet-Double face

W06

424

W13

334

Floor Level
+0.37

Existing Step

55

D06

1119

494

Floor Level

C.H= 263
C.H= 263

Existing Planter

D03

H1= 10
H2=218
W14

Existing Planter
H1= 10
H2=218

D10

202

D04

H= 248

H1= 52
H2=198

270

H= 248

H1= 10
H2=218

Existing Step
W05

7

H1= 10
H2=218

WC
583

116

Built in
cabinet /
Double face

Built in
cabinets

W16
W15

Existing
stone seat

418

H= 257

C.H= 440

H1= 52
H2=198

428

D05

W04

521

H1= 10
H2=204

Existing
drainage grill

maintain steel cover on the wall

513

D11

Existing DB
to be transferred
Floor Level

Floor Level
W07

204

H1= 60
H2=184

Floor Level
+1.05

97

573
D09

H1= 30
H2=205

Existing Built
in cabinets
520

Existing Built
in cabinets

DB

H2=183

C.H= 440

H1= 60
H2=198
W12

516

H1= 60
H2=198
W11

Existing Planter

H1= 30
H2=205

H1= 60
H2=198 W08

Existing Wall & Gate

520

Existing
Kitchen

H= 248

C.H= 440

H= 248
D07

H1= 30
H2=205
H= 248

H= 248

H1= 60
H2=183

H= 197

Collector

D08

H1= 30
H2=205

R0 7-6-2018

Old Museum
Basement level
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512

W10

R1 11-3-2019

Existing Planter
H1= 60
W09
H2=198

H1= 60
H2=198
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Saa' House
GF level

*

All existing stones
should be re-built
correctly

#

-

Internal Stone To be cleaned using
sandblasting where needed.

-

All Existing Floor Tiling must be removed
to replaced-Museum basement Floor.

-

All Existing wall Tiling , Sanitary Equipment in
the WC to be removed

Existing cabinets to be
replaced

-

Existing Level to be removed for
handicapped use.

Existing cabinets to be
maintained

-

Any Existing Tiling should be re-tiling after any
under Tiles works.

-

All Existing Cables,Trunks & lighting fixtures to
be replaced.

-

All Internal stone objects in the museum halls
to be removed.

Demolish 5.29 m2
from the existing
wall and re build it

All WC equipment
and tiling to be
removed

C01

C04

WC

Existing stone seat
to be removed

**

C03

#

Remove 40 cm of
existing tiles for
VRF and electrical
pipes then re-tiling
them again

#

**

C02

#
#

existing planter must be
removed

Existing stone seat / to be
removed

Existing Step to
be removed
Level to be
canceled
wall to be
Level to be
removed
canceled

Existing Step to
be removed

Remove 40 cm of
existing tiles for
VRF and electrical
pipes then re-tiling
them again

This two external shutters to be
removed
Existing Wall to be dimolished &
Gate to be removed

walls to be
demolished

Glass partition
to be removed

walls to be
demolished

Fan to be removed
All Floor Tiling
To be removed

#

#

#

#

C08

C07

C06

C05

Remove 40 cm of
existing tiles for
VRF and electrical
pipes then re-tiling
them again

**

DB

H= 197

Collector

0.90 x 2.00 m door
to be opened

Existing wall to be
removed
Existing Planter
to be removed
Existing steel
protection to be
removed

Saa' House
GF level

All existing
weeds must
be removed

Old Museum
Basement level

Existing stairs to be
demolished and
removing water
fixtures
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516

Generator
Area

513

200

54

126.5

208

160

520

257
583

340

1119

220

243

460

419

400

494

A

fan opening to be filled

1119

515

H= 197

broken stair to be replaced

519

521

New Steel protection
Detail 16

DB

Collector

329

Proposed
new glass wall
with door

941

A

Proposed traditional
Carpet tile

Proposed
kitchenette

252

Proposed RC Slab
700

418

395

200

New Steel protection

Proposed WC suitable
for disabled

Steel protection to
be replaced
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513

Saa' House
GF level
Removing stone and
isolate it then re tile
Drainage to nearest
manhole

natural stone
(Nassar)

Generator
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35 cm local
stonethreshold

35 cm local stone
threshold
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local stone threshold

A

420
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threshold
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Saa' House
GF level

Generator
Area

Aluminum Profile 2200 with
double glass tempered glass
141.5
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107.5

A

99.5
87.5

A

Sliding Door
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Collector
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Sliding Door-
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double glass tempered glass
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Rolling
display board

200
160

Rolling
display board

425

Multiple/
fixed display
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Disabled WC
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lighting fixtures
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A
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Track lights
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90

584

stair to be
removed
Existing
Cabinet

existing steel to be
removed

D12

444

427

Existing Bitumen To
be maintained

WC

317

W19

D14
W20

Existing
Cabinet
447

428

Existing
Cabinet

D13

W21

572
W22

W23
D15

160

Old Museum
GF level

existing railing to be
replaced
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Saa' House
Top Roof

Generator
Area

317
205

Skylight roof
system

Add Railing

new railing to be
added

new glass door to
be installed
713

428

stone above
the opening to
be replaced

Remove 40 cm of
existing tiles for
VRF and
electrical pipes
then re-tiling
572
them again

83

53

110

197

A
new painting works
for railing

447

480

441

837

A

110

444

427

opening to
be closed

85

584

WC

New Sanitary
works &
Tiling

new fixture to
be added

106

Concrete slab
Surrounding fence

Old Museum
GF level

outdoor units
Area

existing railing to be
replaced
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+126 audience
capacity

Saa' House
Top Roof

Generator
Area
WC

Cafeteria

A

A
Gift shop

Old Museum
GF level
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R0 7-6-2018
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Saa' House
Top Roof

Generator
Area

Aluminum
Triangle
Det 13

A

A

Old Museum
GF level

outdoor units
Area
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Saa' House
Top Roof

Generator
Area

Existing ceiling to be
removed

stair to be
removed
589

449

427

H = 3.80m

Existing Aluminum
facade to be
removed
W24

New Glass
door to be
added

Existing Aluminum
facade to be
removed

W25

D16

577

447

428

All steel objects
shall be removed

W29

W26

572
W28

Existing
maintenance
opening
Existing balcony
shade to be
removed

W27
D17

Old Museum
F1 level
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Saa' House
Top Roof

Opening to be closed
using Steel structure
& similar Stone tiles
new steel
railing

Generator
Area

new railing
works for
stairs that
matches the
existing

594

444

427

new glass door to
be installed

new painting
works for
railing

577.5

446.5

428.5
572.5

Old Museum
F1 level
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Saa' House
Top Roof

Generator
Area

Terrace

A

A

Old Museum
F1 level
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Saa' House
Top Roof

Generator
Area

Up-down unit @
100cm height

A

A

LED(10 cm width)
lighting fixtures

Gypsum board
35cm below the
wooden slab level

Old Museum
F1 level
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R0 7-6-2018

Architects & Consultants

Saa' House
Top Roof

484
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480

490

279

Det 08

Det 06

100
78

107

Saa' House
Underground Floor

303

195

101

197

83

118

Det 08

Generator
Area

E2

E1

E2

Rolling
display board
-Det 02-b

Rolling
display board
-Det 02-b

E1
Disabled WC

Det 10

Det 08
Room 1

Det 04-b
Det 09

new glass door to
be installed

100

Room 2

fixed display Det 04-b
board -Det 02-c

FD 01

Det 17
Det 06

215

Det 06

Multiple/ fixed
display board
-Det 02-a

fixed display
board -Det 02-c

Det 07
Sliding Door

145

Det 06
Railing -Det 03

Det 08

H= 197

Room 3

Room 4

Aluminum
Triangle
Det 13

E1

DB

Collector

RC.Slab - Det 01 a

Rolling
display board
-Det 02-b

Rolling
display board
-Det 02-b
E2

New Addition
-Det 05

Old Museum
basement level
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E1
Mechanical Pit
Dia60 H80 cm

Det 04-a

E2

Steel protection -Det 16

Saa' House
GF Level
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Generator
Area
WC

Det 08

new glass door to
be installed

Det 08
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steel grid / Det 13
outdoor units
Area
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Steel protection -Det 12
Boundary fence -Det 12
Isolation Detail / Det 11

Generator
Area

Det 15
Terrace

Det 06
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Existing shade to be
removed

Existing protection to be
maintained

Existing protection to be
maintained

F.L +6.60
new wood flooring to be
added

New handrail to be added
(matches the existing in
terms of sections and
design)

New handrail to be added
Newly Added

F.L +3.10
new wood flooring to be
added
New handrail to be added
(matches the existing in
terms of sections and
design)

F.L +1.05

F.L - 0.10

F.L +0.20

F.L + 0.00

Front Elevation

F.L +0.37

New steel protection
to be added(matches the
existing in terms of sections
and design)
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62

62

35
80

30 80

320

350

63

F.L +6.60

320

258

195

Gypsum board

F.L +4.00
F.L +3.10

F.L +0.0

F.L +0.37

225

263

68

F.L +0.37

Section A-A

New Iron protection
to match the existing

F.L +1.05

60

135

344

335

335

445

30

Gypsum board
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104.5
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TYP. Detail 1

TYP. Detail 1

TYP. Detail 1
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TYP. Detail 1
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100
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100

100

100

100
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50 x 50 x 2 mm cm Galvanized Hollow
steel section@47.5cm horizontal
distance
Straight edge

18 mm wood cladding panel

150

14

47
.5

14

47

.5

47

.5

20

47.5

47.5

47.5

Chamfered Angels @45

50 x 50 x 2 mm cm Galvanized Hollow
steel section@47.5cm horizontal
distance
15
0
230

Picture

18 mm wood cladding panel

50 x 50 x 2 mm cm Galvanized
Hollow steel section@47.5cm
horizontal distance

Chamfered Angels @45

R1 11-3-2019
R0 7-6-2018

10

0

15
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Det 02a - Multiple Display Boards

47
.

5

47
.

14

5

14

Elevation E1
Scale 1:25

15
0

47
.5

18 mm wood cladding panel

E1
Det 02a - Multiple Display Boards
20

Plan Scale 1:25

Straight edge

10 cm Wooden Skirting
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20

20

W

15 x 10 cm hard wood

Det 02b - Single Display Board

18 mm painted timber
surface

Rolling Display Board
with stoppers

Plan
Scale 1:20
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40
65

40

122

128

122

122

40
412

15 x 10 cm hard wood

10 cm Wooden Skirting

15 x 10 cm hard wood

10 cm Wooden Skirting

512

E2

40

405.5

40

40

55

122
55

122

395

400

65

Picture

60.5

68

Room 1

E1

Rolling Display Board

520

Rolling Display Board

Det 02b - Single Display Board
Scale 1:20

Room 2
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40
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402
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40
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122

122

40

15 x 10 cm hard wood

15 x 10 cm hard wood

10 cm Wooden Skirting

10 cm Wooden Skirting

518
517

E2
Det 02b - Single Display Board
Scale 1:20

Rolling Display Board

189

175

185

40

189

412

40

410.5

125
55

124.5

40

122
55

122

E1

Rolling Display Board

40
65

365

369

65

40

36

R2
0

8.5

68

R20

4.5

Room 3

122

122.5

192

15 x 10 cm hard wood

15 x 10 cm hard wood

10 cm Wooden Skirting

10 cm Wooden Skirting

519

511

E2

185

55
40

192

40

414.5

40

406.5

126

122

40

122
55

122

E1

Rolling Display Board

Rolling Display Board

Det 02b - Single Display Board
Scale 1:20

Room 4
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R0 7-6-2018

R20

8.5
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365

R2

04
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412.5

406.5

15 x 10 cm hard wood

15 x 10 cm hard wood

10 cm Wooden Skirting

10 cm Wooden Skirting

511

E2
Det 02b - Single Display Board
Scale 1:20

Rolling Display Board

519

E1

Rolling Display Board

150

R75

50 x 50 x 2 mm cm
Galvanized Hollow
steel section@40cm
horizontal distance

150

148

18 mm painted timber
surface

240

10

Picture

8 x 10 cm hard wood

E1
Fixing plate

Det 02c - Single-Fixed Display Board

Plan
Scale 1:20

Det 02c - Single-fixed Display Board

Elevation E1
Scale 1:20

3 mm solid weld
along connection

Galvanized Steel plate
120x150x3 mm

Galvanized Steel plate
120x150x3 mm

3 mm solid weld
along connection

3 mm solid weld
along connection

50 x 50 x 2 mm Galvanized
Hollow steel section

1 x 4 fixing to
wall bolts

Existing Wall

Existing Wall
55 x 55 x1.5 mm
Galvanized
surrounding sheet

Side elevation

Boards Fixing to walls
Scale 1:15

Plan

Front elevation

50 x 50 x 2 mm Galvanized
Hollow steel section
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Galvanized HSS =30 x 30x 1.5 mm

steel sections should match the existing railing
Railing fixed to Step

R1 11-3-2019
R0 7-6-2018

40 x 40 x 1.5 mm
Hollow steel section

Galvanized Steel plate
80 x 80 x 3 mm

Det 03 - External Stair Railing Detail
Elevation
Scale 1:20

Second submission
First submission

55 x 55 x1.5 mm
surrounding sheet
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Louvre's panel - 70%
Open- PROPOSED
10

200

Louvre's panel - 70%
Open- PROPOSED
EXISTING

10

72.5

10

10

2

10

45.5

48

2

EXISTING

AC Unit

2

2

200

45.5

51

4

10

AC Unit

10
10

200

Louvre's panel - 70%
Open- PROPOSED

Det 04a - Louvre's VRF Cabinet

Plan
E3

220
130

35

35

Louvre's panel - 70%
Open- PROPOSED

E4

Scale 1:25

10
10

72.5

10

90

40

27.5

10

10

10

10

Det 04b - Louvre's VRF Cabinet

Plan
Scale 1:25

72.5

10

72.5

10 cm Architrave

Louvre's panel - 70%
Open - not fixed

83

Fixed Panel

10

6 10

10 cm Architrave

Det 04a - Louvre's VRF Cabinet
Elevation E3
Scale 1:25

92.5

Skirting

Det 04b - Louvre's VRF Cabinet
Elevation E4
Scale 1:25
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Louvre's panel - 70%
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253
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Architects & Consultants

2

1

700

112.5

Aluminum Profile 10 x
6 mm / Skylight
Concrete
system

4

Slab

10

4

10

460

10

144

700

144
2

1

3

147.5
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New Addition - Det 05
Plan
Scale 1:50

Old Museum
Skylight roofing System
6-12-8 mm
with running shutters

136.5

120

120

120

120

200

120

120

136.5

120

120

136.5

110

Saa' House

Aluminum Facade 2200 / Profile 4-6-4mm

24

100

100

380

117.5

240

Sliding Door

New Addition - Det 05
Elevation 3
Scale 1:50

Aluminum sheet 3 mm/
joint protection

Skylight roofing System
6-12-8 mm/Aluminum Profile 10 x 6 mm
with running shutters & drain gutters
Aluminum Sheet Finish
Galvanized drain Gutter

Galvanized drain Gutter

R1 11-3-2019
R0 7-6-2018

20

Galvanized metal stud @ 40 cm

Second submission
First submission

Aluminum Sheet Finish
35

35

Aluminum Sheet Finish

12 mm gypsum board ceiling
Skylight roofing System
6-12-8 mm/Aluminum Profile 10 x 6 mm
with running shutters & drain gutters

Aluminum Partition - 2200/
Double glass 4-6-4mm
328

325

325

363

200*200*3 mm steel profile

Aluminum Partition - 2200/
Double glass 4-6-4mm

Reception
counter

New Addition - Det 05
Section 2-2
Scale 1:50

New Addition - Det 05
Section 1-1
Scale 1:50

New Tiling

New Addition - Det 05
Section 4-4
Scale 1:50
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300
Det 07 - Reception Counter
Section 1a-1a
Scale 1:20

1b

Epoxi Finish

2b

4b

3

50

194

50

3

45

4b

Furniture B

3b

2 cm MDF Wood

3 cm Neolith Granite

Drawers
1.6 cm MDF Wood

90

Det 07 - Reception Counter
Top Plan
Scale 1:20

Drawers

75.5

80

1b

Epoxi Finish
3a

150

150
300

1a

Det 07 - Reception Counter
Plan Section
Scale 1:20

Drawers
2a

60

Furniture A

20

3 cm Neolith Granite

1a

30

300

30
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3 cm Neolith Granite
2 cm MDF Wood
80

3 cm Neolith Granite
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15

3 cm Neolith Granite

50
20

59

Det 07 - Reception Counter
Elevation 2a
Scale 1:20

15
35
10

35
194
300

Det 07 - Reception Counter
Elevation 3a
Scale 1:20

73.5

10

50

10

35

80

65

Epoxi Finish

80

15

15

Drawers

80

15
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5

80

installed with
adhesive
Det 07 - Reception Counter
Section 1a-1a

1.6 cm MDF Wood

300

300

50

50

50

50

50

50

160

Ramallah Museum
Epoxi Finish

200

190

Epoxi Finish

30

oak shell finish

Det 07 - Counter Cabinet
Elevation 3b
Scale 1:20

10

10

280

Det 07 - Counter Cabinet
Elevation 2b
Scale 1:20

2 cm MDF Wood
45

300
97
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Det 07 - Counter Cabinet
Section 4b-4b
Scale 1:20

Det 07 - Counter Cabinet
Section 1b-1b
Scale 1:20

40

18 mm MDF wood

AC Unit
110
Louvre's panel
70% Open

Det 08 - Louvre's VRF Cabinet
Plan
Scale 1:10

8

110
102
49

Louvre's panel
70% Open

Epoxi Finish
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Elevation
Scale 1:10

10

Det 08 - Louvre's VRF Cabinet

10 mm tempered
Glass
121

240

4x4x1.5 mm
galvanized steel
section

R1 11-3-2019
R0 7-6-2018

Stainless Steel
Handrail
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100

10mm tempered
Glass

D09 - Tempered Glass Door
Scale 1:20
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3cm Omani marble threshold

345.5

205.5

230

Generator
Area

1

215

215
430

Galvanized steel-main
profile 100 x 100 x 3 mm

Detail 10
Generator Room
Plan
Scale 1:40

2

WPC 100 x 18 mm

WPC 100 x 18 mm

430

205.5
32

100

60

10

6.5
10

203

4

203

10

170

170

10
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Galvanized steel-main
profile 100 x 100 x 3 mm
Galvanized steel profile 100
x 100 x 3 mm

Detail 10
Generator Room
Elevation 2
Scale 1:40

Galvanized steel profile 40 x
40 x 2 mm

Galvanized steel profile 40 x
40 x 2 mm

100x100x3 mm
steel profile
1 x 4 Wedge Anchors
- concrete bolts

100x100x3 mm
steel profile

100x100x3 mm
steel profile
Steel plate
300*300*20 mm

30

Steel plate
300*300*20 mm

15

Steel plate
300*300*20 mm

15

Tiling finish level

30

Detail 10
Generator Room
Elevation 1
Scale 1:40

Floor tile

155x155x1.5 mm
surrounding sheet
Typical Detail
Generator Fence Fixing to Floor
Plan
Scale 1:20

155x155x1.5 mm
surrounding sheet

Typical Detail
Pergola Fixing to Floor
Section
Scale 1:20

Typical Detail
Pergola Fixing to Floor
Plan
Scale 1:20

155x155x1.5 mm
surrounding sheet
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Existing Steel
Frame

145

Height should be defined after leveling the surface
(the fence should be 120 cm from the FFL)

12.5 10

10 12.5

145

15

120

200

15

10

Detail 12
Top roof railing /includes the bridge door
Roof protection railing should match the existing
Elevation
Scale 1:20

roof level after
adding the floor

30*30*1.5 mm
Galvanized Steel
profile

Second submission

R1 11-3-2019

First submission

R0 7-6-2018

Architects & Consultants

2.5 cm thickness WPC tiling

Steel handrail with
height of 120cm

30*30*3 mm evrey 40 cm
steel grid to hold the surface
Acrylic waterproofing coating with primer
Existing Isolation / Bitumen membranes
4mm - to be maintained and replaced
where needed
Existing Concrete Screed
Existing Vault
Existing Plaster - to be maintained

Stone copping Mlattash

2.5

52 cm added stone
parapet - Mlattash

80

40

1cm groove
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First submission
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Detail 11
Roof Isolation Detail
Scale 1:20

H 33

2.5

22

40

40
80

Section A-A

30 x 30 x3 mm Galvanized
Hollow steel section

30

30 x 30 x3 mm Galvanized
Hollow steel section

80
33 x 33 x1.5 mm Galvanized
surrounding sheet

Galvanized Steel plate
80x80x3 mm

80

A

33 x 33 x1.5 mm Galvanized
surrounding sheet

3 mm solid weld
along connection

22*138*2.5 cm WPC floor

2.5 cm thickness WPC floor
with 1 cm spacing between each panel

3 mm solid weld along
connection
Galvanized Steel plate
80x80x3 mm

Existing Floor

50mm rubber

Second submission

R1 11-3-2019

First submission

R0 7-6-2018

Floor installed by Ultra lock
system with hidden fasteners
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Rubber
Welding
30*30*3 mm Galvanized
Steel profile every 40 cm
both ways

Galvanized steel sheet
33*33*1.5 cm

Detail 12
Roof steel grid & flooring Detail
Scale 1:100

30*30*3 mm Galvanized
Steel profile every 80 cm
(height is variable)

Galvanized RHS 150 x 150 x 6.3mm - fixed to existing
wall

1

128

128

1
Galvanized RHS 150 x 150 x 6.3mm - fixed to existing
slab

Detail -15
Cloing Slab
Plan
Scale 1:25
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3cm Stone Tile similar to existing
morter
Acrylic waterproofing coating
Galvanized RHS 150 x 150 x 6.3mm
fixed to existing slab

12mm GYPSUM BOARD

Detail -15
Cloing Slab
Section 1-1
Scale 1:25

1.5 mm Galvanized metal Sheet
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Detail 15
Plan
Scale 1:10
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147
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76

10

520

1

Detail 16
steel protection Detail
Scale 1:20

145

15

145

15

145

15

120

15

30*30*1.5 mm
Galvanized Steel
profile

F.L +0.00

3 cm stone copping
26 cm stone to be added
instead of existing wall
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Mechanical Pit
60*60*80 cm

F.L -2.65
Elevation 1
Scale 1:20
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30
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3

55

2

18 mm MDF wood

50
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Drawers
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18.5

20

77

90

20

70

18.5

3

30 mm Marble top
surface

Elevation 1

Section A-A
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Furniture Detail - FD1
employee's kitchenette - Ground floor
No. 1
Scale 1:20

80

Ceiling

Suspension cable
Suspension cable

A

7

30

15

20

20

7

208

Triangular truss 20 cm (To be used as a
cable tray)- fixed to wall & existing vault
cables

A

Track Light
Track Light

Section A-A
Elevation

Det 16

Fixing to vault

Track light & Cable tray detail
Scale 1:5

Joint between
segments
Second submission
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First submission

R0 7-6-2018

20
Fixing to side wall
Triangular truss 20 cm (To be used as a
cable tray)- fixed to wall & existing vault
cables

Perspective
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W20

Windows Maintenance Table
painting

new accessories calibration Additional works
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W01

W02
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Protection steel
steel blinds
Window
Protection steel
steel blinds
Window
Protection steel
steel blinds
Window

W04

W05

W06

W07
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W09

W10

W11

W12
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Protection steel
steel blinds
Window
Protection steel
steel blinds
Window
Protection steel
steel blinds
Window
Protection steel
steel blinds
Window
Protection steel
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Window
Protection steel
steel blinds
Window
Protection steel
steel blinds
Window
Protection steel
steel blinds
Window
Protection steel
steel blinds
Window
Protection steel
steel blinds
Window

W14

W15
W16
W17
W18
W19

Protection steel
steel blinds
Window
Protection steel
Window
Protection steel
Window
Protection steel
Window
Protection steel
Window
Protection steel

mortar filling in the joints
with the wall

W22
W23

re installing

W24
W25
W26

wood pieces+ window
frame replacement

W27
W28
W29
mortar filling in the
joints with the wall

Window
Protection steel
Window
Protection steel
Window
Protection steel
Window
Protection steel
Window
Protection steel
Window
Protection steel
Window
Protection steel
Window
Protection steel
Window
Protection steel
Window
Protection steel

remove

remove

D01
D02
D03
D04

Wood

D05

Wood
Steel

D07
D08
D09
D10

fixing surrounding
stone
rust treatment

replace a glass piece

New Glass Door
to be added
instead of wood

painting

Wood
Wood
Wood
Wood

D14

Steel
Steel
Steel
Wood

D15
D16
D17

Steel
Steel
Steel

D11
D12
D13

replace 1 Glass piece

replace a glass piece

Door Maintenance Table
Type
Wood/Steel
Steel
Steel
Wood

D06
mortar filling in the
joints with the wall

replace wood pieces

Cabinet maintenance table
painting
C01
C02

replace wood pieces

C03
C04
C05
C06
C07
C08

Second submission

R1 11-3-2019

First submission

R0 7-6-2018

Architects & Consultants

replace 2 Glass
pieces
mortar filling in the
joints with the wall

new accessories calibration

new accessories calibration

tos

Pho

6

Photos 5

Generator
Area

516

513

Photos 3
200

54

126.5

208

160

257

583

418
252

395

329

1119

Photos 9

220

243

Photo 1

419

400

494

Photos 10

Photos 7
1119

515

Second submission

R1 11-3-2019

First submission

R0 7-6-2018

Photos 2
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519

521

Photos 8

DB

Collector

Photos 4

515

513

Removing stone and
isolate it then re tile

Generator
Area

Photos 11

594

444

427

Photos 13

577.5

446.5

428.5

Photos 12
572.5

Old Museum
F1 level

Second submission

R1 11-3-2019

First submission

R0 7-6-2018

Architects & Consultants

Saa' House
Top Roof

Photo 1

Photo 2

pointing work.
Removing
existing fan and
close the
opening

Photo 6
stone
replacement

Photo 12
stone replacement

pointing work
(ground floor).

Photo 7

Photo3

Photo4

Photo 5

steel
maintenance
work.

Cracks treatment

photo 8
tiles treatment

Photo7
pointing works
and removing
objects
attatched to
the wall

broken stair to be
replaced

pointing works

Photo 11
pointing works and
removing objects
attached to the wall

Photo 10

Plastering treatment

Photo 13
Cracks treatment
Second submission

R1 11-3-2019

First submission

R0 7-6-2018
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50

58

Letter's width is 4 cm
Specification as shown in BOQ

R1 11-3-2019
R0 7-6-2018

55

Second submission
First submission
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Civil Details

Generator
Area

GAS

GAS

GAS

Disabled WC

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS
GAS

GAS

GAS

Det1

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

Det1

GAS

GAS

Sliding
GAS DoorGAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

H= 197

GAS

Det 3

GAS

Det 2

Second submission

R1 11-3-2019

First submission

R0 7-6-2018

Old Museum
Basement level

GAS
GAS

Det 2

C

GAS

DB

Collector

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

Saa' House
GF level

Architects & Consultants

Existing Wall
re- tiling

15

Gas Pipes
4mm Galvanized
steel sheet
4mm Galvanized steel sheet

Existing tiling

Gas Pipes

40

18 mm MDF Wood /walnut veneer
Detail 2/ plan
Vertical Gas Pipes -indoor
Scale 1:10

Detail 1/Section
Gas Pipes -Under tiling
Scale 1:10

3 cm thickness tiling
Concrete mortar
Sand
Concrete slab on grade
Thickness as needed on site

Existing Wall

Second submission

R1 11-3-2019

First submission

R0 7-6-2018

16

Gas Pipes

Architects & Consultants

42
4mm Galvanized steel sheet
Detail 3/ plan
Vertical Gas Pipes -outdoor
Scale 1:10

30*30*3 mm Aluminum profile

5 10 1
107.5

100

107.5

Detail 17
Glass- Steel partition detail/ plan

200

100

5
5

102.5

100

Stainless Steel
Handrail

102.5

Galvanized Steel
section 100*50*5 mm

Steel partition elevation

Second submission

R1 11-3-2019

First submission

R0 7-6-2018

6.5

4x4x1.5 mm
galvanized steel
section

Architects & Consultants

215

Stainless Steel
Handrail

5

102.5

Glass partition elevation

100

10mm tempered
Glass

200

Aluminum
Profile

Aluminum
Profile

102.5

5

NO.

DESCRIPTION

DESCRIPTION

E000

TITLE&LEGEND

E001

EXTERNAL WORKS

SIITE PLAN

E101

LIGHTING LAYOUT

UNDER GROUND PLAN

E102

LIGHTING LAYOUT

BASEMENT FLOOR PLAN

E103

LIGHTING LAYOUT

GROUND FLOOR PLAN

E104

LIGHTING LAYOUT

FIRST FLOOR PLAN

E201

POWER LAYOUT

UNDER GROUND PLAN

E202

POWER LAYOUT

BASEMENT FLOOR PLAN

E203

POWER LAYOUT

GROUND FLOOR PLAN

E204

POWER LAYOUT

FIRST FLOOR PLAN

E301

LOW CURRENT

UNDER GROUND PLAN

E302

LOW CURRENT

BASEMENT FLOOR PLAN

E303

LOW CURRENT

GROUND FLOOR PLAN

E304

LOW CURRENT

FIRST FLOOR PLAN

E401

LOW CURRENT

UNDER GROUND PLAN

E402

FIRE ALARM LAYOUT

BASEMENT FLOOR PLAN

E403

FIRE ALARM LAYOUT

GROUND FLOOR PLAN

E404

FIRE ALARM LAYOUT

FIRST FLOOR PLAN

E501

INTRUSION SYSTEM LAYOUT

UNDER GROUND PLAN

E502

INTRUSION SYSTEM LAYOUT

BASEMENT FLOOR PLAN

E503

INTRUSION SYSTEM LAYOUT

GROUND FLOOR PLAN

E504

INTRUSION SYSTEM LAYOUT

FIRST FLOOR PLAN

E601

PUBLIC ADDRESS LAYOUT

UNDER GROUND PLAN

E602

PUBLIC ADDRESS LAYOUT

BASEMENT FLOOR PLAN

E603

PUBLIC ADDRESS LAYOUT

GROUND FLOOR PLAN

E604

PUBLIC ADDRESS LAYOUT

E701

POWER DIAGRAMS

DESCRIPTION

GENERAL NOTES
1- The lighting, power, and low current
systems shall be installed separately
from each other, i.e. conduits, wires
boxes, Etc.
2- Outlet boxes for switches are to be
fixed 130cm above FFL and 12 cm
horizontally from the outside edge
of the nearest door, except where
otherwise indicated.

A1

A2

3- Switches shall be wired in the phase
lines only, the neutral conductors shall
not be broken.
4- Boxes for sockets outlets are to be
installed 60cm above FFL, except in
kitchen and where otherwise indicated.
5- All sockets shall be wired in the same
manner with the phase always connected
to the same pole ( right pole ).

A3
A4

A5

6- The height of the top edge of the
power Distribution Board above FFL to be
180 cm.
7- All panel boards shall be with doors, and
shall be wether water proof in wet areas.
8- The main C.Bs shall be air insulated,
adjustable, with magnetic and thermal
10-protection, and have a min. rupturing
capacity of 25 k.A.

A6

A7

A8

A9

C

A10

FIRST FLOOR PLAN

9- The Miniature CBs shall be of the air
insulated type with magnetic and thermal
protection and fixed adjustment, the main
rupturing capacity of these M.C.Bs shall
not be less than 6 K.A.
11- The foundation of the building
should be used
in the main earth system, but the
electrodes are added to the main earth
system if the resistance test does not
12-fulfill requirements, typically one Ohm.

A11
13P
H

Galvanized steel strips must be welded
to beams every 1.5m in closed loop,
and when reaching columns, columns
should be sorounded by steel strips
and welded well to earthing loop
Galvanized steel strips should not be
less than 30*3mm
Earth resistance measuring shall be
carried before backfilling.
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SITE PLAN

E 000

DB

H=
197

Collector

Generator
Area

Electrical Engineering

SITE PLAN

001

Electrical Engineering

UNDER GROUND PLAN

101

B
MD
DB

H=
197

Collector

Generator
Area

Electrical Engineering

BASEMENT FLOOR PLAN

102

Generator
Area

outdoor
units
Area

Electrical Engineering

GROUND FLOOR PLAN

103

Generator
Area

Electrical Engineering

FIRST FLOOR PLAN

104

Electrical Engineering

UNDER GROUND PLAN

201

M

DB

H=
197

Collector

M

Generator
Area

Electrical Engineering

BASEMENT FLOOR PLAN

202

Generator
Area

outdoor
units
Area

Electrical Engineering

GROUND FLOOR PLAN

203

Generator
Area

Electrical Engineering

FIRST FLOOR PLAN

204

C

C

Electrical Engineering

UNDER GROUND PLAN

301

C

C

C

C

Generator
Area

RACK-O

C

C
C

C

C

C

C

C

C

DB

RACK

H=
197

Collector

C
C

Electrical Engineering

BASEMENT FLOOR PLAN

302

C

C

C

C

Generator
Area

outdoor
units
Area

Electrical Engineering

GROUND FLOOR PLAN

303

C

Generator
Area

Electrical Engineering

FIRST FLOOR PLAN

304

P

P

Electrical Engineering

UNDER GROUND PLAN

401

P

P

H

DB

H

H=
197

Collector

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Generator
Area

Electrical Engineering

BASEMENT FLOOR PLAN

402

P

H

Generator
Area

outdoor
units
Area

Electrical Engineering

GROUND FLOOR PLAN

403

P

Generator
Area

Electrical Engineering

FIRST FLOOR PLAN

404

Electrical Engineering

UNDER GROUND PLAN

501

DB

H=
197

Collector

Generator
Area

Electrical Engineering

BASEMENT FLOOR PLAN

502

Generator
Area

outdoor
units
Area

Electrical Engineering

GROUND FLOOR PLAN

504

Generator
Area

Electrical Engineering

FIRST FLOOR PLAN

504

Electrical Engineering

UNDER GROUND PLAN

601

DB

H=
197

Collector

Generator
Area

Electrical Engineering

BASEMENT FLOOR PLAN

602

Generator
Area

outdoor
units
Area

Electrical Engineering

GROUND FLOOR PLAN

603

Generator
Area

Electrical Engineering

FIRST FLOOR PLAN

604
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UNDERGROUND FLOOR

M 101
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M 104

Ramallah
Tel.Fax02-2967876 .
E.Mail :info@orbit.ps
Website :www.orbit.ps

Orbit Consultant Engineers
Mechanical Engineering

UNDERGROUND FLOOR

M 201

Generator
Area

Collector

H=
197

DB

Ramallah
Tel.Fax02-2967876 .
E.Mail :info@orbit.ps
Website :www.orbit.ps

Orbit Consultant Engineers
Mechanical Engineering

BASEMENT FLOOR

M 202

Generator
Area

outdoor
units
Area
Ramallah
Tel.Fax02-2967876 .
E.Mail :info@orbit.ps
Website :www.orbit.ps

Orbit Consultant Engineers
Mechanical Engineering

GROUND FLOOR

M 203

Generator
Area
Ramallah
Tel.Fax02-2967876 .
E.Mail :info@orbit.ps
Website :www.orbit.ps

Orbit Consultant Engineers
Mechanical Engineering

FIRST FLOOR

M 204

Ramallah
Tel.Fax02-2967876 .
E.Mail :info@orbit.ps
Website :www.orbit.ps

Orbit Consultant Engineers
Mechanical Engineering

UNDER GROUND FLOOR

M 301

Generator
Area

Collector

H=
197

DB

Ramallah
Tel.Fax02-2967876 .
E.Mail :info@orbit.ps
Website :www.orbit.ps

Orbit Consultant Engineers
Mechanical Engineering

BASEMENT FLOOR

M 302

Generator
Area

outdoor
units
Area

Ramallah
Tel.Fax02-2967876 .
E.Mail :info@orbit.ps
Website :www.orbit.ps

Orbit Consultant Engineers
Mechanical Engineering

GROUND FLOOR

M 303

Generator
Area
Ramallah
Tel.Fax02-2967876 .
E.Mail :info@orbit.ps
Website :www.orbit.ps

Orbit Consultant Engineers
Mechanical Engineering

FIRST FLOOR

M 304

Ramallah
Tel.Fax02-2967876 .
E.Mail :info@orbit.ps
Website :www.orbit.ps

Orbit Consultant Engineers
Mechanical Engineering

UNDER GROUND FLOOR

M 301

Generator
Area

Collector

H=
197

DB

Ramallah
Tel.Fax02-2967876 .
E.Mail :info@orbit.ps
Website :www.orbit.ps

Orbit Consultant Engineers
Mechanical Engineering

BASEMENT FLOOR

M 401

Generator
Area

outdoor
units
Area

Ramallah
Tel.Fax02-2967876 .
E.Mail :info@orbit.ps
Website :www.orbit.ps

Orbit Consultant Engineers
Mechanical Engineering

GROUND FLOOR

M 402

Generator
Area
Ramallah
Tel.Fax02-2967876 .
E.Mail :info@orbit.ps
Website :www.orbit.ps

Orbit Consultant Engineers
Mechanical Engineering

FIRST FLOOR

M 403

