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 دعوة لالشتراك في مناقصة عامة .1
 

 
                  RamMun/RM/2020/012رقم المناقصة:             الحكومية في المدينة تطوير المدارس: المناقصةاسم 

 

 

ضمن خططها التطويرية لتحسين جودة البنية التحتية التعليمية للطالب، ستقوم البلدية بتنفيذ العدديد من المشاريع منها 

المقاولين المؤهلين لالشتراك في  ريبة المعارفلجنة ض -تدعو بلدية رام هللامشروع تطوير المدارس الحكومية، لذا 

 : ، وذلك حسب التاليالحكومية في المدينة تطوير المدارسلتنفيذ أشغال المناقصة المذكورة أعاله، وذلك 

 
المناقصة تشمل و، مدارس حكومية في المدينة4 تطويرتتألف المناقصة من جميع األعمال الالزمة لتنفيذ أشغال  موضوع المناقصة: .أ

ول الكميات لكل مدرسة، وبحيث يتم تنفيذ االشغال بموجب جد فيأدناه وحسب ما هو وارد  تطوير المدارسلالالزمة  جميع االعمال

، علما بأنه يحق للجهة المشترية تجزئة والشروط المرفقة المواصفات الفنية العامة للمباني الصادرة عن وزارة االشغال االردنية

ولمزيد من التفصيل يرجى االطالع على وثائق  ،اسبا قبل أو بعد توقيع االتفاقيةحسب ما تراه منال الغاء أعم و/أو المناقصة

 .المناقصة

 وصف العمل الرئيسي اسم المدرسة #

 فيها. لإلناث واستحداث حمام منطقة وحدة الحمامات والمطبخ وغرفة الحراسة طويرت  مدرسة عين مصباح .1

2. 
 

مدرسة بنات عزيز شاهين 
 .لثانويةا
 

 اتالساحة المحاذية لمقصف المدرسة بما فيها المشربيطوير ت. 
 خارجي  تركيب مصعد. 
 مدخل لذوي االحتياجات الخاصة.تأهيل منطقة ال 

3. 
 

 مدرسة بنات رام هللا الثانوية
 

 تركيب  مصعد خارجي. 
  األرضي.طابق للمدخل الرئيسي إدارية في منطقة الغرفة استحداث 

4. 
أبو عين االساسية مدرسة زياد 

 العليا.
 للساحة الداخلية للمدرسة. عزل الصوت 

 

 

 التالية والتي يمكن أن تتغير )تزيد أو تنقص( حسب طبيعة العمل:  البنود الرئيسية تتضمن المناقصة  .ب

 .الخرسانة المسلحة 
 المتداخل و ياالسمنت من البالط بالط االرضيات 
 للساحة الخارجية المظالت المعدنية. 
 من  الخارجيةاعد المصALUMINUM COMPOISTE PANELS 
 الخرة، الطوب، أبواب وشباك المنيوم،، الواح الجبص لالسقف والجدران، القصاالدهان، الطراشة االعمال المدنية مثال 
 المشربيةو الصرف الصحي للوحدات الصحية. 
 الخارجية الكهرباء بما فيها المصاعد. 
 يتطلبها الموقع لتنفيذ العمل. و/أوات واية أعمال تم ذكرها في جدول الكمي 

 

، بحيث ال يقل االبنية مجالمفتوحة للمقاولين المسجلين لدى إتحاد المقاولين والمصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية في  المناقصة .ج

 .  عن درجة تصنيف ثانية سارية المفعول

بلديننننة رام هللا خننننالل  -خدمنننة الجمهننننور يمكننننن الحصنننول علننننى نسننننخة مننننن وثنننائق المناقصننننة مننننن مركننننزوثاااائل المناقصااااة:  .د

سنناعات النندوام الرسننمي اعتبنناراا مننن التنناريخ المحنندد فنني اعننالن دعننوة المناقصننة فنني الصننحف المحليننة،  وذلننك مقابننل رسننم 

 .دوالر أمريكي أو ما يعادله100قيمته غير مسترد 
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وذلنننك بكفالنننة  ،”شااايكل جدياااد 15,000" كمبلاااق مقطاااوع بقيماااةعلنننى المنننناقص تقنننديم كفالنننة تنننأمين ابتننندائي  المناقصاااة: كفالاااة .ه

 يوم من تاريخ اإلقفال.120لمدة ال تقل عن بنكية سارية المفعول 

حسنننب التننناريخ المحننندد فننني اعنننالن دعنننوة االجتمننناع التمهيننندي وزينننارة الموقنننع يكنننون االجتمااااع التمهيااادر واياااارة الموقااا :  .و

 .المناقصة العامة في الصحف المحلية

كنننون اخنننر موعننند لتسنننليم العطننناء بنننالظرف المختنننوم فننني التننناريخ المحننندد فننني اعنننالن دعنننوة يمكاااان وموعاااد تساااليم العطاااا :  .ز

 لن يقبل أي عطاء بعد هذا الموعد.وبلدية رام هللا،  -هور المناقصة في الصحف المحلية،  وذلك لدى مركز خدمة الجم

صننة فنني الصننحف المحليننة، وذلننك تكننون جلسننة فننتا العطنناء فنني التنناريخ المحنندد فنني اعننالن دعننوة المناقجلسااة فااتع العطااا :  .ح

 بلدية رام هللا، وفي جلسة علنية. - في قاعة االجتماعات

ا لمننندة ساااريان عااارر الساااعر:  .ط ا منننن  90يكنننون عنننرر السنننعر بالشنننيكل الجديننند وشنننامال لجمينننع الضنننرائب، ويبقنننى سننناريا يومنننا

 تاريخ فتا العطاء.

، اء للبلدينننة: بنننراءة ذمنننة مالينننة صنننادرة منننن البلدينننةالتالينننة فننني مغلنننف منفصنننل حنننين تسنننليم وثيقنننة العطننن الوثاااائلينننتم تقنننديم  .ي

 شهادة تصنيف المقاول.و

علننى المننناقص أن يسننلم جميننع النمنناذم الملحقننة مننع هننذه المناقصننة باالضننافة الننى الوثننائق النمااا ا الملحقااة وباارامف التنفياا :  .ك

رننننامل التنفينننذ أو الوثنننائق عننندم ارفنننام أي نمنننوذم ملحنننق أو ب "علمنننا بنننأن التالينننة )فننني ظنننرف مغلنننق مرفنننق منننع المناقصنننة(:

ا في استبعاد عرر المقاول". ا كافيا  المطلوبة مع المناقصة،  يمكن أن يكون سببا

1. Method Statement                               2.Project Plan               

المحنننددة فننني وثنننائق المناقصنننة، وعلنننى  اعتمننناد التأهينننل الالحنننق لتقينننيم المناقصنننين بموجنننب المعنننايير: التأهيااال والتقيااايم معاااايير .ل

الفنينننة والماليننننة  تننننه، وذلننننك الثبنننات مقدر"6نمااااو ا التقيااايم والتأهياااال للمناقصاااين "نمااااو ا رقااام المنننناقص االلتننننزام بتعبئنننة 

 لتنفيذ أشغال المشروع.

 يتم استيفاء اجور االعالن بالصحف على من ترسو عليه المناقصة.  أجور االعالن بالصحف: .م
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 ناقصةالم تعليمات .2
 

  عموميات .1
 وصف المناقصة: 1.1

 . ودعوه المناقصة  المناقصون مدعوون لتنفيذ االشغال كما تم وصفها في قائمة بيانات العطاء 1.1.1

 في وثائق المناقصة:  1.1.2
 البريد(، مع إثبات استالمها؛كتابياا،الفاكس،تعبير " خطيا" يعني أي وسيلة من وسائل االتصال الكتابي ) .أ

 سيام ذلك، تستخدم صيغة المفرد لوصف الجمع والعكس صحيا؛إذا تطلب ال .ب

 يوم تقويمي "اليوم" يقصد به .ج
 

 مصدر التمويل:  1.2
المختصة وفقا لشروط إتفاقية العقد بين  الدائرةوبعد موافقة  لجنة ضريبة المعارف-يتم صرف الدفعات من قبل الجهة المشترية 

اءات المالية لدولة فلسطين. وال يحق ألي طرف آخر الحصول على الحقوم الجهة المشترية والمقاول بحيث تكون خاضعة لإلجر
يتم خصم المستحقات المسجلة على المقاول في البلدية من التعاقدية أو أي مطالبات مالية غير المقاول الموقع على العقد. علما بأنه 

 .قيمة الدفعات المستحقة له وبشكل تلقائي
 

 المناقصون المؤهلون:  1.3

إئتالفا بين أكثر من شركة في إطار اتفام تضامني قائم، مدعوم باتفاقية إئتالف  أوقد يكون شركة قطاع خاص،  مناقصال 1.3.1

 وعند احالة العطاء وقبل توقيع العقد يجب أن يتم تصديق اتفاقية االئتالف عند كاتب العدل.
عن جميع الشركاء في االئتالف )رئيس يلتزم المناقصون األعضاء في االئتالف بتسمية الشريك المخول والمفور 

االئتالف( بالقيام بكافة االجراءات باسم كل واحد/وكافة أعضاء االئتالف أثناء عملية الشراء أو أثناء تنفيذ العقد اذا ما تمت 

واردة في إحالته على االئتالف، وتكون مسؤولية كافة الشركاء أثناء تنفيذ العقد مسؤولية تكافلية تضامنية وفق الشروط ال

العقد. يتم تقديم كفالة دخول المناقصة أو اقرار الضمان العطاء باسم االئتالف أو يتم تقديم كفالة دخول العطاء باسم العضو 

 رئيس االئتالف.

و لك بموجب معايير التقييم المدرجة في نمو ا  لتنفي  أشغال المناقصةالمؤهالت المالية والفنية الالامة أن تتوافر لديه  1.3.2

 .قييم والتأهيل للمناقصينالت

يجب أال يكون للمناقص تضارب في المصالا، وسيتم استبعاد جميع المناقصين الذين يثبت ان لديهم تضارب في المصالا.  1.3.2

 يمكن اعتبار وجود تضارب في المصالا لغرر هذه المناقصة، اذا انطبقت احدى الحاالت التالية:
  مناقص آخر ؛ أويكون المناقص تحت ادارة مشتركة مع 

 لدى المناقص نفس  المفور القانوني لمناقص آخر؛ أو 

 اد جميع العطاءات التي شارك فيهااذا شارك  في هذه المناقصة بأكثر من عطاء واحد. فان ذلك سوف يؤدي إلى إستبع 

ا ان هذا ال ينطبق على وجود نفس المقاول من الباطن في أكثر من عطاء،  هذا  المناقص. علما

  الشركة التابعة للمناقص بالتعاقد مع  الجهة المشترية كمهندس لإلشراف على تنفيذ العقد . قيام 

 

للمناقصين اقتراح التعاقد من الباطن من إجمالي قيمة العقود أو حجم األعمال حتى النسبة المئوية المحددة في قائمة بيانات  يمكن 1.4

 العطاء.

والنماذم والشروط والمواصفات في وثائق المناقصة، وأن يقدم في عطائه كافة على المناقص أن يقوم بدراسة جميع التعليمات  1.5

 المعلومات والوثائق المطلوبة في هذه الوثائق.
 
 

 توضيع وثائل المناقصة:  .2

عند الحاجة لتوضيا أو تفسير أي من المعلومات الواردة في وثائق المناقصة يجب على المناقص أن يراسل الجهة المشترية  2.1

ثالثة قبل ذلك و  n.ghuneim@ramallah.ps على االيميل التاليأو  لى العنوان المذكور في قائمة بيانات العطاءكتابيا ع
 ستفسارات خالل االجتماع التمهيدي المنصوص عليه في قائمة بياناتو/أو طرح اال ،من التاريخ المحدد لتسليم العطاء أيام

mailto:n.ghuneim@ramallah.ps
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يتوجب على الجهة المشترية أن ترد خطيا على أي استفسارات ترد إليها، شريطة أن يتم استالمها قبل الموعد والعطاء.  

النهائي الستالم االستفسارات والمحدد في قائمة بيانات العطاء. وعلى الجهة المشترية إرسال نسخة عن الرد على تلك 

 ة دون بيان مصدر هذه االستفسارات.االستفسارات لكل من استلموا وثائق المناقص

على المناقص زيارة ودراسة موقع المشروع والمناطق المحيطة به والحصول على جميع المعلومات التي قد تكون ضرورية  2.2

 إلعداد العطاء والدخول في عقد لتنفيذ المشروع وعلى مسؤوليته الخاصة ، وتكون تكاليف زيارة الموقع على نفقته الخاصة.

ا المناقص وأي من موظفيه أو وكالئه إذن من الجهة المشترية للدخول إلى موقع العمل لغرر الزيارة، بشرط أن سيتم من 2.3

تكون هذه الزيارة على مسؤولية المناقص الخاصة وأن يتعهد المناقص بعدم مطالبة الجهة المشترية بأي تعوير عن أي 

 ضرر أو خسارة يتكبدها نتيجه لهذه الزيارة مهما كانت. 

على المناقص تقديم تحليل أسعار للبنود الرئيسية في المناقصة كل على حدا، مبينا فيها تكلفة المعدات والمواد والعمالة  2.4

 .والمصاريف اإلدارية وأي مصاريف أخرى والربا والضرائب المترتبة النجاز العمل
 

 االجتماع التمهيدر 2.5

ا بغر 2.5.1 ا تمهيديا ر اطالع المناقصين على وثائق المناقصة والرد على أسئلتهم حولها بما في للجهة المشترية أن تنظم اجتماعا

ذلك المواصفات الفنية وغيرها من الشروط، ويجب أن يعقد مثل هذا االجتماع في موعد مبكر في أعقاب توزيع وثائق 

 د اعداد عطاءاتهم.المناقصة كي يتمكن من أخذ المعلومات التي يحصلون عليها أثناء االجتماع  بعين االعتبار عن

ا للمناقصين فانه يتعين عليها أن تعد محضراا لالجتماع يحتوي على األسئلة  2.5.2 ا تمهيديا اذا عقدت الجهة المشترية اجتماعا

واالستيضاحات التي أثيرت في االجتماع وعلى رد الجهة المشترية على تلك األسئلة واالستيضاحات دون تحديد مصدرها، 

ترية بتوفير المحضر الى جميع المناقصين الذين زودتهم بوثائق المناقصة لتمكينهم من أخذ وقائع المحضر وتقوم الجهة المش

 في حسبانهم عند اعداد عطاءاتهم.

ا  بناء علىللجهة المشترية أن تصدر تعديالا على وثائق المناقصة  2.5.3 االجتماع التمهيدي أو طلبات االستيضاح المقدمة كتابيا

 ثائق، وعلى الجهة المشترية أن ترسل هذه التعديالت الى جميع من قاموا بشراء وثائق المناقصة.على هذه الو

 

 تعديل وثائل المناقصة: .3

يمكن للجهة المشترية تعديل أو سحب أو استبدال وثائق المناقصة بإصدار ملحق أو مالحق قبل الموعد النهائي لتسليم  3.1

 العطاءات إذا لزم ذلك. 

ا الى كافة الحاصلين على وثائق المناقصة من الجهة  ايصبا جزءإن أي ملحق يصدر  3.2 من وثائق المناقصة ويرسل مكتوبا

 المشترية مع ضرورة التأكد من استالم المناقصين لهذه الوثائق.

 يمكن للجهة المشترية تمديد الموعد النهائي لتسليم العطاءات إن لزم ذلك. 3.3
 

 
 

 تكلفة تقديم العطا :  .4
فة التكاليف المتعلقة بإعداد وتسليم عطائه، ولن يكون الجهة المشترية بأي حال من األحوال مسؤوالا عن يتحمل المناقص كا 4.1

 هذه التكاليف أو متحمال لها بغر النظر عن نتيجة المناقصة. 

 

  لغة العطا : .5

ي قائمة بيانات العطاء، من يكتب العطاء وجميع الوثائق والمراسالت المتعلقة به باللغة العربية مالم يتم تحديد لغة أخرى ف 5.1

الممكن أن تسلم الوثائق المساندة والمواد المطبوعة باللغة األخرى، شريطة أن تكون مرفقة بترجمة دقيقة باللغة العربية. 

 ولغايات تفسير العطاء يتم اعتماد النصوص المترجمة.

 

 مقترحات بديلة من المناقصين: .6
 . وثائق المناقصة طلب ذلك في ال يسما بتقديم العطاءات البديلة إال إذا 6.1

 .وثائق المناقصة يسما بتقديم بدائل لمدة تنفيذ المشروع بحيث يتم توضيا آلية تقييم فترات التنفيذ المختلفة في 6.2
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 أسعار العطا :  .7

اول يجب أن تتوافق االسعار والتعديالت )سواء تخفير أو زيادة في السعر( التي يتقدم بها المناقص في خطاب العطاء والجد 7.1

 مع المتطلبات المحددة أدناه: 

 إن السعر المذكور في خطاب العطاء هو السعر األجمالي للعطاء بإستثناء أي تعديالت )خصم أو إضافة( مقدمة. 7.1.1

يمكن ان يقوم المناقص في خطاب العطاء بتقديم أي تعديالت وذلك باإلقتطاع أو اإلضافة على شكل نسبة من المبلغ  7.1.2

 اإلجمالي.  

رم جميع الرسوم والضرائب، والرسوم األخرى المستحقة على المقاول بموجب العقد، في األسعار والعرر يجب ان تد 7.1.3

 الكلي للسعر المقدم من المناقص.

 

 عملة العطا : .8

 العملة للعطاء يجب أن تكون على النحو المحدد في وثائق المناقصة. 8.1
 
 

 الوثائل الخاصة بالعرر الفني: .9

ا يشرح البرنامل الزمني لتنفيذ األعمال والية التنفيذ وبيان أساليب العمل على المناقص وضمن عطائه تقد 9.1 ا فنيا يم مقترحا

ا أن البرنامل وآلية التنفيذ تلبي احتياجات تنفيذ المشروع وفترة التنفيذ.  والمعدات واألفراد، وأية معلومات أخرى، موضحا
 
 

 صالحية العطا :  .10

بعد الموعد النهائي لتقديم العرور المنصوص عليه من قبل الجهة المشترية، يوماا 90يجب أن تكون العرور صالحة لمدة  10.1

 وأر عرر  و فترة صالحية أقل سيتم استبعاده من قبل الجهة المشترية بإعتباره عرر غير مستوفي لشروط المناقصة.

مدة إضافية محددة )ال تزيد قد تطلب الجهة المشترية، في ظروف استثنائية، من المناقصين تمديد فترة صالحية عطاءاتهم ل 10.2

يوما من انتهاء صالحية العرر االولية(، بحيث يكون الطلب والرد عليه خطيا. إذا تم طلب كفالة عطاء، فيجب 90عن 

ا إلى ما بعد الموعد النهائي لفترة صالحية العطاء بعد التمديد. ويحق للمناقص أن يرفر هذا الطلب وال 30تمديدها لمدة  يوما

لمشترية مصادرة كفالة عطائه في هذه الحالة، وفي حالة قبول المناقص لهذا الطلب فلن يطلب منه أو يسما له أن يحق للجهة ا

 يقوم بتعديل عطائه.

 
 

 كفالة  دخول العطا :  .11

 تقديم كفالة دخول المناقصة أو اقرار ضمان العطاء بالمبلغ والصيغة المحددة في وثائق المناقصة.    11.1

ا بعد انتهاء فترة صالحية العطاء أو المدة اإلضافية بعد 30حية كفالة دخول المناقصة مدة يجب أن تمتد فترة صال 11.2 يوما

 التمديد.

لمطلوبة الم كورة إن أر عطا  غير مصحوب بكفالة دخول العطا  أو قيمة الكفالة ال تغطي المبلق المطلوب أو المدة ا 11.3

 .غير مستوف للشروطسيتم استبعاد العطا  باعتباره عطا   مناقصةفي وثائل ال

يجب إعادة كفالة دخول العطاء لكافة المناقصين بما فيهم المناقص الفائز فور قيام المناقص الفائز بتوفير كفالة حسن التنفيذ  11.4

 وتوقيع العقد.

 تصادر كفالة دخول العطاء في إحدى الحاالت التالية: 11.5

من قبل المناقص في خطاب العطاء، او في أي فترة  إذا قام المناقص بسحب عطائه خالل فترة صالحية العطاء المحددة .أ

 تمديد الحقة قدمها المناقص؛ أو 

 إذا فشل المناقص الفائز في: .ب
 (    توقيع العقد ؛ أو1)
 (    توفير كفالة حسن التنفيذ المطلوبة2)
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 نمو ا العطا  وتوقي  وختم العطا : .12

بل الشخص أو األشخاص المخولين بالتوقيع باسم المناقص يجب أن تكون الوثائق األصلية واألسعار كلها موقعة من ق  12.1

ومختومة بختمه، ويجب أن يحتوي العطاء على تفوير مكتوب. يجب كتابة أسماء األشخاص المفوضين على التخويل تحت 

ات التي التوقيعات مع إرفام شهادة تسجيل الشركة المبين عليها أسماء المفوضين بالتوقيع، ويجب التوقيع على كافة الصفح

 من الشخص أو األشخاص الذين وقعوا على العطاء. تحتوي على إضافات أو تعديالت

أي كتابة بين السطور أو المحو أو الكتابة فوم كتابة سابقة لغرر تعديلها ال تكون معتمدة إال إذا وقعت وختمت من قبل  12.2

 الشخص المفور بالتوقيع على العطاء.
 
 

 تسليم وإغالق العطا : .13

 يجب أن: المظاريف  13.1
 تحمل إسم وعنوان المناقص .أ

 توجه للجهة المشترية على العنوان المبين. .ب

 تحمل اسم المشروع ورقمه. .ج

ا فإن الجهة المشترية لن تكون مسؤولة عن فقدان العطاء أو فتحه قبل موعد فتا  .د إذا لم يكن الظرف الخارجي مغلقا

 المظاريف.
 

 الموعد النهائي لتسليم العطا :  .14

طاءات للجهة المشترية إلى العنوان الموضا في قائمة بيانات العطاء قبل او في الموعد النهائي المحدد يجب تسليم الع  14.1

 لتسليم العطاءات بالوقت والتاريخ والمكان. 

قد تمدد الجهة المشترية الموعد النهائي لتسليم العطاءات من خالل إصدار تعديل، وفي هذه الحالة ستصبا كل الحقوم   14.2

ا للموعد النهائي الجديد.والواجبات لل  جهة المشترية وللمناقصين التي خضعت في السابق للموعد النهائي األصلي وفقا

لن تنظر الجهة المشترية ألي عطاء يسلم بعد الموعد النهائي لتسليم العطاءات )حسب تعليمات رئيس لجنة فتا العطاء(،   14.3

د النهائي سيتم إعتبارها متأخرة ومرفوضة وسوف تعاد إلى وأية عطاءات سلمت إلى الجهة المشترية بعد انقضاء الموع

 المناقص غير مفتوحة.

يمكن للمناقص سحب أو تعديل أو استبدال عطائه بعد تسليمه وذلك بإخطار خطي موقع من قبل الشخص المفور   14.4

اإلخطار الخطي، بالتوقيع مصحوبا بالتفوير. يجب أن تكون إشعارات اإلنسحاب أو التعديل أو االستبدال مصحوبة ب

 وجميع اإلخطارات يجب أن تكون:
 تم إستالمها من قبل الجهة المشترية قبل الموعد النهائي المحدد لتقديم العطاءات،  .أ

 العطاءات التي طلب اصحابها أن تسحب سوف تعاد إلى المناقصين غير مفتوحة. .ب

الموعد النهائي لتقديم العطاءات وانتهاء فترة  ال يجوز سحب أي عطاء، أو استبداله، أو تعديله في الفترة الفاصلة بين .ت

 صالحية العطاءات المحددة من قبل المناقص في خطاب العطاء أو أي تمديد لها.

 

 فتع العطا : .15

تقوم لجنة فتا العطاء بفتا العطاءات المقدمة في الموعد والمكان المحددين في قائمة بيانات العطاء وتتم قراءتها علنيا   15.1

 المناقصين أو ممثليهم المعينين أو أي شخص يرغب بالحضور على النحو اآلتي: للجمهور، بحضور
ا. .أ  تفتا وتقرأ المظاريف التي تحمل عالمة االنسحاب وال يفتا العطاء على أن يتم اعادته الى المناقص مغلفا

يد ويعاد العطاء القديم الى تفتا المظاريف التي تحمل عالمة استبدال وتقرأ الرسالة ويستبدل العطاء القديم بالعطاء الجد .ب

ا.  المناقص مغلقا

 تفتا المظاريف التي تحمل عالمة تعديل وتقرأ رسالة التعديل. .ت

ا متسلسة على شكل بسطه يمثل الرقم المتسلسل ومقامه يمثل عدد المظاريف. .ث  يتم اعطاء المظاريف أرقاما

 يجب أن يقوم كافة أعضاء اللجنة بالتوقيع على المظاريف. .ا

 اسم المناقص ومبلغ العطاء والبدائل والخصومات ان وجدت ويعلن عن وجود كفالة دخول عطاء ان طلبت.يتم قراءة  .ح

 يتم تدوين وقائع جلسة فتا العطاءات في محضر يوقع من قبل رئيس وأعضاء اللجنة فوراا. .خ
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 المناقص.على أعضاء اللجنة الحاضرين التوقيع على ملخصات األسعار والنماذم المطلوب تعبئتها من قبل  .د

 ال يجوز اتخاذ أي قرار بشأن استبعاد أي عطاء أو رفضه في هذه الجلسة. . 
 

ا لشروط المناقصة وكان السعر   15.2 ا إللغائها إذا كان مستجيباا جوهريا ال يعد تقديم عطاء واحد فقط للمناقصة مبرراا كافيا

ا تتلخص في مادة  ا، واالستجابة جوهريا  من النظام. 83مناسبا
 

 :  تقييم العطا  .16

 تقوم لجنة التقييم بفحص العطاءات لتحدد اآلتي:  16.1
ا للتعليمات المحددة في وثائق المناقصة. .أ  اذا كانت هذه العطاءات كاملة وفقا
 اذا كانت موقعة حسب االصول. .ب
 التأكد من أن العطاء قد تقدم به المناقص زودته الجهة المشترية بوثائق المناقصة. .ت
 لية القانونية والكفاالت المطلوية قد تم تقديمها.أن الوثائق المطلوبة لتحديد األه .ث
 أن العطاءات تستجيب بشكل جوهري للمواصفات و شروط العقد المحدد في وثائق المناقصة. .م
اذا لم تلبي مؤهالت المناقص صاحب العطاء األقل تكلفة المعايير الواردة في وثائق المناقصة تقوم اللجنة بتطبيق نفس  .ح

 عطاء الذي يليه في الترتيب.اجراءات الفحص على ال
 مراجعة االسعار المقدمة من حيث مفرداتها و/أو مجموعها، واجراء التصحيحات المالية الالزمة عند الضرورة. .خ
 كأي بند مدرم في المناقصة.ماليا يتم تقييم البنود االختيارية  .د

 

  السرية:  16.2

 تا المظاريف وحتى االعالن عن المناقص الفائز.تلتزم لجنة التقييم بالحفاظ على سرية عملية التقييم من جلسة ف .أ

ال يجوز ألي مناقص اجراء أية اتصاالت مع لجنة التقييم أو محاولة التأثير على فحصها وتقييمها للعطاءات لغايات اتمام  .ب

ا من أي مناقص ايضاحات خطية خالل عملية الفحص على أنه ال يجوز ل ها أن عملية التقييم للجنة التقييم أن تطلب خطيا

 تطلب من أي مناقص تغيير سعره أو مضمون عطاءه.

 يجب على المناقص تقديم ما يلي: .ت

 .شهادة تصنيف سارية المفعول وبالدرجة المطلوبة عند احالة العطاء عليه 

 شهادة تسجيل الشركة.و   رخصة مهن سارية المفعول 

 .براءة ذمة من بلدية رام هللا 

 

 تصحيع األخطا  الحسابية:   16.3

هناك فرم بين حاصل ضرب سعر الوحدة بالكمية المقابلة له و بين السعر االجمالي،يؤخذ بسعر الوحدة و يعدل  اذا كان .أ

ا لذلك،و اسثناءا على هذا أذا رأت لجنة التقييم أن الفاصلة العشرية قد وضعت بطريقة خاطئة في سعر  السعر االجمالي طبقا

م تصحيا السعر االجمالي الموجود في خانة االجمالي و من ثم تصحيا الوحدة فانه يتم تصحيا سعر الوحدة و بالتالي يت

 المجموع الكلي. 

إذا كان هناك خطأ في اإلجمالي ناجم عن اإلضافة أو الطرح من اإلجماليات الفرعية، يجب أن تسود اإلجماليات الفرعية  .ب

 و يجب تصحيا اإلجمالي؛ و

 واألرقام، فإن المبلغ الذي بالكلمات هو الذي يعتمد،إذا كان هناك تعارر في سعر الوحدة بين  الكلمات  .ت

 تقوم لجنة التقييم باجراء جميع التعديالت على األسعار دون التشاور مع المناقص لتبرير مبلغ  التعديل. .ث

ب على المناقص تقديم عطاء لتنفيذ كافة بنود األعمال الموصوفة في جدول الكميات. في حالة العقد المبني على الكميات يج .ا

على المناقص تعبئة األسعار لجميع البنود الموصوفة في جدول الكميات.اذا وجد أن المناقص لم يقم بتسعير بند أو أكثر من 

 البنود، أو قام بكتابة سعر الوحدة أو االجمالي بصورة غير واضحة و تشكل معها التباس في احتساب اجمالي المبلغ باآلتي:
  عند المناقصين اآلخرين المشاركين في المناقصة لغاية الحصول على قيمة اجمالية لهذا  تطبيق اعلى سعر ورد لهذا البند

العرر مقدم من المناقصين لهذه البنود الغرار التقييم، وفي حال فوز المناقص بالعطاء سوف تتم محاسبته على اساس 

 اقل االسعار المقدمة من المناقصين لهذه البنود.

  ليه البند أعاله أقل العرور سعراا وتمت االحالة عليه يتم تطبيق أدنى سعر ورد لهذا البند اذا بقي العرر الذي طبق ع

 عند المناقصين اآلخرين لتحديد القيمة االجمالية التي سيحال بها العرر.
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 يجب على لجنة تقييم العطاء استخدام اللون االحمر عند تصحيا االخطاء الحسابية.  .ح

عطائه سواءا بالخصم أو الزيادة كمبلغ مقطوع يتم احتساب هذا المبلغ كنسبة من السعر المقروء  اذ قدم المناقص تعديالا على  .خ

 قبل تصحيحه واعتماده كخصم أو زيادة.

 

المشترية السماح بالتعاقد من الباطن لبعر األعمال التخصصية. عندما يسما التعاقد من الباطن من قبل  للجهةيمكن   16.4

ا لمعايير التأهيل للمقاولين  حتساب خبرة المقاولينالجهة المشترية، فإنه يجب ا المتخصصين من الباطن في عملية التقييم وفقا

 من الباطن.

اقتراح التعاقد من الباطن من إجمالي قيمة العقد أو حجم األعمال حتى النسبة المئوية المحددة في قائمة  للمناقصينيمكن   16.5

 بيانات العطاء.

 فاور على السعر مع المناقص الفائز. المشترية الت للجهةال يجوز   16.6
 
 

 تأهيل المناقصين .17

يشمل التأهيل الالحق على تقييم القدرات الفنية والمالية واالدارية والخبرات السابقة في التنفيذ والسجل الخاص بالمنازعات  17.1

والتي تتضمن االمور التالية  القضائية المتعلقة بالعمل على اساس ناجا/راسب وحسب معايير التأهيل والتقييم المبينة أدناه،

 بشكل رئيس:
i. و لك بموجب شهادات انجاا ”مليون شيكل ”1 ال يقل معدل العائد السنور الخر سنتين عن: قيمة المشاريع المنجزة ،

 .أبنيةاو دفعات مثبتة لمشاري  

ii. لزمنية المحددة في نموذم أن المقاول قام بتنفيذ مشاريع مشابهة من حيث القيمة والحجم وطبيعة المشروع خالل المدة ا

 : التأهيل والتقييم للمناقصين .6رقم 

iii.  :والمدققة من مدقل الحسابات  التاليحسب على أن تشمل الوثائق الداعمة للموقف المالي القدرة المالية للمناقص

 :. لسنتين سابقتين على األقلالخارجي للشركة 

  قائمة المركز المالي“Balance sheet . 

 قائمة الدخل Income statement . 

 قائمة التدفق المالي cash flow . 
iv.  باستثناء مدة السنتين السابقتين شهادة التزام حديثة من أحد البنوك المرخصة بتقديم التسهيالت البنكية غير المشروطة

 . من قيمة العقد ولمدة تنفي  العقد %20بقيمة للمناقص 

v. من  2حسب ما هو وارد في بند ة المؤهلة للعمل في المشروع والموضحة القدرة الفنية وتوفر عدد كاف من الطواقم الفني

 .الشروط الخاصة االضافية

vi. . قدرة المناقص على توفير المعدات والتجهيزات الرئيسية المطلوبة إلنجاز المشروع 
 

 يتم تحديد التأهيل من خالل فحص الوثائق المقدمة من قبل المناقص. 17.2

ا ساب 17.3 قاا إلحالة العطاء، وعكس ذلك يؤدي إلى استثناء العطاء ودراسة العطاء االقل تكلفة التالى، يعتبر تأهيل المناقص شرطا

 وذلك باستخدام نفس الطريقة لتحديد كفاءته.

التأهيل يؤدي إلى إستبعاد . أما عدم تحقيق متطلبات إن تحقيل متطلبات التأهيل هو شرطا أساسيا الحالة العقد إلى المناقص 17.4

الحالة تنتقل الجهة المشتريه إلى العطاء التالي في الترتيب التخاذ خطوات مماثلة إلى أن يحقق متطلبات وفي هذه  ،العطاء

 التأهيل.

 
 

 المناقصةإلغا   .18

 للجهة المشترية الغاء المناقصة في أي وقت قبل فتا المظاريف. 18.1

فائز رفر العطاءات كافة وابالغ للجهة المشترية بعد فتا المظاريف وقبل اصدار قرار االحالة النهائية للمناقص ال 18.2

 جميع المناقصين بذلك في أي من الحاالت اآلتية:
 اذا أصبا موضوع الشراء غير الزم. .أ



 

Page 10 of 36 
 

 اذا لم تعد المخصصات المالية لعملية الشراء متوفرة. .ب

 اذا أصبا من الضروري العتبارات المصلحة العامة تعديل المواصفات و/أو الجوانب الفنية لشروط العقد. .ت

بين وجود نقص أو عيوب في المواصفات تحول دون األخذ باالعتبار بنود أو أصناف أقل تكلفة ومعادلة وظيفياا اذا ت .ث

 بنفس القدر للبند أو الصنف المحدد في وثائق المناقصة.

 اذا كانت العطاءات كافة غير مستوفية للشروط. .ا

 لتقديري بعد التأكد من صحته.اذا تبين أن سعر العطاء ذي التكلفة األقل أعلى كثيراا من السعر ا .ح

 اذا تبين وجدود تواطؤ بين المناقصين. .خ
 

للجهة المشترية رفر أي عطاء اذا كان سعره أقل كثيراا من السعر التقديري ولم يقدم المناقص تبريراا مقبوالا النخفار  18.3

المكونة لهذا العطاء والتي سعره، وعلى الجهة المشترية قبل رفر العطاء أن تطلب خطياا من المناقص تفاصيل العناصر 

 من الممكن أن تقنع الجهة المشترية أن المناقص قادر على تنفيذ العقد بهذا السعر.

عندما يتم الغاء المناقصة أو رفر العطاءات كافة والغاء كافة اجراءات عملية الشراء، يجب تبليغ ذلك فوراا الى جميع  18.4

 تبليغ أسباب ودواعي رفر كل العطاءات أو الغاء اجراءات عملية الشراء.المناقصين الذين تقدموا بعطاءاتهم وأن يبين ال

 

 اإلحالة وتوقي  العقد: .19

ا بقرار االحالة المبدئي على المناقص صاحب  19.1 تبلغ الجهة المشترية قبل انتهاء مدة صالحية العطاء جميع المناقصين خطيا

ا لشروط المناقصة.  العطاء األقل تكلفة والمطابق جوهريا

 يطعن أي مناقص في القرار خالل خمسة ايام عمل من تاريخ التبليغ تصبا االحالة نهائية. اذا لم 19.2

ا من تاريخ ارسال خطاب االحالة النهائية.28ال تزيد عن يذ خالل مدة حسن تنفيلتزم المناقص الفائز بتقديم كفالة  19.3  يوما

 لزماا.حتى يتم إعداد العقد الرسمي وتنفيذه، يعتبر  إخطار اإلحالة عقداا م 19.4

للمناقص الراغب بمعرفة أسباب عدم اختياره التقدم بطلب خطي للجهة المشترية لتوضيا هذه األسباب على أن تقوم  19.5

 الجهة المشترية بالرد عليه خالل سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

طار باقي المناقصين إلعادة كفاالت  تقوم الجهة المشترية فور تقديم المقاول الفائز لكفالة حسن التنفيذ وتوقيع العقد بإخ 19.6

 دخول العطاءات إليهم بمن فيهم الفائز.

والمستوفي لكافة المتطلبات متعاقد مع الجهة المشترية في مشاريع أخرى، فإن من حق  في حال كون مقاول اقل األسعار 19.7

لى مقاول واحد ولغاية ثالث الجهة المشترية ان تقوم بترسية عطاء واحد على المقاول، ويمكن إحالة اكثر من عطاء ع

 عطاءات كحد أقصى وذلك في الحاالت االستثنائية وحسب ما تقتضيه المصلحة العامة وبدون الحاجة إلبداء األسباب.

اال بطلب كتابي من المهندس المشرف، وتحسب ضمن القيمة االجمالية  -ن وجدتا-االختيارية البنود تنفي  يتم ال  19.8

 للعقد.

 والتأمينات: كفالة حسن التنفي   .20

ا من تاريخ استالم كتاب  28خالل مدة  وذلك لة حسن التنفيذ وفقا لشروط العقديجب على المناقص الفائز تقديم كفا  20.1 يوما

 .القبول باإلحالة من الجهة المشترية

ذلك يشكل مبرراا إن فشل المناقص الفائز في تقديم كفالة حسن التنفيذ  المذكورة أعاله أو التوقيع على اتفاقية العقد فإن   20.2

كافياا إللغاء إحالة العقد ومصادرة كفالة دخول العطاء. في هذه الحالة يمكن للجهة المشترية إحالة العقد على المناقص في 

 المرتبة التالية كأقل عطاء مقيم ومستجيب لوثائق العطاء. 

ة لضمان تنفيذ األعمال حسب المواصفات يمكن للجهة المشترية رفع قيمة كفالة حسن التنفيذ للنسبة التي يراها مناسب  20.3

 الفنية بناءاا على توصية اللجنة الفنية لتقييم العطاء. 

اضافية وتكون سارية المفعول من تاريخ توقيع العقد حتى  %15يلتزم المناقص الفائز بتقديم تأمينات بقيمة العقد و   20.4

 االستالم النهائي.
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 الشروط العامة .3
 

 لعامة يتم العمل حسب الشروط ا
 

 )دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاري  االنشائية(
 الجا  األول

 
 

 الخاصة الشروط .4
 

 يتم اعتماد الشروط الخاصة الفلسطينية والنما ا
 

 )دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاري  االنشائية(
 الجا  الثاني

 

 اقرار 
اقر باننى  اعلم علم اليقين بان تنفي  جمي   انا المقاول ................................................

االعمال المتعلقة به ا المشروع موضوع ه ه المناقصة سيتم بنا ا على الشروط العامة )فيديك 

( في دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاي  االنشائية )الجا  االول( والشروط الخاصة 1999

االنشائية )الجا  الثاني(. وانني مطل  على  الفسطينية  في دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاري 

 ه ه الشروط ولدر نسخة عنها واعلمها علم اليقين. 
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 شروط خاصة اضافية .5
 

 
 فحص المواد: .1

 علنى نفقنة المقناول وذ األعمال من مختبر معتمد لنديها تقوم البلدية بإجراء جميع الفحوصات المخبرية الالزمة لتنفي

للمقاول االعترار على المختبر النذي تنم اختيناره منن قبنل البلدينة، وسنيتم خصنم تكناليف هنذه الخاصة، وال يحق 

 الفحوصات من مطالبات المقاول المرحلية.

  على المقاول أن يقدم للمهندس المشرف ومعاونيه جميع التسهيالت الالزمة لفحص المنواد وأخنذ العيننات، وينؤمن

 ات ومواد.على نفقته ما يقتضيه ذلك من عمالة وأدو

 
فني مجنال  سننوات7وبحينث ال تقنل خبرتنه عنن -والتواجد بشكل دائم اثنناء العمنل-مهندس الموقع  تعيين المقاولعلى  .2

 .االشراف على مشاريع مشابهة
 

على المقاول قبل البدء بالتنفيذ وبعد ابالغه خطيا بانه تم احالة المناقصة عليه تركيب يافطة للمشروع حسنب تعليمنات  .3

 لمشرف.المهندس ا
 

 تبدأ من تاريخ أمر المباشرة. يوما تقويميا120 مدة تنفيذ المشروع هي .4
 

على المقاول احضار فاتورة ضريبية )مختومة من واارة المالية( وشهادة خصم مصدر ورخصة مهن وكل ما يلام حتى ياتم  .5

 .صرف أر دفعة مستحقة
 

ت والمقاييس الفلسطينية، ويمنع التعامل منع منتجنات تعطى األولوية للمنتل الوطني شريطة أن يكون مطابقا للمواصفا .6

 المستوطنات االسرائيلية.
 

للمشروع من قبنل المهنندس المشنرف خنالل  العمل المعتمدةعلى خطة وبنا   ساعة 24هي  أوقات العمل للمشروع: .7

للمقنناول العمننل  ، وال يحننقوالتنني تننتم أيضننا بالتنسننيق مننع إدارة المدرسننة منندة تنفيننذ المشننروع المحننددة فنني المناقصننة

بخالف الخطة المعتمندة وال يحنق لنه المطالبنة بتمديند مندة المناقصنة نتيجنة لنذلك و/أو المطالبنة بنأي تعويضنات مالينة 

علمنا بنأن مندة تنفينذ المشنروع سنتمتد خنالل نتيجة عدم امكانية دخول بعر المواقنع اال فني اوقنات وسناعات محنددة. 

 وفي العطلة الصيفية. ة، امتحانات الثانوية العامدوام المدارس
 

منن  %30الحد األقصى لمجموع المقاوالت الفرعية التي يسما للمقاول الرئيسي ايكالها الى المقناولين الفنرعيين هنو  .8

 قيمة العقد اال اذا كان المقاول الفرعي مسميا بموجب العقد.
 

  ترد الكلمات التالية في وثيقة المناقصة فانها تعني:أينما  .9

 له/يشننابهه: المطابقننة التامننة مننن حيننث الشننكل والنوعيننة والخننواص الفيزيائيننة والكيماويننة والتشننغيل مننا يعادله/يماث

واألداء والمظهر والسعر وتحمل رقم مواصفاتها العالمية. وفي حال ذكر اسم عالمة تجارية تكون االولوية لالسم 

ول عليهنا بموجننب وثنائق داعمنة يننتم المنذكور، وال ينتم اسننتبدالها بعالمنة تجارينة أخننرى اال فني حنال تعننذز الحصن

 الموافقة عليها من قبل المهندس المشرف.

 :يحننق للجهننة المشننترية الطلننب مننن المقنناول تنفيننذ العمننل او عنندم تنفيننذه "الغنناؤه"، وال يحننق للمقنناول  بننند اختينناري

تناب خطني منن االعترار أو طلب تعوير أو تمديد لمدة التنفيذ، وال يتم مباشرة العمنل اال بعند الحصنول علنى ك

دفنع اي الجهة المشترية. وفي حال مباشرة العمل بدون كتاب رسمي يحنق للجهنة المشنترية توقينف العمنل وبندون 

 اوتعويضات عن ما تم أنجازه. مستحقات مالية

 محملنة علنى سنعر البنند وال وكنل منا ينتم ذكنره  تكلفنة المنواد واالعمنالسنعر يشنمل: تكنون ويشمل السعر أيضا/ ال

 .التعاقدي على سعر البندتكاليف مالية اضافية يوجد اي  أي ال ،تكال

 االلتاامات العامة للمقاول:  .10
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 .شهادة مطابقة لجمي  المواد المستعملة في المشروع من مؤسسة المواصفات الفلسطينيةالحصول على  -أ

ا. وفني حالنة عندم تنوفر خطنوط بالماء، والكهرباء، والتلفون وأي متطلبات أخرى تلزم لتنفيذ األشغال وانجازهنتزويد الموقع  -ب

 التزويد الرئيسية، عليه توفير مولد كهربائي بسعة كافية، وخزانات ماء بحجم مناسب.

تنفيذ االشغال على مستوى عال من االتقان ودقة التنفيذ وبشكل يحوز على موافقة المهندس وقبوله، لذلك يجب عليه أخذ ذلك  -ت

األعمال. وعلى المقاول أن يتقيد بتعليمات وتوجيهنات المهنندس حنول أي أمنر متعلنق  بعين االعتبار وانتقاء األكفاء لتنفيذ هذه

 باألشغال سواء ورد ذكره في العقد أو لم يرد.

تقديم المساعدة للمهندس أو ممثل المهندس ولمساعديه وذلك النجاز مهامهم، وعلى المقناول أن ينوفر ممنثال لنه للمسناعدة فني  -ث

وتكنون تكلفنة هنذه المسناعدة منن ضنمن  ،وكنل منا يلنزم بينت، تسنوية وقياسنات األعمنالت، التثالتشييك، والفحص، اخذ العينا

 أسعار العقد.

، وال ينتم  (As Built Drawings)قبنل التسنليم األولني للمشنروع تقنديم مخططنات تبنين األعمنال كمنا تفنذت علنى الطبيعنة -ا

 المشرف عليها. صرف الدفعة النهائية اال بعد تسلم تلك المخططات وموافقة المهندس

وان  ،أن يتيا جميع الفرص المعقولة ألي من المقاولين االخرين وعمالهم ممن يسنتخدمهم المالنك ليتمكننوا منن تنفينذ اشنغالهم -ح

من الذين سيجري استخدامهم لتنفينذ اي أعمنال غينر مشنمولة ال أي من الهيئات المختصة لعمال المالك وعميتيا كل الفرص 

الجهننة أو خسننارة ماديننة تلحننق ب ع سننير أعمننالهم، ويتحمننل المقنناول مسننئولية أي عطننل أو ضننرربالعقنند وان ينسننق عملننه منن

 .أو بأي متعهد آخر بسبب عدم قيامه بتقديم التسهيالت الالزمة المشترية

 علنىذلنك و ،-المهنندس المشنرفتعليمات وحسب -لدى بلدية رام هللا  في المكبات المعتمدة للطممطرح ناتل الحفريات بالتقيد  -خ

 .وعليه تقليم االشجار القائمة في منطقة العمل والالزمة لتنفيذ االعمال المطلوبة، نفقته الخاصة

رفع او تهبيط مناسيب المناهل القائمة في مواقع العمل المختلفة ان وجدت وذلك للمنسوب التصميمي للساحات، وعلينه أيضنا  -د

 نطقة تنفيذ االعمال.ازالة أية مناهل قديمة ملغاة وأية عوائق أخرى قائمة في م

 وتعليمات المهندس. الفلسطيني الصادرة عن الدفاع المدنيلسالمة واالمان على الموقع اتخاذ كافة اجراءات ا - 

تأمين السالمة العامة لألفراد أو العاملين والزوار واألبنينة المؤقتنة والدائمنة القائمنة والمجناورة للمشنروع، بحينث ينتم ضنمان  -ر

 وبدون إلحام أي ضرر بها.سير العمل بصورة آمنة 

التنسيق الكامل مع المؤسسات االخرى كشركة الكهربناء والهناتف ومصنلحة الميناه وعلينه اصنالح أي ضنرر يلحنق بخندمات  -ا

 البنية التحتية القائمة خالل العمل وعلى نفقته الخاصة.

 وضع المناسيب والقياسات واألحجام واإلضافات والملحقات الخاصة باألعمال المطلوبة. -س

، ت واألعمال المنفذةألعمال المشروع إلى المهندس العتمادها، موضحا فيها عدد العمال والمعدا يومية وشهريةتقديم تقارير  -ش

وكذلك تقديم البنوم صنور لجمينع مراحنل المشنروع ، فوتوغرافية لجميع مراحل المشروعالصور والوكل المعلومات الالزمة 

وفني حالنة عندم االلتنزام ، :قبل التنفيذ واثناء التنفيذ وبعد االسنتالم االولني للمشنروع(بعد األنتهاء من تنفيذة )مراحل المشروع

  بتقديم هذه التقارير ال يحق للمقاول المطالبة بتمديد مدة اإلنجاز مهما كانت األسباب.

 

وفني ذ، التنفينعن كل يوم حسب العقد بنسبة واحند بناأللف منن قيمنة العقند االجمالينة بعند  غرامة تأخيرالمقاول  يدف  .11

فمنن حنق البلدينة إيقناف المقناول عنن العمننل  ،مان قيماة األعمااال المنفا ة %10نسابة حنال تجناوزت قيمنة الغرامنة 

 وتنفيذ باقي األعمال على حسابه مهما بلغت التكاليف.
 
 

 .ذات العالقة كافة األعمال التي لم ترد في جدول الكميات وموجودة في المخططات تعتبر محملة على البنود .12
 

 البلدية غير مسؤول عن أي تأخير في أعمال المقاول تسببه أطراف أخرى. .13
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يجب ان تغطي مدة التنفيذ كاملة باالضافة النى شنهر اضنافي وهنو بمثابنة المندة القانونينة منا بنين  كفالة حسن التنفي  .14

 .يم كفالة اصالح العيوبكتاب طلب تسلم االعمال من المقاول وبين االستالم االبتدائي بحيث تبقى سارية لغاية تقد
 
 

في حال تم االتفام علنى تمديند فتنرة تنفينذ المشنروع  او زينادة قيمنة العقند االصنلي منن خنالل امنر تغيينري وملحنق  .15

ورفنع قيمنة الكفالنة  بحينث تبقنى سنارية المفعنول طنوال فتنرة  تمدياد كفالاة حسان التنفيا اتفاقية  يجب على المقاول 

وفني حنال تخلنف المقناول عنن ذلنك  يحنق للمالنك  -منن قيمنة العقند المعندل %10عنن  التنفيذ الجديدة وبقيمة ال تقنل

خصم جزء من قيمة كفالة حسن التنفيذ على النحو التالي  )قيمة الكفالنة المطلوبنة  ) فتنرة االنقطناع / فتنرة السنريان 

لعقند وكاننت الكفالنة سنارية المفعنول اما اذا لم يقم المقاول بزيادة مبلغ الكفالة في حنال تنم زينادة قيمنة ا –القانونية(( 

 .م قيمة الزيادة المطلوبة للكفالةيحق للمالك خص

 
 

المطلوبة حيث فني حنال عندم قينام المقناول بتمديند سنريان التنامين او رفنع سنقف   بالتامينات كذلك الحال فيما يتعلق .16

رفننع سننقف التغطيننة التأمينيننة  التغطيننة التامينيننة سننيتم خصننم ضننعف مبلننغ القسننط االضننافي المترتننب علننى التمدينند او

 .ول حادث دون وجود تغطية تامينيةباالضافة لتحمل المقاول التبعات القانونية والمادية المترتبة عليه في حال حص

 
 

سيتم اعتماد المبررات من قبنل البلدينة بعند توصنية المهنندس المشنرف، علنى ان يكنون  بمبررات التاخيرفيما يتعلق  .17

 شكل يومي وفي حال عدم اعتمادها سيتم خصم النسبة القانونية المنصوص عليها بالقانون.تفصيل اسباب التاخير ب

 

ينوم منن تناريخ اعتمناد شنهادة الندفع منن قبنل  56سيتم اعتماد تاريخ استحقام الدفعة النهائينة لغاينة  فترة االستحقاق .18

ينوم 28فعنة، امنا الندفعات المرحلينة لغاينة مدير دائرة الهندسة حيث تعتبر هذه المدة هي المدة القانونية الستحقام الد

 من تاريخ اعتماد شهادة الدفع.

 
 

ألر نقص فاي المواصافات أو المخططاات أو الكمياات،  الجهة المشتريةعند تقديم عرضه، على المقاول لفت نظر  .19

 .وعدا  لك يعتبر إنجاا العمل بالطريقة السليمة من مسؤولية المقاول حتى لو أغفلت بعر الكميات
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  نمو ا التقييم والتأهيل للمناقصين .6
 ستخدم ألغرار تقييم قدرات المناقص الفنية والمالية لتنفي  في حال عدم تعبئة النمو ا يحل للجنة استبعاد عرر المناقصي"

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

 RamMun/RM/2020/012رقم:  مناقصة          الحكومية في المدينة         تطوير المدارسي  أشغال المشروع: عطا  تنف
 

  -نوع المؤسسة ) ترفل نسخة من عقد تأسيس مؤسسة المقاول ( : .1
 ..……………………………منطقة العمل األساسية للمقاو -  ..…………………………مكان وسنة التسجيل -

  -نيابة عن المقاول ) يرفق ( :التوكيل الرسمي للشخص الموقع بال
 
 

ويجب ان تتوافر لدى  من نفس نوع هذا العطاء خالل السنوات الخمسة الماضية مبينة بالشيكل الجديد:حجم األعمال المنف ة  .2
     " بالقيمة والحجم وطبيعة االعمال" بالحد األدنى. مشاري  مشابهة 3المناقص 

 قيمة العمل المنف  المنف  وسنة االنتها وصف العمل  اسم صاحب العمل اسم المشروع 

2015     

2016     

2017     

2018     

2019     

 
 

 )اذا كانت المعدات غير مملوكة فيرجى ذكر اسم المؤجر أو اسم البائع المحتمل(::المعدات الضرورية لتنفي  العمل والمطلوب توفيرها من المقاول1.3

 بيان الملكية )ملك المقاول، مستأجرة،تحت الشرا ( لة المعدةحا سنة الصن  نوع المعدة الرقم

1.     

2.     

3.     

 
 
 

) ترفق نسخة السيرة الذاتية( وبحيث يكون الحد االدنى  مؤهالت وخبرة الموظفين الرئيسيين المرشحين لتنفي  وإدارة األعمال 1.4
من الشروط الخاصة االضافية، وبحيث  2ع حسب ما هو وارد في بند للطاقم الفني المطلوب من المقاول توفيره في موقع المشرو

  والمهندس المدني المتدرب بشكل دائم في موقع العمل:اجد مهندس الموقع يتو

عدد سنوات الخبرة  االسم الوظيفة
 المطلوبة

عااادد سااانوات الخبااارة 
 في وظيفة مماثلة

  مشروعالمدير 

 "مهندس الموق "

سننننوات 7خبنننرة ال تقنننل عنننن  

 عمال مشابهة.ال

 

 2019خريل   مهندس مدني متدرب 

 

 

 
 المشاري  الحالية قيد التنفي  لدى الشركة :  1.5

 مدة التنفي  امر المباشرة صاحب العمل اسم المشروع الرقم

1.     

2.     

3.     
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 :  المزمع تلزيمها وأسماء المرشحين للقيام بهاأعمال المقاوالت من الباطن   1.6

 مدة العمل في ه ا المجال اسم وعنوان المرشع لتنفي ها قيمة المقاولة من الباطن أجاا  العمل الرقم

1.     

2.     

3.     

 
مثل حد االقترار المسرح له به من إثبات مقدرة المقاول المالية )حساب البنوك او في حالة عدم توفر مبالق كافية في البنوك(:  1.7

 .مجلد التعليمات للمناقصين -ت تأهيل المناقصين17.1انظر أيضا  لمالية المتوفرة خارم البنوك"قبل البنك او السيولة ا

 اثبات المقدرة المالية المبلق البيان الرقم

1.    

2.    

3.    

 
ا في المحاكم والمقاول طرف بهايرجى إعطا  معلومات عن أية قضايا قائمة   1.8  :   حاليا

 المبلق المتقاضى عليه الخالف سبب الطرف اآلخر الرقم

1.    

2.    

3.    

 
 لمزمع اتباعه في التنفيذ .يجب إرفاق نسخة عن خطة تنفي  العمل الامنية واألسلوب ا 1.9

 يجب ارفاقها بشكل منفصل         Project Time Plan خطة تنفي  العمل .1

 فصليجب ارفاقها بشكل من Statement of Workأسلوب العمل   .2
 

 
، وبخاالف  لاك يحال للجهاة المشاترية السير ال اتية وشهادات االنجااا واالثباات للمعلوماات المدرجاة أعاالهمالحظة: يطلب ارفاق 

 استبعاد العطا  المقدم من قبل المناقص. 
 
 

 توقي  المناقص                                                           
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 صيغة إتفاقية العقد .7

 )شعار الشركة المنفذة(                                                

 اتفاقية العقد

CONTRACT AGREEMENT    FORM OF 

 

 
     الحكومية في المدينة تطوير المدارسالمشروع: عطا  تنفي  أشغال 

 RamMun/RM/2020/012رقم:  مناقصة

   

 2020.......الموافل ..............من شهر ...........لسنة حررت ه ه االتفاقية في ه ا اليوم  .........

 بين                                                 

 على اعتباره "الفريل األول"   .............................................................. الجهة المشترية

 و                                              

   . على اعتباره "الفريل الثاني "...................................................................المقاول  

 

، ولما كان قد قبل بعرر الم كور أعالهلما كان الجهة المشترية راغبا في أن يقوم المقاول بتنفيذ أشغال المشروع 

 إصالح أية عيوب فيها، وتسليمها وفقا لشروط العقد،  شغال وانجازها وتنفيذ االالذي تقدم  به المقاول لالمناقصة 

                                                                                                                                                              

 -قين على ما يلي:فقد تم االتفاق بين الفري

 

 يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه االتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار إليها فيما بعد. .1

 تعتبر الوثائق المدرجة تاليا جزءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية و تتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة:    .2

 "كتاب القبول   .أ

 صة " "كتاب عرر المناق .ب

 قرار اإلحالة، ملحق عرر المناقصة، كفالة حسن التنفيذ والتصنيف، التأمينات((مالحق المناقصات ذات األرقام   .ت

 شروط العقد )الخاصة و العامة (  .ث

 المواصفات   .ا

 المخططات .ح

 .الجداول المسعرة )جداول الكميات وأية جداول أخرى ( .خ

   

 ........................................ .........................................قيمة العقد المقبولة"......................" .3

 ........................ ...............................كتابة:  ..........................................................         

 ................................. يوما تقويميا......................................."مدة االنجاا"  .................         
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إزاء قيام الجهة المشترية بدفع الدفعات المستحقة للمقاول وفقا للشروط, يتعهد المقاول بتنفيذ األشغال وانجازها  .4

 وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها وفقا ألحكام العقد.   
    

قيام المقاول بتنفيذ األشغال وانجازها وأصالح أية عيوب فيها وتسليمها, يتعهد الجهة المشترية بان يدفع إلى إزاء  .5

 المقاول قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد و باألسلوب المحدد في العقد.     

    

ا في الموعد المحدد أعاله وذلك وفقا للقوانين وبناءا على ما تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام هذه االتفاقية وتوقيعه

 المعمول بها في فلسطين.    

 

 

 الفريل الثاني )المقاول (                              الفريل األول )الجهة المشترية (

 .......  .............................                 التوقي .................................التوقي  ..........................  

  

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

 

 ..... ....الوظيفة .......................................................               ...........الوظيفة ......................

            

 ..... .وقد شهد على  لك ............................    ...............            ........وقد شهد على  لك .............. 

  

 .......التاريخ:........................................            ............     .........التاريخ: ............................
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 المواصفات الفنية .8

 عـــــام 1.0

 تعتبر المواصفات الفنية الخاصة جزءا ال يتجزأ من وثائق العقد. -أ
 تعتمد وحدات النظام المتري فقط عند تطبيق هذه المواصفات. -ب
بر الهيئات والمؤسسات العلمية التالية مراجع علمية عامة لهذه المواصفات يتم تعت المواصفات القياسية والمواد المستخدمة: -ت

 اعتمادها ضمن المواصفات الخاصة.
 المواصفات األردنية. -(   A.S.T.Mالجمعية األمريكية الختبار المواد ) -
 عمال  ات العالقة.ألة ل، تعتمد المواصفات القياسية المعتمدلبنود االعمال نقص في المواصفات الفنية في حال وجود -ث

 

يشتمل هذا الباب على المواصفات الفنية ألعمال الخرسانة العادية والمسلحة بشكل عام بما في ذلك أشغال  أعمال الخرسانة:- 1

 حديد التسليا وأشغال الطوبار كما هو مبين في المخططات وجداول الكميات وحسب إرشادات المهندس.

 شروط عامة  -1.1
ا وفي أي وقت يرتضيه على نوعية المـواد أو مواصفاتها  يجوز للمهندس .1 طلب إجراء االختبارات الالزمة حسب ما يراه مناسبا

أو مواصفات الخرسانة أو غيرها وعلى المتعهد إجراء هذه االختبارات حاالا وعلى نفقته الخاصة وبدون أي عالوة إضافية 
 مهما بلغ عدد هذه االختبارات.

المواصفات ونوعية المواد كل على حده ال تسقط مسؤولية المتعهد عن استيفاء شروط ومواصفات المواد موافقة المهندس على  .2
 الناتجة كالخرسانة وغيرها.

 مواصفات المواد -1.2

 اإلسمنت:-1.2.1
 يستعمل اإلسمنت البورتلندي العادي ما لم تنص المواصفات على خالف ذلك. .1
أثناء نقلها أو تخزينها ال يمكن استعمالها في الخرسانة المسلحة، إال أنه يمكن  جميـع األكياس المفتوحـة أو التـي فتحت .2

 استعمالها في أعمال أخرى كالمدات األرضية والخرسانة العادية.
 اإلسمنت السائب: سواء الوارد إلى الموقع أو المنساب من أكياسه األصلية ال يمكن تعبئته في أكياس جديدة. .3
يوما ومهما بلغ عدد  60الختبارات الالزمة على اإلسمنت الذي مضى على تخزينه أكثر من مـن حق المهندس إجراء ا .4

 هذه االختبارات فإنها تتم على حساب المتعهد.
ا. .5 ا وتجمع في حبيبات فيجب عدم استعماله في الخرسانة والمونة مطلقا ا ابتدائيا  إذا شك اإلسمنت شكا
ا إال إذا وافق ال يمكـن في أي حال من األحوال استعمال نوع .6 ين من اإلسمنت في نفس الصبة ويعتبر هذا العمل مرفوضا

 المهندس على ذلك.

: يجب أن تكون الحصمة المستعملة في األشغال من منتوم تكسير الحجر القاسي ويجب أن تكون الحصمة خالية الحصمة-1.2.2
مواد أخرى تؤثر على قوتها أو على قوة الخرسانة، وللمهندس من األتربة والمواد القابلة للذوبان في الماء والمواد العضوية أو أي 

 الحق في رفر أي كمية ال تنطبق مع المواصفات أو يراها غير مناسبة لالستعمال.

( بوصة ويمكن الحصول عليها من طحن الحصمة 3/16: هي الحصمة الناعمة التي تمر من منخل )الحصمة الناعمة -أوالا 
 الجوزية، يجب للحصمة أن:

  تحتوي على أي شوائب وأمالح تؤثر على قوة الخرسانة.ال .1
 (.%15عن ) 200( وال تزيد نسبة المار من منخل %1ال تزيد نسبة الطين المتحجر بها عن ) .2
 توفي نسبة الحصمة الناعمة بجدول التدريل الحبيبي التالي: .3

 
 (200) رقم (50) رقم (30) رقم (16) رقم (8)رقم (4) رقم 8/3" المنخل

 15-صفر 45-5 100-15 100-30 100-60 100-90 100 لمارة من المنخلا %

 

( بوصة وتتفق مع جدول التدريل للحصمة الخشنة، وعلى الحصمة 16/3:هي تلك الباقية على منخل )الحصمة الخشنة -ثانياا 
 الخشنة:
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 أن تكون خالية من الطين المتحجر. .1
 لوزن.( با%1عن ) 200أن ال تزيد المواد المارة من منخل  .2
 أن ال تقل قوة كسر مادة الحصمة عن ضعفي القوة المطلوبة للخرسانة المستعملة. .3
 ( بالوزن.%3أن ال تزيد نسبة امتصاص الماء عن ) .4
 طن( للمتر المكعب الواحد. 2.5أن ال يقل الوزن النوعي عن ) .5
اء أي تدرم إذا اقتضى األمر وحسب يكون التـدرم الحبيبي لها هو أحد التدرجات التالية، وللمهندس الحق إضافة أو إلغ .6

 نوع الخرسانة المستعملة.

 
 المارة من المنخل النسبة المئوية المنخل

 (5) تدرا (4) تدرا (3) تدرا (2) تدرا (1) تدرا 

"½2 100     

"2 95-100 100    

"½1  99-100 100   

"1 35-70  95-100 100  

"4/3  35-70  95-100 100 

"1/2 10-30  25-60  90-100 

"8/3  10-30  20-55 40-100 

 10-صفر 10-صفر 10-صفر 5-صفر صفر5- (4) رقم

 5-صفر 5-صفر 5-صفر   (8) رقم

 
 ما  الخلط:-1.2.3
ا من المواد  .1 ا للشرب وخاليا ا من الشوائب أو الطحالب ومن األمالح الضارة وأن يكون صالحا يجب أن يكون ماء الخلط خاليا

 العضوية.
 الماء إلى اإلسمنت يجب أن ال تتعدى النسب التي يحددها المهندس في الموقع وحسب نوع الخرسانة.إن نسبة  .2

 
 حديد التسليع:-1.2.4
يكون جميع الحديد المستعمل بالخرسانة باستثناء الكانات من النوع المبزر العالي الجهد، ويكون إجهاد الخضوع للحديد  .1

كغم/  2800كون من النوع العادي األملس ويكون إجهاد الخضوع لهذا الحديد أما حديد الكانات فقط في 2كغم/ سم 4200
 .2سم

يجـب أن يكـون كافة الحديد المستعمل على الموقع للتسليا أو لغيره نظيفاا غير مطلي أو مغطى بالشحومات أو اإلسفلت أو  .2
 الزيوت أو غيرها من المواد العضوية.

ا من الصدأ، ويحق للمهندس طلب تنظيف  يجـب أن يكون كافة الحديد المستعمل على .3 الموقع للتسليا أو لغيره خالي تماما
الصدأ عن الحديد بواسطة فرشاة سلك، وعند الموافقة على استعمال الحديد المنظف سوف يقتصر استعماله على األعمال 

د التسليا قبل البدء غير الهامة حسب إرشادات المهندس.يجب على المتعهد أخذ موافقة المهندس على استعمال حدي
 باستعماله.

 يجب أن ال تكون القضبان مشققة أو ملتوية وال يجوز إصالح ذلك بالثني أو بالطرم قبل أو خالل استعمال الحديد. .4
 يحق للمهندس التأكد من األقطار المختلفة للقضبان باستعمال أي أدوات قياس دقيقة في أي وقت. .5

 أصناف الخرسانة -1.3
 اف الخرسانة التي يراد استعمالهال يبين أصنفيما يلي جدو. 1

 نوع الرقم
 الباطون

مقاومة  أدنى
كسر للمكعب 

 2سم /كغم

مقاومة كسر  أدنى
للمكعب للخلطات 

 2سم /كغم التجريبية

األدنى  الحد
لإلسمنت المستعمل 

 بورتلندر كغم

وان الما   نسبة
القصوى إلى وان 

 اإلسمنت

هبوط  أقصى
 مسموح به

1 B250 250 287 360 سم 8 0.7 كغم 

2 B200 200 230 310 سم 9 0.8 كغم 

3 B150 150 180 220 0.9 كغم  

 الخلط -1.4

 شروط عامة:-1.4.1
جميع أعمال الصب يجب أن تتم باستعمال خرسانة جاهزة من مصنع يوافق عليه المهندس، أو باستعمال الخلط المركـزي  .1

قع ألعمال خرسانة التصفيا خلف الحجر فقط بموافقة المهندس وال يسما بالموقع. يسما الخلط بآالت ميكانيكية في المو
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ا الخلط اليدوي.   بتاتا
درجة  35يجب أن ال يتم خلط أي خرسانة أو طينة إذا كانت درجة حرارة الجو أقل من أربعة درجات مئوية أو أكثر من  .2

 مئوية.

 الخلط في موق  العمل:-1.4.2
 فقة خطية بذلك على نماذم معدة لهذه الغاية وال تتم أية أعمال صب بعد ذلك.تتم جميع أعمال الصب بعد أخذ موا .1
يجب خلط الخرسانة بالكميات الالزمة لالستعمال الفوري وال يجوز استعمال الخرسانة التي بدأت تتجمد أو التي ال تكون  .2

إذا كانت الخرسانة مهزوزة يجب مكانها بعد نصف ساعة من إضافة الماء اليها فيما يختص بالخرسانة غير المهزوزة، و
أن تكون في مكانها بعد ساعة واحدة من إضافة الماء إليها وال يسما بإعادة ترطيب الخرسانة بإضافة الماء أو بوسائل 
أخرى وال يجوز استعمال الخرسانة التي ليست ضمن حدود التكوم المبينة وقت صبها ويجب التخلص منها وفقا لما يأمر 

 به المهندس.
كن خلط الخرسانة في موقع العمل في مصنع خلط مركزي أو في خالطات مركبة على شاحنات وينبغي أن تكون يم .3

 الخالطة ذات نوع وسعة معتمدين.
 يجب خلط جميع مكونات الخرسانة لفترة ال تقل عن دقيقة ونصف بعد إضافة جميع المواد إلى الخالطة بما في ذلك الماء. .4

 
 أعمال القصارة -2
 وادالم -ا 
 االسمنت 1-ا
 يستعمل االسمنت البورتالندي العادي ما لم تنص المخططات على غير ذلك. - 1
يومنا ومهمنا بلنغ عندد  180من حق المهندس اجراء االختبارات الالزمة على االسمنت الذي مضى على تخزينه اكثر من  - 2

 هذه االختبارات فانها تتم على حساب المقاول.
 ا ابتدائيا وتجمع في حبيبات فيجب عدم استعماله.اذا شك االسمنت شك - 3
:  يكون الركام الناعم المستعمل اما من الرمل الطبيعي السليسي، او ناتل كسر الحجر الطبيعي، او من خلنيط الركام الناعم 2-ا

ومظهنر  منهما، علنى ان يكنون ذلنك الركنام خالينا منن المنواد الضنارة والتني لهنا تنأثير عكسني علنى معندل تصنلب ومتاننة
القصارة كنالمواد الطبيعينة وامنالح الكبريتنات وامنالح الحديند والمنواد العضنوية والمايكنا وخالفهنا، ويجنب ان تنورد منهنا 

 عينات الى المختبر على حساب المقاول ويجب ان تكون بالتدريل العام التالي:

 النسبة المئوية للمار بالوان 

 لناعمةالطبقة ا الطبقة الخشنة سعة او رقم المنخل

 008رقم 
 010رقم 
 016رقم 
 050رقم 
 100رقم 

100 
90-100 
- 
 %30ال يزيد عن 
5-25 

- 
90-100 
90-100 

 %30ال يزيد عن 
5-25 

 
 يجب ان يكون من النوع النظيف خاليا من االمالح والمواد الضارة.   الما : 3-ا
ة او رشة الشبريز من النوع الثابت النذي ال يتغينر يجب ان يكون مسحوم االلوان المستعمل في القصار مسحوق االلوان: 4-ا

 او يخف لونه من حرارة الشمس او العوامل الجوية.
: تكون من مصدر يوافق عليه المهندس والمختبر بحيث تقلل من نسبة الماء لالسمنت فني الخلطنات وتخفنف المادة الملينة 5-ا

يع الوجوه حسب تعليمات الصنانع او تعليمنات المهنندس.  من التشققات السطحية في القصارة وتضاف مع الخلطات في جم
 وتورد الى الموقع في علبها االصلية مختومة ومغلفة.

: يستعمل الشبك المعندني للسنقوف االصنطناعية المطلنوب قصنارتها ومنن اننواع هنذا الشنبك الشبك المعدني وشبك الدجاا 6-ا
الت بين المنواد المختلفنة وفني الزواينا اذا لنم تصنب قطعنة واحندة )اكسبنديد ميتل(.  اما شبك الدجام يستعمل لتسليا الوص

وكذلك بين جدران الطوب واالعمدة، والجسور واالعمدة، وحيثما يلزم. ويكون شبك الدجام مجلفن ال يتجاوز قطر فتحتنه 
ال تزيد في سم( على االقل والمسافة بين مسمارين يجب ان 20ملم( وتثبت الشرائا بواسطة مسامير وتكون بعرر )15)

سم( ويثبت الشبك بحينث ينغمنر كلينا فني وجنه القصنارة االول.  امنا بالنسنبة للشنبك المعندني فيحضنر 50نفس الجهة عن )
 باالقيسة المطلوبة ويثبت بالمسامير الفوالذية.

 
قوم المهنندس بالكشنف : على المقاول ان يقوم بعمل عينات النواع القصارة المطلوبة قبل البدء بالعمل بوقت كاف ليالعينات -ب 

عليها وللمهندس الحق في طلب تبديلها او تبديل الصناع حتى الحصول على مصننعية منن المسنتوى المطلنوب ويجنب ان تكنون تلنك 
 العينات بمساحات كافية العطاء فكرة تامة عن مستوى المصنعية.

 
تئنة وتخشنن الجندران بفراشني حديدينة وتننك  : تنظف الجدران منن اينة منواد غريبنة وتنزال الخرسنانة الناتنظيف الجدران -ا 
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 يلزم. ذلك تسلا الوصالت والفواصل وأينماالفراغات والفواصل وتر  الجدران بالماء قبل المباشرة بالقصارة وك
 
 : تعمل القصارة الداخلية ثالثة وجوه على الشكل التالي:القصارة الداخلية -د 

( )اي ان يحتنوي المتنر المكعنب منن الطنين 4:1موننة منن االسنمنت والرمنل نسنبة )ملنم( ب5يعمل بسماكة ال تقل عن ) الوجه االول:
كغم من االسمنت( مضافا اليها مادة ملينة وحسب ارشادات المهندس ويعمل هنذا الوجنه بواسنطة القناء الموننة قنذفا علنى  400على 

وال تلنك المندة وال يسنما بالمباشنرة بعمنل الوجنه االسطا بقوة وير  ذلك الوجه بالماء لمدة ثالثة ايام متوالية بحينث يبقنى رطبنا طن
 الثاني قبل مرور اربعة ايام على انجاز الوجه االول.

 
سم( تمتند منن االرر لغاينة السنقف اي يسنما بعملهنا 10تعمل ودعات على الجدران بشكل مساطر عمودية عرر ) الوجه الثاني:

ع الودعنات بمجموعهنا علنى مسنتوى واحند ويسنتعمل الخنيط فني على دفعتين ويجب ان تكنون هنذه الوداعنات شناقولية واسنطا جمين
منم( اقنل 5-3( م ثم يعبأ بين الودعات وتكمل القصارة بحيث يراعني ان تكنون )5,00ضبط الودعات في المسافات التي تزيد عن )

قنل سنماكة هنذا الوجنه من وجه حلوم االبواب ويحزز هذا الوجه بالمسطرين عرضا وارتفاعنا المكانينة تماسنك الوجنه الثناني، وال ت
( مضنافا اليهنا منادة مليننة وحسنب ارشنادات المهنندس.  6:1ملم(. تكون المونة لهذا الوجه من االسمنت والرمل نسبة )12-10عن )

 يترك هذا الوجه حتى يجف ويسقي بالماء لمدة ال تقل عن ثالثة ايام بحيث يبقى رطبا بشكل مستمر.
 

( مضنافا اليهنا منادة مليننة حسنب 4:1فنوم الوجنه الثناني بموننة منن االسنمنت والرمنل نسنبة ) ملنم(5-3: يعمنل بسنماكة )الوجه الثالاث
(.  يصنقل هنذا الوجنه بعند جفافنه بكنف اللبناد %50ارشادات المهندس على ان يستعمل الرمل السيليسي الناعم مع هذا الوجنه بنسنبة )

 ب ويجب ان ال يظهر اية خشونة على هذا الوجه.على ان تكون القصارة مستوية افقيا وشاقوليا ومسا مع حلوم االبوا
 
تعمل القصارة الخارجية للجدران ثالثة وجوه حسب مواصفات القصنارة الداخلينة اال ان الموننة تكنون القصارة الخارجية:  -ه 

 ( لجميع الوجوه مضافا اليها مادة ملينة مانعة للن  ويجب ان تكون مانعة لن  الماء.4:1بنسبة )
 
 العاالة للما  القصارة -و 
 ( لجميع الوجوه.2:1تعمل القصارة العازلة للماء ثالثة وجوه وحسب مواصفات القصارة الداخلية اال ان المونة تكون بنسبة ) 1-و
او ما يعادلها حسب موافقة المهندس  (PODLO FEBPROFF)يضاف مع المونة في جميع الوجوه مادة عازلة للماء   2-و

 والمختبر.
 ة الوجه االخير يصقل بالمالل )صقال عربي( حتى تجف القصارة اثناء الصقل ويصبا بسطوح ملساء.بعد قصار 3-و
 
 رشة الشبريا -ا 
تعمل رشة )الشبريز( بعند الوجنه النهنائي منن القصنارة وتكنون منن االسنمنت االبنير الكلسني القاسني و)كنوارتس( بنسنبة  1-ز

 ( وتر  بالماكنة الخاصة )ترولين(.2:1)
 ن تكون الرشة منسجمة مع بعضها البعر من حيث السماكة والخشونة والمظهر.يجب ا 2-ز
تعمل الفواصل في االماكن واالشكال الموضحة على المخططات وبحسب طلب المهنندس بحينث تكنون مسنتقيمة ومتعامندة  3-ز

بنالعرر المطلنوب  مع بعضها البعر وكذلك تعمل الزمالت في االماكن الالزمة فني الزواينا وحيثمنا يطلنب بحينث تكنون
 وخطوط مستقيمة دون اي تعرم وتدهن الفواصل والزمالت املشن باللون المطلوب بدون عالوة.

 
 المون -ط 
يجب خلط المون بكميات قليلة يمكن اسنتهالكها خنالل مندة ال تزيند عنن نصنف سناعة وتنرفر جمينع المنون التني يمضني  1-ط

 نت اليها واعادة خلطها.عليها اكثر من تلك المدة وال يسما باضافة االسم
ال يسما باستعمال المون الساقطة اال اذا التقطت مباشنرة عنن اسنطا نظيفنة قبنل ابتنداء تماسنكها وال يسنما باسنتعمالها اذا  2-ط

 التقطت عن التراب واذا امتزجت باية مادة اخرى.
 
الثقوب والفتحات التني تعمنل بالجندران  على المتعهد ان يقوم باصالح القصارة وتضبيطها حولالتصليحات حول الثقوب:  -ر 

من اجل مختلف التأسيسات الكهربائية والتمديدات الصحية وخالفها حتى اذا كانت تلك التأسيسات غير مشمولة ضمن هنذا 
التعهد وعلينه عمنل لحامنات القصنارة منع النبالط وبنالط البورسنالن وجمينع االشنغال االخنرى بشنكل دقينق ومضنبوط وال 

 اية اجرة او عالوة.يتقاضى عن ذلك 
 
يجب المثابرة على ر  القصنارة بمختلنف انواعهنا بالمناء بصنورة مسنتمرة لمندة ال تقنل عنن عشنرة اينام سقاية القصارة:  -ك 

 وبشكل يضمن دوام وجودها رطبة طيلة هذه المدة.
 
 شروط عامة -ل 
الشروط وكذلك ترفر جميع اجنزاء القصنارة ترفر اقسام القصارة التي ال تتفق من حيث نظافة ودقة المصنعية مع هذه  1-ل
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التي يظهر فيها اي تشنقق او تموجنات او عندم اسنتواء فني السنطوح او يسنمع لهنا صنوت اخنن عنند الضنرب عليهنا او ان 
يكون بها اي عيب اخر وعلى المتعهند ان يزينل تلنك االجنزاء كاملنة ويعيند قصنارتها منن جديند بالشنكل الصنحيا المقبنول 

 ندس.وحسب تعليمات المه
ال يسنما بالمباشنرة بننأي وجنه مننن وجنوه القصنارة قبننل انهناء الوجننه النذي يسنبقه كننامال وبشنكل مقبننول وحسنب التعليمننات  2-ل

 والمواصفات.
 يجب ان تكون سطوح القصارة مستوية وشاقولية ويجب ان تكون الزوايا في سطوح القصارة قوائم. 3-ل
 رة قبل المباشرة بقصارة الوجه الذي يليه.يجب ان ير  كل وجه من القصارة بالماء بغزا 4-ل
 يجب ان تكون السالحات وحواف االعمدة والجسورة بخطوط خالية من اي تعريل. 5-ل
 يجب ان تحفظ العدة واالوعية والسطوح نظيفة تماما ويحظر استعمال الساقط اثناء عملية القصارة. 6-ل
 
 شبكة خريس والتحشية فوق التمديدات -م 
ملنم( 15-10سم( وفتحات سداسنية )20بعرر ) (Galvanized)رة القصارة يستعمل الشبك المعدني المجلفن قبل مباش 1-م

لربط جدران الطنوب باالعمندة المسنلحة او بالجسنور المسنلحة وفنوم التمديندات الكهربائينة ومواسنير المناء وحيثمنا يتوقنع 
 سم( من الجهتين تثبيتا جيدا.50على ابعاد )حدوث تشققات حسب تعليمات المهندس ويثبت الشبك بمسامير فوالذية 

كما ويجب وضع زوايا معدنية مثبت على اطرافها شبك وذلك على جميع زوايا الجدران البارزة وحيثمنا يطلنب المهنندس.  2-م
 قبل المباشرة باعمال القصارة على المتعهد ان يقوم بتحشية جميع الثقوب والخطوط الممدودة ضنمنها المواسنير باالسنمنت

 ( من جميع الجهات لغاية مستوى وجه الحائط.3:1والرمل نسبة )
 االسعار والكيل -ن 
 تشمل اسعار القصارة وتغطي جميع المواد والمصنعيات والصقايل واالدوات الالزمة للعمل. 1-ن
مسنناحتها عننن  تكننال اشننغال القصننارة كيننل هندسننيا صننافيا لالجننزاء التنني نفننذت فعننال بعنند حسننم جميننع الفراغننات التنني تزينند 2-ن

 ( متر مربع ويؤخذ االرتفاع من فوم البانيل.0.10)
 ال يدفع عالوة سواء لقصارة الجسور باالسقف وللمساحات الصغيرة وخالف ذلك وتكال جميعها دون تفرقة. 3-ن
 الشبك المعدني لزوايا الجدران البارزة يكال بالمتر الطولي وال يحسب ركوب الصفائا فوم بعضها. 4-ن
قوف االصطناعية من القصارة والشبك المعدني تكال كيال هندسيا صنافيا ويعتبنر السنعر شنامال لتقنديم وتركينب الهيكنل الس 5-ن

الحديدي كامال مع تقديم وتركيب الشبك المعدني والقصارة ثالثة وجنوه خشننة ووجنه نناعم وجمينع منا يلنزم النجناز العمنل 
 على اكمل وجه.

ميع اعمال النجف او التنقير او ازالة االسالك او اي جسم اخر يطلب المهندس ازالته وكنل تعتبر اسعار القصارة شاملة لج 6-ن
 ما يلزم التمام العمل على احسن وجه ممكن.

 
 اعمال الدهان والطراشة - 3
 المواد -ا
تيننا، النورني  ... يجب ان تكون المواد المستعملة في اعمال الدهان مثل الزيت، اكسنيد الزننك، االسنبيدام، خالصنة التربن  1-ا

 الخ.  من اجود االصناف.
يجب ان تكون الدهانات المسنتعملة لجمينع الوجنوه منن تحضنير المصنانع الوطنينة المحلينة، شنريطة اخنذ موافقنة المهنندس  2-ا

 الخطية على النوعية.
طلقننا باسننتعمال يجننب ان تننورد جميننع اصننناف النندهانات ضننمن غالفاتهننا االصننلية وتفننتا باشننراف المهننندس وال يسننما م 3-ا

الدهانات تحضير اليد )الكسنر( واذا اريند الحصنول علنى النوان اخنرى ال توجند فني الندهانات الجناهزة فيجنب ان ينتم ذلنك 
بواسطة خلط الدهانات الجاهزة ببعضنها النبعر وال يسنما بتخفينف الندهانات بأينة منادة او اضنافة اينة منادة اخنرى اليهنا.  

الكتالوجات الرسمية التي تبين طريقة االستعمال وال يجب التصرف بمنا يتنناقر منع  ويجب اتباع التعليمات الموضحة في
 مواصفات الشركة الصانعة اال بموافقة المهندس.

 شروط عامة -ب
 تكون الوان الدهان حسب اختيار المهندس المشرف أو المالك. 1-ب
تماما وتنجز جميع االعمال التكميلية في الجزء التي قد يجب ان ال يباشر بالدهان في اي جزء من المبنى قبل ان يتم جفافه  2-ب

 تسبب الحام اي تلف في الدهانات او عرقلة تنفيذه بالشكل الصحيا.
على المقاول ان يقنوم بناجراء جمينع االصنالحات حنول الفتحنات والتمديندات والتأسيسنات لمختلنف االشنغال حتنى التني لنم  3-ب

كل منتقن وبكنل عناينة ودقنة لكني ال يظهنر اي فنارم بنين تلنك االمناكن وبقينة تدخل ضمن هذا التعهد ويكنون اصنالحها بشن
 الجدران وال يدفع اي عالوة لتلك االصالحات.

يجب ان ال يقوم المقاول بأي مرحلة من مراحل الدهان قبل انجاز المرحلة التي تسنبقها ويكشنف عليهنا المهنندس ويسنتلمها  4-ب
ي تعطى له من قبل المهندس وذلك لتمييز مراحل الدهان وفي حالة مخالفة المقاول ويجب ان يتمشى المقاول بالتعليمات الت

 لتلك التعليمات يتحمل مسؤولية اعادة الدهان الي جزء من االجزاء ما لم يقتنع المهندس بأنها انجزت بالشكل الصحيا.
 يجب ان ال يباشر بأي وجه من اوجه الدهان قبل ان يجف الوجه الذي يسبقه. 5-ب
على المقاول ان يزيل بقع الدهان اوال بأول قبل جفافها وتماسكها على االرر والزجام وعليه ان يقوم بفر  حصائر في  6-ب
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الغننرف اثننناء عمليننة النندهان وبعنند انجنناز اعمننال النندهان عليننه ان يقننوم بتنظيننف البقننع التنني علقننت علننى الننبالط والزجننام 
 وااللمنيوم والمنجور.

د الورشة بالدهانات على دفعات كل دفعنة تكفني السنتهالك جنزء منن المبننى وتعنرر علنى المهنندس على المقاول ان يزو 7-ب
ليتحقق من انواعها وكمياتها ويسجلها في سجل خاص وتوضع في مستودع خاص ويتم اخرام المنواد الالزمنة لالسنتهالك 

 اليومي باشراف المهندس او من ينوب عنه.
 الدهان على المنجور الخشبي -ا
 يحف المنجور حفا بورم الزجام حتى النعومة المطلوبة وتحرم جميع العقد وتدهن بالشلق. 1-م
 يدهن وجه اساس بزيت الكتان الصافي من نوع معتمد دون تخفيفه بالتربنتين. 2-م
كتنان يمعجن المنجور وجهين متتاليين بمعجونة من جزئين اسبيدام وجزء واحد مسحوم اكسيد الزننك وتعجنن بزينت بنزر ال 3-م

 والتربنتينا والورني  ويحف بورم الزجام وينعم بعد كل وجه.
 جاهز دون تخفيفه بأية مادة. (Under Coat)  يدهن وجه زياتي 4-م
 بعد جفاف الوجه االول ينعم بورم الزجام وتفقد االماكن الالزمة بالمعجونة وتترك حتى تجف. 5-م
 ورد اعاله. يدهن وجه ثاني بنفس مواصفات الوجه االول كما 6-م
 دون تخفيفه بأية مادة ويجب ان ال يترك اي اثر للفرشاية او تمشيا.Finish Gloss)   يدهن وجه نهائي زياتي 7-م
 
 الدهان الاياتي لالعمال الحديدية -د
 يحف الحديد وينظف بفرشاة الفوالذ ثم يؤسس )بالمنيوم( دون تخفيفه بأية مادة. 1-د
 معجون لتغطية اي من الفجوات.تفقد االماكن الالزمة بال 2-د
 يدهن وجه اول زياتي خاص الشغال الحديد دون تخفيفه بأية مادة. 3-د
 يدهن وجهين الثاني والنهائي.  خاص لالشغال الحديدية دون تخفيفه بأية مادة. 4-د
 
ل جميننع البننروز تحننف الجنندران المننراد دهنهننا بننورم الزجننام او حجننر النننار حتننى تننزاالاادهان الاياااتي علااى الجاادران:  -ه

وتندهن ثالثننة وجنوه باالضنافة لننوجهين معجننة بنننفس  (Wall Primer)والخشنونة عنن وجننه القصنارة وتؤسنس اسنناس  
 الطريقة والشروط المذكورة الشغال النجارة ويكون الوجه االخير اما مطفي او المع حسب الطلب.

 
 دهان االملشن للجدران -و
يصنلا للندهان النداخلي والخنارجي علنى السنواء يمكنن لمسنه بعند  (P.V.A)الستيكي يجب ان يكون االملشن من النوع الب 1-و

نصننف سنناعة ويننتم جفافننه خاللننه اربعننة سنناعات ويتننرك علننى الجنندران طبقننة بالسننتيكية مرنننة ذات مسننامات ويتننرك علننى 
مس ويجنب ان يكنون الجدران طبقة بالستيكية مرنة ذات مسامات ويصلا للغسيل بالماء وال يتنأثر بالصنقيع او حنرارة الشن
 من صنع احدى المصانع االجنبية الشهيرة او مصنوع محليا بامتياز من احدى المصانع العالمية.

 تحف الجدران المراد دهنها بورم الزجام او حجر النار حتى تزال جميع البروز والخشونة من وجه القصارة. 2-و
د جفاف الوجه تمعجن جميع الشنقوم بمعجنون يحضنر منن تربنتين( وبع %40+  %30يدهن وجه اول من الباندرول )+ 3-و

 االسبيدام ويجبل باالملشن.
يدهن الوجه الثاني من الدهان اما املشن او سوير كريل او حسب طلب المهنندس وبعند جفافنه يندهن الوجنه النهنائي بحينث  4-و

 يكون بااللوان المطلوبة وال يترك اي اثر للتمشيا على الجدران.
فيف الدهان بالماء اال اذا نصت مواصفات الشركة المنتجة على ذلنك صنراحة وبهنذه الحالنة ال يسنما بتجناوز ال يسما بتخ 5-و

 النسبة المصرح بها من قبل الصانع.
يجب تركيب قطع خشبية )بي ( على الجدران بمسنتوى المقاعند فني غنرف التندريس وغنرف المكاتنب وذلنك حفاظنا علنى  6-و

سم( ومدهونة دهان زياتي حسب المنصوص عليه في مواصفات الندهان 5لقطع بعرر )دهان الجدران بحيث تكون هذه ا
 على المنشور الخشبي.

في حالة الجدران الخارجية يدهن وجهين من السوبر كريل او االملشن وحسب مواصفات الشركة الصانعة للدهان وحسب  7-و
 شروط المهندس.

-Acrynol Antiعمنل وجنه منن البنندرول ووجهنين منن االكريننول وي (Acrynol)للحمامنات والمطنابخ يسنتعمل دهنان  8-و
Fungus).) 

دهنان تمبننورتكس: ينندهن وجننه واحند مننن سننوبر كريننل وذلننك للجندران الخارجيننة ثننم وجننه ثناني دهننان مننن تمبننورتكس امننا  9-و
 او بواسطة الروللر. (Spray)بواسطة الر  

 
 دهان االملشن م  المعجنة -ا
 نفس المواصفات في المادة السابقة.تكون مواصفات الدهان ب 1-ز
 تحف الجدران وتدهن بوجه تأسيسي بالستيكي خاص العمال االملشن. 2-ز
تمعجن الجدران وجهين طلس بالمنالل منن معجوننة بالسنتيكية جناهزة الصننع ومصننوعة )خصيصنا العمنال االملشنن منع  3-ز

 الحف والتنعيم بعد كل وجه(.
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 مواصفات الوجهين الثاني والثالث في البند السابق. تدهن الجدران وجهين املشن حسب 4-ز
 

تعتبر  االسعار الفردية الشنغال الندهان شناملة لتكناليف منواد واجنور االيندي العاملنة والصنقايل واالدوات االسعار والكيل:  -م
 راغات.وجميع ما يلزم النجاز العمل على اكمل وجه، و تكال اشغال الدهان كيال هندسيا صافيا بعد حسم جميع الف

 
 الكحلة:  -4

 أنواع الكحلة: -6-1
ا مع وجه الحجر ومصقولة جيداا.(Flush)الكحلة المتساطحة  -1  : تكون هذه الكحلة متساطحة تماما

( مليمتنرات عنن 3( مليمتنرات وبعمنق )5(: يكون التقعنر نصنف دائنري الشنكل وبقطنر )Grooved -الكحلة المقعرة )العادية  -2
ا.  سطا الحجر تقريبا

(: تكنون بنالعرر والعمنق المنصنوص عليهمنا فني جنداول الكمينات، علنى أال يقنل عرضنها عنن Recessedلغائرة )الكحلة ا -3
 ( مليمترات.4سماكة الحلول بأكثر من )

 
 المواد: -6-2
المالط: يتكون المالط المستعمل ألغرار التكحيل من خليط اإلسنمنت األبنير والركنام النناعم )النذي يعنادل مقاسنه االعتبناري  -1
 (، على أن يضاف إليه خضاب التلوين إذا تطلب ذلك.1:2مليمتراا( بنسبة ) 1.18كبر األ

 وبموافقة المهندس. (Tightness)المضافات: تستعمل مع المالط مضافات لغاية تحسين قابلية التشغيل وزيادة الكتامية  -2

 
 طريقة العمل: -6-3
ا باستخدام أقراص الكوربو -1 ا أو آليا ( مليمتراا من مستوى سنطا الحجنر أو زملتنه،  15رندم، وذلك لعمق )تحرر الحلول إما يدويا

 ويراعى عدم تثلم حواف الحجر أثناء العمل.

ا، وتغسل بعدها مباشنرة بالمناء منع مالحظنة اسنتخرام أسنافين البنناء المتبقينة  -2 ا أو آليا تنظف الحلول جيداا بفرشاة السلك إما يدويا
 بين الحلول بشكل كامل ودقيق.

 ول بالماء قبل المباشرة بعملية الكحلة.ترطب الحل -3

 تعبأ الحلول بالمالط بشكل جيد، ويترك حتى يشك. -4

، (Rubber-jointer)للكحلة المتساطحة يتم صقل الحلول بالدلك المستمر باستعمال أدوات التكحيل المصنوعة منن المطناط  -5
ا.  والترطيب بين الحين واآلخر، حتى الوصول إلى سطا مصقول تماما

( مليمتننرات والمسننطرة 5المقعننرة يننتم صننقل الحلننول باسننتعمال أداة التكحيننل المصنننوعة مننن قضننيب ألمنيننوم قطننره ) للكحلننة -6
الخاصة، بحيث تكحل الحلول األفقية أوالا ثم الرأسية، على أن تراعى استقامة خطوط الكحلة وتعامندها وتوازيهنا، وينتم صنقل 

ا وبموافقة المهندس.الحلول بالدلك المستمر والترطيب بين حين وآخر حت  ى الوصول إلى سطا  ذي لون رمادي غامق تماما

للكحلة الغائرة يتم صقل الحلول باستعمال أداة تكحيل مصنوعة من قضيب معدني على أال يقل قطره عن سماكة الحلول بأكثر  -7
 ( أعاله.3/411( مليمترات، وعلى أن يراعي ما ورد في البند الفرعي )و/4من )

مال المركبات الكيميائية )األكسيد( إلضفاء الشكل واللون النهائيين على الكحلة المقعنرة )العادينة( أو الغنائرة، يراعى عدم استع -8
ا لذلك في جدول الكميات.  إال إذا ورد نص صريا خالفا

 تسقى الكحلة باستمرار ولفترة ال تقل عن سبعة أيام متتالية بعد االنتهاء من صقلها. -9

 ( درجات مئوية.4حيل في الجو البارد الذي تقل فيه درجة الحرارة عن )يحظر القيام بأعمال التك -10

 
 االعمال المعدنية    - 5
 على المقاول ان يتحقق ويتأكد بنفسه من االقيسة بالموقع حيث ان جميع االقيسة المبينة على المخططات هي تقريبية.االقيسة:  -ا 
 اوصاف الحديد -ب 
ل لجميع االشغال لم يسنبق اسنتعماله وكنذلك يجنب ان يكنون خالينا منن جمينع قشنور الصندأ او يجب ان يكون الحديد المستعم 1-ب

 العيوب او االنبعام او النتوءات وال يسما بعمل اي وصله بالقطعة الواحدة.
 يجننب ان تكننون االشننغال الحديديننة بمختلننف انواعهننا مطابقننة للقياسننات واالبعنناد الموضننحة بالتفصننيالت او المننذكور بهننذه 2-ب

 المواصفات او جدول الكميات وتحوز على موافقة المهندس.
 
 الصناعة والتركيب لالعمال الحديدية -ا 
تصنع جميع االشغال الحديدينة منن ابنواب حديند حراسنة او درابزيننات او منا يلنزم بنالطرم الفنينة ويجنب ان تكنون مواضنع  1-م

 اللحام مخفية غير ظاهرة على الوجه ومصقولة.
تظهر اية عالمات للطرم او اي نوع من التجويف على وجه الحديند ويجنب ان يكنون جمينع تالصنق الوصنالت يجب ان ال  2-م
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 محكما جيدا بدون ترك اي فراغ واضا او اشارات لحام زائدة على الوجه.
االشنغال الحديدينة يجب ان يتم عمل جميع الثقوب بالجدران الحجرية او الخرسانية او البالط او االدرام وحيثما يلزم لتثبيت  3-م

بكل دقة وعناية وبواسطة االالت الخاصة دون الحنام اي ضنرر فني اجنزاء المبننى او تشنويه وتكنون تكناليف عمنل الثقنوب 
 بشكل دقيق ومتقن واعادة التكحيل مشمولة مع اسعار االعمال الحديدية وال يعطى لها اي عالوة خاصة.

 
 أعمال االلمنيوم -د 
م لالبواب والنوافذ يجب ان تكون باالشكال المبينة على المخططات ويجب ان تزود بجميع القطع الالزمة جميع اعمال االلمنيو 1-د

 من سكاكر وايدي من اجود االصناف في االسوام العالمية.
 يجب ان تكون جميع قضبان االلمنيوم خالية من جميع العيوب ومن انتام وطني  حسب موافقة المهندس. 2-د
( ميكننرون بشننهادة مننن الصننانع يقنننع 16( وبطننالء ال يقننل عننن )Anodizedااللمنيننوم مننن النننوع المطلنني )يجننب ان يكننون  3-د

 بصحتها المهندس ويكون باللون الطبيعي او اي لون اخر حسب المبين في جدول الكميات او على المخططات.
املة لمقاطع االلمنيوم التي ينوي استعمالها فني على المقاول ان يزود المهندس بمخططات تفصيلية كاملة مبينا عليها تفاصيل ك 4-د

الشننبابيك او االبننواب مننع حلننق الصننام المجلفننن الننالزم وكننذلك عينننه لشننباك بننالحجم الكامننل مننع السننكاكر والقطننع التنني ينننوي 
 استعمالها الخذ موافقة المهندس عليها قبل المباشرة  بالعمل.

 ها الدرف الزجاجية ودرف شريط المنخل وليس من قطعتين موصولتين.يجب ان تكون الحلوم من قطعة واحدة ليركب علي 5-د
 جميع البراغي والقطع المختلفة المستعملة لوصل اجزاء االلمنيوم يجب ان تكون من االلمنيوم وليس من اي معدن اخر. 6-د
 البكرات لشريط المنخل تكون من البالستيك. 7-د
 (.Built in Lockتكون  من نوع ) الزرافيل لدرف النوافذ 8-د
 تركب جميع القشط الالزمة لمنع تأكل االلمنيوم ومنع تسرب الماء وبحيث تكون من الفراشي. 9-د
 جميع السكاكر لالبواب يجب ان تكون سلندر من اجود االصناف وحسب موافقة المهندس. 10-د
ات الجويننة ومننن الننداخل يعبننأ بمعجننون يجننب التعبئننة حننول الحلننوم بمعجننون معتمنند يوافننق عليننه المهننندس ويتحمننل التننأثير 11-د

 سيليكوني شفاف.
 يجب ان يركب حلق من الصام المجلفن تحت االلمنيوم وبحسب المقطع المطلوب والموافق عليه من قبل المهندس. 12-د
 
( Fiber Glassيكون شريط المناخلي المستعمل خلف الندرف المتحركنة لنوافنذ االلميننوم مصننوعا منن )الشريط المناخلي:  -ه 

 مع وجه بالستيك وباللون االبير او حسب ما يطلبه المهندس.
 
جميع االعمال الحديدينة بوجنه المنينوم كثينف قبنل التركينب وهنذا خنالف وجنه التأسنيس المنذكور فني  تأسيسيجب التأسيس:  -و 

 اشغال الدهان.
 
 االسعار والكيل -ا 
قننديم كافننة المننواد والمصنننعيات والقطننع المعدنيننة مننن اينندي وسننكاكر تعتبننر االسننعار الفرديننة لجميننع االشننغال المعدنيننة شنناملة لت -

ومفصالت وخالفه مع اجور نقلها وتثبيتها بنالموقع والندهان ثالثنة وجنوه باالضنافة للتأسنيس لالعمنال الحديدينة وجمينع منا يلنزم 
 النجاز العمل على اكمل وجه حسب المخططات والمواصفات.

صام وغيره من البعد االكبر سواء منن النداخل او منن الخنارم كمنا هنو الحنال فني اعمنال وتكال جميع اعمال الحديد من ابواب  -
 المنجور ويشمل ذلك الزجام والدهان والقطع والخردوات وكل ما يلزم التمام العمل على احسن وجه وحسب موافقة المهندس.

د حلق الصام ويشمل ذلك الزجام وحلق الصنام وتكال جميع أنواع األلمنيوم من أبواب وشبابيك بالمتر المربع وذلك حسب أبعا -
 وكل ما يلزم إلتمام العمل على أحسن وجه وحسب موافقة المهندس.والمنخل المجلفن والقطع والخردوات 

 
 أعمال النجارة 6

 المقاييس -ا 
ييس تكنون علننى علنى المقناول ان يتحقنق ويتأكند منن صننحة المقناييس فني الموقنع بعند مراجعنة الفتحننات فني البنناء وجمينع المقنا

 مسؤولية المقاول حيث ان المقاييس المبينة على المخططات هي تقريبية.
 اوصاف المواد-ب 
 الخشبيجب ان يكون الخشب من فرز النخب االول وخاليا من جميع العيوب وخصوصا العيوب التالية 1-ب
 الشقوم الطويلة او المستديرة او العرضية. - 1
 عرضها عن ربع مليمتر. الشقوم الشعرية التي يزيد - 2
 سم(.2العقد الموجودة بالوجه ايا كان نوعها والتي يزيد قطرها عن ) - 3
 العقد الموجودة بالخشب ذي المقطع الصغير مهما صغر حجمها كالبي . - 4
 العقد التي تزيد سماكتها عن نصف سماكة وجه لوح الخشب. - 5
 لخشب والعقد المتحركة.العقد الحية التي ما تزال تحتوي على حشرة ا - 6
 ثقوب دودة الخشب. - 7
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 العصارة الزيتية بالخشب والتي ما تزال رطبة. - 8
 الخشب الغير مجفف والمحتوي على الرطوبة. - 9

وفي حالة عقندة صنغيرة متحركنة يمكنن ازالتهنا واالستعاضنة عنهنا بقطعنة خشنب صنغيرة جديندة منن نفنس ننوع ولنون الخشنب 
هنا بنالغراء فني نفنس المكنان وبحينث يكنون اتجناه اليناف القطعنة الجديندة فني نفنس اتجناه اليناف العقندة وبنفس الحجم وذلنك بتثبيت

 االصلية.
 
 الواح المعاكس )الفنير(: 2-ب

تتكون هذه االلواح من طبقات بعدد مفرد بحينث تكنون كنل طبقنة متعامندة منع الطبقنة السنابقة وتثبنت الطبقنات فنوم بعضنها  - 1
ملم( على االقنل ويمننع اسنتعمال سنماكة اقنل منن ذلنك اال اذا 5ساخن وبحيث تكون السماكة الكلية )البعر بالمصنع على ال

ورد نص صريا على غير ذلك وفي حالة كون لوح المعاكس يحتوي على ثالث طبقات فال يجنوز ان تزيند سنماكة الطبقنة 
 ( من السماكة الكلية.%60الوسطى عن )

على اكثر من ثالث طبقات ان تكون اليافهنا فني نفنس اتجناه اليناف النوجهتين متراوحنة في حالة كون لوح المعاكس يحتوي  - 2
 ( من السماكة الكلية.%60و  %40بين )

يجب الحصول على الواح المعاكس من مصدر يوافق عليه المهندس وحسب السماكات المطلوبة ومطابقة للعينة المقترحنة.  - 3
 كات قليلة ببعضها للحصول على السماكة المطلوبة للعينة المقترحة.وال يجوز للمقاول ان يلصق الواح ذات سما

يشترط في لوح المعاكس ان يكون خاليا من الوصالت الجانبية واي تداخل في اجزاء القلب والعقد المبينة والبقع واالسافين  - 4
 والعيوب الظاهرة والتموجات واثار مهاجمة حشرة الخشب واختالف االلوان.

ي وجهي لوح المعاكس ان يكنون منن الننوع القاسني والنناعم ويحندد ننوع الوجنه المسنتعمل للمنجنور بالمواصنفات يشترط ف - 5
 الخاصة او جدول الكميات.

 يجب استعمال المادة الالصقة التي تضمن اللصق بعد اخذ موافقة المهندس على نوعها. المواد الالصقة: 3-ب
تكون هذه االلواح غينر قابلنة لالحتنرام ومقاومنة للرطوبنة وتكنون بناللون يجب ان الواح البالستيك )الفورمايكا(: 4-ب

 المطلوب واما المع او غير المع وتكون من صناعة انجليزية او ماهو بمستواها مثل )فورمايكا او برستورب(.
 

 المسامير والبراغي: 5-ب

  عمال المسامير الضعيفة.تستعمل المسامير التي تناسب العمل من ناحية المقطع والطول وال يجوز است 

 .يجب ان تكون البراغي بقطر وطول يناسب نوع العمل 

 ( االسافين المستعملة مع البراغي تماثل رولبالمRawl Plug( او نوع )Rawl Plastic.وتثبت حسب تعليمات الصانع ) 

 قع باالحجام المطلوبة.يمنع استعمال االسافين من الخشب االبير ويجوز استعمال اسافين الخشب القاسي وتقص بالمو 

  .يشترط ان تكون البراغي الظاهرة من النحاس او الكروم وال يجوز استعمال براغي حديدية ظاهرة 
 

 الصناعة والتركيب -ا 
 يجري العمل بالمنجور طبقا للمخططات واصول وقواعد العمل. 1-م
تترك له الفرصة الكافينة للجفناف والنتخلص منن يقص الخشب في موعد مبكر عن الوقت الالزم الستعماله بالمنجور حتى  2-م

 الرطوبة وذلك بتعريضه للهواء.
مقاطع الخشب بالنسنبة لسنماكة او عنرر الخشنب هني المقناييس الصنافية للخشنب بعند النشنر والتنظينف والتنعنيم  ويجنب  3-م

 والتنظيف والتنعيم.المراعاة عند نشر الخشب ان  ينشر بمقاييس تزيد قليال عن مقاييس المخططات لحساب المسا 
 تعمل الوصالت بشكل لسان وتعشيق ومجرى وتغرى جيدا ويثبت فيها عند اللزوم مسمار خشبي بقطر مناسب.4 -م
ال يسما باستعمال المسامير الظاهرية العمال المنجور ويسما بالمسامير الرفيعة في حالة البني  الرفيعنة مثنل بني  تثبينت 5-م

هرة للنجنارة التني سنتدهن بندهان شنفاف والمصننوعة منن أخشناب خاصنة فيجنب ان تكنون الزجام وفي حالة االعمال الظنا
البراغي من النحاس او الكروم اما المنجور الذي سنيدهن بالندهان الزيناتي تخفنى البراغني تحنت سنطا الخشنب وتعبنأ هنذه 

 السماكة بالمعجونة المناسبة ويدهن فوقها.
 
 

 االبواب الخشبية -د 
خشبية حسنب االشنكال والمقناييس المبيننة علنى المخططنات وتجهنز االبنواب كاملنة بمنا فني ذلنك الحشنوات تعمل االبواب ال 1-د

والكشفات والخردوات حسب التفاصنيل المبيننة فيمنا بعند منا لنم ينذكر خنالف ذلنك ويركنب الزجنام حسنب السنماكة والننوع 
 المطلوب.

سم( 3البير على ان ال يزيد الفراغ بين هذه الخطوات عن )في حالة االبواب الكبس تعمل الحشوات الداخلية من الخشب ا 2-د
سم( ويعمل البرواز من خشب السويد الجل حفرها وتركيب السنكرة ضنمنها ويسنتعمل 3وال يقل عرر الواحدة منها عن )

 مم( زان او حسب المطلوب يكبس على وجهي الباب وحسب تعليمات وقبول المهندس.5المعاكس سماكة )
 
االبواب الخشبية حسب المبين علنى المخططنات ويعمنل لهنا لسنان يثبنت داخنل فنرز فني العنوارر الطولينة  تشكل حشوات 3-د

 سم(.1على جانبي الباب وبما ال يقل عن )
 ال تقبل االبواب التي تفتا وصالتها بسبب انكما  الخشب او الي سبب اخر كاستعمال الخشب الرطب او سوء المصنعية. 4-د
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 أسيسهتنظيف المنجور وت-ه 

يجب تنظيف وتنعيم المنجور جيدا بورم الزجنام بحينث يصنبا نناعم تمامنا وخالينا منن الخشنونة والتموجنات ويؤسنس بوجنه 
( وذلك حتى ال يتعرر المنجور للرطوبة خالل الفترة التي تسبق الدهان وهذا خنالف وجنه التأسنيس Linsead Oilزيت )

 المنصوص عنه في اشغال الدهان.
 
 معدنية لالبواب الخردوات ال -و 

يجب ان تكون الخردوات المعدنينة منن اجنود االصنناف التني يوافنق عليهنا المهنندس وال تقنل السنكاكر جنودة عنن يونينون او 
 حسب ما هو مطلوب.

 

 المحافظة على اشغال النجارة -ا 
التني يظهنر بهنا اي عينوب او  على المقاول ان يحافظ محافظة تامة على اشغال النجارة وعليه ان يقوم باستبدال جمينع االشنغال

 فتالن على حسابه الخاص ويكون المقاول مسؤوال عن ذلك حتى التسليم النهائي وخالل فترة الصيانة.
 
 االسعار والكيل -ح 
 تكال وتسعر اعمال النجارة اما بالقطعة الكاملة او بالمتر المربع او بالمتر الطولي حسب المبين في جدول الكميات. 1-ح
االسعار الفردية لجميع اشغال النجارة شاملة لجميع المواد والمصنعيات والخردوات المعدنينة والندهان كنامال حسنب  تعتبر 2-ح

مواصفات اشغال الدهان والزجام حسب المبين على المخططات او جدول الكمينات وجمينع منا يلنزم النجناز العمنل علنى 
 اكمل وجه.

 ا وارتفاعا من اقصى الحلق الى اقصاه.يكون الكيل لمساحة واجهة الباب ويؤخذ عرض3-ح
 

 أعمال البالط:  -7
 أ. المــواد

 اإلسمنت: يجب أن يكون بورتلند مطابقا للمواصفات القياسية البريطانية إلسمنت البورتلند. .1

اإلسنمنت األبننير: يجننب أن يكننون مطابقننا للمواصننفات القياسننية البريطانيننة إلسننمنت البورتلننند ويكننون مطابقننا للمواصننفات  .2
 القياسية البريطانية إلسمنت البورتلند ويكون من مصدر معتمد يوافق عليه المهندس.

الموزاييننك: يجننب أن يكننون ناتجننا عننن تكسننير حجننر الرخننام المحلنني إال إذا ذكننر ذلننك، أبننير أو ملننون ويكننون باالقيسننة  .3
 المطلوبة.

ة المنسوب المطلوب بالرمل والعدسية بنسنب حسنب ب. تحضير األرضيات: يطم تحت البالط فوم المدات األرضية أو العقدات لغاي
موافقة المهندس ويدك لضمان عدم إبقاء أي فجوات تحت البالط. كما ويجب عزل أرضيات الحمامات بواسطة التزفيت بالخي  

 قبل تركيب البالط.
 

 م. وصف عام للبالط

اليا من الفتال وصنحيا الوجنه واألطنراف بحينث يجب أن يكون البالط بمختلف أنواعه ومقاييسه متقن الصنع قائم الزوايا خ  .1
 إذا وضع أي بالط على وجه بالطة أخرى تنطبق عليها تماما دون أن يكون أي فراغ في الوسط أو الجوانب.

يجب أن ال يستعمل البالط قبل جفافه تماما ومضى مندة ال تقنل عنن سنتين يومنا علنى صنبه ولنذلك يتوجنب علنى المتعهند أن  .2
 ط قبل وقوع الحاجة إليه بمدة كافية.يوصي على صنع البال

أصناف بالط الموزاييك وسماكته: يكنون النبالط مؤلنف منن طبقتنين، طبقنة الوجنه والطبقنة الخلفينة بينهمنا رشنة خفيفنة منن  .د
 اإلسمنت وتكون السماكات الصافية للبالط بعد الجلي على الشكل التالي:

 أبعاد بالط الموزاييك  .1

 المقياس حد األدنى للسماكة الكليةال الحد األدنى لسماكة الوجه

 20x30 ملم20 ملم6

 25x25 ملم25 ملم8

 30x30 ملم27 ملم12

 40x40 ملم30 ملم12

أبعاد البانيل )النعل(: تكون أبعاد البانينل متطابقنة البعناد النبالط منن ناحينة الطنول أمنا ارتفناع البانينل فيكنون حسنب جندول  .2
ملم( وسماكة طبقة الوجنه ال تقنل 15يكون مشطوفا من األعلى وبسماكة كلية ) الكميات وطلب المهندس المشرف وعلى أن

 ملم(. 6ن )ع

 ه . نسب الخلط لبالط الموااييك والبالط اإلسمنتي 
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تكننون نسننب الخلننط لطبقننة الوجننه مننن جننزء إسننمنت أبننير أو ملننون، جننزء مسننحوم حجننر الرخننام األبننير )الكننوارتس(   .1
حجنام والكمينات الالزمنة لجعنل النبالط بالشنكل المطلنوب وحسنب تعليمنات المهنندس ويضاف إليه الموزايينك بناأللوان واأل

 ويجب خلط الكمية المناسبة بحيث يمكن استعمالها خالل نصف ساعة ويجب أن يكون هذا الوجه مقاوما للبلي والتنقير.

 بالحجم.( 1:1تكون نسب خلط طبقة الوجه من البالط اإلسمنتي من إسمنت البورتلند والرمل نسبة ) .2

 (.3:1طبقة الظهر تكون من إسمنت البورتلند والنحاتة نسبة ) .3

 صناعة بالط الموااييك   -و 

يصب البالط بقوالب جديدة صحيحة الجوانب خالية من أي عيوب وتكنون بالسنماكة الكافينة للحصنول علنى السنمك المعنين  .1
 (.4-1للبالط بعد الضغط كما هو موضـا في الجدول في البند )

 (.2كعم/سم150بالط تحت ضغط مائي يعادل السمك المطلوب للبالط وال يقل عن )يصنع ال .2

( ساعة بعد صناعته في مكان رطب به تهوية مستمرة ليجف ثم يغمر في الماء لمدة ثالثة أيام يحفظ 48يحفظ البالط لمدة ) .3
لرطوبة في هذا المكان تكون مرتفعنة وال بعدها في مكان به تهوية لمدة ثالثة أسابيع ليتم جفافه تماما مع مراعاة أن درجة ا

 ( لمنع التشقق.%60تقل عن )

( ثم يمعجن بمونة إسمنتية حجر الكاربورنندوم رقنم 80يجلى البالط ميكانيكيا باستعمال الرمل أو حجر الكاربورندوم رقم ) .4
دون تنعنيم ويسنتعمل فقطنم ( في حالة الجلي في الموقع يكتفي فقط بنالجلي الميكنانيكي والمعجننة  ويرسنل للتركينب بن140)

 بالطة واحدة على الجوانب كاملة الجلي والتنعيم.

 يتم جلي البالط بعد تركيبه في موقع العمل حسب الشروط الواردة  فيما بعد. .5

 تركيب البالط -ا

جوانب سم( ويركب قبل التنعيم ليتم جليه في الموقع ويركب على ال3يركب البالط فوم طبقة من الرمل بسمك ال يقل عن ) .1
 وفي األماكن الضيقة التي ال تصلها الجالية بالط كامل الجلي والتنعيم وال يدفع لذلك أي عالوة.

 يغطس البالط بالماء قبل التركيب مباشرة. .2

 يوضع ودعات من البالط لضبط المستوى والحلول في جميع أجزاء المبنى. .3

سنم( وتحتهنا 2الحجم وبحينث ال تقنل سنماكة الموننة عنن )( ب4:1يركب البالط بمونة من اإلسمنت والرمل والبودرة نسبة ) .4
طبقة من الرمل بالسماكة المطلوبة لتأمين التبليط على أحسن وجه كما ال يحنق للمتعهند أن يطلنب أي زينادة نتيجنة الرتفناع 

لتصنقة تمامنا األرضيات بسبب وجود أنابيب المياه أو التدفئة أو الكهرباء أو المجاري أو خالفنه علنى أن تكنون اللحامنات م
 على الخيط والشاقول ويكون السطا مستويا وعند قطع اإلغالم على الجوانب يجب أن القطع نظيفا بواسطة المنشار.

يركب نعل البالط على الجدران، مع مراعاة تحشية المونة تحته بشكل جيند ويجنب أن ال يظهنر النعنل عنن الجندران زينادة  .5
ية للنعل مع مستوى  وجه القسارة ويجب أن تطابق حلول النعل مع الحلول فني عن المقرر بحيث تكون حافة الكسحة العلو

 البالط األرضي.

يروب البالط بواسطة اإلسمنت األبير الصافي والمطنابق لإلسنمنت المسنتعمل فني عمنل وجنه النبالط أو بإضنافة األلنوان  .6
 الالزمة حسب المواصفات وإرشادات المهندس، بحيث تمأل اللصقات تماما.

 

: يكون البالط مجليا جليا بدائيا في المعمل، وبعد التركينب والتروينب يجلني فني الوقنع بواسنطة  جلي بالط الموااييك في الموق   -ع
الجاليات اآللية مع اسنتعمال أحجنار الكاربورنندوم تندريجيا بحينث ثنم األنعنم... النخ. حتنى النعومنة التامنة وبعندها يلمنع النبالط 

بة منع األمنالح الخاصنة للتلمينع ويجنب أن ينهني بندون تنرك نتنؤات بنين النبالط أو أي غبنا  باستعمال قرص الرصاص للجال
خصوصا الحواف تحت البانيل وتغسل الحلول ويروب بعند انتهناء كنل وجنه منن الجلني باإلسنمنت األبنير مضنافا إليهنا بنولي 

 بوند.

نتبنه لهنذه الغاينة لنذلك علنى المقناول أن يعلنم المهنندس للمهندس الحق بمراقبة الصنع في المعمل بواسنطة منن ي مراقبة الصن :  -غ 
خطيا عن تاريخ المباشرة بالعمل وذلك قبل أسبوع على األقل منع العلنم بنأن هنذه المراقبنة ال تخلني المتعهند منن مسنؤوليته بنأن 

 يكون البالط الوارد إلى الورشة مطابقا للشروط المطلوبة.

 

 يفحص بالط الموااييك والبالط اإلسمنت  -ا

للمهندس الحق بأن يرسل على نفقة المقاول إلى أي مختبر لفحص المواد عينات من البالط النوارد إلنى الورشنة لفحصنها،   .1
 واختبار متانتها بالطريقة التي يستنسبها المختبر.

ى يجب أن يطابق البالط المفحوص شنروط الفحنص المبيننة تالينا، وخنالف ذلنك ينرفر النبالط  المنورد إلنى الموقنع، وعلن .2
 المقاول تجهيز بالط صالا عوضا عنه وعلى حسابه الخاص.

    ( 21مم( بعد إدارة القرص ألف دورة لمدة )90التآكل: يجب أن ال يزيد طول شق التآكل اإلسمنتي عن .)ثانية 

    ( 2,5الوزن النوعي: أن ال يقل الوزن النوعي ألي صنف من البالط عن.) 
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 بالط البورسالن الصيني  -ن

 البالط: مواصفات .1

    .يكون بالط البورسالن أبير أو ملون بالقياس المطلوب ومن المصدر المطلوب 

      يجب أن يكون البورسالن منن النخنب األول صننع أحند المصنانع المعروفنة التني يوافنق عليهنا المهنندس وتكنون أقيسنتها
 هندس على نوع البالط المراد استعماله.متساوية تماما ووجهها خاليا من الفتال ولونها منسجما ويجب أخذ موافقة الم

 طريقة تركيب البالط الصيني .2

  ( ثم يقصنر وجنه مرشنه لتسنهيل الجندران بموننة منن اإلسنمنت والرمنل نسنبة 3ير  الجدار بطبقة رشة إسمنتية سمك )ملم
 ( ويجب أن يكون السطا مستويا وشاقوليا وحزز الوجه لتتماسك معه مونة البالط.4:1)

 ( ساعة حتى يصل درجة التشبع.24لماء لمدة)ينقع البالط با 

 ( وبالسنمك النالزم بحينث ال يقنل عنن 4:1يلصق البالط في مسنتوى رأسني وشناقولي بموننة منن اإلسنمنت و الرمنل تسنبى )
 ملم(.6)

 عبأ جميع الحلول وتمسا الروبة الفائضة بقطعة قما  رطبة قبل أن تجف الروبة.وت ،بالط بروبة اإلسمنت األبيريروب ال 

 تكون اللصقات مستقيمة وعرضها متساوي ويستعمل لهذه الغاية الخيطان والمسامير.كب البالط بخطوط أفقيا وعموديا وير 

  تعمل في بالط البورسالن جميع الفتحات والثقوب الالزمة للتمديندات واألدوات الصنحية وتسنوى معهنا بالشنكل النهنائي بعند
 تعليمات وموافقة المهندس. التركيب بحيث ال يظهر أي فارم أو عيوب وحسب

   ملم الرضيات السيراميك وجدران البالط الصيني. 2يتم استخدام مصلبات بالستيكية سماكة 

 .يجب أن يكون وجه البالط بعد التركيب مستويا وشاقوليا 

 

 ه.  بالط السيراميك 

اليننة وملننون حسننب األلننوان مواصننفات الننبالط:  يكننون بننالط السننيراميك مصنننوعا مننن مننادة فخاريننة ومحننروم بحننرارة ع  .1
ملم ويجل أن يكنون منن فنرز النخنب األول وبحينث يقندم بيننات تثبنت 8المطلوبة وبالقياس المطلوب وبحيث تكون السماكة 

 ذلك ويكون من صنع إحدى المصانع العالمية الشهيرة ويجب أن ال يتأثر هذا البالط بالحوامر.

( بسنماكة ال تقنل 4:1انية باسنتعمال موننه إسنمنتية منع الحصنى نسنبة )طريقة تركيب البالط: يركب البالط على مدة خرس  .2
سم( بعد أن يأخذ المتعهد ميزانية كاملة للمساحات المراد تغطيتها بالبالط ثم يوضع فوم المندة روبنة منن اإلسنمنت  4عن )

يندوي لضنبط مسنتوى  األبير ويثبت البالط فوم هذه الروبة جيدا بحيث تتخلل الحلنول منن حنول النبالط ويسنتعمل مينزان
 سطا البالط.

المـــونة : يجب أن يتم خلط المون بكميات قليلة يمكنن اسنتهالكها خنالل مندة ال تزيند عنن نصنف سناعة وتنرفر جمينع المنون   -س
 التي يمضي عليها أكثر من تلك المدة وال يسما بإضافة إسمنت إليها واعادة استعمالها.

 

  األسعار والكيل -م

فرديننة شنناملة لعمننوم التكنناليف الالزمننة لنجنناز العمننل علننى أكمننل وجننه مننن تقننديم الننبالط والمننون وأجننور تعتبننر األسننعار ال .1
المصانعة للتركيب والطمم من رمل أو خرسانة والتروينب لنبالط السنيراميك والتروينب والجلني والتنعنيم لنبالط الموزايينك 

 وال يدفع عالوة للتشاريك والضياع.

 .ذ األبعاد طوال وعرضاخسيا صافيا للمساحات التي يجرى تبليطها فعال وتؤيكال بالط األرضيات كيال هند .2

 ألجزاء التي نفذت فعال.ا على ويكون محماليكال النعل )البانيل( ال  .3

يكنال النبالط الصنيني كنيال هندسنيا صنافيا بعند حسنم عمنوم الفتحنات ويحسنب عننه بنالمتر المربنع دون دفنع عنالوة للنبالط   .4
 شامال للقصارة الالزمة ومرشه تحت البالط والمونة والترويب وجميع ما يلزم . المبروم ويعتبر السعر
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 االعمال الصحية -4

 

على المقاول ان يقدم جميع المواد الالزمة لالعمال الصحية وحدات او مواسير او تمديند او اينة اشنياء اخنرى الزمنة النهناء  1-ا

 المهندس. االعمال الصحية حسب المواصفات والمخططات وحسب تعليمات

 .لمثبتة عليهيجب تثبيت جميع الوحدات الصحية بطريقة صحيحة وسليمة وعمودية على الحائط ا 3-ا

جميع القطع المستعملة في تثبيت الوحدات الصحية يجب ان تكون مدهونة مسبقا وكذلك جميع المواسير والمحنابس الظناهرة  4-ا

 كروم المطلي.في الحمامات والمطابخ والمراحير يجب ان تكون من ال

"( والسننيفونات االرضننية والعلننب وعلننب التفتنني  والتجميننع واالكننواع 8"، 6"، 4"، 2جميننع المواسننير بمختلننف اقطارهننا ) 5-ا

 .الوصالت الالزمة تكون من اجود انواع البالستيك ويجب استعمال الحلقات المطاطية عند

مع ما يلزمها من حلقات مطاطية او سواها لوصلها بالمواسنير لبالستيك من اجود انواع ابوصة(  4سيفونات ارضية قطر )  6-ا

 .نظيفة وسليمةوالمحافظة عليها وتثبيتها في مواقعها بحيث ال تتحرك خالل عمليات صب االرضيات او االسقف 

 بوصننة( مننع مننا يلزمهننا مننن حلقننات مطاطيننة او سننواها لوصننلها بالمواسننير 4تيهننات بالسننتيك مننن اجننود االصننناف وبقطننر ) 8-ا

البالسننتيكية االخننرى وتثبيتهننا فنني مواقعهننا فنني االسننقف او الجنندران او خارجهننا بحيننث ال تتحننرك خننالل عمليننات الصننب 

 .وسليمةوالمحافظة عليها نظيفة 

بوصننة( مننع مننا يلزمهننا مننن حلقننات مطاطيننة او سننواها لوصننل المواسننير شننامال التركيننب فنني  6مواسننير بالسننتيك قطننر ) 10-ا

 .زم. لتفتي  وحيثما يلاالرضيات وربطها بغرف ا

يجب ان توضع جميع السيفونات والمواسير الالزمة للتصريف في الصبات واالسقف وذلك قبل الصب بعد المرحلنة الحالينة  12-ا

 .طبقة من الزفتةوبدء االعمال الجديدة كما ويجب ان تغلف المواسير الالزمة للتصريف ب

ية يجننب ان تكنون حسننب مواصننفات التننيكن وجمينع المواسننير الحديديننة مننن جمينع لننوازم وقطننع ووصنالت الشننبكة البالسننتيك 13-ا

، 1.25، 1ملنم( لمواسنير ) 3.25بوصنة( و ) 3/4، 1/2ملم( لمواسنير ) 2.65الحديد المجلفن )عكا( بسماكة ال تقل عن )

اسنطة منرابط بوصة(.  وعلى المقاول ان يثبنت المواسنير تحنت القصنارة بو 2ملم( لمواسير ) 3.6بوصة( وسماكة ) 1.50

 متر( وعند الوصالت وحيثما يلزم. 2وعلى مسافات ال تزيد عن )

سنم(  4×4تكون جميع الحوامل )الدكيتات( التي تستعمل لتركيب االدوات الصحية من الزواينا المجلفننة بقيناس ال يقنل عنن ) 14-ا

 وان يتم اصالح القصارة بشكل متقن في اماكن تركيب هذه الحوامل.

ث ال تتعنرر المواسير الظاهرة والوصالت والحنفيات من اجود انواع الكروم وان يتم تركيبهنا بشنكل فنني بحينتكون جميع  15-ا

يجب استعمال مفاتيا عدة خاصة لهذا الغرر وال تستعمل المفاتيا ذات االسننان )مفتناح انجلينزي( فني ، وللكشط او الخد 

 وصلة عليها آثار الخدو  او اي كشط. تركيب الحنفيات او وصالت الكروم وسوف ترفر اية حنفية او

تقدم عينات من كل صنف من االصنناف قبنل التركينب الخنذ موافقنة المهنندس المشنرف وال يجنوز تركينب اي ننوع مخنالف  16-ا

 لالنواع والعينات المقدمة بدون اخذ الموافقة الخطية من المهندس المشرف.

ساخنة بالضغط قبل تغطيتهنا بالقصنارة، وكنذلك يجنب فحنص جمينع شنبكات يجب ان تفحص جميع تمديدات المياه الباردة وال 17-ا

ل اجنراء االصنالح النالزم .  وفني حالنة وجنود اي تنفنيس فعلنى المقناواالمجاري والصرف للتأكد منن عندم وجنود تنفنيس بهن

 الفحص مرة اخرى. ةعادوا

ملم( وتلف باحكام وذلك قبنل تغطينة  6ال تقل عن )يجب ان تغلف الخطوط الرئيسية للمياه الساخنة بعازل بالستيكي بسماكة  18-ا

 هذه المواسير بالقصارة.

 عند تركيب مواسير الحديد يجب لف االسنان بمادة الكتكت ودهنها قبل وبعد الكتكت بدهان اساس ضد الصدأ. 19-ا

 .ت والحماالتوصة( كاملة مع الوصالب 0.5ملم( قياس ) 2.65مواسير مياه مجلفنة/عكا ازرم )تيكن( سماكة ) 20-ا

 مواسير مياه مجلفنة كما في البند السابق ولكن مع العزل وذلك حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس  21-ا

 بوصة( كاملة مع المحابس والوصالت والحماالت.   1ملم( قياس ) 3.25سماكة )اسير مجلفنة مو 24-ا

 ة( كاملة مع الحماالت الوصالت والمحابس.  بوص 3/4ملم(قياس ) 2.65سماكة ) واسير مجلفنةم 25-ا

 يجب ان تكون جميع المواد والقطع والمواسير والتجهيزات المستعملة حائزة على شهادة التيكن. 26-ا
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 ول الكمياتجد .9
 

 التفاصيل شمولية االسعار

 .طينيةالحصول على شهادة مطابقة لجميع المواد الموردة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلس  عام
 ( اعداد مخططات قبل البدء بالتنفيذShop Drawing)  المستخدمة والتثبيت واالبعاد طعالمقايها علموضحا ،

 .والحصول على موافقة المهندس المشرف عليها قبل المباشرة بالتنفيذ أعمال المشروعوذلك لجميع 
 وذلك -اة الزمن الالزم للتوريدمع مراع- وكذلك المصنعيةلجميع االعمال للمواد  /كتالوجاتتقديم عينات ،

  للحصول على موافقة المهندس قبل التوريد.
 الفحوصات المخبرية. 
 .نقل اية عوائق في منطقة العمل وتعيق تنفيذ العمل واعادة تركيبها حسب تعليمات المهندس 
 من قبل المهندس المشرف. يتم تحدديها الخطة اللونية /اللون 
 إعادة الوضع إلى ما كان عليه بعد تنفيذ األعمال وخاصة تلك و ،يذ االعمالإصالح اية اضرار تنتل من تنف

 .األعمال التي تحتام إلى حفريات
  تسليمها للمهندس " حسب تعليمات المهندس المشرف لجميع االعمالالمواد التي يتم ازالتها  بجميعالتصرف

 ."المشرف او التخلص منها خارم الموقع للمواقع المخصصة لذلك
 ف الموقع من مخلفات العملتنظي. 
  ومعالجة اية تعارضات ان وجدت الكهربائية واالنشائية والمعماريةبين االعمال المكيكانية و التنسيق. 

الااابالط والرخاااام 

  والجرانيت

 .جميع ألوان البالط والرخام والجرانيت وكذلك الروبة خاضعة لموافقة المهندس المشرف 
  الجاهزة.الروبة للبالط تكون من الروبة 
 .زوايا األلمنيوم في األماكن التي تتطلب ذلك 
 وايا والحواف البارزة في الجدران واالرضيات.زويا حماية بالستيكية ربع دائرة للز 
 .فرشة الطمم من الحصمة )عدسية ( والمونة تحت البالط في االماكن التي يتم فيها خلع بالط 
  صم الفتحاتلالعمال المنفذة بعد خالكيل هندسي. 
 بعد ذلك تأهيل السطا الستقبال فقته وتكسير بالط الواجهات القائم واخرام مخلفات الكسر خارم الموقع وعلى ن

 البالط الجديد.
  ازالة المغسلة، المرحار، والخزائن وأية موجودات قائمة على الحوائط، والتصرف بها حسب تعليمات المهندس

 المشرف.
 ( ز، انارة...اباريفك القطع الكهربائية الراكبة).على البالط القائم واعادة تركيبها على البالط الجديد 

الاااااااااااااااااااااااادهان 

والطراشاااااااااااااااة 

والجااااااااااااااااااابس 

والمنجااااااااااااااااور 

 الخشبي

  توريد وتخزين المواد والمصنعية والسقاالت والساللم والعدة وااليدي العاملة وكذلك تنظيف ومعجنة وتنعيم
ضافة الى المحافظة على النظافة وتنظيف الموقع ومعالجة السطوح ودهانها بعدد الوجوه المنصوص عليها، باال
 وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل بموجب المواصفات الفنية.

  يتم فتحها باشراف المهندس.وبتاريخ حديث وتوريد مواد الطراشة والدهان بواسطة براميل مغلقة 
 يذ الطراشة والدهان الي مكان توريد المواد والمصانعة وعمل العينات وتحضير الواجهات حماية االعمال وتنف

 واي ارتفاع و ذلك حسب المواصفات.
 .فك القطع الكهربائية الراكبة ) اباريز ، انارة ... ( واعادتها الى مكانها عند االنتهاء من اعمال الدهان 

االعماااااااااااااااااااااال 

 الميكانيكية

 ات والتثبيت المؤقت والنهائي .التثبيت والمرابط والجسور والحماالت والعالق    
  والتشغيل.الفحص      
  جميع انواع القطع والمواد وغيره من وصالت ومحابس ورمل واسمنت وغيره الالزم للتركيب النهاء االعمال

     حسب المواصفات .
 الدهان الالزم ضد الصدأ وغيره.و لحام والوصل والقلوظة المطلوبة جميع اعمال ال   
 الموافقات الالزمة الحصول على التنسيق مع الجهات المختلفة ووشبكة التصريف العامة المياه والمجاري ب شبك

 قبل البدء بتنفيذ االعمال.

االعماااااااااااااااااااااال 

 الكهربائية 

 والمتابعة مع  ،تشغيلالوفحص، وال ،االكسسواراتجميع لدهان واالقص، الحفر، الردم، التثبيت و  جميع أعمال
 الخ. فحوصاتات وتمديدات وشبك وتحضير وثائق ومخططشركة الكهرباء مثال 

 (  برابي )مواسيرPVC   الكوابل \وباحجام تتناسب مع عدد االسالك  20,25,32,38,50باقطار مختلفة
     المستعملة، و يجب أن تكون مقاومة للحريق.

 نارة والتغيير بشدة االضاءة.احضار شهادة فحص منشأ وعمر وحدات اال    
 ب أن تكون مرقمة ومسعرة.ك يجاالسالاالباريز، المفاتيا، الكوابل، و جميع    
  ²ملم 1.5 3االسالك، والكوابل للربط فيما بين النقاط والقطع والقواطع الكهربائية. وتكون  اسالك التوصيل  ,
     او كوابل حسب تعليمات المهندس المشرف. ²ملم4 3, ²ملم2.5 3
 رئيسي لغاية اللوحة الرئيسيةالخط ال جميع الكوابل والتمديدات والحفر والردم والفر  الالزم للخطوط فيما بين ،
       الفرعية واللوحات االخرى. اللوحةو
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 "مرفقة بمجلد منفصل"                     المخططات .10
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 )على المقاول االلتاام بتعبئة النمو ا(

 المناقصة عررنمو ا  .11
 

 كتاب عرر المناقصة    (1نمو ا رقم )

Letter of tender 

 

 الحكومية في المدينة تطوير المدارستنفي  أشغال  مناقصةوع: المشر

 RamMun/RM/2020/012رقم:  مناقصة
 

 

 

 .............................إلى السادة )الجهة المشترية ( : .........................................................

 طة به ,كما قمنا بدراسة شروط العقد ,والمواصفات,لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرف على الظروف المحي

: ق عرر المناقصة,والجداول األخرى، ومالحق العطاء ذات األرقاموملح ات،والمخططات, وجدول الكمي

................................ المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع المذكور أعاله . ونعرر نحن الموقعين أدناه أن نقوم 

ألشغال وانجازها وتسليمها وإصالح أية عيوب فيها وفقا لهذا العرر الذي يشمل كل هذه الوثائق المدرجة بتنفيذ ا

أعاله مقابل مبلغ إجمالي وقدره : 

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

 يصبا مستحقا لنا بموجب شروط العقد .  أو إي مبلغ أخر

 

إننا نقبل تعين "مجلس فر الخالفات "بموجب "الفصل العشرين " من شروط العقند وسنوف نقنوم باالتفنام علنى تعينين 

 أعضائه حسب ملحق عرر المناقصة.  

 

وأن يبقنى العنرر  ( يومنا منن التناريخ النهنائي إلينداع العنرور,90نوافق على االلتزام بعنرر المناقصنة هنذا لمندة )

ملزما لنا ,ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة االلتزام هذه .كما نقر بنان ملحنق عنرر المناقصنة يشنمل جنزءا 

 ال يتجزأ من "كتاب عرر المناقصة ".

 ( من شروط العقد ,وان نباشر العمنل4/2نتعهد في حال قبول عرضنا ,أن نقدم ضمان األداء المطلوب بموجب المادة )

بتنناريخ أمننر المباشننرة, وان ننجننز األشننغال ونسننلمها ونصننلا أيننة عيننوب فيهننا وفقننا لمتطلبننات وثننائق العقنند خننالل "منندة 

 االنجاز".

 

وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا ,والى إن يتم ذلك ,فان "كتناب عنرر المناقصنة "هنذا منع "كتناب القبنول 

 يعتبر عقدا ملزما فيما بيننا .أو قرار اإلحالة " الذي تصدرونه 

 ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول اقل العرور قيمة أو إي من العرور التي تقدم إليكم . 

 

 . 2020حرر ه ا العرر في اليوم : ....................من شهر :..................عام :

 

 ............................توقي   المناقص :........................................
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 ( قائمة بيانات العطا 2نمو ا )

Appendix to tender      
 

 الحكومية في المدينة  تطوير المدارسمناقصة تنفي  أشغال المشروع: 
 RamMun/RM/2020/012مناقصة رقم: 

 التحديدات رقم المادة البيــــان

 :الجهة المشتريةاسم 
 عنوانه:

1/1/2/2 
 1/3و

 ية رام هللابلد
 شارع عيسى ايادة

 شيكل جديد" 15,000مبلق مقطوع بقيمة " التعليمات كفالة المناقصة

 ( من قيمة األعمال المنف ة فعلياا %5) التعليمات كفالة إصالح العيوب

 1/1/3/3 مدة اإلنجاا لألشغال
 

يوما تقويميا من تاريخ أمر المباشرة شاملة ( 120)
 االعياد الرسمية والعطل.

 ( يوما تقويميا365) 1/1/3/7 فترة اإلشعار بإصالح العيوب

 القوانين الفلسطينية السارية المفعول 1/4 القانون ال ر يحكم العقد

 اللغة العربية 1/4 اللغة المعتمدة في العقد

 اللغة العربية 1/4 لغة االتصال

المدة التي سيمنع فيها المقاول حل الدخول إلى 
 الموق 

 يام تقويمية من تاريخ أمر المباشرة.( أ7) 2/1

 قيمة ضمان األدا 
 .قيمة ضمان إصالح العيوب

 ( من "قيمة العقد المقبولة"10%) 4/2
 ( من قيمة قيمة األعمال المنف ة فعلياا 5%)

حسب الخطة  وساعة عمل بفعاليات متداخلة 24 6/5 أوقات العمل
 التي يتم اعتمادها للمشروع.

اشرة العمل بعد التاريخ المحدد الفترة المحددة لمب
 للمباشرة

 ( أيام7) 8/1

 من قيمة العقد االجمالية بعد التنفي  0.001 8/7 قيمة تعويضات التأخير

 بعد التنفي  للعقدمن القيمة االجمالية  %10 8/7 الحد األقصى لقيمة تعويضات التأخير

المدة المحددة لدف  المبلق المستحل بعد التصديل 
 الكميات المنجاةعلى كشف 

 ( يوم28) 

 الشيكل الجديد 14/15 عمالت الدف  للمقاول

يتم التأمين على الموظفين والعمال وطاقم االشراف  18/1 تقديم وثائل التأمينات
 ومواق  العمل وأمالك الغير

 من كل دفعة مستحقة %10 14/3 نسبة المحتجاات

 من عضو  واحد 20/2 تشكيل مجلس فّر الخالفات

 ( يوم14) 20/2 ترة تعيين مجلس فّر الخالفاتف

الجهة التي تعين أعضا  مجلس فّر الخالفات 
 في حالة عدم االتفاق بين الفريقين

التحكيم مؤسسيا من خالل غرفة التحكيم الدولية  20/3
الفلسطينية ووفقا الجرا اتها و لك لتنظيم التحكيم 

 واالشراف عليه.

تخلف األطراف  سلطة تعيين المحكمين في حالة
 عن التعيين

 غرفة التحكيم الدولية الفلسطينية 20/1

 ثالثة أعضا  20/6 عدد أعضا  هيئة التحكيم

بموجب قانون التحكيم الفلسطيني الناف  والقواعد  20/1 القواعد اإلجرائية للتحكيم
 .االجرائية لغرفة التحكيم الدولية الفلسطينية
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رقم 
البنــــــــــدالبند

سعر الوحدةالكميةالوحدة
(شيكل)

السعر االجمالي
(شيكل)

1.0

ذ االعمال التحضيرية للمصعد ومحيطه، والسعر يشمل: *قص جزء من عقدة ف تنف ال أجور وت
المظلة القائمة باستخدام معدات هيدروليكية خاصة، *قص جزء من الجدران الحجرية لواجهة البناء
باالبعاد الالزمة لتوسعة الشبابيك لتصبح أبواب للمصعد في الطوابق المختلفة، *ازالة العوائق
القائمة في منطقة العمل مثال الشبابيك واألبواب والحمايات والتصرف بها حسب تعليمات
المهندس، *االعمدة والجسور الخرسانية المسلحة من باطون B250 والالزمة لتقليل أبعاد الفتحات
حسب االبعاد المطلوبة، *القصارة والحف والتنعيم والطراشة والدهان للواجهة خلف المصعد
واألعمدة الدائرية بمدخل المبنى واالسطح الظاهرة للمظلة مع استكمال الحجر على محيطها بنفس
- مع مواسير مواصفات الحجر القائم، *نقل وتشغيل وحدات التكييف الخارجية-في منطقة العمل
النحاس والتوصيالت وكل ما يلزم،*فك وإعادة تركيب وتشغيل كاميرا موجودة حاليا عند المظلة
الخارجية والمدخل الرئيسي واعادة تركيبها حسب تعليمات المهندس مع المواسير الحرارية
CAT7A S والتوصيل  بالسويتش /FTP22AWG  وكابل OBO نوع PVC والترنكات
الموجود في المدرسة، (Datwyler, R&M, 3M ) *جميع االعمال المدنية والميكانيكية
والكهربائية الالزمة للتنفيذ والتشغيل، واصالح أية اضرار تنتج من تنفيذ االعمال، وتنفيذ كل ما

يلزم حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد.

1مقطوع

االعمال المدنية2.0

أعمال الباطون والحجر2.1

2.1.1
أجور وتكاليف تقديم وصب خرسانة مسلحة من نوع B300 (بمحتوى اسمنت 300كغم/م3 كحد
ادنى) وذلك ألساسات وجدران حفرة المصعد، والسعر يشمل: *ازالة االرضيات القائمة والحفر
حتى الوصول لمنسوب التأسيس المطلوب، *طبقة النظافة بسمك 10سم من باطون B200، *حديد
التسليح، *العزل لألساسات والجدران من الخارج والداخل، *الصفائح المعدنية المجلفنة
واالكسسوات الالزمة للتثبيت حسب مواصفات الشركة المصنعة والالزمة لتركيب هيكل المصعد،
*الطمم خلف الجدران باستخدام حصمة موحدة الحجم، *معالجة محيط المصعد لمنع دخول المياه،
*اصالح أية أضرار تنتج من تنفيذ االشغال واعادة االوضاع  كما كانت، وتنفيذ كل ما يلزم

بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد.

4م3

2.1.2
Fairface اجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال جدار من الخرسانة المسلحة والملساء االوجه
بسماكة 20سم من باطون B300 بمحاذاة السور القائم لساحة المقصف، والسعر يشمل: *الحفر
للمنسوب المطلوب ولالبعاد المحددة بالمخطط، قاعدة من الدبش والباطون "مقعد أسفل الجدار"
* قاعدة مسلحة ضمن نسبة 60% باطون (B250) و40% حجارة حجم ال يزيد عن 15سم،
المقعد المذكور للجدار الخرساني، *قصارة االسطح الظاهرة من المقعد، *معالجة االلتقاء مع
الجدار القائم وعمل التثامين حيثما يلزم، اصالح أية اضرار تنتج من تنفيذ االشغال واعادة
االوضاع كما كانت، وتنفيذ كل ما يلزم حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس

المشرف ضمن حدود العقد. والكيل هندسي لحجم باطون السور والمقعد من الدبش و الباطون.

14م2

2.1.3
اجور وتكاليف توريد وبناء واجهة حجرية بسماكة 15سم وارتفاع 20-100سم وبنفس
مواصفات الحجر القائم وذلك لتغطية الجزء المكشوف من جدار البناء القائم بناء على المناسيب،
: *باطون خلف الحجر مسلح  بشبكة من الحديد قطر 10ملم /20سم باالتجاهين، والسعر يشمل
*المونة االسمنتية، *أعمال التثبيت الالزمة للجدار، *تنظيف الحجر، *جبه حجرية ملفوفة الوجه،
*الكحلة، *التثمينة حيثما يلزم، وتنفيذ كل ما يلزم حسب المخططات والمواصفات وتعليمات

المهندس المشرف ضمن حدود العقد. والكيل بالمتر المربع لمساحة واجهة الحجر فقط.

13م2

أعمال االرضيات2.2
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال بالط أرضيات اسمنتي بسماكة 30ملم وذلك لمدخل المدرسة2.2.1

: والحفر/الطمم الرئيس وممر ذوي االحتياجات الخاصة حسب البنود التالية، والسعر يشمل
للمناسيب المطلوبة، *بيس كورس نخب اول سماكة 20سم بعد الدحل، *المونة االسمنتية والطمم
من الرمل والسمسم باالبعاد الالزمة والروبة والتثامين على المحيط، *مدة*مدة خرسانية مسلحة
بسماكة 10سم من باطون B250 وشبكة حديد قطر 10ملم /20سم باالتجاهين، *الحبسات

الخرسانية المسلحة أينما يلزم، *اصالح أية اضرار

المجموع ينقل الى الصفحة الالحقة

بلدية رام هللا - لجنة ضريبة المعارف

جدول الكميات واالسعار رقم 1: تطوير مدرسة عزيز شاهين
جدول الكميات واالسعار رقم 1-1 االعمال المدنية
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رقم 
البند

سعر الوحدةالكميةالوحدةالبنــــــــــد
(شيكل)

السعر االجمالي
(شيكل)

المجموع منقول من الصفحة السابقة

تنتج من تنفيذ االشغال واعادة االوضاع كما كانت، وتنفيذ كل ما يلزم حسب المخططات
. والكيل هندسي لمساحة المسقط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد

االفقي لالعمال المنفذة.
بالط ارضيات لمدخل المدرسة الرئيس، والسعر يشمل: *ازالة البالط القائم، *عتبات أبواب1

المصعد في الطوابق المختلفة من الرخام البلدي نخب أول .
20م2

: *ازالة الممر القائم2 بالط ارضيات لممر ذوي االحتياجات الخاصة وحيثما يلزم، والسعر يشمل
والدرجة المحاذية لجدار الحديقة،  *البزرة لجميع االسطح الظاهرة عند حوض الزراعة -بجانب

المدخل- وجوانب الممر  الظاهرة.

10م2

2.2.2
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال بالط اسمنتي متداخل بأبعاد (10*20*6)سم صناعة محلية
من أجود األنواع وذلك للساحة المحاذية لمقصف المدرسة وباأللوان واألشكال المختلفة التي
يحددها المهندس، والسعر يشمل: *ازالة األرضيات القائمة والحفر حتى الوصول لمنسوب
التأسيس المطلوب، *ازالة العوائق في منطقة العمل "مثال سالت المهمالت،المقاعد، األشجار في
..."  واعادة تركيبها/نقلها حسب تعليمات المهندس، *طبقة من موقع العمل، أحواض الزراعة
البيس كورس والسمسمية بسماكة 15سم و5سم بحد أدنى بعد الدحل على التوالي وبالسماكة
الالزمة للوصول الى المنسوب المطلوب، *تعبئة الفراغات بين حلول البالط بالرمل النظيف،
fair face، *البزرة لجميع االسطح  - *التثمينة والحبسات الخرسانية المسلحة -حيثما يلزم
الخرسانية  الظاهرة وذلك لحوض الزراعة العلوي وحسب القائم *اصالح أية اضرار تنتج من
تنفيذ االعمال،  وتنفيذ كل ما يلزم حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
.  يطلب تقديم مخطط للتنفيذ موضحا عليه االبعاد والمناسيب للربط مع ضمن حدود العقد

االرضيات المحيطة. والكيل هندسي بالمتر المربع للمسقط االفقي لمساحة البالط فقط.

120م2

2.2.3
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال درج من الحجر االبيض اللون بسماكة 5سم وعرض كلي
38سم من النوع المسمسم طب نخب أول (من محاجر عصيرة) بنسبة امتصاص ال تزيد عن
%1، وذلك لدرج الساحة المحاذية للمقصف، والسعر يشمل: *الطمم بمواد مختارة والدحل
للوصول الى المنسوب المطلوب، *بيسكورس نخب اول بسماكة 20سم *خرسانه مسلحة
(B250) للدرج وحديد تسليح قطر 10ملم كل 20سم باالتجاهين"، *طبقة من النايلون بسماكة
0.3 ملم تحت الشاحط ، *المرايا من نفس نوع الحجر *المونة اإلسمنتية،  *تنظيف الحجر
والكحلة باستخدام االسمنت األبيض والرمل، وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المواصفات والمخططات

وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد. الكيل هندسي للمتر الطولي لدعسات الدرج فقط.

42م.ط

االعمال المعدنية2.3
2.3.1"Galvanazed stee l" أجور وتكاليف توريد وتركيب درابزين معدني من حديد مجلفن

بارتفاع 75سم لممر ذوي االحتياجات الخاصة -مدخل المدرسة الرئيسي- وبما ال يتعارض مع
استمرارية الحركة في الممر المحاذي، يتكون الهيكل المعدني للدرابزين من العناصر األفقية قطر
1"-1.5" وسمك 2ملم والعمودية قطر1.5انش وسماكة 2ملم، وبحيث تكون االعمدة على مسافات
ال تزيد عن 1.0م وعند البداية والنهاية ومنطقة االنحناء للممر، والسعر يشمل: *ازالة الدرابزين
القائم *جميع القطع المعدنية (فلنجات ودسر، الخ.....) والخرسانة الالزمه للتثبيت واللحام،
*اصالح أية اضرار تنتج من تنفيذ االعمال، وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المواصفات والمخططات

.(*A14 ) . وتعليمات المهندس ضمن حدود العقد

13م.ط

أجور وتكاليف فك  البوابة الرئيسية مع الحلق واعادة تركيبهم على الحافة الداخلية للجدار،2.3.2
والسعر يشمل:* معالجة أية أضرار قد تنتج في تنفيذ االعمال، *اللحام و التثبيت باستخدام البراغي
الخاصة و استبدال األيدي بأخرى صناعة اوروبية و الزرافيل من نفس المنشأ وكافة
* الدهان بوجه أساس ووجهين زياتي حسب اللون الذي يختاره االكسسوارات الضرورية، 

المهندس وكل ما يلزم التمام العمل حسب تعليمات المهندس المشرف.

1عدد

 أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال مظلة معدنية في الساحة المحاذية للمقصف بأبعاد (5*25)م2.3.3
تقريبا، مكونة من هيكل معدني مجلفن من الجسور واالعمدة والصفائح المعدنية باالبعاد
والسماكات الموضحة في المخطط، وألواح البوليكربونيت المفرغ سماكة 10ملم درجة شفافية
%70 واللون الذي يحدده المهندس المشرف، والسعر يشمل:  *ازالة المظلة القائمة والتصرف بها
حسب تعليمات المهندس، *طبقة النظافة بسماكة 10سم B200، *القواعد الخرسانية المسلحة من
باطون B250 وباالبعاد والتسليح الموضح في المخطط  *التثبيت وبراغي التثبيت المجلفنة "نوع

هلتي" وكافة االكسسوارات والقطع الالزمة عند

120م2

المجموع ينقل الى الصفحة الالحقة

جدول الكميات واالسعار رقم 1: تطوير مدرسة عزيز شاهين
جدول الكميات واالسعار رقم 1-2 االعمال المدنية
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رقم 
البنــــــــــدالبند

سعر الوحدةالكميةالوحدة
(شيكل)

المجموع
(شيكل)

المجموع منقول من الصفحة السابقة

الزوايا وااللتقاءات والمعالجة بالمعجونة الخاصة المقاومة للعوامل الجوية حيثما يلزم، *مزاريب
المياه من الصاج المجلفن سمك 0.6ملم ومواسير التصريف العامودية المعدنية المجلفنة قطر 3"،
*معالجة االلتقاءات واللحام والبردخة والحف والدهان "وجه أساس خاص بالحديد المجلفن
" باللون الذي يحدده  المهندس، وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل بموجب المواصفات ووجهين
shop" يطلب تقديم مخططات تنفيذية  . وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد
.  والكيل هندسي بالمتر المربع للمسقط " موضحا فيها تفاصيل المقاطع المعدنية drawings

األفقي لسطح المظلة.

كالسابق ولكن لمظلة معدنية على المدخل الرئيسي حول المصعد الجديد على ان تكون التغطية2.3.4
من األلكابوند سمك 4ملم مطابق لما سيتم استخدامه لتغطية المصعد وذلك من كافة االتجاهات
المكشوفة، و السعر يشمل الهيكل المعدني ومعالجة الفواصل و االلتقاء مع الجدران و العقدات

وكل ما هو ضروري التمام العمل.

8م2

2.3.5
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال خزانة معدنية مع قفل بأبعاد (1.5*1*0.6)م وسماكة3ملم
لوضع جرات الغاز في الساحة المحاذية لمقصف المدرسة، والسعر يشمل: *ازالة الخزانة القائمة,
*جميع القطع المعدنية الالزمة *مدة خرسانية وسيمة بأبعاد 0.6*1م وسماكة 10سم *أعمال
التثبيت والدهان فرن  صناعة وطنية من أجود االنواع،  "التمديدات الالزمة بدال من التمديات
, وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس القائمة

المشرف ضمن حدود العقد.

1عدد

اجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال قصارة خارجية مانعة  لنش الماء، 3 وجوه (رشة مسمار،2.3.6
بطانية وظهار) وذلك للسور القائم  بجانب ساحة المقصف حسب المخطط المرفق، والسعر يشمل
: *ازالة القصارة القائمة ومعالجة الشقوق،  *مونة من االسمنت والرمل بنسبة 4:1 لجميع الوجوه.
*استعمال المواد الخاصة ضد المياه في الوجه االخير. *شبك معدني مجلفن متمدد بعرض 20سم
وزوايا القصارة للحواف *اصالح أية اضرار تنتج من تنفيذ االشغال وتنظيف الموقع من مخلفات
العمل،  وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل بموجب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف ضمن

حدود العقد.

35م2

2.3.7
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال مقاعد خشبية في الساحة المحاذية لمقصف المدرسة وباالبعاد
: *الهيكل المعدني، *االلواح الخشبية، *اعمال التثبيت الموضحة في المخطط، والسعر يشمل
الالزمة والدهان ثالث طبقات مع وجه تأسيس ويكون الدهان مقاوما للعوامل الجوية، *التثبيت في
االرض ببراغي خاصة، وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس

المشرف ضمن حدود العقد.

7عدد

3.0
 أعمال  الصرف الصحي

توريد وتركيب مضخة غاطسة (submersible) لبئر المصعد والسعر يشمل كافة القطع3.1
الالزمة من محابس قبل وبعد المضخة وسترينر ورداد  و خط التصريف HDPE "2 يشبك الى
أقرب منهل أو حوض زريعة وكل ما يلزم التمام العمل على اكمل وجه حسب المخططات

والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

1عدد

3.2
اجور وتكاليف توريد وتركيب وحدة مشارب خارجية كاملة 3.60م * 75سم كما هو موضح في
المخطط المرفق "بجانب المقصف وفي ساحة المدرسة"، والسعر يشمل أيضا: *ازالة المشربية
القائمة، *حفر قواعد باالبعاد الموضحة على المخطط *الخرسانة المسلحة باألبعاد والسماكات
المحددة بالمخطط وذلك لجدار وحوض المشربية، *قواطع من الطوب االسمنتي، *البالط الصيني
المزجج نخب أول، *القصارة *الغطاء المعدني  *وجميع أعمال التثبيت والمفصالت الالزمة
*الدهان الزياتي صناعة وطنية من أجود االنواع ثالثة وجوه حسب اللون الذي يحدده المهندس
المشرف، *6 حنفيات معلقة مطلية بالكروم  صناعة أوروبية من أجود االنواع، *جميع التمديدات
واالكسسوارات الالزمة لتوصيل المياه الى المشربية من أقرب نقطة مياه ولتصريف المياه  من
المشربية الى أقرب نقطة تصريف حسب تصريف المشربية القائم *وتنظيف الموقع من مخلفات
العمل واصالح اية اضرار تنشأ عن تنفيذ االعمال وكل ما يلزم لتنفيذ العمل بموجب المواصفات

والمخططات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد.

2عدد

المجموع ينقل الى الصفحة الالحقة

جدول الكميات واالسعار رقم 1: تطوير مدرسة عزيز شاهين
جدول الكميات واالسعار رقم 1-3 االعمال الميكانيكية
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رقم 
البند

سعر الوحدةالكميةالوحدةالبنــــــــــد
(شيكل)

المجموع
(شيكل)

المجموع منقول من الصفحة السابقة

 االعمال الكهربائية4.0

4.1
توريد، تركيب، توصيل، ترقيم، تثبيت، فحص وتشغيل لوحة المصعد DB-LIFT تصنع من
الحديد المجلفن المدهون بالفرن الحراري بسماكة صاج 2 ملم في مصانع مرخصة ومعتمدة لدى
15KA ليس أقل من MCB والسعر يتضمن القواطع . شركات الكهرباء وحسب متطلباتها 
،االيرث ليكج، القواطع الخاصة بحماية المحركات ،المواسير، الجسور، و كل ما يلزم من مواد و

(Schneider, EATON , ABB) أدوات إلتمام العمل حسب المخططات والمواصفات. نوع

1عدد

توريد وتركيب وفحص وتشغيل قاطع 25A MCB 25KA 4 pole في لوحة الكهرباء4.2
الرئيسية الموجودة حاليا بالطابق االرضي عند مدخل المدرسة لتغذية لوحة المصعد والسعر يشمل
Schneider, EATON) أي تعديل في اللوحة وجميع الملحقات واألعمال المدنية الالزمة. نوع

(ABB ,

1عدد

4.3
توريد وتركيب وترقيم وفحص الكابل 5X6mm2 CU/XLPE  لتغذية لوحة المصعد
600/1000 فولت N2XY والسعر يتضمن المواسير، ترنكات حديد نوع  OBO لالستعمال
الخارجي وكل ما يلزم لشبك وتثبيت وتوصيل الكابل باللوحة الكهربائية الرئيسية وجميع االعمال
المدنية الالزمة من حفر وقصارة وعمل فتحات مواسير في مستوى الطابق االرضي والطابق
الثالث إلتمام العمل وتشغيله على اكمل وجه حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس

(Synergy, Pamukkale , Pirelli) المشرف. نوع

50م.ط

توريد، وتركيب وفحص و توصيل قطعة مجلفن قياس 3*30ملم لتأريض المصعد الكهربائي4.4
وتوصيلها ببسبار التأريض الرئيسي الموجود حاليا بالطابق االرضي وتأريض ترنك الحديد
الخارجي الخاص بكابل المصعد و كل ما يلزم في المصعد الكهربائي حسب متطلبات شركة
الكهرباء .والسعر يشمل كوابل التأريض والمواسير ويشمل جميع االعمال المدنية وعمل كل ما

يلزم حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

1مقطوع

4.5
. والسعر يشمل الكوابل ، المواسير مقاومة توريد ، تركيب وتشغيل االباريز الكهربائية التالية 
للحريق ، الترنكات PVC نوع OBO، العلب التي تركب في الحائط ، األباريز ، الحوامل ،
االغطية ، التسكيرات ، مفاتيح القطع ، جميع االعمال المدنية من حفر وقصارة واعادة الوضع
على ما كان عليه وكل ما يلزم إلتمام العمل وتشغيله على اكمل وجه حسب المخططات

( Schnider,Legrand,Gewiss ) والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. نوع

1عددابريز مفرد 16 امبير ذو ثالث فتحات في الحائط  ولكن بغطاء مقاوم للرطوبة \ الماء.4.5.1

4.6.( Philips, Thorn, Osram) وحدات اإلنارة نوع

توريد وتركيب وفحص وتشغيل وحدات اإلنارة التالية مع جميع ما يلزم للتركيب والتشغيل مثل
المحوالت االلكترونية، لمبات ليد، جميع االكسسوارات الالزمة ، برابيش مقاومة للحريق ،
E90 fire resistance cables لوحدات انارة الطوارئ، الكوابل ،كيبل 3*1.5 ملم² 
الترنكات PVC نوع OBO في أي مكان يلزم للتأسيس، المفاتيح ، العلب الحرارية ، التوصيل
مع لوحة التوزيع الموجودة في الطابق االرضي، *ازالة التمديدات ووحدات االنارة القائمة ان
وجدت،  وكل ما يلزم إلتمام العمل وتشغيله على اكمل وجه حسب المواصفات والمخططات

وتعليمات المهندس المشرف.
4.6.1.  IP65 4عددوحدة انارة ليد جانبية خاص ببئر المصعد13 وط 1300لومن 5000 كلفن

وحدة انارة لسقف المظلة الخارجية قطرها 40سم ، بقدرة 27 واط ، 2800 لومن ، كفاءة4.6.2
/ واط ، 4000 كلفن،   CRI >80،العمر الزمني للمبة االنارة 102 لومن

. IP65 50000، ودرجة الحمايةh(L80/B50)

3عدد

توريد وتركيب وترقيم وفحص وتشغيل مخرج تلفون RJ11 للمصعد المقترح وتوصيل النقطة4.7
. والسعر يشمل المواسير الحرارية، الترنكات الى مجمع النظام المنخفض في الطابق االرضي
PVC نوع OBO ، العلب، االبريز،  كابل shielded 4*1mm2  ، جميع االكسسوارات
الالزمة وجميع االعمال المدنية من حفر وقصارة واعادة الوضع على ما كان عليه إلتمام العمل
. نوع وتشغيله على اكمل وجه حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف

(Datwyler, R&M 3M)

1عدد

المجموع ينقل الى الصفحة الالحقة

جدول الكميات واالسعار رقم 1: تطوير مدرسة عزيز شاهين

جدول الكميات واالسعار رقم 1-4 االعمال الكهربائية
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رقم 
البنــــــــــدالبند

سعر الوحدةالكميةالوحدة
(شيكل)

المجموع
(شيكل)

المجموع منقول من الصفحة السابقة

4.80
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال وفحص وتشغيل المصعد الكهربائي التالي بحيث يكون مناسب
ALUMINUM صفائح المنيوم مركبة* : لذوي االحتياجات الخاصة، والسعر يشمل 
COMPOISTE PANELS مقاومة للحريق، *هيكل معدني مجلفن  مكون من الجسور
واالعمدة "Steel structure" وكل ما يلزم من اعمال مدنية الزمة، *واالعمال الكهربائية (بما
فيها وحدة انارة المصنع) وكل ما هو مطلوب لتركيب المصعد والبئر الخارجي وتسليمه بالكامل
حسب متطلبات الدفاع المدني وشركة الكهرباء، *رسوم الدفاع المدني والصيانة لمدة سنة، وذلك

حسب المواصفات التالية ومواصفات الشركة المصنعة (نوع اوتيس، كوني، شندلر،سيجما)

1عدد

 :Description of Service requested
  .passengers transportation in (ground, first, second) floors
Applicable Standards : EN: 81-20,EN81-50,EN81- 70 for
  handicapped

.Units : 1,Full package

 Type : Electric passenger elevators gearless

 .Capacity : 450 Kg \ 6 persons, Class A load
 Speed : 1.0 m\ sec

No. of floors travelled :3

No. of stops served :3
 Machine Room : Machine room less. Motor inside shaft overhead
Control system : Computerized AC-variable voltage, Variable
 .frequency (VVVF) system. closed loop
 Leveling accuracy : +/- 3 mm
                                                                           Starts per hour : 180
Mode of operation : Fully automatic Full Collective selective control
.in up and down direction
 Car
The finish will  be  stainless steel 316 Vendal#4
And will be selected by the Architect
The height 2200 mm

Car flooring finish : Recessed 25 mm granite
Car door operation : Fully automatic two panels central
 opening.VVVF power operated door. Adjustable speed
Car lighting : To provide 50 lux of LED type of fixtures
Car Ventilation : Automatic, electric exhaust fan designed to suite
.cabin area, noiseless, heavy duty
Landing door finish : 900 (W) X 2100 (H) mm, center opening.
stainless steel 316 ,Vendal #4

Well: Steel structure covered by fire proof aluminium composite
.panel ( 4mm thickness)
Acess for operation 

المجموع ينقل الى خالصة جدول الكميات واالسعار

جدول الكميات واالسعار رقم 1: تطوير مدرسة عزيز شاهين

جدول الكميات واالسعار رقم 1-5 االعمال الكهربائية
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رقم 
البنــــــــــدالبند

سعر الوحدةالكميةالوحدة
(شيكل)

 المجموع
(شيكل)

األعمال المدنية1

 أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال بناء جدران طوب اسمنتي بسماكة1.1
10سم/20سم وحسب ما هو موضح في المخطط وبحيث ال تقل مقاومته للكسر عن
35كغم/سم2، وذلك الغالق فتحات  بعض االبواب ولقاطع الطوب في الحمام
المستحدث وحيثما يلزم، والسعر يشمل : *القموط الخرسانية المسلحة على طول
الجدار بارتفاع 20سم  واالعمدة الخرسانية المسلحة بعرض 20سم (أو الفراغ
المتاح) على جانبي كل فتحة باستخدام باطون B250  وحديد تسليح لكل منها 4 قطر
/ 20 سم  مع عمل التشابك والتثبيت مع العناصر 12ملم  واساور قطر 8 ملم
الخرسانية باستخدام المرابط الخاصة، *مونة التركيب من االسمنت والرمل والناعمة
بنسبة 1: 3 *القصارة االسمنتية ثالث طبقات، *الطراشة والدهان وتنفيذ كل ما يلزم
بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد.

والكيل هندسي للمسقط العمودي للواجهات التي يتم بناؤها فقط.

10م2

اجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال بالط نوع كراميكا لالرضيات والجدران للبنود1.2
المحددة أدناه، نخب اول وخالي من جميع العيوب (full body أسباني الصنع أو ما
- GRADE A) باللون واالبعاد التي يوافق عليها المهندس، والسعر يشمل: يعادله 
*ازالة البالط والطمم/المونة والتمديدات في منطقة العمل *الروبة من أجود االنواع
المقاومة للبكتيريا إيبوكسي أوروبية المنشأ وباللون المطلوب ، والمونة االسمنية،
وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف

ضمن حدود العقد.
بالط أرضي غير قابل لالنزالق الرضيات الحمامات القائمة والجديدة ولمنطقة1.2.1

: *فرشة الطمم من الحصمة السمسمية وطبقة من الموزع والمطبخ، والسعر يشمل
الرمل الجاف واالسمنت (بمعدل 80 كغم/م3) بسماكة 12 سم كحد ادنى أو حسب
ارتفاع التمديدات الصحية، *التبليط باستخدام مباعدات 2ملم، *طالء عازل باستخدام
Rubberized) مواد قابلة للرش والدهان من اغشية مطاطية من اللدائن المرنة
High Build elestomeric Membrane) لعزل ارضيات الحمامات قبل تمديد
المواسير وباطون التغليف للتمديدات، *عتبات من رخام بلدي نخب أول لألبواب
. والكيل هندسي للمسقط األفقي لمساحة *عمل الفتحات للمصارف والترويب حولها

البالط فقط.

28م2

بالط لجدران الحمامات والمطبخ ولمنطقة الموزع ولكامل ارتفاع الواجهة،  والسعر 1.2.2
يشمل: القصارة االسمنتية خلف البالط.   

125م2

أجور وتكاليف توريد وتركيب أبواب خشبية كبس عادي من السويد بدون عقد1.3
باالبعاد المحددة أدناه وحسب أبعاد الفتحات القائمة/التصميمية، وبسماكة صافية
4.5سم مع معاكس بسماكة 5ملم مغلف بالفورمايكا سمك 0.5ملم من الجهتين وبرواز
خشب صلب على محيط الدفة (4*2 سم)  وبداخله حشوات خشب ابيض 3*3سم كل
5 سم بالوسط اضافة الى حشوات على األطراف و المحيط (7* 3سم) وأخرى عند
: *حلق معدني مجلفن سمك 1.5ملم منطقة الزرفيل (9.5*3سم)، والسعر يشمل
وبكامل عرض الجدار مضافا اليه 4-6سم، *مرابط حديدية مجلفنة ال يقل طولها عن
20سم *باطون B200 حيثما يلزم *براويز من خشب السويد الصلب على محيط
الباب من الجهتين (7*1.5سم)، *االكسسوارات المعدنية من المفصالت وايدي
اوروربية الصنع ستانليس ستيل مط بحسب العينة التي يوافق عليها المهندس، وقطع
الكاوتشوك (مطاطية) مقاومة لالحتراق لمدة 60 دقيقة ومطابقة للمواصفة
(BS476) بين الدفات وعند التقاء الدفة مع الحلق، أعمال الدهان*فك الباب الرئيسي
لمنطقة وحدة الحمامات وتركيبه بحيث يكون اتجاه الفتح باالتجاه المعاكس مع جميع
القطع المعدنية الالزمة ليفتح على الجدار "بزاوية180" وتنفيذ كل ما يلزم بموجب

المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد.

باب نوع (WD01) بأبعاد  90*210سم  دفة واحدة، والسعر يشمل: *ازالة جزء1.3.1
من جدار الطوب باالبعاد الالزمة لفتحة الباب، اللمعات والقموط الخرسانية المسلحة.

1عدد

المجموع ينقل الى الصفحة الالحقة

بلدية رام هللا - لجنة ضريبة المعارف
جدول الكميات واالسعار رقم 2: تطوير مدرسة عين مصباح

جدول الكميات واالسعار رقم 2-1 االعمال المدنية

جدول الكميات واالسعار رقم 2: تطوير مدرسة عين مصباح
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رقم 
البنــــــــــدالبند

سعر الوحدةالكميةالوحدة
(شيكل)

 المجموع
(شيكل)

المجموع منقول من الصفحة السابقة
باب نوع (WD02) قياس 85*210سم دفة واحدة، والسعر يشمل: *قطع ستانليس1.3.2

ستيل سمك 1ملم لتغليف أسفل الدفة من ثالث جهات على شكل حرف U وشرائح
فتحات لوفر ألبواب الحمامات حيث يلزم, وفك باب وحدة الحمامات القائم.

2عدد

: *ازالة جزء1.3.3 باب نوع (WD02) قياس 85*210سم دفة واحدة، والسعر يشمل
من جدار الطوب باالبعاد الالزمة لفتحة الباب، اللمعات والقموط الخرسانية المسلحة،
*قطع ستانليس ستيل سمك 1ملم لتغليف أسفل الدفة من ثالث جهات على شكل حرف

U وشرائح فتحات لوفر ألبواب الحمامات حيث يلزم.

1عدد

: فك الباب1.3.4 باب نوع (WD03) قياس 110*210 سم دفة واحدة، والسعر يشمل
القائم والتصرف به حسب تعليمات المهندس, *قطع ستانليس ستيل سمك 1ملم لتغليف
أسفل الدفعة من ثالث جهات على شكل حرف U و شرائح فتحات لوفر وأيدي دفع

ألبواب حمامات ذوي االحتياجات الخاصة.

1عدد

باب نوع (WD04) قياس 100*210 سم دفة واحدة والسعر يشمل فك الباب1.3.5
القائم والتصرف به حسب تعليمات المهندس المشرف.

2عدد

أجور وتكاليف توريد و تركيب سقف مستعار معدني من شرائح األلمنيوم وذلك1.4
للحمامات والمطبخ والموزع بحيث تكون فضية اللون مستوية الوجه مخرمة بعرض
: *كافة االكسسوارات والقطع المعدنية الالزمة "العالقات، 300ملم، والسعر يشمل
..." ، *زوايا األلمنيوم (Z+L) لون فضي، *نظام التعليق المجلفن األوروبي مشابك،
المنشأ، *ألواح الجبس الالزمة على جانبي البويلر ولكامل  ارتفاعه بما فيها فتحة
صيانة من األلمنيوم باألسفل، وتنفيذ العمل بموجب المخططات والمواصفات

وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد.

30م2

اجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال طراشة بوليسيد صناعة وطنية من اجود1.5
النوعيات "وجه أساس ووجهين طراشة"  وذلك ألسقف غرفة الحارس والمخزن
: *الحف والتنظيف وتهيئة األسطح ومعالجة النتوءات وحيث يلزم، والسعر يشمل
وازالة طبقات الطالء القديمة بشكل كامل ومعالجة التشققات وعيوب األسقف على
أكمل وجه والزوايا البارزة و الداخلية و التقاطعات لألسقف والجسور الساقطة على
أكمل وجه خاصة للقصارة، وتنفيذ العمل بموجب المخططات والمواصفات وتعليمات

المهندس المشرف ضمن حدود العقد.

25م2

اجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال دهان املشن صناعة وطنية من أجود االنواع1.6
وذلك للجدران الداخلية لغرفة الحارس والمخزن "وجه أساس و3أوجه دهان"،
والسعر يشمل: *الحف والمعجنة والقصارة، *تجهيز االسطح الستقبال طبقات الدهان
اينما يلزم، وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس

المشرف ضمن حدود العقد

95م2

األعمال الميكانيكية2
 أعمال  الصرف الصحي2.1

اجور وتكاليف توريد وتركيب مواسير الصرف الصحي   العمودية والرئيسية2.1.1
: كافة القطع والوصالت (وجميعها نخب -أ-) وقطع UPVC      والسعر يشمل
المطاط ، والسعر يشمل ايضا الحفر والطمم والتثبيت والتغليف بالباطون   ونقل
للمخلفات واألنقاض الناتجه لألماكن المخصصة، إن وجدت، وجميع ما يلزم النجاز

العمل وذلك حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.

2.1.1.1SN4 - "4 قطر UPVC 15م.طمواسير
10م.طكالبند 2.1.1 ولكن مواسير UPVC قطر 2"2.1.1.2
 المصارف األرضية2.1.2
اجور وتكاليف توريد وتركيب (FD)  مصارف أرضية مع جميع ما يلزم من تثبيت2.1.2.1

وتوصيل وفحص ووصالت وحلقات مطاطية وعلبة التجميع قياس"4/2" والتي تركب
فوق السيفون  مع توريد وتركيب المصافي من فوالذ ال يصدأ واالغطية النحاسية
المسننة والمطلية بالكروم  قياس 15×15سم  مربعة الشكل وجميع ما يلزم النجاز

العمل وذلك حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف .

4عدد

1عددكالبند السابق لكن مصرف 4/2"2.1.2.2
المجموع ينقل الى الصفحة الالحقة

جدول الكميات واالسعار رقم 2-2 االعمال المدنية

جدول الكميات واالسعار رقم 2: تطوير مدرسة عين مصباح
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رقم 
البنــــــــــدالبند

سعر الوحدةالكميةالوحدة
(شيكل)

 المجموع
(شيكل)

المجموع منقول من الصفحة السابقة
اجور وتكاليف توريد وتركيب فتحات التنظيف (F.C.O) مع  جميع ما يلزم من2.1.2.3

تثبيت وفحص وتوصيل ووصالت وحلقات مطاطية وتغليف بالباطون ، والسعر
: االغطية المحكمة االغالق والمسننة من حديد ال يصدا واالغطية النحاسية يشمل
المسننة والمطلية بالكروم  قياس 15×15سم  مربعة الشكل وجميع ما يلزم النجاز

العمل وذلك حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف .

4عدد

أعمال التغذية بالماء البارد والساخن2.2

 مواسير المياه2.2.1
- حسب اجور وتكاليف توريد وتركيب مواسير الماء من الحديد المجلفن نخب -أ
المواصفة الفلسطينية م.ف 141 في المناور وعلى االسطحة لتوصيل خزانات الماء
مع جميع ما يلزم من قطع وصل مثل المحابس واالكواع والتيهات وشدات الوصل
... الخ ، والسعر يشمل: عازل ناعم6 ملم للماء البارد بطبقة من الصاج والهوايات 
. الحماالت والعالقات والمرابط والدعامات تحت المواسير المجلفن سماكة 0.4 ملم

والدهان  و ذلك حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.

15م.طقطر 3/4"2.2.1.1
15م.طقطر 1"2.2.1.2
15م.طقطر 11/4"2.2.1.3
اجور وتكاليف توريد وتركيب مجمعات نحاسية بقطر ماسورة التغذية نخب اول،2.2.2

مزودة بعيون حسب التالي قياس 16ملم ومحابس كرويه سريعة القفل على الخطوط
الرئيسية وكذلك لكل عين وذلك لتوزيع المياه البارده والساخنه تكون مثبتة داخل
خزانة حديدية.السعر يشمل جميع ما يلزم من محابس رئيسية وهوايات اوتوماتيكية
وشدات وصل ومرابط وحماالت وتثبيت وحفر داخل الجدران وفحص والعازل
واللالصق واألكواع البالستيكية في الجدران (الخاصة بمخارج التأسيس) والتوصيل
بنقاط الماء الداخل والخارج  والخزانة الحديدية وذلك حسب المواصفات والمخططات

وتعليمات المهندس المشرف .
16عددعين2.2.2.1

األدوات الصحية2.3
أجور وتكاليف  توريد وتركيب وفحص وتشغيل القطع الصحية حسب البنود الواردة
: كافة أعمال شبك الوصالت Sanitary Fixtures ، والسعر يشمل أدناه 
والحنفيات والخالطات والسيفونات والصرف ألقرب علبة أو مجمع أو خط صاعد،
*ازالة كافة األدوات والقطع الحالية الى خارج الموقع وجميع التمديدات الصحية و

المجمعات والخالطات والمراوح و كل ما من شانه اعاقة العمل.
مغسلة معلقة نصف رجل بورسالن  قياس 60*40سم ، والسعر يشمل: ملحقاتها مثل2.3.1

سيفون كروم قياس 1.25" أنش وخالط المياه جيرمن الكروم  ومحابس الزاوية من
الكروم قياس3/8على1/2"إنش وبرابيج بالستيك مرنه بيضاء مقواة بغالف خيطي مع
جميع ما يلزم من قطع وصل وملحقاتها وفحص وتثبيت وحماالت ووصل المغسلة
بخطوط التغذيه الساخن والبارد ووصلها ايضا بخط التصريف من البالستيك، ومرايا

60* 80سم سمك 4ملم وذلك حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

3عدد

كالبند السابق لكن للمعاقين، والسعر يشمل :الحماالت ستانلس الخاصة بالمعاقين2.3.2
وكافة االكسسوارات الضرورية

1عدد

مرحاض افرنجي بورسالن مزجج (حسب اعتماد المهندس المشرف) مع نياجارا2.3.3
بالستيك خارجية ( من اجود المواصفات العالمية وحسب اعتماد المهندس المشرف)
والشطافة اليدوية (من اجود المواصفات العالمية وحسب اعتماد المهندس المشرف)
بطول  1 متر مع عالقة وحاملة ورق التواليت من حديد ال يصدأ ( St. St.)   و

يشمل ذلك كافة الوصالت و الحنفيات  و محابس زاويه من الكروم.

2عدد

كالبند السابق لكن للمعاقين والسعر يشمل الحماالت والمقابض من ستانلس ستيل 2.3.4
الخاصة بالمعاقين وكافة االكسسوارات الضرورية

1عدد

المجموع ينقل الى الصفحة الالحقة

جدول الكميات واالسعار رقم 2: تطوير مدرسة عين مصباح

جدول الكميات واالسعار رقم 2-3 االعمال الميكانيكية
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رقم 
البنــــــــــدالبند

سعر الوحدةالكميةالوحدة
(شيكل)

 المجموع
(شيكل)

المجموع منقول من الصفحة السابقة
- من2.4 أجور وتكاليف توريد وتركيب مراوح طرد، -تركب على الجدران أوالزجاج

أجود األنواع وحائزة على شهادة الجودة ومطابقة للمواصفات الفنية الفلسطينية  ولها
كراسى محاور من النوع الكروى  وتكون مجهزة من الخارج بريش حرة الحركة
لإلغالق أليا بواسطة الجاذبية وتجهز المروحة من الداخل بشبكة واقية والسعر يشمل
استبدال زجاج الشبابيك الحالي والقص به أوالحفر فى الجدار والتثبيت بشكل جيد
والتوصيل بمصدر التيارالكهربائى و يشمل أيضا الدكت و الجرل وعمل كل ما يلزم

النجاز العمل على أكمل وجه حسب المخططات وتعليمات المهندس المشرف.

2.4.1EXF-12عدد
2.4.2EXF-21عدد

األعمال الكهربائية3
3.1(Schneider, EATON , ABB) القواطع الكهربائية " نوع

3.1.110A MCB 15KA one أجور وتكاليف توريد وتركيب وفحص وتشغيل قاطع 
pole في لوحة الكهرباء الموجودة حاليا بالطابق االرضي والسعر يشمل أي تعديل

في اللوحة وجميع الملحقات واألشغال المدنية الالزمة.

2عدد

3.1.216A MCB 15KA one أجور وتكاليف توريد وتركيب وفحص وتشغيل قاطع 
pole في لوحة الكهرباء الموجودة حاليا بالطابق االرضي والسعر يشمل أي تعديل

في اللوحة وجميع الملحقات واألشغال المدنية الالزمة.

3عدد

المخارج الكهربائية: أجور وتكاليف توريد تركيب وتشغيل االباريز الكهربائية التالية3.2
حسب التعديالت المعمارية المقترحة لكل من وحدة الحمامات والمطبخ وغرفة
. والسعر يشمل: الكوابل ، المواسير مقاومة للحريق ، الترنكات الحارس والمخزن 
PVC نوع OBO في أي مكان يلزم للتأسيس، العلب التي تركب في الحائط ،
األباريز ، الحوامل ، االغطية ، التسكيرات ، جميع االعمال المدنية واعادة الوضع
على ما كان عليه وكل ما يلزم إلتمام العمل وتشغيله على اكمل وجه حسب
. نوع ( المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

( Schnider,Legrand,Gewiss

3عددابريز مفرد 16 امبير ذو ثالث فتحات في الحائط أو الطاولة3.2.1

ابريز مفرد 16 امبير ذو ثالث فتحات في الحائط أو الطاولة وبغطاء مقاوم للرطوبة \3.2.2
الماء.

3عدد

نقطة كهرباء لمراوح الشفط مع مفتاح قطع ثنائي القطبية محمالً عليها الكوابل (3.2.3
1.5*3 ) ملم مربع . والسعر يشمل شبك الخط مع اللينة الرئيسية كما هو محدد في

المخططات والمواصفات.

3عدد

وحدات اإلنارة والطوارئ: أجور وتكاليف توريد وتركيب وفحص وتشغيل وحدات3.3
اإلنارة التالية مع جميع ما يلزم للتركيب والتشغيل مثل المحوالت االلكترونية، لمبات
ليد، جميع االكسسوارات الالزمة، والسعر يشمل:  رابيش مقاومة للحريق ، الكوابل ،
E90 fire resistance cables لوحدات انارة الطوارئ، كيبل 3*1.5 ملم² 
الترنكات PVC نوع OBO في أي مكان يلزم للتأسيس ،المفاتيح ، العلب الحرارية ،
التوصيل مع لوحة التوزيع الموجودة في الطابق، وتنفيذ كل ما يلزم إلتمام العمل
وتشغيله على اكمل وجه حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.

.( Philips, Thorn, Osram) نوع
وحدة انارة ليد سقفية(Ceiling mounting) دائرية الشكل بقطر 23سم، بقدرة3.3.1

/ واط ، 5700 كلفن ، 13 واط ، 1100 لومن ، كفاءة االنارة 85 لومن
. 50000h(L70/B10) العمر الزمني للمبة  ، UGR<28, CRI >83

4عدد

وحدة انارة ليد سقفية(Ceiling mounting) قياس 60*60سم ، بقدرة 33 واط3.3.2
، 3600 لومن ، 5000 كلفن،  UGR<19, CRI>80 ، العمر الزمني للمبة

. 50000h(L70/B50)

5عدد

وحدة انارة طوارئ ليد سقفية(Ceiling mounting) بطول 34سم ، بقدرة 3.3.311
/ واط ، 6000 كلفن، درجة الحماية واط ، 471 لومن ، كفاءة االنارة 43 لومن

IP65 ، بطارية لمدة 3 ساعات  .

4عدد

المجموع ينقل الى خالصة جدول الكميات واالسعار

جدول الكميات واالسعار رقم 2-4 االعمال الميكانيكية
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رقم 
البند

سعر الوحدةالكميةالوحدةالبنــــــــــد
(شيكل)

 المجموع
(شيكل)

1.0
: *ازالة/اعادة أجور وتكاليف تنفيذ االعمال التحضيرية للمصعد ومحيطه، والسعر يشمل
تركيب التمديدات ووحدات االنارة القائمة حسب تعليمات المهندس، *قص جزء من الجدران
الحجرية لواجهة البناء باالبعاد الالزمة لتوسعة الشبابيك لتصبح أبواب للمصعد في الطوابق
المختلفة، *ازالة العوائق القائمة في منطقة العمل مثال الشبابيك واألبواب والحمايات
والتصرف بها حسب تعليمات المهندس، *الحفر لعتبات أبواب المصعد والعتبات من الرخام
البلدي نخب أول، *االعمدة والجسور الخرسانية المسلحة من باطون B250 والالزمة لتقليل
عرض الفتحات حسب االبعاد المطلوبة، *القصارة والحف والتنعيم والطراشة والدهان
للواجهة خلف المصعد،*االعمال الميكانيكة والتمديدات وغطاء المنهل الالزم لنقل واعادة
تشغيل المناهل القائمة من الباطون المسلح في منطقة العمل، *جميع االعمال المدنية
والميكانيكية والكهربائية الالزمة للتنفيذ والتشغيل، واصالح أية اضرار تنتج من تنفيذ
االعمال، وتنفيذ كل ما يلزم حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف

ضمن حدود العقد.

1مقطوع

األعمال المدنية2
2.1

أجور وتكاليف تقديم وصب خرسانة مسلحة من نوع B300 (بمحتوى اسمنت
300كغم/م3 كحد ادنى ) وذلك ألساسات وجدران حفرة المصعد، والسعر يشمل: *ازالة
االرضيات القائمة والحفر حتى الوصول لمنسوب التأسيس المطلوب، *طبقة النظافة بسمك
10سم من باطون B200، *حديد التسليح، *العزل لألساسات والجدران من الخارج
والداخل، *الصفائح المعدنية المجلفنة واالكسسوات الالزمة للتثبيت حسب مواصفات الشركة
المصنعة والالزمة لتركيب هيكل المصعد، *الطمم خلف الجدران باستخدام حصمة موحدة
, *معالجة محيط * االعمال الالزمة لمعالجة الفراغ بين المصعد والمبنى القائم الحجم، 
المصعد لمنع دخول المياه، *اصالح أية اعمال تنتج من تنفيذ االشغال واعادة االوضاع  كما
كانت، وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف

ضمن حدود العقد. والكيل هندسي لحجم الخرسانة المسلحة فقط.

4م3

أعمال االرضيات2.2
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال جبه اسمنتية بأبعاد (100*15*20 سم)، والسعر2.2.1

B200 يشمل: *التسوية والحفر وازالة القائم وما يعيق العمل، *صب طبقة باطون نوع
سماكة 10سم تحتها و 15سم خلفها، *التكحيل باستخدام المونة االسمنتية والدهان باللون
الذي يحدده المهندس المشرف، *اصالح أية أضرار قد تنتج نتيجة االعمال واعادة االوضاع
كما كانت، وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف

ضمن حدود العقد.

50م.ط

2.2.2
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال بالط اسمنتي متداخل بأبعاد (10*20*6)سم صناعة
محلية من أجود األنواع وذلك لألرصفة المستوية والمتدرجة المحاذية لمنطقة المصعد
: *ازالة األرضيات وباأللوان واألشكال المختلفة التي يحددها المهندس، والسعر يشمل
القائمة، ازالة العوائق واعادة تركيبها حسب تعليمات المهندس، *الحفر حتى الوصول
للمنسوب المطلوب، *طبقة من البيس كورس والسمسمية بسماكة 15سم و5سم بحد أدنى بعد
الدحل على التوالي وبالسماكة الالزمة للوصول الى المنسوب المطلوب، *رفع/تنزيل المناهل
القائمة بما يتوافق مع المنسوب التصميمي ان لزم *الجبه االسمنتية *الحبسات الخرسانية
المسلحة -حيثما يلزم- fair face ، *اصالح أية اضرار تنتج من تنفيذ االعمال،  وتنفيذ كل
.  يطلب تقديم ما يلزم حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد

مخطط للتنفيذ موضحا عليه االبعاد والمناسيب للربط مع االرضيات المحيطة.

70م2

أعمال الجبصين2.3
أجور و تكاليف توريد وتنفيذ أشغال قواطع الجبس بسماكة 10سم، من ألواح جبس أوروبية2.3.1

المنشأ سمك 12.5ملم حد ادنى مضادة للماء والتعفن والحريق وذلك للغرفة التي سيتم
استحداثها في منطقة مدخل المدرسة حسب التالي، والسعر يشمل: *جسور من الصاج
عرض 7سم وسمك 0.6 ملم على مسافات افقية ال تزيد عن 40سم، *جسور األرضية
واألسقف، *عازل من الصوف الزجاجي كثافة 24كغم/م3 سمك 50ملم، *كافة
االكسسوارات والقطع المعدنية الالزمة للتنفيذ مثل الشبك والورق على الفواصل ومناطق
التقاء األلواح و الزوايا على البروزات، *المعجونة الخاصة والحف والتنعيم على أكمل وجه
وكافة انواع البراغي، *فتحات األبواب والشبابيك وتدعيمها على المحيط بخشب أبيض قياس

50*50ملم،

المجموع ينقل الى الصفحة التالية

جدول الكميات واالسعار رقم 3: تطوير مدرسة بنات رام هللا الثانوية
جدول الكميات واالسعار رقم 3-1 االعمال المدنية
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البنــــــــــد
سعر الوحدةالكميةالوحدة

(شيكل)
 المجموع
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المجموع منقول من الصفحة السابقة
*معجنة كامل ألواح الجبس ( 3 وجوه ) وحفها جيدا و تنعيمها وطراشتها وجهين على األقل
*دهان من أجود االنواع صناعة محلية، تنفيذ كل ما يلزم بموجب المخططات والمواصفات
وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد

30م2قواطع جبس لجدران الغرفة المستحدثة1
2

جدران الجبس من جهة  لتغليف الجدران القائمة في الغرفة المستحدثة و التمديدات عليها.
30م2

2.3.2
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال السقف المستعار في الغرفة المستحدثة وذلك من بالطات
من الجبص اوروبي المنشأ قياس 60*60سم وسماكة 15ملم نوع ارمسترونج أو ما يعادله
مع ألواح من الجبس المصمت على ميحط الغرفة بسمك 12.5ملم حد ادنى مضاد للماء
والتعفن والحريق، والسعر يشمل: *زوايا األلمنيوم  (Z+L) على المحيط وعرض 14ملم
للقواطع، *نظام التعليق المجلفن (Donn-USG) أو ما يكافئه، *كافة االكسسوارات والقطع
المعدنية الالزمة مثال العالقات والمشابك بين الشرائح، *الصوف الزجاجي عالي الكثافة،
ومدهون بدهان خاص (Parmetex) وبنسبة امتصاص للصوت من 85% - 90% على
الذبذبات المنخفضة، *جسور من الصاج عرض 50ملم سمك 0.6 ملم باالتجاهين والعالقات
من ذات الصاج وعلى نفس المسافات، والواجهات العامودية لزوم اغالق الجوانب، الشبك و
الورق على الفواصل ومناطق التقاء األلواح والزوايا على البروزات ومعالجتها بالمعجونة
الخاصة والحف والتنعيم، *ومعجنة كامل ألواح الجبس ( 3 وجوه ) وحفها جيدا و تنعيمها
وطراشتها وجهين على األقل، وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المخططات والمواصفات وتعليمات

المهندس المشرف ضمن حدود العقد.

18م2

االعمال الخشبية والمعدنية2.4

2.4.1
أجور وتكاليف توريد وتركيب باب خشبي (WD01) قياس 100*210 سم دفة واحدة
كبس عادي من السويد بدون عقد بسماكة صافية 4.5سم مع معاكس بسماكة 5 ملم مغلف
بفورمايكا سمك 0.5ملم من الجهتين، والسعر يشمل: *برواز خشب صلب على محيط الدفة
(4*2 سم)  وبداخله حشوات خشب ابيض 3*3سم/ 5سم اضافة الى حشوات على األطراف
و المحيط (7 * 3سم) وعند منطقة الزرفيل (9.5 * 3سم)، *حلق خشبي من خشب السويد
الصلب سمك 40ملم، *براويز من خشب السويد الصلب على محيط الباب من الجهتين
(7*1.5سم )، *كافة القطع المعدنية واالكسسوارات مثال المفصالت و ايدي اوروربية
الصنع ستانليس ستيل مط، وقطع الكاوتشوك (مطاطية) مقاومة لالحتراق لمدة 60 دقيقة
ومطابقة للمواصفة (BS476) *الدهان  باللون الذي يحدده المهندس المشرف، وتنفيذ كل ما

يلزم بموجب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد.

1عدد

2.4.2
factory made steel doors أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال باب معدني 
(SD01)  دفتين بأبعاد 150×210سم حسب ما هو موضح في المخططات وذلك بدال من
,cylinders, * الباب القائم، والسعر يشمل: *االطار المعدني، التثبيت، االعمال المعدنية، 
cylinderical lock handles ,  gaskets,oil paint 3 coats and 2 primer
coats. *قص جزء من الجدار الحجري لتحويل الشباك الى باب, *ازالة جزء من الجدار
ضمن فتحة الباب ان لزم وذلك النشاء أعمدة من الباطون بأبعاد (20*20)سم على جانبي
الباب، والبراطيش وجميع االعمال المدنية الالزمة، *اصالح اية اضرار تنتج من تنفيذ
االعمال، وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف

ضمن حدود العقد.

1عدد

اجور وتكاليف تقديم وتركيب شباك المنيوم مع زجاج مزدوج 4-6-4 قياس 150*135سم2.4.3
سحاب W01 نوع نابكو 7700 مجريين بسمك ال يقل عن 1.5ملم لهيكل االلمنيوم و
1.4ملم للدفات، وباللون الذي يحدده المهندس، والسعر يشمل: *كافة االكسسوارات والقطع
المعدنية والمطاط من النوعية المعتمدة من الشركة المصنعة، *براويز من الجهتين على كامل
المحيط والمعجنة بالسيلكون من النوع المعتمد المقاوم للبكتيريا و العوامل الجوية حول الحلق
وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المواصفات والمخططات  وتعليمات المهندس المشرف ضمن

حدود العقد

1عدد

المجموع ينقل الى الصفحة الالحقة

جدول الكميات واالسعار رقم 3: تطوير مدرسة بنات رام هللا الثانوية
جدول الكميات واالسعار رقم 3-2 االعمال المدنية
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المجموع منقول من الصفحة السابقة

األعمال الميكانيكية3

أجور وتكاليف توريد وتركيب مضخة غاطسة (submersible) لبئر المصعد والسعر3.1
يشمل كافة القطع الالزمة من محابس قبل وبعد المضخة وسترينر ورداد  و خط التصريف
HDPE "2 يشبك الى أقرب منهل أو حوض زريعة وكل ما يلزم التمام العمل على اكمل

وجه حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

1عدد

أجور وتكاليف توريد وتركيب وتشغيل وحدة تكييف1طن  units split    (12000 بي3.2
(HEAT PUMP تي يو) حسب مواصفات الوحدات القائمة، والسعر يشمل الوحدة (
الداخلية و الخارجية، القاعدة المعدنية المناسبة للوحدة الخارجية من حديد زوايا بأبعاد
40*40*4 ملم و المدهونة جيدا بدهان أساس ثم بلون أبيض نهائي، *جميع ما يلزم من
اعمال انشائية لعمل الفتحات الالزمة بالجدار القريب و تعليق الوحدة الداخلية و التوصيل مع
"  و الرايزر أقرب مخرج للكهرباء و كذلك خطوط الdrain من مواسير بالستيك 2
العمودي و مواسير الغاز بين الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية ، * االعمال الكهربائية  كل

ذلك حسب المخططات.

1عدد

األعمال الكهربائية4

4.1-DB أجور وتكاليف توريد، تركيب، توصيل، ترقيم، تثبيت، فحص وتشغيل لوحة المصعد
LIFT تصنع من الحديد المجلفن المدهون بالفرن الحراري بسماكة صاج 2 ملم في مصانع
MCB مرخصة ومعتمدة لدى شركات الكهرباء وحسب متطلباتها . والسعر يتضمن القواطع
ليس أقل من 15KA  ،االيرث ليكج، القواطع الخاصة بحماية المحركات،المواسير،
. نوع الجسور، و كل ما يلزم من مواد و أدوات إلتمام العمل حسب المخططات والمواصفات

(Schneider, EATON , ABB)

1عدد

القواطع الكهربائية4.2

أجور وتكاليف توريد وتركيب وفحص وتشغيل قاطع 10A MCB 15KA 1 pole في4.2.1
لوحة الكهرباء الفرعية الموجودة حاليا بالطابق االرضي لتغذية انارة غرفة اإلدارة المقترحة
والممرات والسعر يشمل أي تعديل في اللوحة وجميع الملحقات واالعمال المدنية الالزمة.

(Schneider, EATON , ABB) نوع

2عدد

أجور وتكاليف توريد وتركيب وفحص وتشغيل قاطع 16A MCB 15KA 1 pole في4.2.2
لوحة الكهرباء الفرعية الموجودة حاليا بالطابق االرضي لتغذية االباريز في غرفة اإلدارة
المقرحة والسعر يشمل أي تعديل في اللوحة وجميع الملحقات واالعمال المدنية الالزمة. نوع

(Schneider, EATON , ABB)

2عدد

4.2.3
أجور وتكاليف توريد وتركيب وفحص وتشغيل قاطع 25A MCB 25KA 4 pole في
لوحة الكهرباء الرئيسية الموجودة حاليا بطابق التسوية والسعر يشمل أي تعديل في اللوحة

(Schneider, EATON , ABB) وجميع الملحقات واالعمال المدنية الالزمة. نوع

1عدد

4.3
أجور وتكاليف توريد وتركيب وترقيم وفحص الكابل 5X6mm2 CU/XLPE لتغذية
لوحة المصعد 600/1000 فولت N2XY والسعر يتضمن المواسير، ترنكات حديد نوع
OBO لالستعمال الخارجي وكل ما يلزم لشبك وتثبيت وتوصيل الكابل باللوحة الكهربائية
الرئيسية وجميع االعمال المدنية الالزمة من حفر وقصارة وعمل فتحات مواسير في مستوى
الطابق االرضي والطابق الثالث إلتمام العمل وتشغيله على اكمل وجه حسب المواصفات

(Synergy, Pamukkale , Pirelli) والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. نوع

30م.ط

أجور وتكاليف توريد، وتركيب وفحص و توصيل قطعة مجلفن قياس 3*30ملم لتأريض4.4
المصعد الكهربائي وتوصيلها ببسبار التأريض الرئيسي الموجود حاليا بالطابق االرضي
وتأريض ترنك الحديد الخارجي الخاص بكابل المصعد و كل ما يلزم في المصعد الكهربائي
حسب متطلبات شركة الكهرباء .والسعر يشمل كوابل التأريض والمواسير ويشمل جميع
االعمال المدنية وعمل كل ما يلزم حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس

المشرف.

1مقطوع

المجموع ينقل الى الصفحة الالحقة

جدول الكميات واالسعار رقم 3: تطوير مدرسة بنات رام هللا الثانوية

جدول الكميات واالسعار رقم 3-3 االعمال الميكانيكية
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المجموع منقول من الصفحة السابقة
المخارج والنقاط الكهربائية4.5

: الكوابل ، المواسير توريد ، تركيب وتشغيل االباريز الكهربائية التالية . والسعر يشمل
مقاومة للحريق ، الترنكات PVC نوع OBO، العلب التي تركب في الحائط ، األباريز ،
الحوامل ، االغطية ، التسكيرات ،جميع االعمال المدنية من حفر وقصارة واعادة الوضع
على ما كان عليه وكل ما يلزم إلتمام العمل وتشغيله على اكمل وجه حسب المخططات

( Schnider,Legrand,Gewiss) والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. نوع

2عددابريز مفرد 16 امبير ذو ثالث فتحات في الحائط أو الطاولة4.5.1

ابريز مفرد 16 امبير ذو ثالث فتحات في الحائط أو الطاولة ولكن بغطاء مقاوم للرطوبة \ 4.5.2
الماء.

1عدد

1عددابريز ثنائي 16 امبير ذو ثالث فتحات في الحائط أو الطاولة4.5.3

4.5.4
1عددمخرج كهربائي يشمل إبريز 16A مفرد لزوم التكييف مع مفتاح ثنائي القطع ولمبة إشارة.

مفتاح قطع 16 امبير 2 بول خاص بوحدة التكييف الخارجية الموجودة على الحائط4.5.5
ودرجة حماية IP65 . والسعر يشمل: المواسير، كابل 3*2.5ملم2 من لوحة التوزيع

الموجودة بالطابق حتى تلك النقطة وكل ما يلزم.

1عدد

وحدات اإلنارة3.6

أجور وتكاليف توريد وتركيب وفحص وتشغيل وحدات اإلنارة التالية ، والسعر يشمل:جميع
ما يلزم للتركيب والتشغيل مثل المحوالت االلكترونية، لمبات ليد، جميع االكسسوارات
E90 fire resistance الالزمة، برابيش مقاومة للحريق ، الكوابل ،كيبل 3*1.5 ملم² 
cables لوحدات انارة الطوارئ، الترنكات PVC نوع OBO في أي مكان يلزم للتأسيس،
المفاتيح ، العلب الحرارية ، التوصيل مع لوحة التوزيع وجميع االعمال المدنية وكل ما يلزم
إلتمام العمل وتشغيله على اكمل وجه حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس

.( Philips, Thorn, Osram) المشرف. نوع

Ceiling mounting) قياس 60*60سم ، بقدرة 33 واط ،3.6.1 وحدة انارة ليد سقفية(
3600 لومن  5000 كلفن،  UGR<19, CRI>80 ، العمر الزمني للمبة

. 50000h(L70/B50)

2عدد

وحدة انارة طوارئ ليد سقفية(Ceiling mounting) بطول 34سم ، بقدرة 11 واط ،3.6.2
471 لومن ، كفاءة االنارة 43 لومن/ واط ، 6000 كلفن، درجة الحماية IP65 ، بطارية

لمدة 3 ساعات  .

2عدد

3.6.3IP65 4عددوحدة انارة ليد جانبية خاص ببئر المصعد13 وط 1300لومن 5000 كلفن

وحدة مخرج (EXIT) ليد سقفية/حائط، ل E=1.0LX ، بقدرة 11واط ، 471 لومن،3.6.4
IP65 ، مع بطاريات لمدة 3ساعات.

1عدد

3.7
أجور وتكاليف توريد وتركيب وترقيم وفحص وتشغيل مخرج كمبيوتر RJ45 لغرفة
. والسعر يشمل االدارة المقترحة وتوصيلها بشبكة الكمبيوتر الموجودة حاليا بالمدسة
CAT7A العلب، االبريز، الفريم، كابل ، OBO نوع PVC المواسير الحرارية، الترنكات
S/FTP 22AWG، جميع االكسسوارات الالزمة وجميع االعمال المدنية من حفر
وقصارة واعادة الوضع على ما كان عليه إلتمام العمل وتشغيله على اكمل وجه حسب

.( Datwyler, R&M, 3M) المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. نوع

1عدد

3.8
أجور وتكاليف توريد وتركيب وترقيم وفحص وتشغيل مخرج تلفون RJ11 لغرفة االدارة
المقترحة وتوصيل النقطة الى مجمع النظام المنخفض في الطابق االرضي. والسعر يشمل
shielded العلب، االبريز،  كابل ، OBO نوع PVC المواسير الحرارية، الترنكات
1mm2*4  ، جميع االكسسوارات الالزمة وجميع االعمال المدنية من حفر وقصارة
واعادة الوضع على ما كان عليه إلتمام العمل وتشغيله على اكمل وجه حسب المواصفات

.( Datwyler, R&M, 3M) والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. نوع

2عدد

المجموع ينقل الى الصفحة الالحقة

جدول الكميات واالسعار رقم 3: تطوير مدرسة بنات رام هللا الثانوية

جدول الكميات واالسعار رقم 3-4 االعمال الكهربائية

32-13



رقم 
البند

البنــــــــــد
سعر الوحدةالكميةالوحدة

(شيكل)
 المجموع
(شيكل)

المجموع منقول من الصفحة السابقة

المصعد الكهربائي

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال وفحص وتشغيل المصعد الكهربائي التالي بحيث يكون
: *صفائح المنيوم مركبة مناسب لذوي االحتياجات الخاصة، والسعر يشمل 
ALUMINUM COMPOISTE PANELS مقاومة للحريق، *هيكل معدني مجلفن
مكون من الجسور واالعمدة "Steel structure" وكل ما يلزم من اعمال مدنية الزمة،
*واالعمال الكهربائية (بما فيها وحدة انارة المصنع) وكل ما هو مطلوب لتركيب المصعد
والبئر الخارجي وتسليمه بالكامل حسب متطلبات الدفاع المدني وشركة الكهرباء، *رسوم
الدفاع المدني والصيانة لمدة سنة، وذلك حسب المواصفات التالية ومواصفات الشركة

المصنعة (نوع اوتيس، كوني، شندلر،سيجما)

1عدد

Description of Service requested: Dedicated to passengers 
transportation in (basement, ground, first, second) floors.  

Applicable Standards : EN: 81-20,EN81-50,EN81- 70 for 
 handicapped 

Units : 1,Full package.
Type : Electric passenger elevators gearless 

Capacity : 450 Kg \ 6 persons, Class A load. 

Speed : 1.0 m\ sec 
No. of floors travelled :4
No. of stops served :4

Machine Room : Machine room less. Motor inside shaft overhead 

Control system : Computerized AC-variable voltage, Variable 
frequency (VVVF) system. closed loop. 

Leveling accuracy : +/- 3 mm 

Starts per hour : 180                                                                           

Mode of operation : Fully automatic Full Collective  selective 
control in up and down direction.
Car 
The finish will  be  stainless steel 316 Vendal#4
And will be selected by the Architect
The height 2200 mm

Car flooring finish : Recessed 25 mm granite

Car door operation : Fully automatic two panels central 
opening.VVVF power operated door. Adjustable speed 

Car lighting : To provide 50 lux of LED type of fixtures

Car Ventilation : Automatic, electric exhaust fan designed to 
suite cabin area, noiseless, heavy duty.

Landing door finish : 900 (W) X 2100 (H) mm, center opening.  
stainless steel 316 ,Vendal #4

Well: Steel structure covered by fire proof aluminium composite 
panel ( 4mm thickness).
Acess for operation.

المجموع ينقل الى خالصة جدول الكميات واالسعار

3.90

جدول الكميات واالسعار رقم 3: تطوير مدرسة بنات رام هللا الثانوية
جدول الكميات واالسعار رقم 3-5 االعمال الكهربائية
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رقم 
البند

البنــــــــــد
 سعر الوحدةالكميةالوحدة

(شيكل)
 المجموع
(شيكل)

األعمال المدنية1

أجور وتكاليف توريد وتركيب الواح ميالمين ماصة للصوت و الضوضاء1.1

acoustic melamine foam panel) صناعة أوروبية من أجود )

االنوارع سمك 25ملم مع كافة مكوناتها و توابعها مثل حواجز الضوضاء سمك

NRC بمعامل تخفيض صوت لكامل النظام (Vinyl Noise Barrier 3ملم (

0.85 وذلك حسب اللون الذي يحدده المهندس المشرف، بحيث تكون المواد

class A مطابقة للمواصفات األوروبية و البريطانية، ومقاومة لالحتراق بدرجة

ASTM E بدرجة 25 و انتشار الدخان وانتشار اللهب حسب المواصفة 84

بدرجة 185 ومقاومة للرطوبة و الفطريات والمواد الكيماوية، والسعر يشمل

noise) أيضا كافة اكسسوارات التركيب من براغي ومواد الصقة

acoustical adhesive materialnoise ) مقاومة لالحتراق والعالقات

لألسقف من الشركة الصانعة مع الحماالت ومعالجة الحوافق في حال القص وكافة

النهايات وااللتقاءات وتوفير السقاالت االمنة للعمل وكل ما هو ضروري التمام

.  مع امكانية العمل حسب تعليمات المهندس المشرف وتوصيات الشركة الصانعة

اضافة كميات بمواقع أخرى حول الساحة بعد فحص مقدار التخفيض بالضواضاء

و حسب طلب المهندس المشرف.
للجدران واألعمدة بين الطوابق المختلفة وكامل المحيط حسب المخططات و1.1.1

التفاصيل.

   250م2

لسقف الساحة والسعر يشمل تثبيت العالقات بالهيكل المعدني باستخدام براغي1.1.2

وعكفات ستانليس ستيل S316 قطر8ملم مع كافة توابعها.

     40م2

المجموع ينقل الى خالصة جدول الكميات واالسعار

جدول الكميات واالسعار رقم 4: تطوير مدرسة زياد أبو عين

جدول الكميات واالسعار رقم 4-1 االعمال المدنية

بلدية رام هللا - لجنة ضريبة المعارف
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اجمالي المبلغ

شيكل جديد

1

2

3

4

ختم وتوقيع المقاول:........................................................................................

بلدية رام هللا- لجنة ضريبة المعارف 
مشروع تطوير المدارس الحكومية - رام هللا 

خالصة جدول الكميات واالسعار

اسم ورقم الجدولالرقم

جدول الكميات واألسعار رقم (1)
تطوير مدرسة عين مصباح.

جدول الكميات واألسعار رقم (2)
تطوير مدرسة عزيز شاهين الثانوية.

اسم المقاول:.................................................................................................

عنوان المقاول:...............................................................................................

جدول الكميات واألسعار رقم (3)
تطوير مدرسة بنات رام هللا الثانوية.

جدول الكميات واألسعار رقم (4)
تطوير مدرسة زياد أبو عين األساسية العليا.

المجموع باالرقام شامال الضرائب

نسبة الخصم

المجموع الكلي باألرقام بعد الخصم شامال ضريبة
القيمة المضافة

المجموع الكلي كتابة –

 ...................................................................................شيكل جديد

س:....................................................................................... رقم التلفون والفا
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