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 دعوة لالشتراك في مناقصة عامة .3
 

     31/9132رقم المناقصة:  ب ر م 
 .مكتبة رام الله العامةاسم المناقصة:  تنفيذ أشغال تطوير 

 .شركة اكسبرشنز للهندسة: المصمم المكتب األستشاري 
 

وذلك بموجب المواصففا  العامفة لم ف   مكتب رام الله العامةلتنفيذ أشغال تطوير  اموازنتهجزء من  خدامبلدية رام الله في است ترغب
تفدعو و ، المشروعلبنود أعمال  تم إصدار هذه الدعوة لتقديم عروض أسعار، وبناء عليه هذه االعمال والمواصفا  والشروط المرفقة

 .مكتبة رام الله العامةيذ أشغال تطوير المقاولين المؤهلين لالشتراك في المناقصة العامة وذلك لتنف البلدية
 
  :يتكففففو  البنففففاء القففففا م  ،تقففففت مكتبففففة رام اللففففه العامففففة فففففي شففففارع النزهففففة المتفففففرع مففففن ميففففدا  ياسففففر عرفففففا موضــــوع المناقصــــة

قطعففففة تقريبففففا وي ففففب الاففففدول أدنففففاه، علمففففا بفففف   م ففففاية  2م076طوابففففس بم ففففاية اجماليففففة تعففففادل  ةمففففن  ال ففففبشففففك  ر ففففي  
اعمفففففففال اعفففففففادة المناقصفففففففة. وتشفففففففم  أعمفففففففال المناقصفففففففة جميفففففففت   يقفففففففة، وي فففففففب مفففففففا هفففففففو وارد ففففففففي و 2م2022االرض تبلففففففف  

عمفففففففال وكفففففف  مففففففا يتعلففففففس بهففففففا مففففففن أ وللم فففففففايا  المقتريففففففة، لطوابففففففس البنففففففاء القففففففا م والصففففففيانة التوزيففففففت والتصففففففميم الففففففدا لي 
الالزمفففففة لتنفيفففففذ و  ،-ديقفففففة الخلفيفففففةبمفففففا فيهفففففا ال -باالضفففففافة الفففففل ارعمفففففال الخارجيفففففة صففففف ية معماريفففففة وانشفففففا ية وكهربا يفففففة و 

 .يرجل االطالع علل و ا س المناقصة، ولمزيد من التفصي  مكتبة رام الله العامةأشغال تطوير 

 
 
 
 
 

 

  :ـــــون ـــــاولون الم: ل المناقصفففففة مفتويفففففة للمقفففففاولين الم فففففالين لفففففدي إت فففففاد المقفففففاولين والمصفففففنفين لفففففدي لانفففففة التصفففففني  المق
 االبنية، ب يث ال يق  عن درجة تصني   انية سارية المفعول.   الوطنية في ماال

  :بلديففففة رام اللففففه  ففففالل  -المناقصففففة مففففن مركففففز  دمففففة الامهففففوريمكففففن ال صففففول علففففل ن ففففخة مففففن و ففففا س وثــــالم المناقصــــة
مقابفففف  رسففففم  الم ليففففة، وذلففففكسففففاعا  الففففدوام الرسففففمي اعتبففففاراح مففففن التففففاريم الم ففففدد فففففي اعففففال  دعففففوة المناقصففففة فففففي الصفففف   

 .دوالر أمريكي أو ما يعادله311قيمته غير م ترد 

 :وذلفففففك شـــــيكد  ديـــــد 70,000بلـــــو مقطـــــوع  قيمـــــة  كمعلفففففل المنفففففاقا تقففففديم كفالفففففة تفففف مين ابتفففففدا ي  كفالــــة المناقصـــــة ،"
 .ومي120بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تق  عن 

  : ــــــ ــــــارة الموق ــــــدي و:ي ي ففففففب التففففففاريم الم ففففففدد فففففففي اعففففففال  دعففففففوة التمهيففففففدر وزيففففففارة الموقففففففت االجتمففففففاع اال تمــــــاع التمهي
 .المناقصة في الص   الم لية

 

 9م-مقترح 9م –قالم  الطابم
 مصعد-5 54 2جزء من طابس ت وية 

 مصعد-5 260 2 طابس الت وية
 مصعد ومنطقة مد   -25 220 الطابس االرضي
 مصعد-5 220 الطابس االول
  24 مكرر الدرج 
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  : لت ففففليم العطففففاء بففففالفر  المختففففوم فففففي التففففاريم الم ففففدد فففففي اعففففال  دعففففوة يكففففو  ا ففففر موعففففد مكــــان وموعــــد تســــليم العطــــا
بلديفففففة رام اللفففففه، علمفففففا ب نفففففه لفففففن يقبففففف  أر عطفففففاء  -لفففففدي مركفففففز  دمفففففة الامهفففففور  الم ليفففففة، وذلفففففكالمناقصفففففة ففففففي الصففففف   

 بعد هذا الموعد.

  : الصفففف   الم ليففففة،  تكففففو  جل ففففة فففففتا العطففففاء فففففي التففففاريم الم ففففدد فففففي اعففففال  دعففففوة المناقصففففة فففففي لســــة فــــت: العطــــا
 بلدية رام الله، وفي جل ة علنية.-وذلك في قاعة االجتماعا 

  :يومفففففاح  00يكفففففو  عفففففرض ال فففففعر بالشفففففيك  الاديفففففد وشفففففامال لاميفففففت ال فففففرا ب، ويبقفففففل سفففففارياح لمفففففدة ســـــريان عـــــر  الســـــعر
 من تاريم فتا العطاء.

 ديفففففةء بففففراءة ذمفففففة ماليففففة صفففففادرة مففففن البلديفففففةيففففتم تقففففديم الو فففففا س التاليففففة ففففففي مغلفففف  منفصففففف  يففففين ت فففففليم و يقففففة العطففففاء للبل ،
 شهادة تصني  المقاول.و 

  :علل المناقا أ  ي لم جميت النماذج المل قة مت هذه المناقصة باالضافة الل الو ا س التالية النماذج الملحقة وبرامج التنفيذ
لتنفيذ أو الو ا س المطلوبة مت عدم ارفاق أر نموذج مل س أو برنامج ا "علما ب   )في ظر  مغلس مرفس مت المناقصة(ء

 المناقصة،  يمكن أ  يكو  سبباح كافياح في استبعاد عرض المقاول".

1.Method Statement        2.Project Plan     3.Quality Control Plan        5 .Safety Plan              
   4 Site Management Plan 

 
  :النايية المالية ي ب ما هو وارد في و ا س المناقصة، وعلل المناقصة االلتزام بتعبئة  يتم تقييم المناقصة منتقييم المناقصة

 "، وذلك ال با  مقدرة المناقا الفنية لتنفيذ أشغال المشروع.6نموذج تقدير الكفاءة للمناقصين " نموذج رقم 
 

 :مناقصةيتم استيفاء اجور االعال  بالص   علل من ترسو عليه ال  أ ور االعالن  الصحف. 
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 المناقصة تعليمات .9

 عموميات .3
 وصف المناقصة: 3.3

 . ودعوه المناقصة  المناقصو  مدعوو  لتنفيذ االشغال كما تم وصفها في قا مة بيانا  العطاء 2.2.2
 في و ا س المناقصةء  2.2.2
 إ با  استالمها؛ البريد(، متكتابياح،الفاك ،تعبير "  طيا" يعني أر وسيلة من وسا   االتصال الكتابي ) .أ
 إذا تطلب ال ياق ذلك، ت تخدم صيغة المفرد لوص  الامت والعك  ص يا؛ .ب
 "اليوم" يقصد به  يوم تقويمي .ج

 

 مصدر التمويد:  3.9
وفقا لشروط إتفاقية العقد بين الاهة المشترية والمقاول  المختا م ؤولالاهة المشترية وبعد موافقة اليتم صر  الدفعا  من قب   

ضعة لإلجراءا  المالية لدولة فل طين. وال ي س رر طر  آ ر ال صول علل ال قوق التعاقدية أو أر مطالبا  ب يث تكو   ا
يتم خصم المستحقات المسجلة على المقاول في البلدية من قيمة الدفعات مالية غير المقاول الموقت علل العقد. علما ب نه 

 .المستحقة له وبشكد تلقالي
 المناقصون الم: لون:  3.1

إ تالفا بين أك ر من شركة في إطار اتفاق ت امني قا م، مدعوم باتفاقية إ تال  قطاع  اص، أو  شركةالمناقا يكو   3.1.3
 وعند ايالة العطاء وقب  توقيت العقد ياب أ  يتم تصديس اتفاقية اال تال  عند كاتب العدل.

مفوض عن جميت الشركاء في اال تال  )ر ي  يلتزم المناقصو  ارع اء في اال تال  بت مية الشريك المخول وال
اال تال ( بالقيام بكافة االجراءا  باسم ك  وايد/وكافة أع اء اال تال  أ ناء عملية الشراء أو أ ناء تنفيذ العقد اذا ما 

وط الواردة تمت إيالته علل اال تال ، وتكو  م ؤولية كافة الشركاء أ ناء تنفيذ العقد م ؤولية تكافلية ت امنية وفس الشر 
ضما  العطاء باسم اال تال  أو يتم تقديم كفالة د ول العطاء باسم كفالة د ول المناقصة أو اقرار  في العقد. يتم تقديم

 الع و ر ي  اال تال .
وذلك  مو ب معايير التقييم المدر ة في  لتنفيذ أشغال المناقصةالم: الت المالية والفنية الال:مة أن تتوافر لديه  3.1.9

 .التقييم والتأ يد للمناقصيننموذج 
ياب أال يكو  للمناقا ت ارب في المصالا، وسيتم استبعاد جميت المناقصين الذين ي بت ا  لديهم ت ارب في  3.1.9

 المصالا. يمكن اعتبار وجود ت ارب في المصالا لغرض هذه المناقصة، اذا انطبقت ايدي ال اال  التاليةء
  مت مناقا آ ر ؛ أويكو  المناقا ت ت ادارة مشتركة 
 لدي المناقا نف   المفوض القانوني لمناقا آ ر؛ أو 
  اذا شارك  في هذه المناقصة ب ك ر من عطاء وايد. فا  ذلك سو  يؤدر إلل إستبعاد جميت العطاءا  التي شارك

 المناقا. علماح ا  هذا ال ينطبس علل وجود نف  المقاول من الباطن في أك ر من عطاء،  فيها هذا
 ام الشركة التابعة للمناقا بالتعاقد مت  الاهة المشترية كمهندس لإلشرا  علل تنفيذ العقد . قي 

يمكن للمناقصين اقتراح التعاقد من الباطن من إجمالي قيمة العقود أو يام ارعمال يتل الن بة المئوية الم ددة في قا مة  2.5
 بيانا  العطاء.

  والنماذج والشروط والمواصفا  في و ا س المناقصة، وأ  يقدم في عطا ه كافة علل المناقا أ  يقوم بدراسة جميت التعليما 2.4
 المعلوما  والو ا س المطلوبة في هذه الو ا س.
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 توضي: وثالم المناقصة:  .9
عند ال اجة لتوضيا أو تف ير أر من المعلوما  الواردة في و ا س المناقصة ياب علل المناقا أ  يراس  الاهة المشترية  9.3

ستف ارا   الل االجتماع التمهيدر المنصوص عليه في علل العنوا  المذكور في قا مة بيانا  العطاء و/أو طرح االكتابيا 
قا مة بيانا  العطاء.  يتوجب علل الاهة المشترية أ  ترد  طيا علل أر استف ارا  ترد إليها، شريطة أ  يتم استالمها قب  

دد في قا مة بيانا  العطاء. وعلل الاهة المشترية إرسال ن خة عن الرد علل تلك الموعد النها ي الستالم االستف ارا  والم 
 االستف ارا  لك  من استلموا و ا س المناقصة دو  بيا  مصدر هذه االستف ارا .

علل المناقا زيارة ودراسة موقت المشروع والمناطس الم يطة به وال صول علل جميت المعلوما  التي قد تكو  ضرورية  9.9
 ، وتكو  تكالي  زيارة الموقت علل نفقته الخاصة.يذ المشروع وعلل م ؤوليته الخاصةاد العطاء والد ول في عقد لتنفإلعد

سيتم منا المناقا وأر من موظفيه أو وكال ه إذ  من الاهة المشترية للد ول إلل موقت العم  لغرض الزيارة، بشرط أ   9.1
وأ  يتعهد المناقا بعدم مطالبة الاهة المشترية ب ر تعويض عن أر  تكو  هذه الزيارة علل م ؤولية المناقا الخاصة

 ضرر أو   ارة يتكبدها نتياه لهذه الزيارة مهما كانت. 
 

 اال تماع التمهيدي 9.2
للاهة المشترية أ  تنفم اجتماعاح تمهيدياح بغرض اطالع المناقصين علل و ا س المناقصة والرد علل أسئلتهم يولها بما في  2.5.2
لك المواصفا  الفنية وغيرها من الشروط، وياب أ  يعقد م   هذا االجتماع في موعد مبكر في أعقاب توزيت و ا س ذ

 المناقصة كي يتمكن من أ ذ المعلوما  التي ي صلو  عليها أ ناء االجتماع  بعين االعتبار عند اعداد عطاءاتهم.
ناقصين فانه يتعين عليها أ  تعد م  راح لالجتماع ي تور علل ارسئلة اذا عقد  الاهة المشترية اجتماعاح تمهيدياح للم 2.5.2

واالستي ايا  التي أ ير  في االجتماع وعلل رد الاهة المشترية علل تلك ارسئلة واالستي ايا  دو  ت ديد مصدرها، 
مكينهم من أ ذ وقا ت الم  ر وتقوم الاهة المشترية بتوفير الم  ر الل جميت المناقصين الذين زودتهم بو ا س المناقصة لت

 في ي بانهم عند اعداد عطاءاتهم.
للاهة المشترية أ  تصدر تعديالح علل و ا س المناقصة اذا أسفر االجتماع التمهيدر أو طلبا  االستي اح المقدمة كتابياح  2.5.3

ميت من قاموا بشراء و ا س علل أية تعديال  علل هذه الو ا س، وعلل الاهة المشترية أ  ترس  هذه التعديال  الل ج
 المناقصة.

 تعديد وثالم المناقصة: .1
يمكن للاهة المشترية تعدي  أو س ب أو استبدال و ا س المناقصة بإصدار مل س أو ماليس قب  الموعد النها ي لت ليم  1.3

 العطاءا  إذا لزم ذلك. 
صلين علل و ا س المناقصة من الاهة إ  أر مل س يصدر يصبا جزء من و ا س المناقصة ويرس  مكتوباح الل كافة ال ا 1.9

 المشترية مت ضرورة الت كد من استالم المناقصين لهذه الو ا س.
 يمكن للاهة المشترية تمديد الموعد النها ي لت ليم العطاءا  إ  لزم ذلك. 1.1
 

 تكلفة تقديم العطا :  .2
عن  ةشترية ب ر يال من اريوال م ؤولالمكو  الاهة تتعلقة بإعداد وت ليم عطا ه، ولن يت م  المناقا كافة التكالي  الم 2.3

 هذه التكالي  أو مت مال لها بغض النفر عن نتياة المناقصة. 
  لغة العطا : .5

يكتب العطاء وجميت الو ا س والمراسال  المتعلقة به باللغة العربية مالم يتم ت ديد لغة أ ري في قا مة بيانا  العطاء، من  5.3
المواد المطبوعة باللغة ار ري، شريطة أ  تكو  مرفقة بترجمة دقيقة باللغة العربية. الممكن أ  ت لم الو ا س الم اندة و 

 ولغايا  تف ير العطاء يتم اعتماد النصوص المترجمة.
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 مقترحات بديلة من المناقصين: .6
 . و ا س المناقصة ال ي ما بتقديم العطاءا  البديلة إال إذا طلب ذلك في 6.3
 .و ا س المناقصة مشروع ب يث يتم توضيا آلية تقييم فترا  التنفيذ المختلفة فيي ما بتقديم بدا   لمدة تنفيذ ال 6.9

 

 أسعار العطا :  .7
ياب أ  تتوافس االسعار والتعديال  )سواء تخفيض أو زيادة في ال عر( التي يتقدم بها المناقا في  طاب العطاء والاداول  7.3

 مت المتطلبا  الم ددة أدناهء 
 لعطاء هو ال عر ارجمالي للعطاء بإست ناء أر تعديال  ) صم أو إضافة( مقدمة.إ  ال عر المذكور في  طاب ا 7.3.3
يمكن ا  يقوم المناقا في  طاب العطاء بتقديم أر تعديال  وذلك باإلقتطاع أو اإلضافة علل شك  ن بة من  7.3.9

 المبل  اإلجمالي.  
ل بموجب العقد، في ارسعار والعرض ياب ا  تدرج جميت الرسوم وال را ب، والرسوم ار ري الم ت قة علل المقاو  7.3.1

 الكلي لل عر المقدم من المناقا.
 عملة العطا : .8

 العملة للعطاء ياب أ  تكو  علل الن و الم دد في و ا س المناقصة. 8.3
 

 الوثالم الخاصة  العر  الفني: .2
تنفيذ وبيا  أساليب العم  علل المناقا وضمن عطا ه تقديم مقترياح فنياح يشرح البرنامج الزمني لتنفيذ ارعمال والية ال 2.3

 والمعدا  وارفراد، وأية معلوما  أ ري، موض اح أ  البرنامج وآلية التنفيذ تلبي ايتياجا  تنفيذ المشروع وفترة التنفيذ.
 

 صالحية العطا :  .31
من قب  الاهة  ايوماح بعد الموعد النها ي لتقديم العروض المنصوص عليه00ياب أ  تكو  العروض صال ة لمدة  31.3
وأي عر  ذو فترة صالحية أقد سيتم استبعاده من قبد الجهة المشترية  إعتباره عر  غير مستوفي لشروط مشترية، ال

 المناقصة.
قد تطلب الاهة المشترية، في ظرو  است نا ية، من المناقصين تمديد فترة صاليية عطاءاتهم لمدة إضافية م ددة )ال  31.9

ولية(، ب يث يكو  الطلب والرد عليه  طيا. إذا تم طلب كفالة عطاء، فياب يوما من انتهاء صاليية العرض اال00تزيد عن 
يوماح إلل ما بعد الموعد النها ي لفترة صاليية العطاء بعد التمديد. وي س للمناقا أ  يرفض هذا الطلب وال 30تمديدها لمدة 

قا لهذا الطلب فلن يطلب منه أو ي ما له ي س للاهة المشترية مصادرة كفالة عطا ه في هذه ال الة، وفي يالة قبول المنا
 أ  يقوم بتعدي  عطا ه.

 

 كفالة  دخول العطا :  .33
 تقديم كفالة د ول المناقصة أو اقرار ضما  العطاء بالمبل  والصيغة الم ددة في و ا س المناقصة.    33.3
عطاء أو المدة اإلضافية بعد يوماح بعد انتهاء فترة صاليية ال30ياب أ  تمتد فترة صاليية كفالة د ول المناقصة مدة  33.9

 التمديد.
سيتم استبعاد العطا   المناقصةفي وثالم  المحددةالمدة و قيمة  ال غير مصحوب  كفالة دخول العطا إن أي عطا   33.1

 . اعتباره عطا  غير مستوف للشروط
فا ز بتوفير كفالة ي ن قيام المناقا ال بعدياب إعادة كفالة د ول العطاء لكافة المناقصين بما فيهم المناقا الفا ز  33.2

 التنفيذ وتوقيت العقد.
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 تصادر كفالة د ول العطاء في إيدي ال اال  التاليةء 33.5
إذا قام المناقا ب  ب عطا ه  الل فترة صاليية العطاء الم ددة من قب  المناقا في  طاب العطاء، او في أر فترة  .أ

 تمديد اليقة قدمها المناقا؛ أو 
 إذا فش  المناقا الفا ز فيء .ب

 (    توقيت العقد ؛ أو2)
 (    توفير كفالة ي ن التنفيذ المطلوبة2)

 

 نموذج العطا  وتوقي  وختم العطا : .39
ياب أ  تكو  الو ا س ارصلية وارسعار كلها موقعة من قب  الشخا أو ارشخاص المخولين بالتوقيت باسم المناقا   39.3

ب كتابة أسماء ارشخاص المفوضين علل التخوي  ومختومة بختمه، وياب أ  ي تور العطاء علل تفويض مكتوب. يا
ت ت التوقيعا  مت إرفاق شهادة ت اي  الشركة المبين عليها أسماء المفوضين بالتوقيت، وياب التوقيت علل كافة 

 من الشخا أو ارشخاص الذين وقعوا علل العطاء. الصف ا  التي ت تور علل إضافا  أو تعديال 
 و أو الكتابة فوق كتابة سابقة لغرض تعديلها ال تكو  معتمدة إال إذا وقعت و تمت من قب  أر كتابة بين ال طور أو الم 39.9

 الشخا المفوض بالتوقيت علل العطاء.
 

 

 تسليم وإغالق العطا : .31
 ياب أ ء المفاريف  31.3
 ت م  إسم وعنوا  المناقا .أ
 توجه للاهة المشترية علل العنوا  المبين. .ب
 ت م  اسم المشروع ورقمه. .ج
ن الفر  الخارجي مغلقاح فإ  الاهة المشترية لن تكو  م ؤولة عن فقدا  العطاء أو فت ه قب  موعد فتا إذا لم يك .د

 المفاريف.
 

 الموعد النهالي لتسليم العطا :  .32
ياب ت ليم العطاءا  للاهة المشترية إلل العنوا  الموضا في قا مة بيانا  العطاء قب  او في الموعد النها ي الم دد   32.3

 اءا  بالوقت والتاريم والمكا . لت ليم العط
تصبا ك  ال قوق ل إصدار تعدي ، وفي هذه ال الة قد تمدد الاهة المشترية الموعد النها ي لت ليم العطاءا  من  ال  32.9

 والواجبا  للاهة المشترية وللمناقصين التي   عت في ال ابس للموعد النها ي ارصلي وفقاح للموعد النها ي الاديد.
هة المشترية رر عطاء ي لم بعد الموعد النها ي لت ليم العطاءا  )ي ب تعليما  ر ي  لانة فتا لن تنفر الا  32.1

العطاء(، وأية عطاءا  سلمت إلل الاهة المشترية بعد انق اء الموعد النها ي سيتم إعتبارها مت  رة ومرفوضة وسو  
 تعاد إلل المناقا غير مفتوية.

دال عطا ه بعد ت ليمه وذلك بإ طار  طي موقت من قب  الشخا المفوض يمكن للمناقا س ب أو تعدي  أو استب  32.2
بالتوقيت مص وبا بالتفويض. ياب أ  تكو  إشعارا  اإلن  اب أو التعدي  أو االستبدال مص وبة باإل طار الخطي، 

 وجميت اإل طارا  ياب أ  تكو ء
 ديم العطاءا ، تم إستالمها من قب  الاهة المشترية قب  الموعد النها ي الم دد لتق .أ

 العطاءا  التي طلب اص ابها أ  ت  ب سو  تعاد إلل المناقصين غير مفتوية. .ب
ال ياوز س ب أر عطاء، أو استبداله، أو تعديله في الفترة الفاصلة بين الموعد النها ي لتقديم العطاءا  وانتهاء فترة  .ت

 ديد لها.صاليية العطاءا  الم ددة من قب  المناقا في  طاب العطاء أو أر تم
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 فت: العطا : .35
تقوم لانة فتا العطاء بفتا العطاءا  المقدمة في الموعد والمكا  الم ددين في قا مة بيانا  العطاء وتتم قراءتها علنيا   35.3

 للامهور، ب  ور المناقصين أو مم ليهم المعينين أو أر شخا يرغب بال  ور علل الن و اآلتيء
 الن  اب وال يفتا العطاء علل أ  يتم اعادته الل المناقا مغلفاح.تفتا وتقرأ المفاريف التي ت م  عالمة ا .أ

تفتا المفاريف التي ت م  عالمة استبدال وتقرأ الرسالة وي تبدل العطاء القديم بالعطاء الاديد ويعاد العطاء القديم الل  .ب
 المناقا مغلقاح.

 تفتا المفاريف التي ت م  عالمة تعدي  وتقرأ رسالة التعدي . .ت
 ء المفاريف أرقاماح مت ل ة علل شك  ب طه يم   الرقم المت ل   ومقامه يم   عدد المفاريف.يتم اعطا .ث
 ياب أ  يقوم كافة أع اء اللانة بالتوقيت علل المفاريف. .ج
 يتم قراءة اسم المناقا ومبل  العطاء والبدا   والخصوما  ا  وجد  ويعلن عن وجود كفالة د ول عطاء ا  طلبت. .ح
 ل ة فتا العطاءا  في م  ر يوقت من قب  ر ي  وأع اء اللانة فوراح.يتم تدوين وقا ت ج .خ
 علل أع اء اللانة ال اضرين التوقيت علل ملخصا  ارسعار والنماذج المطلوب تعبئتها من قب  المناقا. .د
 ال ياوز اتخاذ أر قرار بش   استبعاد أر عطاء أو رف ه في هذه الال ة. .ذ

 
اقصة مبرراح كافياح إللغا ها إذا كا  م تايباح جوهرياح لشروط المناقصة وكا  ال عر ال يعد تقديم عطاء وايد فقط للمن  35.9

 من النفام. 33مناسباح، واالستاابة جوهرياح تتلخا في مادة 
 
 

 تقييم العطا  :  .36
 تقوم لانة التقييم بف ا العطاءا  لت دد اآلتيء  36.3
 ا س المناقصة.اذا كانت هذه العطاءا  كاملة وفقاح للتعليما  الم ددة في و  .أ
 اذا كانت موقعة ي ب االصول. .ب
 الت كد من أ  العطاء قد تقدم به المناقا زودته الاهة المشترية بو ا س المناقصة. . 
 أ  الو ا س المطلوبة لت ديد ارهلية القانونية والكفاال  المطلوية قد تم تقديمها. .ث
 في و ا س المناقصة. أ  العطاءا  ت تايب بشك  جوهرر للمواصفا  و شروط العقد الم دد .ج
اذا لم تلبي مؤهال  المناقا صايب العطاء ارق  تكلفة المعايير الواردة في و ا س المناقصة تقوم اللانة بتطبيس نف   .ح

 اجراءا  الف ا علل العطاء الذر يليه في الترتيب.
  السرية:  36.9
 ويتل االعال  عن المناقا الفا ز. تلتزم لانة التقييم بال فاظ علل سرية عملية التقييم من جل ة فتا المفاريف .أ
ال ياوز رر مناقا اجراء أية اتصاال  مت لانة التقييم أو م اولة الت  ير علل ف صها وتقييمها للعطاءا  لغايا   .ب

اتمام عملية التقييم للانة التقييم أ  تطلب  طياح من أر مناقا اي ايا   طية  الل عملية الف ا علل أنه ال ياوز 
 من أر مناقا تغيير سعره أو م مو  عطاءه.لها أ  تطلب 

 ياب علل المناقا تقديم ما يليء . 
 .شهادة تصني  سارية المفعول وبالدرجة المطلوبة عند ايالة العطاء عليه 
 .ر صة مهن سارية المفعول 
 .شهادة ت اي  الشركة 
 .براءة ذمة من بلدية رام الله 
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 تصحي: األخطا  الحسابية:   36.1
يعدل يؤ ذ ب عر الويدة و  بين ال عر االجمالي،عر الويدة بالكمية المقابلة له و ياص  ضرب ساذا كا  هناك فرق بين  .أ

اس ناءح علل هذا أذا رأ  لانة التقييم أ  الفاصلة العشرية قد وضعت بطريقة  اطئة في سعر و  ال عر االجمالي طبقاح لذلك،
من  م تص يا مالي الموجود في  انة االجمالي و جبالتالي يتم تص يا ال عر االنه يتم تص يا سعر الويدة و الويدة فا

 الماموع الكلي. 
إذا كا  هناك  ط  في اإلجمالي ناجم عن اإلضافة أو الطرح من اإلجماليا  الفرعية، ياب أ  ت ود اإلجماليا  الفرعية  .ب

 و ياب تص يا اإلجمالي؛ و
 بل  الذر بالكلما  هو الذر يعتمد،إذا كا  هناك تعارض في سعر الويدة بين  الكلما  واررقام، فإ  الم .ت
 تقوم لانة التقييم باجراء جميت التعديال  علل ارسعار دو  التشاور مت المناقا لتبرير مبل   التعدي . .ث
علل المناقا تقديم عطاء لتنفيذ كافة بنود ارعمال الموصوفة في جدول الكميا . في يالة العقد المبني علل الكميا   .ج

ئة ارسعار لاميت البنود الموصوفة في جدول الكميا .اذا وجد أ  المناقا لم يقم بت عير بند أو ياب علل المناقا تعب
أك ر من البنود، أو قام بكتابة سعر الويدة أو االجمالي بصورة غير واض ة و تشك  معها التباس في ايت اب اجمالي 

 المبل  باآلتيء
  رين المشاركين في المناقصة لغاية ال صول علل قيمة اجمالية تطبيس اعلل سعر ورد لهذا البند عند المناقصين اآل 

لهذا العرض مقدم من المناقصين لهذه البنود الغراض التقييم، وفي يال فوز المناقا بالعطاء سو  تتم م اسبته علل 
 اساس اق  االسعار المقدمة من المناقصين لهذه البنود.

  ق  العروض سعراح وتمت االيالة عليه يتم تطبيس أدنل سعر ورد لهذا البند اذا بقي العرض الذر طبس عليه البند أعاله أ
 عند المناقصين اآل رين لت ديد القيمة االجمالية التي سي ال بها العرض.

 ياب علل لانة تقييم العطاء استخدام اللو  االيمر عند تص يا اال طاء ال  ابية.  .ح
صم أو الزيادة كمبل  مقطوع يتم ايت اب هذا المبل  كن بة من ال عر اذ قدم المناقا تعديالح علل عطا ه سواءح بالخ  .خ

 المقروء قب  تص ي ه واعتماده كخصم أو زيادة.
المشترية ال ماح بالتعاقد من الباطن لبعض ارعمال التخصصية. عندما ي ما التعاقد من الباطن من قب   للجهةيمكن   36.2

المتخصصين من الباطن في عملية التقييم وفقاح لمعايير الت هي   ينالاهة المشترية، فإنه ياب ايت اب  برة المقاول
 للمقاولين من الباطن.

اقتراح التعاقد من الباطن من إجمالي قيمة العقد أو يام ارعمال يتل الن بة المئوية الم ددة في  للمناقصينيمكن   36.5
 قا مة بيانا  العطاء.

 المناقا الفا ز. المشترية التفاوض علل ال عر مت  للجهةال ياوز   36.6
 
 

 تأ يد المناقصين .37
يشم  الت هي  الاليس علل تقييم القدرا  الفنية والمالية واالدارية والخبرا  ال ابقة في التنفيذ وال ا  الخاص بالمنازعا   37.3

ر التالية الق ا ية المتعلقة بالعم  علل اساس ناجا/راسب وي ب معايير الت هي  والتقييم المبينة أدناه، والتي تت من االمو 
 بشك  ر ي ء

أ  المقاول قام بتنفيذ مشاريت مشابهة من ييث القيمة وال ام وطبيعة المشروع  الل المدة الزمنية الم ددة في نموذج  .أ
 ء الت هي  والتقييم للمناقصين .6رقم 

 
ققة من مدقم الحسا ات والمد القدرة المالية للمناقاء علل أ  تشم  الو ا س الداعمة للموق  المالي من الو ا س التالية .ب

مليون شيكد، 3وبحيث ال يقد معدل العالد السنوي الخر سنتين عن ، لسنتين سا قتين على األقدالخار ي للشركة 
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 . أبنيةوذلك  مو ب شهادات انجا: او دفعات مثبتة لمشاري  
  قا مة المركز المالي“Balance sheet . 
   قا مة الد Income statement . 
 المالي قا مة التدفس cash flow . 
  باست ناء مدة ال نتين ال ابقتين شهادة التزام يدي ة من أيد البنوك المر صة بتقديم الت هيال  البنكية غير

 . وللمدة الفعلية لتنفيذ العقدالعقد كاملة  قيمة المشروطة للمناقا 
من  9حسب ما  و وارد في بند والموض ة  القدرة الفنية وتوفر عدد كا  من الطواقم الفنية المؤهلة للعم  في المشروع . 

 .الشروط الخاصة االضافية
 قدرة المناقا علل توفير المعدا  والتاهيزا  الر ي ية المطلوبة إلنااز المشروع . .ث

 
 يتم ت ديد الت هي  من  الل ف ا الو ا س المقدمة من قب  المناقا. 37.9
ك يؤدر إلل است ناء العطاء ودراسة العطاء االق  تكلفة التالل، يعتبر ت هي  المناقا شرطاح سابقاح إليالة العطاء، وعك  ذل 37.1

 وذلك باستخدام نف  الطريقة لت ديد كفاءته.
إ  ت قيس متطلبا  الت هي  هو شرطا أساسيا اليالة العقد إلل المناقا. أما عدم ت قيس متطلبا  الت هي  يؤدر إلل  37.2

ه إلل العطاء التالي في الترتيب التخاذ  طوا  مما لة إلل أ  ي قس إستبعاد العطاء. وفي هذه ال الة تنتق  الاهة المشتري
 متطلبا  الت هي .

 
 

 

 المناقصةإلغا   .38
 للاهة المشترية الغاء المناقصة في أر وقت قب  فتا المفاريف. 38.3
بالغ جميت للاهة المشترية بعد فتا المفاريف وقب  اصدار قرار االيالة النها ية للمناقا الفا ز رفض العطاءا  كافة وا 38.9

 المناقصين بذلك في أر من ال اال  اآلتيةء
 اذا أصبا موضوع الشراء غير الزم. .أ

 اذا لم تعد المخصصا  المالية لعملية الشراء متوفرة. .ب
 اذا أصبا من ال رورر العتبارا  المصل ة العامة تعدي  المواصفا  و/أو الاوانب الفنية لشروط العقد. .ت
لمواصفا  ت ول دو  ار ذ باالعتبار بنود أو أصنا  أق  تكلفة ومعادلة وظيفياح اذا تبين وجود نقا أو عيوب في ا .ث

 بنف  القدر للبند أو الصن  الم دد في و ا س المناقصة.
 اذا كانت العطاءا  كافة غير م توفية للشروط. .ج
 ه.اذا تبين أ  سعر العطاء ذر التكلفة ارق  أعلل ك يراح من ال عر التقديرر بعد الت كد من ص ت .ح
 اذا تبين وجدود تواطؤ بين المناقصين. .خ

 
للاهة المشترية رفض أر عطاء اذا كا  سعره أق  ك يراح من ال عر التقديرر ولم يقدم المناقا تبريراح مقبوالح النخفاض  38.1

سعره، وعلل الاهة المشترية قب  رفض العطاء أ  تطلب  طياح من المناقا تفاصي  العناصر المكونة لهذا العطاء 
 من الممكن أ  تقنت الاهة المشترية أ  المناقا قادر علل تنفيذ العقد بهذا ال عر. والتي
 

عندما يتم الغاء المناقصة أو رفض العطاءا  كافة والغاء كافة اجراءا  عملية الشراء، ياب تبلي  ذلك فوراح الل جميت  38.2
   العطاءا  أو الغاء اجراءا  عملية الشراء.المناقصين الذين تقدموا بعطاءاتهم وأ  يبين التبلي  أسباب ودواعي رفض ك
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 اإلحالة وتوقي  العقد: .32
تبل  الاهة المشترية قب  انتهاء مدة صاليية العطاء جميت المناقصين  طياح بقرار االيالة المبد ي علل المناقا  32.3

 صايب العطاء ارق  تكلفة والمطابس جوهرياح لشروط المناقصة.
  الل  م ة ايام عم  من تاريم التبلي  تصبا االيالة نها ية. اذا لم يطعن أر مناقا في القرار 32.9
 يوماح من تاريم ارسال  طاب االيالة النها ية.25يلتزم المناقا الفا ز بتقديم كفالة ي ن تنفيذ  الل مدة  32.1
 يتل يتم إعداد العقد الرسمي وتنفيذه، يعتبر  إ طار اإليالة عقداح ملزماح. 32.2
عدم ا تياره التقدم بطلب  طي للاهة المشترية لتوضيا هذه ارسباب علل أ  تقوم للمناقا الراغب بمعرفة أسباب  32.5

 الاهة المشترية بالرد عليه  الل سبعة أيام عم  من تاريم تقديم الطلب.
تقوم الاهة المشترية فور تقديم المقاول الفا ز لكفالة ي ن التنفيذ وتوقيت العقد بإ طار باقي المناقصين إلعادة كفاال    32.6

  ول العطاءا  إليهم بمن فيهم الفا ز.د
والم توفي لكافة المتطلبا  متعاقد مت الاهة المشترية في مشاريت أ ري، فإ  من يس  في يال كو  مقاول اق  ارسعار 32.7

الاهة المشترية ا  تقوم بترسية عطاء وايد علل المقاول، ويمكن إيالة اك ر من عطاء علل مقاول وايد ولغاية  الث 
 د أقصل وذلك في ال اال  االست نا ية وي ب ما تقت يه المصل ة العامة وبدو  ال اجة إلبداء ارسباب.عطاءا  ك 

 

 كفالة حسن التنفيذ والتأمينات:  .91
يوماح من تاريم استالم كتاب القبول باإليالة من الاهة المشترية، ياب علل المناقا الفا ز تقديم كفالة  25 الل مدة   91.3

 وط العقد.ي ن التنفيذ وفقا لشر 
المذكورة أعاله أو التوقيت علل اتفاقية العقد فإ  ذلك يشك  مبرراح ا ز في تقديم كفالة ي ن التنفيذ إ  فش  المناقا الف  91.9

كافياح إللغاء إيالة العقد ومصادرة كفالة د ول العطاء. في هذه ال الة يمكن للاهة المشترية إيالة العقد علل المناقا في 
 ق  عطاء مقيم وم تايب لو ا س العطاء. المرتبة التالية ك 

يمكن للاهة المشترية رفت قيمة كفالة ي ن التنفيذ للن بة التي يراها مناسبة ل ما  تنفيذ ارعمال ي ب المواصفا  الفنية   91.1
 بناءاح علل توصية اللانة الفنية لتقييم العطاء. 

فية وتكو  سارية المفعول من تاريم توقيت العقد يتل اضا %24يلتزم المناقا الفا ز بتقديم ت مينا  بقيمة العقد و   91.2
 االستالم النها ي.
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 الشروط العامة .1
 

 يتم العمد حسب الشروط العامة 
 

 )دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاري  االنشالية(
 الجز  األول

 
 
 

 الخاصة الشروط .2
 

 يتم اعتماد الشروط الخاصة الفلسطينية والنماذج
 

 الموحد للمشاري  االنشالية()دفتر عقد المقاولة 
 الجز  الثاني

 
 اقرار 

انا المقاول ................................................ اقر  اننى  اعلم علم اليقين  ان 
تنفيذ  مي  االعمال المتعلقة بهذا المشروع موضوع  ذه المناقصة سيتم بنا ا على الشروط 

مقاولة الموحد للمشاي  االنشالية )الجز  االول( ( في دفتر عقد ال3222العامة )فيديك 
والشروط الخاصة الفسطينية  في دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاري  االنشالية )الجز  الثاني(. 

 وانني مطل  على  ذه الشروط ولدي نسخة عنها واعلمها علم اليقين. 
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 خاصة اضافية شروط  .5
 

 فحص المواد: .3
  الخاصفة، وتقفوم البلديفة بفدفت  صفا  المخبريفة الالزمفة لتنفيفذ االعمفال مفن مختبفر معتمفد لفديها وعلفل نفقفة المقفاولتقفوم البلديفة بفاجراء الف و

 م ت قا  المختبر وبالمقاب  تقوم بخصم هذه التكالي  من المطالبا  المريلية الم ت قة للمقاول.
 ة لف ا المواد وأ ذ العينا ، ويؤمن علل نفقتفه مفا يقت فيه ذلفك علل المقاول أ  يقدم للمهندس المشر  ومعاونيه جميت الت هيال  الالزم

 من عمالة وأدوا  ومواد.

 

  ال د اردنل للطاقم الفني المطلوب من المقاول  ، علما بالموقت والطواقم الفنية الالزمه مهندسيطاقم تعيين  المقاولعلل  .9
 توفيره في موقت المشروع كالتاليء

 أو و/ فففي ماففال ارشففرا  وا سففن 20بخبففرة عمليففة ال تقفف  عففن  دنيل ففالمة "بففدوام كامفف "ء مهنففدس مففوضففبط الاففودة وا مهنففدس الموقففت
التنفيفذ علففل أعمففال مشفابهة، وب يففث يكففو  مفوضفاح  طيففاح مففن قبف  المقففاول لتلقففي التعليمفا  مففن المهنففدس أو مفن يم لففه والمنففاظرة علففل 

 شيك /يوم(. 400والتغيب بدو  عذر مقبول هو)تنفيذ ارشغال، المبل  الذر سي  م في يالة عدم التعيين أ
 (300م اح مر ا "بدوام جز ي"، المبل  الذر سي  م في يالة عدم التعيين أوالتغيب بدو  عذر مقبول من هو .)شيك /يوم 
  مففال سففنوا  فففي ماففال ارشففرا  و/أو التنفيففذ علففل أع 7ميكانيففك بففدوام جز ففيء وبخبففرة عمليففة ال تقفف  عففن كهربففاء و معمففارر و مهنففدس

 شيك /يوم(. 300مشابهة، المبل  الذر سي  م في يالة عدم التعيين أوالتغيب بدو  عذر مقبول هو)
 

تقريبا، وب يث تتوافر فيه  2م24ت مين وتاهيز مكتب لطاقم اشرا  البلدية طيلة فترة تنفيذ المشروع بم اية  المقاولعلل  .1
غر  متنقلة أو ويكون المكتب تب من  دما  تشغي  وصيانة،  دما  الماء والكهرباء وويده ص يه، وك  ما ي تاجه المك

 شقة م ت جرة وي تور علل التاهيزا  الاديدة ي ب التالي، وفي نهاية المشروع تعود ملكية ك  ما ذكر أدناه الل المقاول.
  سم، مت جرارا  وقف  سلندر مركزر.70*220قياس ال يق  عن  2طاولة مكتب عدد 
 ن قب  المهندس المشر .كرسي مكتب يوافس عليه م 
 .زانة ملفا  مكونة من أربعة رفو  و قف  سلندر مركزر  
 6كراسي  شبية أو يديدية عدد. 
 .توفير تكيي  و/أو تدفئة للمكتب 
  " تفوفير جهفاز كمبيفوتر م مفول بمواصففا  يدي فةCPU:intel i7, RAM: 8GB, Hard disk:500GB وي تفور علفل البفرامج ،

 وتلفاك  والة ياسبة، وكاميرا رقمية بمواصفا  جيدة جدا. A3ليزر الالزمة للعم ، وطابعة 
أيام من تاريم أمفر المباشفرة ، وففي يفال عفدم تمكنفه مفن ذلفك سفتقوم البلديفة  20علل المقاول أ  يقوم بتاهيز المكتب  الل  -

 بتاهيز المكتب وعلل ي اب المقاول.
ي ب النموذج  2نه تم ايالة المناقصة عليه تركيب يافطة للمشروع عدد قب  البدء بالتنفيذ وبعد ابالغه  طيا با المقاولعلل  .2

 المرفس في و ا س المناقصة، وب يث يتم ت بيتهم بالطريقة واالماكن المناسبة ووفقا لتعليما  المهندس المشر .
 تبدأ من تاريم أمر المباشرة. يوما تقويميا200مدة تنفيذ المشروع هي  .5
ضريبية )مختومة من وزارة المالية( وشهادة  صم مصدر ور صة مهن وك  ما يلزم يتل يتم علل المقاول اي ار فاتورة  .6

 صر  أر دفعة م ت قة.
تعطل ارولوية للمنتج الوطني شريطة أ  يكو  مطابقا للمواصفا  والمقايي  الفل طينية، ويمنت التعام  مت منتاا   .7

 الم توطنا  االسرا يلية.
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يذ أعمال المشروع بناء علل  طة عم  مفصلة معتمدة من قب  المهندس المشر  وب يث يكو  أوقا  العم  للمشروعء يتم تنف .8
موض ا فيها أوقا  وساعا  العم  الالزمة  لتنفيذ بنود االشغال  الل المدة الزمنية المدرجة في المناقصة، علما ب   العطلة 

ل اعة ال ادسة صبايا ويتل ال اعة التاسعة م اءا" ساعة عم /يوم "من ا 24االسبوعية هي يوم الامعة وأوقا  العم  هي 
 المهندس المشر . وتعليما  المعتمدة للمشروع  طة  العم وي ب 

من قيمة العقد  %30ال د ارقصل لماموع المقاوال  الفرعية التي ي ما للمقاول الر ي ي توكيلها الل المقاولين الفرعيين هو  .2
 جب العقد.اال اذا كا  المقاول الفرعي م ميا بمو 

 
 العامة للمقاول:  االلتزامات .31
 .ال صول علل شهادة مطابقة لاميت المواد الم تعملة في المشروع من مؤس ة المواصفا  الفل طينية -أ
، و ففالل يففومين مففن توقيففت اتفاقيففة العقففد  A2ب اففم -المرفقففة علففل القففرص المففر  -طباعففة ن ففخة مففن مخططففا  المناقصففة -ب

س المشفر ، كام  و ا س المناقصة بما فيها المخططا  الموقعة للمشروع وتزويدها للمهنفد للمشروع يقوم بتصوير ن ختين من
 بذلك وعلل نفقة المقاول الخاصة. الاهة المشترية قوم توفي يال تخل  المقاول 

عفدم تفوفر وأر متطلبفا  أ فري تلفزم لتنفيفذ ارشفغال واناازهفا. وففي يالفة  مفاء والكهربفاءتزويد الموقت وعلل ي فابه الخفاص بال - 
  طوط التزويد الر ي ية، عليه توفير مولد كهربا ي ب عة كافية، و زانا  ماء ب ام مناسب.

تنفيذ االشغال علل م توي عال من االتقا  ودقة التنفيذ وبشك  ي وز علل موافقة المهندس وقبوله، لذلك ياب عليه أ ذ ذلك  -ث
لل المقفاول أ  يتقيفد بتعليمفا  وتوجيهفا  المهنفدس يفول أر أمفر متعلفس بعين االعتبار وانتقاء اركفاء لتنفيذ هذه ارعمال. وع

 بارشغال سواء ورد ذكره في العقد أو لم يرد.
تففوفير اجهففزة ومعففدا  الف ففا النفمففة الميكانيففك وااللمنيففوم أو التعاقففد مففت جهففا  معتمففده للت كففد مففن سففالمة التنفيففذ وت قيففس  -ج

 المواصفا .
  المهندس ولم اعديه وذلك النااز مهفامهم، وعلفل المقفاول أ  يفوفر ممف ال لفه للم فاعدة ففي تقديم الم اعدة للمهندس أو مم  -ح

المراجعفففه والتفففدقيس والف فففا وا فففذ العينفففا   والت بيفففت وت فففوية وقياسفففا  ارعمفففال معفففا مفففت التزويفففد الكفففافي لالوتفففاد  واالعمفففدة 
 و  تكلفة هذه الم اعدة من ضمن أسعار العقد. والدها  وأية مواد أ ري وأدوا  للف ا والت بيت لقياس االعمال، وتك

 وي ب العقد.(Shop Drawings) قب  البدء بتنفيذ المشروع تقديم مخططا  تبين ارعمال المراد تنفيذها علل الطبيعة  -خ
دس توفير جميت أدوا  القياس والف ا الالزمة، وب يث تكو  متوفرة في الموقت طول فترة تنفيذ المشروع وت فت سفيطرة المهنف -د

 .  المشر 
تزويففد المهنففدس المشففر   ففالل مففدة أسففبوعين مففن تففاريم أمففر المباشففرة بالمعلومففا  التفصففيلية المتعلقففة بالمزويففد  للمففواد مففت   -ذ

 ءم ال عينا ، وكتالوجا  وشهادة منش  والف وصا  والشهادا  الالزمة
- Ready mixed concrete,    - Concrete blocks.   - Terrazzo, ceramic and cement tiles   - Aluminium   - Carpentry  
- Electrical installations    - Water pipes and fittings    - Masonry stones   - Reinforcing steel - Painting materials. 

 As Built)ل الطبيعةالت ليم ارولي للمشروع، يتم تقديم ن خة مطبوعة ومختومة من المخططا  تبين ارعمال كما تفذ  عل -ر
Drawings)   وكما هو موضا بالعقد باالضافة الل ن خة م وسبة بصورةdwg & Pdf وال يتم صفر  الدفعفة النها يفة اال ،

 بعد ت لم تلك المخططا  وموافقة المهندس المشر  عليها.
 العم  علل الموقت.ال صول علل موافقة المهندس الكتابية علل المخططا  التنفيذية وذلك قب  مباشرة تنفيذ  -ز
أ  يتففيا جميففت الفففرص المعقولففة رر مففن المقففاولين اال ففرين وعمففالهم ممففن ي ففتخدمهم المالففك ليتمكنففوا مففن تنفيففذ اشففغالهم وا   -س

يتففيا كفف  تلففك الفففرص كففذلك لعمففال المالففك وعمففال أر مففن الهيئففا  المختصففة قانونففا مففن الففذين سففيارر اسففتخدامهم لتنفيففذ ار 
قفد وا  ين فس عملففه مفت سفير أعمفالهم، ويت مف  المقففاول م فؤلية أر عطف  أو ضفرر أو   فارة ماديففة أعمفال غيفر مشفمولة بالع

 تل س بصايب العم  أو ب ر متعهد آ ر ب بب عدم قيامه بتقديم الت هيال  الالزمة.
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ة مففن قبفف  وذلففك فففي المكبففا  المعتمففد,التقيففد بتعليمففا  المهنففدس المشففر  يففول ارمففاكن المصففرح بهففا لطففرح نففاتج ال فريففا   -ش
إ  -، وعليه اي ا نق  االشاار القا مة في منطقة العم  الالزمة لذلك وعلل نفقته الخاصة، وعليه استصدار التصاريا البلدية
 وزراعتها في االماكن التي ت ددها البلدية وعلل نفقته الخاصة. -وجد 

التن ففيس الكامفف  مففت المؤس ففا  اال ففري كشففركة الكهربففاء والهففات  ومصففل ة الميففاه والبلديففة فيمففا يخففا أعمففال البنيففة الت تيففة  -ص
 وعليه اصالح أر ضرر يل س بها  الل العم  وعلل نفقته الخاصة.

  .وضت المناسيب والقياسا  والمل قا  الخاصة بارعمال المطلوبة وذلك بالتعاو  مت المهندس المشر  -ض
تقفففديم تقفففارير يوميفففة، واسفففبوعية، وشفففهرية رعمفففال المشفففروع إلفففل المهنفففدس العتمادهفففا، موضففف ا فيهفففا عفففدد العمفففال والمعفففدا   -ط

وارعمال المنففذة، المعيقفا  والتوصفيا  وكف  المعلومفا  الالزمفة ومرفقفة بالصفور الفوتوغرافيفة، وففي يالفة عفدم االلتفزام بتقفديم 
 طالبة بتمديد مدة اإلنااز مهما كانت ارسباب.هذه التقارير ال ي س للمقاول الم

تقففديم البففوم صففور لاميففت مرايفف  المشففروع بعففد ارنتهففاء مففن تنفيففذة )مرايفف  المشففروعء قبفف  التنفيففذ وا نففاء التنفيففذ وبعففد االسففتالم  -ظ
 االولي للمشروع(.

 عمال المشروع.اتباع التعليما  الواردة في الدلي  االستشارر لألبنية الخ راء فيما يتعلس بتنفيذ أ  -ع
اتباع جميت التشريعا  الوطنية والم لية بمفا فيهفا القفوانين واللفوا ا التفي ت كفم اإلدارة البيئيفة وال مايفة االجتماعيفة التفي تطبقهفا  -غ

 4002وسياسة تقييم البيئة الفل طينية سنة 9111دولة فل طين)قانو  البيئة الفل طيني 
 

 ة وسبد الوقاية منها: دول اآلثار البيئية واال تماعية المحتمل
 سبفف  الوقايففة اآل ار البيئية واالجتماعية الم تملة
 الرش بالمياه  انبعاث الغبار أ ناء تنفيذ المشروع

 تغطية شاينا  نق  الطمم 
انقطاع الخدما  العامة م   المياه 

 والكهرباء واالتصاال 
 روعتزويد المقاول بالمخططا  التي تبين م ار هذه الخطوط في المش 
 اصالح  طوط الخدما  بال رعة الممكنة 
 التن يس مت مزودر الخدما  اآل رين إلصالح  طوط الخدما  بال رعة الممكنة 

 الصيانة الايدة للمعدا   ال ايج
 تركيب كواتم صو  علل المعدا  قدر الم تطاع 
 االلتزام ب اعا  العم  الرسمية 

  ذيرية يول منطقة العم وضت اشارا  وأشرطة ت  يوادث ال ير أ ناء التنفيذ
  تنفيم ال ير ويركة المشاة 

 تنفيم ال ير في منطقة العم   زيادة أزما  ال ير
 ت وي  ال ير إلل طرق بديلة 

استخدام ارراضي المااورة لتخزين 
 الطمم الناتج عن أعمال المشروع

 نق  المخلفا  بشك  يومي إلل  ارج الموقت 
  ين أية مواد طمممنت استخدام ارراضي المااورة لتخز 

 توفير ممرا  ومدا   آمنة للمنازل والمنشآ  في منطقة المشروع  إغالق مدا   البيو  والمنشآ 
 

كامف   التعليما  ويت مف  هذه بتنفيذ يلتزم المقاولاإلنشا ات:  مواق  في إتباعها الوا ب و االساسية ال ماية وسبد السالمة قواعد - 
وبحيـث تكـون ، تنفيفذ اشفتراكا  ال فالمة واالمفا  علفل الموقفت ففي اإلهمفال أو التقصفير عفن تفنام الم فؤولية عفن أيفة اضفرار

 تكلفة تنفيذ  ذه االعمال محملة على بنود اعمال  دول الكميات التي يتم تسعير ا من قبد المقاول.
 
 
. 
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 تفاصيد التعليمات العامة التعليمات العامة
السالمة  .3

 العامة
 

 واالما  علل الموقت بموجب المواصفا  وتعليما  المهندس وتشم  ك د أدنلء اتخاذ كافة اجراءا  ال المة 
 .المدني الدفاعمتطلبا   و الال  ة بهذه الواردة الوقا ية الشروط تنفيذ .أ
 .الموقت في الم تمرة ال راسة ت مين .ب
وب يفث ،للموقتبوابة ر ي ية سم مت 240م بتة باررض بإرتفاع ال يق  عن و واقية توفير يواجز يماية معدنية  .ج

 تكو  ال ماية من الواح صاج م توية ومالفنة، واالطارا  الخارجية لأللواح من مواسير يديد مربعة مالفنة.  
توفير كافة اشارا  الطرق الت ذيرية واالرشادية العاك ة لألضواء والالزمة، باالضافة الل توجيه يركة ال ير   .د

 والت ويال  الالزمة يي ما يلزم. 
( في الموقت و معدا  الوقايفة الشخصفية ارساسفية كاريذيفة الواقيفة Vest, Jacketمالب  العاك ة )إرتداء ال .ه

 و القبعا  الصلبة  سواء كانوا عاملين في الموقت أو في زيارة تفقدية. 
ت بيففت كافففة اإلشففارا  الت ذيريففة ويففواجز ال مايففة وارضففواء فففي موضففعها الصفف يا ل ففما  عففدم سففقوطها أو  .و

)ال ت فتخدم الم فامير علفل الطريفس ت فت أر ظفر (، وتفقفد  ياة لأليوال الاوية أو يركفة المفرور.ت ركها نت
اإلشارا  دا ماح في موقت العم ، وفي يال ازالة االشارا  وعدم توفيرهفا بشفك  كامف  أو جز في ي فس للمهنفدس 

 ايقا  العم  في الموقت بشك  فورر وفرض غرامة مالية يتم ت ديدها اليقا.
لففل م ففافة كافيففة مففن منطقففة ارا  الففت كم ب ركففة المففرور يي مففا يلففزم وب يففث يففتم وضففت أول إشففارة عوضففت اشفف .ز

 ذلك إلعطاء ت ذير بالمخاطر قب  م افة من العم .العم  و 
لل فالمة العامفة لالليفا    مراعاتهفا المطلفوب الفنيفة ال فالمة قواعفد تطبيفس الرافعفا  عمفال علفل يافب .ح

 ة المااورة.واالسشخاص والممتلكا  واالبني
الواقية وااليذية الخاصة وي فر د ول الموقت بدونها ويمنت القيام بفار  والخوذا  المالب  ارتداء العام  علل .ط

 فعالية دو  استخدام يزام االما  وادوا  يماية الوجه عند ال اجة لها.
 .الموقت دا   العمال إسكا  عدم .ي
ل والموظفين في الموقت وأ  يفزود هفذا المكفا  بمفا يكففي للعما انة لألسعا  اروليأ  يوفر طفايا  يريس و ز  .ك

 يامالح لدورة في ارسعا  ارولي.وأ  يكو  أيد افراد الطاقم من أيتياجا  لألسعافا  ارولية 
أ  يوفر الفرو  الص ية المال مة في موقت العم  من غرفة استرايه ويماما  ومطبم صغير وياوية لامت  .ل

 ففي المذيبفة المفواد أو الطفالء تفريف  ي ففرو  منطقفة أقامفة المفوظفين والعمفال. القمامة وتصريف للمافارر ففي
ا بإيكفام مقفلفة  اصفة صفناديس ففي وضفعها يافب بف  للنفايفا  الصفناديس المخصصفة أو البالوعفا   تمهيفدح
 .الص ي ة منها بالطريقة للتخلا

 روع قدر االمكا .أ  يعم  علل تخفي  ال وضاء والتلوث البيئي الناجم عن أعمال تنفيذ المش .م
 أعمال .9

 ياتالحفر 
  .العاملين وانهيارها علل ال فر جوانب سقوط لمنت مؤقتة دعا م عم  .أ
 ويفتم عمف  ارعمفال بهفذه لت  رهفا ايتمفال هنفاك كا  إذا ال فر رعمال المااورة والشوارع المباني تدعيم يتم .ب

 .بالطرق الهندسية التدعيم ويتم باإلنشاء القا مة الاهة جانب علل وذلك بداية ال فر قب  الدعا م
 استخدام .1

 األعمال معدات
 الخشبية

 

 .لذلك المؤهلين المدربين بمعرفة إال الخشبية ارعمال وماكينا  آال  تشغي  ي فر .أ
 .وم توية مناسبة أسطا أو أرضيا  علل الماكينا  تركيب .ب
 المت ركفة مالبف  لألجفزاءال أو الا فم أع اء من ع و أر تالم  دو   ت ول بواقيا  اآلال  جميت تزود . 

 .الكهربا ية ارسالك أو
 االحتياطات .2

 ألعمال الال:مة
 والقط  اللحام
 

 :يلي ما ار ا وعلل والل ام القطت عمليا  في ال المة شروط لال  ة طبقا تكو   .أ
 قطعها/ ل امها المواد المراد المعدا / للعما/ سواء القطت أو الل ام أعمال مكا  في الكافية التهوية توفير. 
  والت كد التوصيال  الكهربا ية جميت سالمة وضما  اإلضافية والمعدا  لألسالك العازلة المواد جودة ضما 

 .اررضية التوصيال  وجود من
 االشتعال. ال ريعة المواد قرب بها القيام متخصصو  ويفر فنيو   أو فني القطت أو الل ام ب عمال يقوم 
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 األعمال .5
 الكهربالية

 والمولدا  الم وال  لت مين و الكهربا ية، والتركيبا  التمديدا  أ طار لتالفي الوقاية الالزمة طا ايتيا اتخاذ .أ
 .المدني والدفاع ال المة لتعليما  وفقحا مخاطرها تفادر يكف  بما إ  وجد  الكهربا ية

 
 

ك ر وجد فيها نقصا او مخالفة إذا رف ت لانة االستالم أو مهندس البلدية استالم صنفا أو بندا من بنود العم  أو أ .33
للمواصفا  يخطر المقاول كتابة ب سباب الرفض وبوجوب تعدي  ما يطلب منه  الل سبعة أيام علل ارك ر من تاريم اليوم 
التالي لإل طار، وعلل المقاول إزالة أية مواد او أعمال غير مقبولة وعلل نفقته الخاصة، وب يث يتم اجراء أعمال االصاليا  

 مة ي ب المواصفا  وتعلميا  المهندس المشر . الالز 
 

 كي  االعمال الهندسيةء .39
ا  الكميا  المدونة في جفداول الكميفا  تعتبفر الكميفا  التقديريفة لألشفغال ولي فت الكميفا  الفعليفة. جميفت االعمفال المنافزة  -أ

ناتافة عفن زيفادة الكميفا  عفن مفا هفو وارد يتم كيلها كيالح هندسياح ي ب الواقت، علما با  المقفاول يت مف  التكلففة االضفافية ال
 في المناقصة في يال لم تتطابس مت المخططا  وو ا س المناقصة والمواصفا .

 تكال جميت ارعمال ي ب طريقة الكي  الواض ة في جداول الكميا  و المواصفا .  -ب
 

االجمالية بعد التنفيذ وفي يال تااوز   يدفت المقاول غرامة ت  ير عن ك  يوم ي ب العقد بن بة وايد بارل  من قيمة العقد .31
من قيمة ارعمال المنفذة فمن يس البلدية إيقا  المقاول عن العم  وتنفيذ باقي ارعمال علل ي ابه  %20قيمة الغرامة ن بة 
 مهما بلغت التكالي .

 
عاقدية في يال كا  الت  ير غير يت م  المقاول أتعاب طاقم االشرا  الشهرية في يال ت  ر مدة تنفيذ المشروع عن المدة الت .32

 مبرر من المقاول.
 

إذا  تخل  المقاول عن تعيين إر موظ  من الطاقم المطلوب منه توفيره في موقت العم  فإ  من يس المالك أ  يقوم بتعيين  .35
المقاول ال س  تخصم رواتبهم من ي اب المقاول. وهذا التعيين من قب  المالك ال يعطيوظفين المطلوب توفيرهم للمشروع و الم

في التهرب من أر واجبا  أو م وؤليا  عليه ي ب العقد، وعلل المقاول أ  يدفت مقاب  أر ضرر يل س بالمشروع نتياة 
 لغياب الطاقم الفني المطلوب من المقاول توفيره في الموقت.

 
ل المطالبة ب ر تعوي ا  نتياة ، وال ي س للمقاو أعمال المقاول ت ببه أطرا  أ ري  البلدية غير م ؤولة عن أر ت  ير في .36

 الت  ير ال اص  من قبلهم، وسيتم اعتبار مدة  الت  ير تمديداح للمدة الزمنية المدرجة في المناقصة فقط.
 

في يال تم االتفاق علل تمديد فترة تنفيذ المشروع  او زيادة قيمة العقد االصلي من  الل امر تغييرر ومل س اتفاقية  ياب  .37
يد كفالة ي ن التنفيذ ورفت قيمة الكفالة  ب يث تبقل سارية المفعول طوال فترة التنفيذ الاديدة وبقيمة ال تق  علل المقاول تمد

وفي يال تخل  المقاول عن ذلك  ي س للمالك  صم جزء من قيمة كفالة ي ن التنفيذ  -من قيمة العقد المعدل %20عن 
اما اذا لم يقم المقاول بزيادة مبل   –االنقطاع / فترة ال ريا  القانونية((  فترة× ) علل الن و التالي  )قيمة الكفالة المطلوبة 

 الكفالة في يال تم زيادة قيمة العقد وكانت الكفالة سارية المفعول ي س للمالك  صم قيمة الزيادة المطلوبة للكفالة .
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بتمديد سريا  التامين او رفت سق  التغطية كذلك ال ال فيما يتعلس بالتامينا   المطلوبة ييث في يال عدم قيام المقاول  .38
التامينية سيتم  صم ضع  مبل  الق ط االضافي المترتب علل التمديد او رفت سق  التغطية الت مينية باالضافة لت م  

 المقاول التبعا  القانونية والمادية المترتبة عليه في يال يصول يادث دو  وجود تغطية تامينية .
 

التا ير سيتم اعتماد المبررا  من قب  البلدية بعد توصية المهندس المشر ، علل ا  يكو  تفصي   فيما يتعلس بمبررا  .32
 اسباب التا ير بشك  يومي وفي يال عدم اعتمادها سيتم  صم الن بة القانونية المنصوص عليها بالقانو .

 
وذلك للفترة التي تتااوز المدة التعاقدية  -م الذر يعينه صايب الع-يت م  المقاول االتعاب الشهرية لراتب المهندس المقيم  .91

 ولغاية االستالم االولي رشغال المشروع والناتاة عن الت  ير غير المبرر للمقاول في تنفيذ أشغال المشروع.
 

تماد يوم من تاريم اع46يوم والدفعة النها ية لغاية 23فترة االست قاق، سيتم اعتماد تاريم است قاق الدفعة المريلية لغاية  .93
علما  أن الحد االدنى ، المدة القانونية الست قاق الدفعةشهادة الدفت من قب  مدير دا رة المشاريت، ييث تعتبر هذه المدة هي 

 شيكد. 400,000 يجب أن ال تقد عنلقيمة الدفعة المرحلية 
 

 كياًل  ندسيًا تحت بنديين مختلفين.وال يجو: كيد بند ال ياوز للمقاول استخدام موقت المشروع لغير غايا  تنفيذ المشروع،  .99
 

 كافة األعمال التي لم ترد في جدول الكميات وموجودة في المخططات تعتبر محملة على البنود ذات العالقة. .91
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  في حال عدم تعبئة النموذج يحم للجنة استبعاد عر  المقاول  ناقصينتقدير الكفا ة للم نموذج .6
 . المناقصة هالصفحات سوف تستخدم ألغرا  تقييم قدراته  النسبة لتنفيذ  ذ المعلومات المقدمة من المقاول على  ذه

 

 13/2119ب ر م  رقم المناقصة :                       مكتبة رام الله العامةمناقصة تنفيذ أشغال تطوير  اسم المناقصة:
 

  -( ء الموقت بالنيابة عن المقاول والتوكي  الرسمي للشخا ) ترفس ن خة من عقد ت سي  مؤس ة المقاول نوع الم:سسة .9
 ..……………………………………………ء      مكا  ت اي  المقاول      -
 .. ……………………………………………منطقة العم  ارساسية للمقاول ء -
 

مشاري   1"من نف  نوع هذا العطاء  الل ال نوا  الخم ة الماضية مبينة بالشيك  الاديد  المنفذةحجم األعمال    .9
 .      الحد األدنىمة والحجم وطبيعة االعمال   القي مشابهة 

 قيمة العمد المنفذ نوع العمد المنفذ وسنة االنتها  اسم صاحب العمد اسم المشروع 

4092     

4095     

4096     

4097     

4098     
 
) في يالة كفو  المعفدا  طلوبة عنها ء المدونة أدناه ضرورية لتنفيذ العم  لذلك يرجل من المقاول تعبئة المعلوما  المالمعدات  .3

 -م ت جرة أو ت ت الشراء فيرجل ذكر اسم المؤجر أو اسم البا ت الم تم  ( ء
 بيان الملكية )ملك المقاول ، مستأ رة ، تحت الشرا  ( حالة المعدة سنة الصن  نوع المعدة الرقم

9.     
4.     
3.     
2.     
5.     

 
وب  ب المؤهال   (ترفم نسخة السيرة الذاتيةالر ي يين المرش ين لتنفيذ وإدارة ارعمال )  ينم: الت وخبرة الموظف .5

 والخبرا  الموض ة في الشروط الخاصة االضافية
عدد سنوات الخبرة   االسم  الوظيفة

 اإل مالية
عدد سنوات الخبرة في 

 وظيفة مماثلة
ضفبط الافودة مهندس الموقت و 

 .وال المة

مد
 كا

وام
د

 

   

    يارس للمشروع

 م اح مر ا

زلي
  

وام
د

 

   

    مهندس معمارر 

    مهندس كهرباء

    مهندس ميكانيك



 

21 | P a g e 

 

 المزمت تلزيمها وأسماء المرش ين للقيام بها ء  المقاوالت من الباطن أعمال .4
 مجالمدة العمد في  ذا ال اسم وعنوان المرش: لتنفيذ ا قيمة المقاولة من الباطن أ زا  العمد الرقم

9.     
4.     

 
)عدا عن ي اب البنفوك او ففي يالفة عفدم تفوفر مبفال  كافيفة ففي البنفوك( ء م ف  يفد االفتفراض  مقدرة المقاول الماليةإ با   .6

 الم رح له به من قب  البنك او ال يولة المالية المتوفرة  ارج البنوك أو أية مقدرة مالية أ ري قابلة لل يولة .
 اثبات المقدرة المالية والمبل البيان الرقم

2.    
2.    
3.    
 
 يالياح في الم اكم والمقاول طر  بها ء قالمة قضايايرجل إعطاء معلوما  عن أية  .7

 المبلو المتقاضى عليه سبب الخالف الطرف اآلخر الرقم

9.    
4.    

 

 المشاري  قيد التنفيذ م  المقاول: .8
 التاريخ المتوق  لالنها  اعمال المشروع مدة المشروع العمد اسم صاحب المشاري  قيد التنفيذ الرقم
9.     
4.     
3.     
 
 ياب إرفاق ن خة عن  طة تنفيذ العم  الزمنية وارسلوب المزمت اتباعه في التنفيذ .  .1
3. 1.Method Statement      2.Project Plan         3.Quality 

Control Plan        4 .Safety Plan        5 Site Management Plan 
  شكد منفصد ميجب ارفاقه

 
 للجهة المشتريةمالحظة: يطلب ارفاق السير الذاتية وشهادات االنجا: واالثبات للمعلومات المدر ة أعاله، وبخالف ذلك يحم 

  ناقص.المقدم من قبد الم العطا استبعاد 
 
 

 توقي  المقاول
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 إتفاقية العقد صيغة .7

 )شعار الشركة المنفذة(                                                
  CONTRACT AGREEMENT   اتفاقية العقد

 

 31/9132رقم: ب ر م / مناقصة              مكتبة رام الله العامةمناقصة تنفيذ أشغال تطوير المشروع: 
   

 2119........من شهر ...........لسنة .......الموافم .............حررت  ذه االتفاقية في  ذا اليوم  .
 بين                                                 

 على اعتباره  الفريم األول    .............................................................. الجهة المشترية
 و                                              

   . على اعتباره  الفريم الثاني  ..................................................................المقاول  
 

، ولما كا  قد قب  بعرض المذكور أعالهلما كا  الاهة المشترية راغبا في أ  يقوم المقاول بتنفيذ أشغال المشروع 
 و إصالح أية عيوب فيها، وت ليمها وفقا لشروط العقد،   المناقصة الذر تقدم  به المقاول لتنفيذ اإلشغال واناازها

                                                                                                                                                              
 -فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما يلي:

 للكلما  والتعابير الواردة في هذه االتفاقية نف  المعاني الم ددة لها في شروط العقد المشار إليها فيما بعد. يكو   .9

 تعتبر الو ا س المدرجة تاليا جزءا ال يتازأ من هذه االتفاقية و تتم قراءتها وتف يرها بهذه الصورةء    .4
 "كتاب القبول   .أ

 "كتاب عرض المناقصة "  .ب

قرار اإليالة، مل س عرض المناقصة، كفالة ي ن التنفيذ والتصني ، (ذا  اررقام  ماليس المناقصا   . 
 الت مينا (

 شروط العقد )الخاصة و العامة (  .ث

 المواصفا    .ج

 المخططا  .ح

 .الاداول الم عرة )جداول الكميا  وأية جداول أ ري (   .خ
 

 ........................................... قيمة العقد المقبولة ............................................" .3
 ................................................................ .............كتا ة:  ..................      

  ما تقويميا................................................................ يو .... مدة االنجا:   .........      
 .يتم خصم المستحقات المسجلة على المقاول في البلدية من قيمة الدفعات المستحقة له وبشكد تلقاليو        
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إزاء قيام الاهة المشترية بدفت الدفعا  الم ت قة للمقاول وفقا للشروط, يتعهد المقاول بتنفيذ ارشغال واناازها  .2

 يكام العقد.   وإصالح أية عيوب فيها وت ليمها وفقا ر

    

إزاء قيام المقاول بتنفيذ ارشغال واناازها وأصالح أية عيوب فيها وت ليمها, يتعهد الاهة المشترية با  يدفت إلل  .5
 المقاول قيمة العقد بموجب أيكام العقد في المواعيد و بارسلوب الم دد في العقد.     

    
ام هذه االتفاقية وتوقيعها في الموعد الم دد أعاله وذلك وفقا للقوانين وبناءا علل ما تقدم فقد اتفس الفريقا  علل إبر 

 المعمول بها في فل طين.    
 
 

 الفريم الثاني )المقاول (                              الفريم األول )الجهة المشترية (             
 التوقي .........................................     التوقي  .....................................                
  

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

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

 وقد شهد على ذلك .............................            وقد شهد على ذلك .................................  
 

 .......................التاريخ: ........................................             التاريخ:.....................
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 علل القرص المر "  ة" مرفق المواصفات الفنية .8

 
 
 
 

 علل القرص المر "و  ة بمالد منفص مرفق“ المخططات .2
 
 واالنفمة المختصة،  الكهربا ية، و االنشا ية، و المعمارية مت التفاصي  مخططا ال

 والصر  الص ي للبناء واالعمال الخارجية. الميكانيكيةو 
 
 

 أعمال الناارة –الباب العاشر  عموميا  –الباب ارول 
 ارعمال المعدنية –الباب ال ادر عشر  غير مطلوب -أعمال ال فريا  والردم  –الباب ال اني 
 أعمال الدها  والطراشة – الباب ال اني عشر أعمال الخرسانة –الباب ال الث 
 أعمال الزجاج –الباب ال الث عشر  أعمال ال ار –الباب الرابت 
 أعمال الطبقا  المانعة لنش الماء والرطوبة لألسطا –الباب الرابت عشر  أعمال الطوب –الباب الخام  
 ارعمال الص ية والتدفئة –عشر الباب الخام   أعمال الطبقا  المانعة للرطوبة والعازلة لل رارة –الباب ال ادس 
 ارعمال الكهربا ية –الباب ال ادس عشر  أعمال القصارة –الباب ال ابت 
 أعمال اإلسفلت –الباب ال ابت عشر  أعمال البالط –الباب ال امن 
 المواصفا  الفنية الخاصة –الباب ال امن عشر  أعمال الر ام والارانيت –الباب التاست 
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   الكميات داول  .31

 شمولية األسعار الفردية المدر ة في  دول الكميات
لجمي   عام

 البنود الواردة
في  دول 

 الكميات

   العامة.تنفيذ االشغال وفقا للمواصفا 
   ارج الموقت والل المواقت والطمم الزا د اسعار بنود جدول الكميا  تشم  تنفي  الموقت والتخلا من مخلفا  العم 

 .والمعتمدة لذلك من قب  البلدية المخصصة 
 الفنية للمواصفا واالعمال المنفذة لموردة اجراء الف وصا  المخبرية الالزمة للت كد من مالءمة المواد ا. 
 .تقديم جميت الشهادا  الخاصة بالمنش  لاميت المواد الموردة في المشروع 
  واصالح جميت االضرار  ،وال المة الخاصة بارفراد والممتلكا  العامة والخاصة ا ارمأ  تكو  ارعمال م توفيه لشروط

 الناتاة عن تنفيذ االعمال.
 تركيب والف ا والتشغي  لاميت البنود المذكورة وجميت ما يلزم لذلك من قطت واعمال ومعدا  ومواد سواء من التوريد وال

 دا   الموقت أو  ارجه.
 ي ب تعليما  المهندس المشر ." م ال لو  الطراشة، الدها ، البالط ، الم" الوا  المواد الم تخدمة  يتم ا تيار 
 مخططات تنفيذية لبنود االعمال قبد البد  بتنفيذ ا للموافقة عليها عمد و  تقديم عينا  لاميت المواد الالزمةShop 

Drawings لتنفيذ االعمال ي ب المواصفا  الفنية ، وكذلك المخططا  الم ايية ومنهاية العم  الالزمة. 
  تقديم مخططا  نها ية للمشروع بعد نهاية تنفيذ االعمالAs Built drawings. 
  الموجودا  القا مة في الموقت والعناصر التي سيتم ازالتها وأية عيوب موجودة جميت ومدعم بالصور يبين تقديم تقرير مو س

بالمبنل وعناصره، والتصر  بالعناصر التي سيتم ازالتها ي ب تعليما  المهندس المشر  "سواء ت ليمها للمهندس او نقلها 
 ".يتم ت ديدهاللمرافس التي 

اعمال ال فر 
 زالةواالوالردم 

 استخدام معدا   فيفة العمال االزالة سواء لألسق  /الادرا /اررضيا /الديكورا /الشبابيك او اربواب ...الم  
 ت ما يتطلبه العم  ي ب المواصفا أعمال ال فر الالزم في جميت انواع التربة والصخور وجمي. 

أعمال 
 الخرسانه 

 وانهاءها ومعالاتها بالطريقه المنصوص عليها في المواصفا . انتاج سطوح  رسانه ذا  وجه ناعم او انااز ال طوح 
 مطلوبة، وكذلك الخلط والصب والرج.توريد وتخزين وقا وتصفيا وتربيط ووضت يديد الت ليا في مواقعة ال 
 مميعة من مصدر معتمد.ال وادمالالتمدد و الفه ويديد الت ليا بكافة أشكاله، وإضافة اش و االنكم وفواص  الطوبار  
 ( مخططا  ي ب التنفيذShop Drawing.تبين كافة تفاصي  ال ديد )   
  يلزم سواء لألعمدة او العقدا  ماموانت ت رب ماء، والبول ترين الفاص  بين المبنل القا م والم ايا  االضافية يي. 

 ال ارأعمال 
  

  منت ورم  ويصل...المالباطو  ومكوناته من اسو ك  ما يلزم من مصنعيه ومواد من ييث توريد االياار 
   ق با  التربيط ومواد الت بيت دا    قوب ال ار والبراغي المالفنة والمونة المقترية ومواد الك لة...المال ار و عينا 
 أ  يكو  ال ار المورد وبغض النفر عن نوعه ولونه ومصدره من النخب ارول الخالي من العروق والعيوب. 
 بال ار.ورا   اصة عم  اية ديكو  تشكي  ودقاقة ال ار     
  كافة أعمال الطوبار النفي  والخالي من العيوب وتدعيم المداميك والصب  ل  ال ار باستخدام باطو  ناعمB250 سمك 

ملم 20سم للتلبي  ما لم يذكر غير ذلك في بنود جدول الكميا ، والت ليا بشبكة يديد قطر 7سم في يال البناء و24
     .سم باالتااهين للبناء20/
 ال قاي  االمنة، وكافة القطت واالك  وارا  الخاصة بالبناء من اسافين ومرابط معدنية ودسر وال كك والبيش...الم  
 سم بعد الك  ة والتك ي  وااليناع وتنفي  الواجها  بالشك  المناسب والمواد الخاصة 2.4لعمس  هاوتفتي  تنفي  ال لول

  ب ار الفرشاة بعد انتهاء ارعمال.
 الكي  المتبعة ب  اب الكميا  طريقة     
تكال واجها  ال ار بكافة انواعها كيالح هندسياح بالمتر المربت لواقت الواجها  التي جري بناؤها بالموقت بعد ي م جميت  -2

    الفراغا  والفت ا .  
  تكال الابه ال ارية بالمتر المربت شاملة الك لة و الدقاقة والالي...الم -2
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ك  ما يلزم من مواد ومصنعيه من ييث توريد وتخزين الطوب من الصن  المطلوب وتركيبه وااليدر العاملة وال قاال    بأعمال الطو 
القمط وال اليا  الخرسانيه للفت ا  وغير ذلك مما يلزم رنااز ارعمال علل أكم  و  ،والمالط والمرابط والزوايا المعدنية
   وجه وي بما يرد في المواصفا . 

 البناء شامال للطينة عموديا وافقيا والقا واغالق ك  الفت ا  وتنفي  الوجهين، وصب الا ر الخرساني الم لا فوق  أعمال
سم، وياب أ  يكو  م ل ا ب ربعة ق با  قطر 20من وب الفت ا  وعلل كام  م يط جدرا  الطوب وبارتفاع ال يق  عن 

سم، وفي يال كانت الفت ة أكبر من  ال ة أمتار  20ملم لك   3 ملم )ق يبين سفليين وق يبين علويين( وأسواره قطر 22
 ملم علوية.22ملم سفلية و ال ة قطر 25ي لا ب ال ة ق با  قطر 

 .أعمال لمعا  باطو  م ل ة يول جميت الفت ا  ومن كافة االتااها  بما فيها يول يلوق الخشب  
 ناصر االنشا ية ك   ال ة مداميك ي ب المواصفا  وكذلك المرابط الزوايا المعدنية المالفنة والبراغي لت بيت الادرا  بالع

   للادرا  الماوفة.
  طريقة الكي  المتبعة ب  اب الكميا     
تكال جدرا  الطوب كيالح هندسياح بالمتر المربت لواقت الواجها  التي جري بناؤها بالموقت بعد ي م جميت الفراغا    -2

دو  اضافا  علل الا ور واللمعا  يول الفت ا  كو  سعرها بادرا  من جهة وايده فقط و علل ا  يكو  الكي  لل، والفت ا 
  م م  علل تكلفة البند.

أعمال القصارة
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .تنفي  الواجها  المراد قصارتها     
  ف  وأعلل الشبابيك واالرتفاعا  القليلة أس 2م 0.24القصارة لاميت المواقت والم ايا  بما فيها الفت ا  التل تق  عن

     واللمعا  ذا  العرض القلي 
 الزوايا المالفنة لاميت الزوايا علي كام  االرتفاع والا ور ال اقطة وجوانب الشبابيك واربواب والفت ا  المكشوفة 
  وايا الدا لية الشبك المعدني المالفن المتمدد بين جدرا  الطوب والخرسانة واالعمدة وجميت العناصر المختلفة بما فيها الز

   وااللتقاء مت ارسق  وعلل التمديدا  الكهربا ية والص ية ويي ما يلزم.
  م وت ليمها للمهندس المشر  قب  المباشرة بطبقة البطانة3عم  الودعا  للادرا  الم تمرة والتي يبل  طولها أك ر من 
  والمعدا  الالزمة. المصانعة وال قاي  االمنة التي يوافس عليها المهندس المشر  واردوا  
 االيناع وال قاية للواجها  وارسطا قب  وبعد القصارة وبشك  دورر ال تق  عن  ال ة أيام، وي ب المواصفا  العامة 
 . قصارة ساليا  الشبابيك والفت ا     
  .اضافة المواد المانعة للرطوبة أو الملدنا  وذلك ي ب مواصفا  الشركة المصنعة    
 بعة ب  اب الكميا طريقة الكي  المت     
تكال القصارة الدا لية لألسطا الم توية وغير الم توية كيالح هندسياح بالمتر المربت لم اية الم قط الشاقولي او  -القصارةء -2

ويكو  ال عر شامالح الطرطشة والبطانة والفهارة والبطانا  وال قاال  وبدو  اية عالوا  لل وا  ، االفقي لألعمال المنفذة
الشرا ا الشبكية والق با  فوق التمديدا  ومناطس اتصال الادرا  والزوايا وال وا  ، و ( يط الشبابيك واربواب ال تكال)م

  .الشرا ا والم امير والت بيت وال قاال ، و والنهايا  بدو  ايت اب أر عالوا  لمناطس التراكب والتقاطت

أعمال 
ارسق  
الم تعارة 

والطراشة  و 
 الدها 

  أسق  ارلمنيوم لل ماما ء شامله لك  ما يلزم من مواد ومصنعيه من ييث توريد المواد وتخزينها وال قاال  والعدد أعمال
( والقا ي ب ارطوال المطلوبة وكذلك اي ار المواد والعينا  باربعاد المناسبة وارلوا  Z+Lوالتنفي  وتركيب الزوايا )

   ر .المختلفة والعدد الذر ي دده المهندس المش
   أعمال الدها ء شامله لك  ما يلزم من مواد ومصنعيه من ييث توريد المواد وتخزينها وال قاال  وال اللم والعدد والتنفي

والمعانة والتنعيم ومعالاة ال طوح ودهانها بعدد الوجوه المنصوص عليها وتنفي  الموقت بعد انهاء ارعمال ويماية البالط 
الل العم  لمنت ت  ره وكذلك اي ار المواد والعينا  باربعاد المناسبة وارلوا  المختلفة والعدد وارلمنيوم والخشب...الم  

 الذر ي دده المهندس المشر  
  طريقة الكي  المتبعة ب  اب الكميا     
نفذة، ويخض للم ايا  الم تكال أسق  ارلمنيوم بالمتر المربت للوجه الفاهر من أسف  )م قط أفقي( ويكو  الكي  هندسيا  .2

 م اية العناصر ار ري المكالة علل بند ا ر مهما بلغت م ايتها.منها 
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تكال أعمال الدها  والطراشة لألسطا الم توية وغير الم توية كيالح هندسياح بالمتر المربت لم اية الم قط الشاقولي او  .2
 )م يط الشبابيك واربواب ال تكال(.   لل وا االفقي لألعمال المنفذة بعد ي م جميت الفراغا  والفت ا  وبدو  اية عالوا

االعمال 
الكهربا ية 
 والميكانيكية

  تكو  جميت المواد الموردة جديدة و الية من العيوب ومطابقة إليدي المواصفا  التاليةء البريطانيةBS -  المانيهVDE - 
        أو آية عالمة IECالعالمية  

 ة واعتمادها من قب  المهندس المشر  قب  البدء ب عمال التركيب بفترة كافية.إي ار العينا  من جميت المواد المورد 
  ( ك  مخارج االباريز والمفاتيا والكابال  واالسالك ودوا ر الاهد المنخفض ياب ا  تتم عنونتهاLabeled باستخدام نفام )

     ( مخارجها في اللوية الر ي ية والفرعيةGrafoplastمناسب )
   ارعمال الميكانيكية واالنشا ية والمعمارية قب  وا ناء التنفيذ، واعادة االوضاع كما كانت عليه.بين التن يس  
  .ال فر في الباطو  / الطوب/ االرضيا / ارعمال الخارجية باإلضافة إلل استعمال اإلسمنت والطمم 
 لخطوط علل طول م افتها.التمديدا  للبرابيج والكواب  واعمال ال فر والردم وما يلزم من فرش او عزل ل  
  جميت المواسير من نوعS.N.8   وجميت القطت ذا  ت مPN10  من اللو  االيمر وذا  صناعة من نوع وافن الماني او

       ما يعادلها )يف   استخدام المكافئ الم لي(
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  دول الكميات
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 )على المقاول االلتزام بتعبئة النموذج(
 نموذج عر  المناقصة .3

 كتاب عرض المناقصة    (9م )نموذج رق
Letter of tender 

 

     .مكتبة رام الله العامةمناقصة تنفيذ أشغال تطوير المشروع: 
 31/9132عطا  رقم: ب ر م /

 

 

 .............................إلل ال ادة )الاهة المشترية ( ء .........................................................
والمخططا ,  منا بزيارة الموقت والتعر  علل الفرو  الم يطة به ,كما قمنا بدراسة شروط العقد ,والمواصفا ,لقد ق

وجدول الكميا , ومل س عرض المناقصة,والاداول ار ري ,وماليس العطاء ذا  اررقام ء 
. ونعرض ن ن الموقعين أدناه أ  نقوم ................................ المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع المذكور أعاله 

بتنفيذ ارشغال واناازها وت ليمها وإصالح أية عيوب فيها وفقا لهذا العرض الذر يشم  ك  هذه الو ا س المدرجة أعاله 
مقاب  مبل  إجمالي وقدره ء 

.................................................................................................................. 
 أو إر مبل  أ ر يصبا م ت قا لنا بموجب شروط العقد . 

إننفا نقبفف  تعففين "مالف  فففض الخالفففا  "بموجفب "الفصفف  العشففرين " مففن شفروط العقففد وسففو  نقفوم باالتفففاق علففل تعيففين 
 أع ا ه ي ب مل س عرض المناقصة.  

لعففروض, وأ  يبقففل ( يومففا مففن التففاريم النهففا ي إليففداع ا10) تقفف  عففن ال نوافففس علففل االلتففزام بعففرض المناقصففة هففذا لمففدة
ويمكنكم قبوله في أر وقت قب  انق اء مدة االلتزام هذه .كما نقر با  مل س عفرض المناقصفة يشفم  العرض ملزما لنا، 

 جزءا ال يتازأ من "كتاب عرض المناقصة ".
( مفن شفروط العقفد ,وا  نباشفر العمف  2/4ب بموجب المفادة )نتعهد في يال قبول عرضنا ,أ  نقدم ضما  ارداء المطلو 

بتفففاريم أمفففر المباشفففرة, وا  ننافففز ارشفففغال ون فففلمها ونصفففلا أيفففة عيفففوب فيهفففا وفقفففا لمتطلبفففا  و فففا س العقفففد  فففالل "مفففدة 
 االنااز".

ذا مفت "كتفاب القبفول أو وما لم يتم إعداد وتوقيت اتفاقية العقد فيما بيننا ,والل إ  يتم ذلك ,فا  "كتاب عرض المناقصة "هف
 قرار اإليالة " الذر تصدرونه يعتبر عقدا ملزما فيما بيننا .

 ونعلم كذلك ب نكم غير ملزمين بقبول اق  العروض قيمة أو إر من العروض التي تقدم إليكم . 
 

 .  .......يرر هذا العرض في اليوم ء ....................من شهر ء..................عام ء
 ت  المناقا ء....................................................................توقي
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 ( قالمة بيانات العطا 2نموذج )
Appendix to tender9138      

 

 مكتبة رام الله العامةتطوير مناقصة المشروع: 
 31/9132عطا  رقم: ب ر م /

 التحديدات رقم المادة البيان
 اسم صايب العم  ء

 عنوانه ء
2\2\1\1 

 1\3و
 بلدية رام الله
 شارع عي ل زيادة

  1\1\2\4 اسم المهندس وعنوانهء      
 اسم المقاول ء 

 عنوانه ء
3\2\1\1 

 1\3و 
 

 (شيكد  ديد710111 قيمة )مبل  مقطوع  التعليمات كفالة المناقصة 
اشرة شاملة يوما تقويميا من تاريم أمر المب 911 1\1\3\3 مدة االنااز لإلشغال 

 االعياد الرسمية والعط  وايام المطر.
 ( يوما تقويميا364) 7\1\3\3 فترة اإلشغال بإصالح العيوب 

 القوانين الفل طينية سارية المفعول 5\2 القانو  الذر ي كم العقد 
 اللغة العربية 5\2 اللغة المعتمدة في العقد 

 اللغة العربية 5\2 لغة االتصال 
يمنا فيها المقاول يفس الفد ول المدة التي س
 إلل الموقت 

 ( أيام تقويمية من تاريم أمر المباشر7) 2\2

 قيمة ضما  ارداء 
قيمفففففة ضفففففما  ارداء  فففففالل فتفففففرة اإلشفففففعار 
 بإصالح العيوب )ضما  إصالح العيوب(

 (من "قيمة العقد المقبولة20%) 2\5
 

 ( من قيمة اإلعمال المنفذة فعليا4%)
 مطلوب 0\5 ة نفام توكيد الاود

ساعة عم  "من ال ادسة صبايا ويتل 24 4\6 أوقا  العم  المعتادة 
التاسعة م اءا" وي ب تعليما  المهندس المشر  

 و طة العم  للمشروع.
الفتففففرة الم ففففددة لمباشففففرة العمفففف  بعففففد تففففاريم 

 الم دد للمباشرة 
 ( أيام7) 2\3

 جمالية بعد التنفيذمن قيمة العقد اال 0.002 7\3 قيمة تعوي ا  الت  ير 
 من القيمة االجمالية للعطاء بعد التنفيذ %20 7\3 ال د ارقصل لقيمة تعوي ا  الت  ير 

 ( دوالر عن ك  يوم مبكر-) 23\3 مكاف ة االنااز المبكر 
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الفترة الم ددة للانة ت فلم اإلشفغال لمشفاريت 
 الم تشفيا  و م طا  التوليد وما يما لها 

 ( يوما23) 2\20

الن ففففبة المئويففففة التففففي تففففدفت للمقففففاول عففففن " 
المبلففف  االيتيفففاطي الفففذر يفففتم صفففرفة إذا لفففم 

 ترد في الادول 

 (    -)      ب-4\23

 - 2\25 قيمة الدفعة المقدمة 
 الشيك  الاديد 24\25 عمال  الدفت للمقاول 
  وطاقم االشرا يتم الت مين علل الموظفين والعمال 2\23 تقديم و ا س الت مينا  

 ومواقت العم  وامالك الغير علل الن و التاليء
  من قيمة العقد ك د أدنل. %24ت مين عمال بقيمة 
  من قيمة العقد ك د  %24ت مين طر   الث بقيمة

أدنل لك  يادث دو  ت ديد عدد ال وادث )عدد غير 
 نها ي(.

 العقد.من قيمة  %224قيمة ت مين المشروع ب 
 ك  دفعة م ت قةمن  %20 3\25 ن بة الم تازا  

 ( سنويا%0) 3\25 ن بة الفا دة القانونية)نفقا  التموي  (
ال ففففد اردنففففل لقيمففففة التففففامين ضففففد الطفففففر  

 ال الث 
من قيمة العقد ك د أدنل لك  يادث دو   24% 3\23

 ت ديد عدد ال وادث )عدد غير نها ي(.
 من ع و وايد o 2\20 تشكي  مال  فض الخالفا  

 يوم 25 2\20 الخالفا  فترة تعين مال  فض 
الاهفففففة التفففففي تعفففففين أع فففففاء مالففففف  ففففففض 
الخالفففففففا  فففففففي يالففففففة عففففففدم االتفففففففاق بففففففين 

 الفريقين 

الت كيم مؤس يا من  الل غرفة الت كيم الدولية  3\20
الفل طينية ووفقا الجراءاتها وذلك لتنفيم الت كيم 

 واالشرا  عليه.
سفففففلطة تعفففففين الم كمفففففين ففففففي يالفففففة تخلففففف  

 ين اإلطرا  عن التع
 غرفة الت كيم الدولية الفل طينية  2\20

  ال ة أع اء 6\20 عدد أع اء هيئة الت كيم 
بموجب قانو  الت كيم الفل طيني النافذ والقواعد  2\20 القواعد اإلجرا ية للت كيم 

 االجرا ية لغرفة الت كيم الدولية الفل طينية
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 اليافطةنموذج عمد  .9
 بنا  على تعلميات المهندس المشرف واال عاد عدل النموذجم وي321*381أ عاد اللوحة التقريبية مالحظة: 

 

 
 :Donorالممول:                                                                                             

 Implementation compmay                                                                هة التنفيذ:
 

                                                           :Designتصميم:                                 
                                                                                        Supervison اشراف:

 

                                                         : Contractorالمقاول:                              
                                                                          :Contract durationمدة التنفيذ: 

 

 
                                                  Ramallah Municipality بلدية رام الله

  

  :Project                                                                    :اسم المشروع
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السعر االجماليسعر الوحدة

شيكلشيكل

اعمال الهدم1

1.1
 المدنية والكهربائية والميكانيكية قص للعناصر/ازالة/اعمال الهدم اجور وتكاليف كافة 

في المبنى والساحات المحيطة به حسب ما هو موضح في المخطط وحسب البنود 

أو تتعارض مع التصميم ولم تذكر /التالية باالضافة الى أية عناصر سيتم استبدالها  و

نقل العناصر التي يتم ازالتها حسب تعليمات المهندس : *والسعر يشمل أيضاأدناه، 

تنظيف الموقع وازالة مخلفات العمل لخارج الموقع *سواء داخل الموقع او خارجه، 

لالماكن الخاصة بذلك، وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المواصفات وتعليمات المهندس 

.المشرف ضمن حدود العقد

1مقطوع

تنفيذ فتحات لباب :  أجزاء من  الجدران واالسوار التي تتعارض مع التصميم، مثال *

....المصعد أينما وجد، ازالة مداميك من لمعات الحجر في السور االمامي، 

.بالط الجدران واالرضيات واالدراج والطمم اسفل البالط *

.                                                   القطع الصحية  *

.أو التي تتعارض مع التصميم/جميع القواطع الداخلية المراد استبدالها و *

.الطابق االول - السدة القائمة في حمامات  *

أو التي تتعارض مع التصميم /جميع العناصر المعدنية والخشبية المراد استبدالها و*

مثال أبواب، شابيك، حمايات للشبابيك واالسوار ما عدا الحد المشترك مع الجيران ، 

....اباجورات حديدية

جميع  أجهزة  التدفئة والتكييف الداخلية بأنواعها المختلفة، والوحدات الخارجية *

.والتمديدات والمواسير الخ

أو الذي يتعارض مع التصميم مثال خزائن /االثاث المتحرك  والثابت المراد استبداله و*

....المطبخ، رفوف الكتب، المكاتب ، الطاوالت، الكراسي، 

.اسقف الجبس وكل ما يتعلق بها مثال مقاطع معدنية ووحدات انارة وجريالت* 

.البويلرفي منطقة مكرر الدرج  مع كافة التمديدات *

.وحدات االنارة وكافة الكوابل والترنكات  *

.االنظمة المختصة مثال كاميرات المراقبة، انظمة الحريق والسرقة*

.االحواض الزراعية بمحاذاة السور االمامي*

 نقل الموجودات التي يود االحتفاظ بها الى المكان الذي تقرره والسعر يشمل ايضا

.بلدية رام هللا حسب تعليمات المهندس المشرف

 A02-1 to A02-8 / A15-1 to A15-2c.

المجموع منقول الى الصفحة الالحقة

1-1جدول الكميات واالسعار رقم : االعمال المدنية 

الكمية الوحدةبيان العملرقم البند

مناقصة تنفيذ أشغال تطوير مكتبة بلدية رام هللا: مشروع 



السعر االجماليسعر الوحدة

شيكلشيكل

المجموع منقول من الصفحة السابقة

أعمال الحجر والطوب2

2.1
ال تقل مقاومته للكسر بناء جدران طوب اسمنتي أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال 

 وبالسماكات المحددة أدناه، وذلك الغالق فتحات  بعض النوافذ، 2سم/كغم35عن 

تصغير فتحة باب المطبخ وحمام االحتياجات الخاصة، وللنياجرا المعلقة في الحمامات 

القموط الخرسانة المسلحة على طول الجدار  *:والسعر يشمل أيضاوحيثما يلزم، 

  وعمل التشابك والتثبيت مع العناصر الخرسانية B250سم وباطون 20بارتفاع 

 3: 1مونة التركيب من االسمنت والرمل والناعمة بنسبة *باستخدام المرابط الخاصة، 

القصارة االسمنتية ثالث طبقات، وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المواصفات والمخططات *

(A03-1 to A03-6) .    وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد

²6م الغالق النوافذ داخليا ولقاطع الحماماتسم10واجهات طوب بسماكة 2.1.1

²10مللنياجرا المعلقةسم 15واجهات طوب بسماكة 2.1.2

الغالق النوافذ خارجيا وتصغير باب المطبخ وحمام سم 20واجهات طوب بسماكة 2.1.3

االحتياجات الخاصة
²5م

أجور وتكاليف بناء واجهات حجر من نفس نوع الحجر القائم وذلك الغالق فتحة 2.2

والسعر يشمل طابق التسوية وباب غرفة الكهرباء في القبو ، -النافذة لغرفة السيرفر

القصارة االسمنتية ثالث طبقات، وتنفيذ كل ما يلزم *الكحلة *المونة االسمنتية : *أيضا

التمام العمل بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف ضمن 

(A03-1 to A03-6). حدود العقد

²3م

2.3
أجور وتكاليف بناء واجهة حجر مطبة لون ابيض جماعين او ما يعادله وذلك على 

 سم مع تثمينة الخر مدماك حسب المخططات  وذلك لجدران المصعد، 208ارتفاع 

 ملم كل 12باطون خلف الحجر مسلح بطبقة حديد شبك قطر : *والسعر يشمل أيضا

القصارة االسمنتية طبقتين، وتنفيذ * سم من الداخل 10الكحلة تصفيح طوب * سم 15

كل ما يلزم التمام العمل بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف 

(,A03-1 to  A03-6 + A12-5, A12-4b). ضمن حدود العقد

²10م

أجور وتكاليف تنظيف  واجهات الحجر للبناء القائم واألسوار بالرمل و بالفرشاة حيثما 2.4

فحص وصيانة الكحلة القائمة وتنفيذ  :والسعر يشمل أيضايلزم دون االضرار بالكحلة، 

كل ما يلزم بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود 

.العقد

²700م

المجموع منقول الى الصفحة الالحقة

مناقصة تنفيذ أشغال تطوير مكتبة بلدية رام هللا: مشروع 

1-2جدول الكميات واالسعار رقم : االعمال المدنية 

الكمية الوحدةبيان العملرقم البند



المجموعسعر الوحدة

شيكلشيكل

المجموع منقول من الصفحة السابقة

اعمال البالط والرخام3

3.1
بالط نوع جرانيت بورسالن لالرضيات والجدران اجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال 

 أسبانية الصنع full body)للبنود المحددة أدناه ، نخب اول وخالي من جميع العيوب 

والسعر باللون واالبعاد التي يوافق عليها المهندس،  (GRADE A- أو ما يعادله 

الروبة من نوع ممتاز مقاوم للبكتيريا إيبوكسي أو ميبي أو مايعادلهم،   :يشمل أيضا

والمونة االسمنية، وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات 

.المهندس المشرف ضمن حدود العقد

3.1.1
عرض ×10البانيل  بأبعاد  *:والسعر يشمل أيضا، يالط أرضي غير قابل لالنزالق

فرشة الطمم من الحصمة السمسمية و طبقة *من نفس نوع البالط،  (سم0.8× البالطة

 سم كحد ادنى أو حسب 12بسماكة  (3م/ كغم80بمعدل  )من الرمل الجاف واالسمنت 

.ملم2التبليط باستخدام مباعدات *ارتفاع التمديدات الصحية،  

.أ
 بأبعاد  أرضية الحمامات والمطبخ والمخزن وغرفة السيرفر وغرفة الكهرباء

(33x33x0.8سم)     A04-1 to A04-5
²85م

²60م(A04-1 to A04-6) سم،  60x60x0.8 أرضيات بسطات بيت الدرج بأبعاد .ب

²430م(A04-1 to A04-5 )سم،90x15x0.8 شكل ولون الباركيه أرضيات الصاالت.ج

3.1.2
سم ، 0.8 *60*20 بأبعاد بالط لجدران الحمامات والمطابخ لكامل ارتفاع الواجهة

(A13-3 / A13-7+ 8).   القصارة االسمنتية خلف البالط: والسعر يشمل أيضا
²140م

3.2
 (صنف أ)  من أجود االنواع اعتاب من الرخاماجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال 

سم وباللون  الذي يحدده المهندس المشرف، وذلك للبنود التالية، وتنفيذ كل ما 3بسماكة 

.يلزم بموجب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد

رخام عماني بعمق الجدار وذلك لفتحات االبواب الداخلية والخارجية وفتحة باب 3.2.1

(A04-1 to A04-6 ). المصعد
²12م

3.2.2
المرايا من *رداد الماء  *: السعر يشمل أيضارخام عماني لدعسات الدرج الداخلي، 

والكيل .والبانيل من نفس نوع البالط وبشكل موازي لشاحط الدرج *نفس نوع البالط 

،(A04-1 to A04-6). هندسي بالمتر المربع للمسطح االفقي للدرج فقط

²40م

رخام عماني الرضية المصعد قطعة واحدة والسعر يشمل الصق عالي الجودة وكل ما 3.2.3

.يلزم للتثبيت بالشكل الصحيح
²2م

المجموع منقول الى الصفحة الالحقة

مشروع تطوير مكتبة بلدية رام هللا

1-3جدول الكميات واالسعار رقم : االعمال المدنية 

الكمية الوحدةبيان العملرقم البند



المجموعسعر الوحدة

شيكلشيكل

المجموع منقول من الصفحة السابقة

االعمال المعدنية وااللمنيوم4

 انشاء غرفة زجاجية خارجية لمنطقة المدخلاجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال4.1

وتنفيذ كل ما يلزم التمام العمل بموجب الخططاتحسب العناصر الموضحة ادناه 

-A03-4 / A13).  والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد

8_A13-10)

4.1.1
اجور توريد و تركيب هيكل معدني بمقاطع فوالذية كما هو مذكور في التفاصيل و 

تشمل األسعار . المخططات و ذلك لمنطقة المدخل حسب تعليمات المهندس المشرف

 ملم و صب 200x200x2توريد وتركيب مقاطع حديد رئيسية من حديد مجلفن 

قاعدة خرسانية أسفل األعمدة الفوالذية وجميع اعمال اللحام والبراغي والتثبيتات 

وجميع الملحقات والتجهيزات الالزمة إلنجاز األعمال حسب الرسومات والتفاصيل 

وذلك حسب تعليمات المهندس المشرف. يشمل السعر جميع التركيبات. المرفقة

1مقطوع

4.1.2
من الزجاج للغرفة الزجاجية الخارجية لمنطقة المدخل 2200جدران المنيوم مقاطع 

او المغلف ب/الصافي و -(Tamperd) والمقوى السيكوريت  4.6.4المزدوج 

Stickersمقاطع االلمنيوم لالعمدة: * ، وذلك للبنود التالية، والسعر يشمل أيضا

كافة االكسسوارات الالزمة صناعة أوروبية من أجود االنواع، الباب*والجسور 

  مثال أغطية المطاط، فصاالت وقطع تجميع ، والقطع المعدنية الالزمةD15المزدوج 

سم، وحدة الزرافيل120دفة ،مقبض الباب على ارتفاع  /3للتثبيت،المفصالت عدد 

وتنفيذ كل ما يلزم للتثبيت على الهيكل. والسلندرات صناعة اوروبية من أجود االنواع

المعدني الرئيسي التمام العمل بموجب الخططات والمواصفات وتعليمات المهندس

.المشرف ضمن حدود العقد

²28م

4.1.3
6.12.8 زجاج مزدوج Skylight والمكون من نظام  سقف الغرفة الزجاجية،

تكون الطبقة, الحد الجوانب % 1مع ميالن  (Tamperd)والمقوى السيكوريت  

6 ملم  والداخلية PVD 0.7 ملم مع جيالتين 4 ملم مكونة من طبقتين 8الخارجية 

 والسعر يشمل البرادي العلوية مع المجاري الخاصة بها كذلك يشملStickerملم مع  

التثبيت على الهيكل المعدني الرئيسي والقطع المعدنية االفقية والعمودية الالزمة: أيضا

.لتصريف المياه عن سطح الغرفة لالرض

²13م

المجموع منقول الى الصفحة الالحقة

مشروع تطوير مكتبة بلدية رام هللا

1-4جدول الكميات واالسعار رقم : االعمال المدنية 

الكمية الوحدةبيان العملرقم البند



المجموع منقول من الصفحة السابقة

 4300اجور وتكاليف توريد وتركيب واجهة زجاجية من مقاطع المنيوم بلجيكية 4.2

Belgium Frame مع زجاج مزدوج  والمقوى  للغرفة متعددة االغراض

 والسعر Stickers 6.9.6او المغلف ب  /الصافي و -(Tamperd)السيكوريت  

كافة االكسسوارات الالزمة صناعة *مقاطع االلمنيوم لالعمدة والجسور : *يشمل أيضا

  مثال أغطية المطاط، فصاالت وقطع 2 عدد D20أوروبية من أجود االنواع، الباب  

... ، والقطع المعدنية الالزمة للتثبيت(الزنبرك األرضي)تجميع وماكنة ارضية 

دفة ،مقبض الباب على ارتفاع  /3معالجة حواف الزجاج وشطفها،المفصالت عدد *

وتنفيذ كل ما . سم، وحدة الزرافيل والسلندرات صناعة اوروبية من أجود االنواع120

يلزم للتثبيت على الهيكل المعدني الرئيسي التمام العمل بموجب الخططات 

.والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد

A13-15

²20م

اعمال اضافة المصعد المقترح4.3

 من 6.3 * 150 * 150 أجور وتكاليف بناء منور للمصعد المقترح من مقاطع 4.3.1

 م بين 2الحديد المجلفن الغير قابل للصدأ مع حديد عرضي من نفس المقطع بمسافة 

  يربط بينها كما هو مشار اليه في الرسومات Bracingكل عرضيتين وحديد مائل 

مم والتثبيت مع 6والمخططات ويشمل السعر لحام عالي الجودة بسماكة ال تقل عن 

المبنى القائم بما يحدده المهندس المشرف باإلضافة لما سبق يشمل السعر صب قاعدة 

خرسانية و أعمدة خرسانية أسفل األعمدة الفوالذية   وذلك حسب المواصفات 

.والمخططات وتعليمات المهندس المشرف 

(A12-4 / A16-3_A16-5) TD-06 

1مقطوع

4.3.2
 لواجهات المصعد المقترح فوق منسوب Alcubond أجور وتكاليف  تلبيس واجهات 

الحجر بما في ذلك السقف والغرفة العلوية على السطح باللون الذي يحدده المهندس 

 ملم الغالق المسافات بين 1.5المشرف والسعر يشمل تلبيس صاج مجلفن سماكة 

المقاطع المعدنية واغالق المسافات بين المبنى القائم ومنور المصعد بطريقة صحيحة 

وكافة االعمال المعدنية والمقاطع والبراغي الالزمة للتركيب وانجاز العمل وذلك 

.حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف 

A12-4+5 TD-06

²70م

المجموع منقول الى الصفحة الالحقة



المجموعسعر الوحدة

شيكلشيكل

المجموع منقول من الصفحة السابقة

4.4
 باالبعاد الموضحة شبابيك المنيوم بدون اباجوراتاجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال 

 أو ما يعادله ثالثة مجاري مع منخل، 7700مقطع أدناه وحسب ابعاد الفتحة القائمة 

ملم للدفات، مغلفة 1.4ملم للهيكل و 1.5وتكون مقاطع االلمنيوم بسمك ال يقل عن 

 ميكرون واللون حسب تعليمات 60سمك اليقل عن   (Powder Coating)بدهان 

زجاج مزدوج مكون من لوح خارجي مقوى شبه   *:والسعر يشمل أيضاالمهندس، 

  (6mm thick semi refelective tampered glass)ملم 6عاكس سمك 

االكسسوارات *ملم، 9ملم اضافة الى فاصل هوائي بينهما سماكة 6واخر داخلي سماكة 

والمطاط من النوعية المعتمدة من الشركة المصنعة للنظام بين الزجاج و مقاطع 

المعجنة بالسيلكون من النوع المعتمد المقاوم *العزل حول السالحات، *األلمنيوم، 

للبكتيريا والعوامل الجوية حول الحلق ولألماكن الالزمة ، وتنفيذ كل ما يلزم بموجب 

.المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد

A08-9 to A08-10

4عددW02 (118x100 cm)شباك المنيوم دفتين سحاب 4.4.1

1عددW06 (166x114 cm)شباك المنيوم دفتين سحاب 4.4.2

1عددW07 (172x114 cm)شباك المنيوم دفتين سحاب 4.4.3

1عددW08 (100x100cm)شباك المنيوم دفتين سحاب 4.4.4

2عددW09 (106x100cm)شباك المنيوم دفتين سحاب 4.4.5

2عددW12 (256x136cm)شباك المنيوم دفتين سحاب 4.4.6

1عددW13 (175x136cm)شباك المنيوم دفتين سحاب 4.4.7

3عددW14 (271x136cm)شباك المنيوم دفتين سحاب 4.4.8

1عددW15 (120x136cm)شباك المنيوم دفتين سحاب 4.4.9

1عددW16(123x136cm)شباك المنيوم دفتين سحاب 4.4.10

2عددW17 (166x184cm)شباك المنيوم دفتين سحاب 4.4.11

10عددW18 (105x204cm)شباك المنيوم دفتين سحاب 4.4.12

1عددW19a (266x204cm)شباك المنيوم دفتين سحاب 4.4.13

1عددW19b (266x204cm)شباك المنيوم دفتين سحاب ودفة ثابتة 4.4.14

المجموع منقول الى الصفحة الالحقة

مشروع تطوير مكتبة بلدية رام هللا

1-4جدول الكميات واالسعار رقم : االعمال المدنية 

الكمية الوحدةبيان العملرقم البند



المجموع منقول من الصفحة السابقة

4.5

باالبعاد الموضحة شبابيك المنيوم بدون اباجورات اجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال 

 أو ما يعادله مع منخل شامل االجزاء 4500مقطع أدناه وحسب ابعاد الفتحة القائمة 

ملم للدفات، 1.4ملم للهيكل و 1.5الثابتة، وتكون مقاطع االلمنيوم بسمك ال يقل عن 

 ميكرون واللون حسب 60سمك اليقل عن   (Powder Coating)مغلفة بدهان 

زجاج مزدوج مكون من لوح خارجي   *:والسعر يشمل أيضاتعليمات المهندس، 

 6mm thick semi refelective tampered)ملم 6مقوى شبه عاكس سمك 

glass)   ملم، 9ملم اضافة الى فاصل هوائي بينهما سماكة 6واخر داخلي سماكة

االكسسوارات والمطاط من النوعية المعتمدة من الشركة المصنعة للنظام بين الزجاج *

المعجنة بالسيلكون من النوع المعتمد *العزل حول السالحات، *و مقاطع األلمنيوم، 

المقاوم للبكتيريا والعوامل الجوية حول الحلق ولألماكن الالزمة ، وتنفيذ كل ما يلزم 

.بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد

A08-9 to A08-10

2عددW03 (40x100 cm)شباك المنيوم قالب 4.5.1

5عددW04 (85x101 cm)شباك المنيوم قالب 4.5.2

2عددW05 (70x114 cm)شباك المنيوم قالب 4.5.3

1عددW10 (40x75cm)شباك المنيوم قالب 4.5.4

3عددW11 (70x136cm)شباك المنيوم قالب 4.5.5

 (Tamperd)اجور توريد وتركيب ابواب زجاجية من الزجاج  المقوى السيكوريت  4.6

كافة االكسسوارات :   والسعر يشمل أيضاStickersاو المغلف ب  /الصافي و-

الالزمة صناعة أوروبية من أجود االنواع،  أغطية المطاط، فصاالت ومجرى السحب 

معالجة حواف الزجاج وشطفها،مقبض ... *العلوي، والقطع المعدنية الالزمة للتثبيت

سم، وحدة الزرافيل والسلندرات صناعة اوروبية من أجود 120الباب على ارتفاع 

االنواع

A08-8/A12-3d
 D14(1.18x 200 )  باب زجاجي سحاب للمدخل الرئيسي في الطابق االرضي  4.6.1

Belgium Frameاوتوماتيكي الفتح مع 
1عدد

4.6.2
1عددD04(1.00 x 200 ) sandblasted باب زجاجي دفة واحدة لغرفة السيرفر   

حماية زجاجية فوق السور االمامي والسقف اجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال 4.7

سم من زجاج  سيكوريت مقوى 75بارتفاع البارز فوق باب الهروب لبيت الدرج 

جميع *انش، 2 قطر stainless steelبروفيالت ال: والسعر يشمل أيضاملم، 10

االكسسوارات والقطع المعدنية الالزمة للتثبيت صناعة اوروربية من أجود االنواع، 

وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف 

.ضمن حدود العقد

A15-19

42ط.م

المجموع منقول الى الصفحة الالحقة



المجموع منقول من الصفحة السابقة

4.8
سم 85بارتفاع حماية زجاجية لشواحط بيت الدرج اجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال 

 stainlessبروفيالت ال: والسعر يشمل أيضاملم، 10من زجاج  سيكوريت مقوى 

steel جميع االكسسوارات والقطع المعدنية *انش، والمقبض العلوي ايضا 3 قطر

الالزمة للتثبيت صناعة اوروربية من أجود االنواع، وتنفيذ كل ما يلزم بموجب 

.المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد

A12-6

45ط.م

  لغرفة الكهرباء وفتحة صيانة louverاجور وتكاليف توريد وتنفيذ ابواب وشبابيك 4.9

ملم باللون الذي يحدده المهندس المشرف 1.5المصعد من صاج مجلفن ومدهون 

والسعر يشمل كافة اعمال اللحام والتثبيت والمفصالت والزرافيل وااليدي ، وتنفيذ كل 

ما يلزم بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود 

.العقد

A12-3b +A12-3c + A08-8
1عدد لغرفة الكهرباءD02 (100x180cm)باب 4.9.1

1عدد  لفتحة صيانة المصعدD22 (100x110cm)باب 4.9.2

2عدد  لغرفة الكهرباءW01 (100x75cm)شباك 4.9.3

4.10
ملم 1.5صاج مجلفن من الوجهين ومدهون اجور وتكاليف توريد وتنفيذ باب معدني 

 ملم باللون الذي يحدده المهندس المشرف والسعر يشمل 80x40x15واطار رئيسي 

 وااليدي ، وكذلك Wallyكافة اعمال اللحام والتثبيت والمفصالت والزرافيل نوع 

 وجوه دهان نهائي وجميه موانع المياه 3يشمل جميع اعمال الحف ودهان االساس و 

اسفل الباب والحلق المجلفن والمدهون  وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المواصفات 

.والمخططات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد

A08-8 + A12-3b

4.10.1D01 (97x180cm)1عدد

4.10.2D21 (124x180cm)1عدد

4.11
 مجلفن ومدهون ضد  سم 5متعددة االغالق سماكةاجور وتكاليف توريد وتنفيذ ابواب 

الحريق باللون الذي يحدده المهندس المشرف والسعر يشمل كافة اعمال اللحام والتثبيت 

والمفصالت والزرافيل وااليدي وجميع موانع المياه اسفل الباب والحلق المجلفن 

والمدهون ، وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس 

A08-8.المشرف ضمن حدود العقد

4.11.1D03 (100x180cm)1عدد

4.11.2D07 (114x225cm)1عدد

4.11.3D12 (Fire Exit Door)1عدد

4.11.4D13 (118x200cm) - 180°1عدد

 من حديد اجور وتكاليف توريد وتنفيذ حماية معدنية لنوافذ الطابق االرضي فقط4.12

 ملم حسب التفاصيل المرفقة في المخططات 15 *20* 40 ملم و 15*20*20مجلفن 

TD-08  / A12-7

²25م

المجموع منقول الى الصفحة الالحقة



المجموعسعر الوحدة

شيكلشيكل

المجموع منقول من الصفحة السابقة

اعمال الديكور والجبس5

5.1

أسقف الجبس المستعارة مع كافة الديكورات أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال 

،  والجسور الساقطةconcealed lightingوالتشكيالت وأماكن االنارة المخفية 

نوع طمبور او  (Acoustic Gypsum Board)من ألواح جبس عازلة للصوت 

والسعر يشمل ملم كحد ادنى مضادة للماء والتعفن والحريق، 12.0اوربوند بسمك 

ملم باالتجاهين، وعالقات من ذات الصاج وعلى 0.6الجسور من الصاج سمك  *:أيضا

الشبك والورق على الفواصل ومناطق التقاء األلواح والزوايا على *نفس المسافات، 

فتحات *البروزات ومعالجتها بالمعجونة الخاصة والحف والتنعيم على أكمل وجه، 

التهوية والصيانة واالنارة والتكييف والتدعيم حولها والجسور المعدنية على محيطها، 

وجهين على األقل مع " أملشن"والحف والتنعيم والطراشة  ( وجوه 3 )المعجنة  *

امكانية طلب اوجه اضافية في حال كان التستير غير كاف  وذلك لجميع أسطح الجبس 

الفواصل الضرورية ألسقف الجبس، وتنفيذ كل ما يلزم بموجب .  *الظاهرة

والكيل . المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد

بدون الفرزات والزوايا والشراشف الجانبية هندسي للمساحات االفقية المنفذة فقط 

.واالنارة المخفية والجسور الساقطة وأي اختالف في مستويات األلواح

 A09-1 to A09-5  A12-1

²430م

من شرائح األلمنيوم فضية سقف مستعار معدني أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال 5.2

والسعر ملم وذلك لسقف منطقة الحمامات، 300اللون مستوية الوجه مخرمة بعرض 

لون فضي،  (Z+L)كافة االكسسوارات المطلوبة وزوايا األلمنيوم  *:يشمل أيضا

نظام التعليق المجلفن األوروبي المنشأ، مع جميع العالقات المطلوبة و المشابك بين *

تفريغ مكان * ملم، 3الشرائح و نظام التعليق الحامل، على ان تكون الثقوب بقطر 

وحدات االنارة والتكييف وفتحات الصيانه،  وتنفيذ جميع ما يلزم النجاز العمل حسب 

.  المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد

(A09-1 to A09-5 / A12-2

²26م

أو بدون/مع و" سم10سمك كلي قواطع الجبس أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال 5.3

طمبور، أوربوند أو ما"ملم كحد ادنى اوروبية الصنع 12، من ألواح جبس "فتحات

الجسور من الصاج *:والسعر يشمل أيضايعادلهم، مضادة للماء والتعفن والحريق ، 

سم اضافة الى الجسور40ملم على مسافات افقية ال تزيد عن 0.6سم وسمك 7عرض 

، الشبك والورق على3م/كغم60عازل الصوف الزجاجي كثافة *األرضية و األسقف، 

فتحات*فتحات االنارة *الفواصل ومناطق التقاء األلواح والزوايا على البروزات، 

 وجوه3 )المعجنة *ملم، 50*50األبواب وتدعيمها على المحيط بخشب أبيض قياس 

وجهين على األقل مع امكانية طلب اوجه اضافية"أملشن"والحف والتنعيم والطراشة  (

في حال كان التستير غير كاف، وذلك لجميع أسطح الجبس الظاهرة، وتنفيذ كل ما

يلزم بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد

( A12-2 / A13-2)

²50م

المجموع منقول الى الصفحة الالحقة

مشروع تطوير مكتبة بلدية رام هللا

1-5جدول الكميات واالسعار رقم : االعمال المدنية 

الكمية الوحدةبيان العملرقم البند



المجموعسعر الوحدة

شيكلشيكل

المجموع منقول من الصفحة السابقة

اعمال الدهان6

 صناعة وطنية من أجود االنواع وذلكدهان املشناجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال 6.1

والسعر، "أوجه دهان3وجه أساس و"للجدران الداخلية وجدران وشواحط بيت الدرج 

تجهيز االسطح الستقبال طبقات الدهان*الحف والمعجنة والقصارة، : *يشمل أيضا

اينما يلزم، وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس

.المشرف ضمن حدود العقد

²800م

المجموع منقول الى الصفحة الالحقة

مشروع تطوير مكتبة بلدية رام هللا

1-6جدول الكميات واالسعار رقم : االعمال المدنية 

الكمية الوحدةبيان العملرقم البند



المجموعسعر الوحدة

شيكلشيكل

المجموع منقول من الصفحة السابقة

اعمال المنجور7

7.1

بدون عقد بسماكة صافيةأبواب خشبية كبس عادي  أجور وتكاليف توريد وتركيب 

ملم مغلف بقشرة زان و برواز خشب صلب على محيط5 مع معاكس بسماكة سم4.5

سم بالوسط اضافة الى5سم كل 3*3و بداخله حشوات خشب ابيض   ( سم2*4)الدفة 

3 * 9.5)و أخرى عند منطقة الزرفيل  (سم3 * 7)حشوات على األطراف والمحيط 

حلق: *والسعر يشمل أيضا، وباالبعاد المحددة أدناه وحسب أبعاد الفتحات القائمة، (سم

وبكامل عرض الجدار مضافا اليه ( سم5سمك )خشب صلب من الزان على المحيط 

المرابط الحديدية مجلفنة بطول ال يقل عن* سم ألغراض القصارة والبالط 4-6

براويز من خشب الزان الصلب على محيط الباب*مع الكشفات واللمعات،  (سم20)

الملحقات المعدنية من المفصالت و ايدي ووحدة زرافيل*، ( سم 1.5*7)من الجهتين 

Wallyصناعة اوروبية من أجود االنواع، وستانليس ستيل مط بحسب العينة التي 

مقاومة لالحتراق لمدة (مطاطية)يوافق عليها المهندس المشرف، وقطع الكاوتشوك 

بين الدفات وعند التقاء الدفة مع الحلق، (BS476) دقيقة و مطابقة للمواصفة 60

دهان الفرن باللون*معالجة محيط الباب وتعبئة الفراغات بالمونة االسمنتية ان لزم، 

الذي يحدده المهندس المشرف، وتنفيذ كل ما يلزم التمام العمل حسب المواصفات و

.المخططات وتعليمات  المهندس المشرف ضمن حدود العقد

7.1.1D05 ( 95 x200)1عدد

7.1.2D06 ( 106 x200)1عدد

7.1.3D08 ( 97 x200)1عدد

7.1.4D09 ( 100 x200)1عدد

7.1.5D10 ( 95 x200)1عدد

7.1.6D11 ( 106x225)1عدد

7.1.7
  D16 ( 100x200) اتجاه الفتح ....  لحمام ذوي االحتياجات الخاصة  بابعاد

.خارجي مع مقبض دفع
1عدد

7.1.8D17 ( 95x200)1عدد

7.1.9D18 ( 95x200)1عدد

7.1.10D19 ( 90x200)1عدد

7.2
  MDFسم من خشب10أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال تركيب قواطع خشبية 

 مع مغطى بطبقة قماش من الجانبينملبس قشرة زان من الجانبين  ومدهون ايبوكسي و

 ،  وتنفيذ كل ما يلزم التمام العمل بموجب Stainless Steelسم 1بانيل بسماكة 

.المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد

A13-1 + A13-4

²9م

المجموع منقول الى الصفحة الالحقة

مشروع تطوير مكتبة بلدية رام هللا
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المجموع منقول من الصفحة السابقة

7.3
سم مكونة من عدة 60عمق خزانة مطبخ  سفلية بأجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال 

 الملفوفة الحواف و الملبسة بقشرة زان من MDFدرفات وجوارير من خشب ال 

دهان *ملم، 17الهيكل من خشب الساندويش سمك : *والسعر يشمل أيضاالجهتين، 

 سم مع خمالة على 2  أو ما يعادله سمك Quantraرخام صناعي نوع *ايبوكسي، 

الحفف البارزة وجميع الحواف الظاهرة محفوفة وملفوفة جيدا  وحسب طريقة تركيب 

برواز من نفس الرخام على كامل منطقة *، (على سطح الرخام أو في داخله)المجلى 

والخزائن * التقائها مع الجدران و البانيل من نفس نوع الرخام على محيطها السفلي، 

سم شاملة دفات الزجاج، وتنفيذ كل ما يلزم بموجب 30 بعمق العلوية المعلقة

والكيل .  "المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد

.هندسي للخزائن السفلية فقط

A13-7b

3م ط

باالبعاد المحددة أدناه وحسب ما هو موضحكاونتر أجور وتكاليف توريد وتركيب 7.4

سم ملبس قشرة زان من الجانبين ومدهون18 سماكة MDFبالمخططات، من خشب 

جميع القطع المعدنية الالزمة للتثبيت مثال البراغي: * والسعر يشمل أيضاايبوكسي،

البانيل وتنفيذ كل ما يلزم حسب المواصفات والمخططات وتعليمات*والزوايا، 

.المهندس المشرف ضمن حدود العقد

7.4.1
طابق التسوية -  سم76 *60 *160 استقبال مستطيل الشكل بأبعاد 1كاونتر 

.Counter-01/A14-8
1عدد

7.4.2

سم  30عرض - من خط المنتصف-م 4.5، بأبعاد Lshape  استقبال2كاونتر 

صندوق خشبي :   *سم شامل وحدة جوارير سفلية، والسعر يشمل ايضا120وارتفاع 

الصفائح *سم، 70سم  وارتفاع 45 *70 * 60لحوض الزراعة المثلث الشكل بأبعاد 

Stainless steelالمعدنية المجلفنة ،   والبانيل

 Counter-02 /A14-9a_A14-9e

1عدد

7.4.3
الطابق االرضي-سم 110وارتفاع  * 66 * 380 بأبعاد   دائري الشكل 3كاونتر 

Counter-03 /A14-10
1عدد

7.4.4
الطابق- سم 76سم وارتفاع 60-40سم، وعرض 260 بطول  استقبال4كاونتر 

Counter-04 / A14-11.االول 
1عدد

7.4.5
وحدة جوارير منفصلة *:والسعر يشمل أيضا سم، 76 * 60 * 160 كاونتر بأبعاد 

DK-01/  A14-18 . سم57 * 50 * 40
1عدد

1عددDK-02/  A14-19.  سم76 * 80 * 250كاونتر بأبعاد 7.4.6

7.4.7

ألواح: *والسعر يشمل أيضاسم، 76سم وارتفاع 160 قطر كاونتر حاسوب دائري

الهيكل المعدني من مقاطع حديد مفرغ،*ملم والواح بوليكلربونات مضاءة، 12جبس 

T-05/  A14-22  .جميع االكسسوارات والقطع المعدنية الالزمة للتثبيت*

1عدد

7.4.8
سم90 -120سم وارتفاع 220 بطول وحدة الشاشة التفاعلية ل- UO1كاونتر 

U-01 /  A14-13a+b
1عدد

سم وذلك2أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال صندوق خشبي من الواح خشب سماكة 7.5

ألواح * :والسعر يشمل أيضاسم، 40سم وارتفاع 60*122بأبعاد حوض الزراعة  ل

 ، وتنفيذ كل ما يلزم بموجبStainless steelالصاج المجلفن،  والبانيل   

-FB  .    المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد

01 / A14-12

2عدد

المجموع منقول الى الصفحة الالحقة



المجموع منقول من الصفحة السابقة

 باالبعاد المحدد أدناه  وحدة عرض خشبية للمجالت أجور وتكاليف توريد وتركيب 7.6

رفوف خشبية : *مكونة من جوانب خشبية مدهون ايبوكسي، والسعر يشمل أيضا

بانيل حسب التفصيلة ، وتنفيذ كل *ملم ، 5الواح زجاجية أمامية بسماكة * سم 2بسماكة

ما يلزم بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود 

.العقد

7.6.1
D04 سم 10سم  مع بانيل خشب 110 * 50 * 247 بأبعاد   وحدة عرض مجالت

  /A14-9e
1عدد

1عددU-02/  A14-14سم 2سم مع بانيل 160 * 40 * 160 وحدة عرض مجالت7.6.2

االبعاد المحددةخزانات  مكونة من رفوف وجوارير بأجور وتكاليف توريد وتركيب 7.7

سم ملبس قشرة زان من الجانبين ومدهون ايبوكسي،2 سماكة MDFأدناه  من خشب 

البانيل، وتنفيذ كل ما* جميع القطع المعدنية الالزمة للتثبيت،  *:والسعر يشمل أيضا

يلزم التمام العمل بموجب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ضمن

.حدود العقد

2عددCT-01/ A14-15سم     160* 30* 160 بأبعاد CT-01خزانة 7.7.1

7.7.2
عرض  )-من خط المنتصف-سم 280 بطول كلي  L shape CT-02- خزانة 

CT-02/  A14-16  (سم 150 * 30 * 180سم، وارتفاع  40
1عدد

7.7.3
 CT-03/  A14-17سم 240*40* 160 بأبعاد   للوحة الكهرباءCT-03خزانة 

شاملة اعمال الجبس اسفل الخزانة وجميع ما يلزم من معجونة ودهان
3عدد

 اوروبية المنشأ من وحدات مسبقة اجور توريد وتركيب قواطع جاهزة للحمامات7.8

 ملم وبارتفاع كلي 12 وبسمك HPLالصنع من الفينول المضغوط تحت ضغط عالي 

 سم بحيث تكون مقاومة للصدمات والرطوبة والبخار والمواد الكيماوية 180

واالحتراق والتعفن والسعر يشمل االبواب من نفس المادة واالرجل القابلة للمعايرة 

 سم والمفصالت ذاتية االغالق والزوايا وكافة القطع واالكسسوارات 10على ارتفاع 

والبروفيل العلوي وعالقة المالبس من الداخل  وجميع مايلزم بموجب المواصفات 

.والمخططات وتليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد

A13-3+A13-6+A13-7a + A13-13 +A13-14

12ط.م

 او Fosrocاجور توريد وتنفيذ اعمال عزل للسطح وسطح بيت الدرج مادة 7.9

والسعر يشمل عزل الحواف والتصوينة والمناطق المحيطة بالمزاريب جيدا مايعادلها 

والكيلة هندسية بالمتر المربع للمسطح االفقي وجميع مايلزم بموجب المواصفات 

.والمخططات وتليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد

²250م

اجور توريد وتنفيذ اعمال صيانة لجدران بيت الدرج والمظلة فوق مخرج الطوارئ 7.10

واالعمال تشمل صيانة الحجر والكحلة والقصارة اينما يلزم كذلك قص الحديد الحالي 

 بموجب المواصفات من ارضية بيت الدرج وجميع االعمال الالزمة الخفاء العيوب 

.والمخططات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد
1مقطوع

مجموع االعمال المدنية



المجموعسعر الوحدة

شيكلشيكل

يتم تقييم البنود االختيارية بشكل اعتيادي كبقية البنود في العطاء: مالحظة 8

اجور وتكاليف توريد وتنفيذ وفحص وتشغيل اباجورات المنيوم والسعر يشمل جميع 8.1

²130ماالباجورات بلون االلمنيوم المتفق عليه حسب تعليمات المهندس المشرف

 حسب تعليمات Somfyاجور وتكاليف توريد وتركيب وفحص وتشغيل ماتورات 8.2

المهندس المشرف والسعر يشمل التركيب وكابل الكهرباء المغذي ومفتاح التحكم 

.والربط مع اللوحة الرئيسية لكل طابق وذلك حسب تعليمات المهندس المشرف
44عدد

مجموع االعمال المدنية االختيارية

مجموع االعمال المدنية منقول الى الخالصة
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السعر االجماليسعر الوحدة

شيكلشيكل

االعمال الخارجية9

:شمولية االسعار

تنظيف الموقع والنقل وترحيل المخلفات إلى خارج الموقع الى االماكن المسموح -

.بها حسب تعليمات بلدية رام هللا
9.1

اجور وتكاليف حفريات جرف وتسوية وتنظيف الموقع من كل نوع ترابي او 

صخري او حوري او خرساني ان وجد الى المنسوب المطلوب، والسعر يشمل 

اعادة اصالح اية * نقل وإزالة ناتج الحفريات غير صالحة خارج الموقع، : *أيضا

الطمم على طبقات  حسب المواصفات *اضرار قد تنتج نتيجة اعمال الحفريات، 

وذلك للمنسوب التصميمي المطلوب، وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المخططات 

والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد

A15-1 to  A15-2c.

³1200م

 بمحتوى اسمنت B-300 )أجور وتكاليف توريد وصب خرسانة مسلحة من نوع 9.2

وذلك لألساسات والجدران حسب البنود التالية وحيثما  ( كحد ادنى3م/ كغم300

الطمم للمنسوب المطلوب، وتنفيذ كل *حديد التسليح،   *:والسعر يشمل أيضايلزم، 

ما يلزم بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف ضمن 

(A16.6 to  A16-12). حدود العقد
³108مفرشة النظافة*الحفر  *:أساسات الجدران االستنادية، والسعر يشمل أيضا9.2.1
9.2.2

فواصل *مواسير تصريف المياه، : *والسعر يشمل أيضا الجدران االستنادية،

م والكلكل بين فواصل التمدد والشبكة المجلفنة والحصمة خلف مواسير 10/ التمدد

 او مايعادلهThioflex 600 مثل Joint sealentتصريف المياه و 

³300م

³30م.سم10لالدراج الخارجية، والسعر يشمل أيضا البيس كورس بسماكة 9.2.3

³40م.سم10للمدرج والسعر يشمل أيضا البيس كورس بسماكة 9.2.4

9.3
 وبحيث  ال تقل جدران طوب اسمنتيأجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال بناء 

م، وذلك لمنطقة 1.00سم وارتفاع 20، بسماكة 2سم/كغم35مقاومته للكسر عن 

المونة  من االسمنت : *والسعر يشمل أيضاالمولد الكهربائي، وحيثما يلزم، 

القصارة االسمنتية ثالث طبقات، وتنفيذ كل ما يلزم  *3: 1والرمل والناعمة بنسبة 

.بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد

 (A15-20 )

²8م

،وذلك الغالق الفتحات في جدران حجرية أجور وتكاليف توريد وتنفيذ اشغال 9.4

الباطون خلف الحجر  :والسعر يشمل أيضاالسور االمامي واحواض الزراعة، 

والكحلة والمونة االسمنتية، وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل  حسب المواصفات 

والمخططات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد

A15-3 to  A15-11
جدران حجرية  بنفس مواصفات الجدار القائم وجهين حجر الغالق الفتحات في 9.4.1

.A15-5a  السور  والكيلة هندسية  لوجه واحد االمامي
²3م

9.4.2
سم من حجر مطبة جماعين او ما 52جدران حجرية الحواض الزراعة بارتفاع  

البراطيش *القاعدة الخرسانية  *:  سم ، والسعر يشمل أيضا4يعادله بسماكة

القصارة االسمنتية للوجه الظاهر من الجدار الخرساني*الحجرية  

²10م

المجموع منقول الى الصفحة الالحقة

الكمية الوحدةبيان العملرقم البند
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المجموع منقول من الصفحة السابقة
9.4.3

سم من حجر مطبة جماعين او ما 26جدران حجرية الحواض الزراعة بارتفاع  

البراطيش *القاعدة الخرسانية  *:  سم ، والسعر يشمل أيضا4يعادله بسماكة

القصارة االسمنتية للوجه الظاهر من الجدار الخرساني*الحجرية  

²15م

 سم من حجر مطبة 104 و156جدران حجرية الحواض الزراعة بارتفاع 9.4.4

:  سم لجانب المدرج، والسعر يشمل أيضا4ابيض جماعين او ما يعادله بسماكة

القصارة االسمنتية للوجه الظاهر من *البراطيش الحجرية  *القاعدة الخرسانية  *

الجدار الخرساني

²10م

سم وباالبعاد 4سماكة   (فرشاة)بالط حجري مجلي أجور وتكاليف توريد وتركيب 9.5

والسعر المحددة أدناه مقاوم للظروف الجوية وذلك للساحات والفراغات الخارجية، 

الرمل والمونة االسمنية والكحلة،  وتنفيذ كل ما يلزم حسب  *:يشمل أيضا

-A15). المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد

3 to  A15-5c).

9.5.1
pattern 1 للساحة االمامية والساحات  سم50* 50 و 50*25  بابعاد، 

.يوافق عليها المهندس المشرف% 50السفلية ومطقة المظلة الكبيرة  بنسبة توزيع 

²105مللساحة االمامية والمنطقة المشتركة مع مدة البئر وحيثما يوجد مدة ارضية قائمةأ

ب
المدة : للساحات السفلية حيثما يراد عمل مدة ارضية والسعر يشمل ايضا 

.الخرسانية المسلحة، وطبقة البيس كورس
²165م

9.5.2
pattern 2سم للساحات وبسطات االدراج ومنطقة فوق البئر 50*50  بابعاد 

.وغرفة المولد الكهربائي 

²85مللساحة فوق مدة البئر وحيثما يوجد مدة ارضية قائمةأ

ب
المدة : للساحات االخرى حيثما يراد عمل مدة ارضية  والسعر يشمل ايضا 

.الخرسانية المسلحة، وطبقة البيس كورس
²215م

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال بالط حجري للمدرجات واالدراج الخارجية 9.6

 :والسعر يشمل أيضامطبة ابيض جماعين او ما يعادله باالبعاد المحددة أدناه، 

الرمل والمونة االسمنتية والكحلة، وتنفيذ كل ما *المرايا من نفس نوع البالط  *

يلزم النجاز العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف 

والكيل هندسي بالمتر المربع للمسطح االفقي للدرج والبسطات . ضمن حدود العقد

.فقط

9.6.1
سم وذلك 3سم وسماكة 63بعرض /  سم 40بالط حجري للمدرجات ارتفاع 

لمناطق الجلوس
²50م

²50م.سم وذلك لالدرج الخارجية 3سم وسماكة 33بالط حجري بعرض 9.6.2

 سم لالسوار االستنادية شامل 5أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال حجر طلياني 9.7

 :والسعر يشمل أيضا م ، 1برطاش من نفس النوع والوجه الداخلي بارتفاع 

المونة االسمنتية والكحلة، وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل حسب المواصفات 

والكيل هندسي . والمخططات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد

.بالمتر المربع لوجه واحد فقط

²450م

9.8
سم عن 3أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال براطيش حجرية لالسوار بزيادة 

عرض السور للجهة الواحدة مطبة ابيض جماعين او ما يعادله لالسوار المحيطة 

المونة االسمنتية والكحلة، وتنفيذ كل ما يلزم  *:والسعر يشمل أيضابالموقع، 

النجاز العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف ضمن 

.والكيل هندسي بالمتر المربع للمسطح االفقي . حدود العقد

²100م

المجموع منقول الى الصفحة الالحقة



المجموع منقول من الصفحة السابقة

 سم  في 30أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال زنار حجر ممسوح عرض 9.9

المونة االسمنتية  *:والسعر يشمل أيضامناطق التقاء البالط الحجري مع التربة ، 

والكحلة، وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل حسب المواصفات والمخططات 

والكيل هندسي بالمتر المربع . وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد

.للمسطح االفقي 

²25م

باالبعاد التالية من الحديد المجلفن   أبواب معدنية  أجور وتكاليف توريد وتركيب9.10

 مم وذلك لبوابات االسوار ومنطقة المولد، 20*20*2غير قابل للصدأ مقطع 

جميع االعمال الالزمة للتركيب من حفر وتستيت وتثبيت  *:والسعر يشمل أيضا

الدهان الزياتي *االصلي  (WALLY)الحلق المعدني وزرافيل نوع *وقصارة، 

جميع القطع *وجه أساس ووجهين دهان، -صناعة وطنية من أجود االنواع 

إصالح أية أضرار قد تنشأ عن التركيب، وتنفيذ كل ما *المعدنية الالزمة للتثبيت 

يلزم النجاز العمل وذلك حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف ضمن 

.حدود العقد

A15-21 to  A15-22
1عدد سم124 * 175بوابة معدنية دفتين للسور االمامي قياس 9.10.1

1عدد سم150 * 150بوابة معدنية دفتين للسور الخلفي قياس 9.10.2

 من الحديد المجلفن   حماية معدنية لغرفة المولدأجور وتكاليف توريد وتركيب9.11

 سم بما في ذلك بوابة قياس 10 ملم  مع خشب 40*40*2غير قابل للصدأ مقطع 

جميع االعمال الالزمة  *:والسعر يشمل أيضا من نفس النوع 200 * 200

الحلق المعدني والمفصالت وزرافيل *للتركيب من حفر وتستيت وتثبيت وقصارة، 

وجه -الدهان الزياتي صناعة وطنية من أجود االنواع *االصلي  (WELLY)نوع 

جميع القطع المعدنية الالزمة للتثبيت ، وتنفيذ كل ما يلزم *أساس ووجهين دهان، 

النجاز العمل وذلك حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود 

.العقد

A15-20

²13م

9.12
  Pergolaمظلة خشبية أجور وتكاليف أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال 

م تقريبا للبنود الموضحة أدناه، مصنوعة من خشب سويد االمريكي 2.5بارتفاع 

من أجود االنواع مقاوم للرطوبة والحريق، ويتم تغطيسه بالزيت الحار ثالث 

القطع المعدنية الالزمة   *: والسعر يشمل أيضا،(matt)مرات ومدهون دهان لكر

للتثبيت مع المدات االرضية، وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المخطط الذي يتم اعتماده 

والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد 

يطلب من المقاول تقديم مخطط تنفيذي موضحا فيه المقاطع، تفاصيل التثبيت - 

وكل ما يلزم 

 A15-12 to  A15-18

9.12.1pergola No.1 / A15-12+13 ²66م1 عدد
9.12.2pergola No.2 / A15-14 ²25م1 عدد
9.12.3pergola No.3 / A15-15 ²40م5 عدد
9.12.4pergola No.4 / A15-16 ²14م1عدد
9.12.5pergola No.5 / A15-17 ²25م1 عدد

9.12.6pergola No.6 / A15-18 ²28م2 عدد

المجموع منقول الى الصفحة الالحقة



المجموع منقول من الصفحة السابقة

9.13
م من الخرسانة 4.5*4.2*5.8أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال بئر بأبعاد 

الحفريات من منسوب التسوية الى *: والسعر يشمل أيضا،B-300المسلحة نوع 

طبقة بيسكورس *الطمم على طبقات مع الدمك، *المنسوب المطلوب لألساسات  

 (%100 )سم بعد الدحل  لدرجة كثافة 20 سماكة Aمن مواد مختارة  صنف 

حديد التسليح لقاعدة *، (B-200 )سم من خرسانة 10طبقة النظافة بسماكة .*

العزل من الخارج  بعد عمل وجه قصارة من الرمل * البئر والجدران  والعقد، 

 سم، 0.8*25  بابعاد ال تقل عن P.V.C WATER STOP-7*واالسمنت،   

سم من السكب دائرية مع حلق، وتنفيذ  كل ما يلزم حسب 8غطاء البئر سماكة * 

المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد

A16-1 +ِ 2

1مقطوع

9.14
 مم من 25اجور وتكاليف عمل قصارة شبريز للجدران الخارجية القائمة بسمك 

األسمنت والرمل من النوعية الممتازة والمطابقة للمواصفات و معزولة حسب 

القصارة مكونة من وجهيين  بحيث يكون الوجه االول مرشة يرش . المواصفات 

على جميع الواجهات والوجه الثاني شبريز ناعم، تكون نسبة االسمنت الى الرمل 

كما يشمل السعر تقديم وتركيب . ويشمل السعر تهيئة وتنظيف السطح (1-4)فيه 

حيثما يتوقع  (سم20)الزوايا المعدنية المجلفنة والشبك المعدني المجلفن بعرض 

من الجهتين  (سم50)حدوث تشققات، ويثبت الشبك بمسامير فوالذية على ابعاد 

تثبيتا جيدا وتوفير السقاالت والعدد الالزمة التمام العمل حسب المخططات 

.والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد

²400م

شتوي - صيفي  )اجور وتكاليف توريد وتركيب عشب صناعي من اجود االنواع 9.15

في المناطق المبينة على المخططات والسعر يشمل تسوية التربة اسفله وكل ما  (

يلزم التمام العمل حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف 

.ضمن حدود العقد

²60م

اجور وتكاليف توريد تربة زراعية لزوم االحواض واماكن الزراعة والسعر 9.16

يشمل تسوية التربة وكل ما يلزم التمام العمل حسب المخططات والمواصفات 

.وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد

³150م

مجموع االعمال الخارجية منقول الى الخالصة



1جدول الكميات واالسعار رقم :  مجموع االعمال المدنية 1
2جدول الكميات واالسعار رقم :  مجموع االعمال الخارجية2
3جدول الكميات واالسعار رقم :  مجموع اعمال الكهرباء3 
4جدول الكميات واالسعار رقم :  مجموع اعمال الميكانيك4 

:أسم المقاول والمخول بالتوقيع 

:الـتـــوقــيــــع والـخــتــــــــــم 

:الـــتـــــــــــــــــــــاريـــــــــخ 

(بالكلمات)المجموع الكلي بعد الخصم شامال لضريبة القيمة المضافة 

مشروع تطوير مكتبة رام هللا العامة

المجموع النهائي 

(شيكل) المجموع  الكلي بـيــــان الــعـــمـــــــــلالرقم

(شيكل)المجموع الكلي لالعمال

قيمة الخصم
(باالرقام)المجموع الكلي بعد الخصم شامال لضريبة القيمة المضافة 



item Description QYT Price in NIS

Total Price in 

NIS

3.20 Electical lifts works : 

Supply install test and commission and maintain and  warranty for 

one year ( full packed electrical lifts ) , compliance with EN81.20-

70,and Lift should be european orgin, the supplier should be 

direct agent for the mother company or exclusive distributor ,not 

be broker ,and should approve that all lifts parts should be factory 

assembled from the european orgin and not fabricated in china, 

with the following specifications.

No. of Units  :1

Passengers Elevators  Model :  Schindler , Sigma, Orona

Dumpwaiter Model : BKG germany 

Passengers Elevator  

L1 : 

Code: En 81.20,En 81.70

Capacity 600  Kg, 8 Passengers 

Velocity 1.0  m/s

Drive  VVVF - Closed Loop   

Leveling Accuracy +/- 5 mm

Motion Control :simplex 

Controller Microprocessor

NO. of Stops :  3

NO. of doors : 3  in line 

Floor Numbering:   -1,0,1

Travel height : 12 M approximately

Shaft -Size  : W x D (1600  x  1600 )mm

Overhead :   1500   mm

Pit Depth : 2300 mm ,on solid slab

Drive :

Gearless motor

Electronically controllled microprocessor regulated drive system

180 starts/hours,AC-VVVF regulated,closed loop , power supply 3

phase AC 400/230V,50Hz.stopping accuacy of (+/-5 mm)

roping 2:1, tractionbelts conventionalsteel cables,weigh

less,require less space,and run quieter.



Control : The Control system is based on low - energy

multiprocessor technology .

The Compact main control unit of the decentralized system

should be integrated in the door frame on the upper floor and It

contains.  

microprocessor control collective - selective

Overload function

fire emergency retun control 

car light auto on/off

Re-levling 

phase failure and phase reversal protection

over heat protection

full load bypass

Automatic return to main floor

power control with sequential starting (power genertor by others)

Intercom between car and controller box 

Priority switch 

Complay  with Handicapped opptions  EN81-70 ,                                              

Automatic Evacuation: When ever there is a power failure

the lift will take passengers safely to the next floor and open

doors . 

Maintenance Telealarm System: direct contact with

maintenance teem ,Supply Telealarm connection, in case of

teams lift malfunction, passengers can be directly connecting to

all maintenance telephones around the clock from the car by

bushing the alarm push button in the C.O.P.

Owner will supply the telephone wiring to the main contact in the

lift.

Car Finish :

Front wall and all side walls with stainless steel Linen 

ceiling suspended with indirect lighting 

Tubular handrail in stainless steel at 1 side flooring artificial  granite  

mirror Full height @ side or rear wall

Car operating panel

One COP , Stylish ,high resistance stainless steel panel- with St.

St squre type micro touch push buttons at side wall .

 Micro   push Buttons for landing ( floor designations )

Alarm button  

Door open, button

Door close button 

Digital position indicator .

Direction arrows. 

Voice announcement system 

Brill System 

Overload protection device with audible and visible signal,

Emergency bell and light 



 CAR DIMENSIONS:

Width * Depth :   1200  *    1250 mm  

 CAR DOOR:

Car door  :Fully automatic central  2 panels, heavy duty.

Car door drive : is  regulated with AC-VVVF 

Opening: Central opening 2  panels 

Door sill : Hard  anodized aluminum sill. 

Panels finish : Stainless Steel  

Door safety device type : light curtain, 

Door open / close time is adjustable.

LANDING DOORS:

Door (width X height):  900x2000 mm

Door panels finish :  Stainless Steel at all floos .

Door frame : Box frame at all floors.

Fire resistance class F-120. (landing doors are 120 minutes fire

resistance)

Landing operation and  indication panels in all floors

Position indicator , direction arrows. Wall mounted.

Bush Buttons: square type micro push  ,

Fireman Function:

 Fire man Key switch at MAIN FLOOR.with complete system.

SAFETY GEAR :For Car

BUFFERS: for car and counter weight 

COUNTER WEIGHT : Cast Iron alloy enclose in Steel framework

Elevator Price  (L1) 1



اوربت مكتبة بلدية رام هللا االعمال الكهربائية

Distribution Board:              

a) Schneider (France)

b) Eaton (Germany)

Instruments and Meters:

a) Satec (Local)

b) ABB (Europe)

Disconnecting Switches:

a) Schneider (France)

b) Eaton (Germany)

Contactors, Relays &Motor Control:

a) Schneider (France)

b) Eaton (Germany)

Wires &Cables:

a) Synergy

b) Pamukkali

Data Cables& Accessories:

a) Daetwyler (SWISS)

b) 3M (USA)

Rack Cabinets& Accessories:

a) Daetwyler (SWISS)

b) Info-Legrand

c) APC (USA)

Data Switches:

a) Cisco Catayst 2960x

Computers &Servers:

a) Dell

b) HP

c) IBM

Cable Trays &Ladders& Floor Boxes:

a) OBO Bettermann (Germany)

b) Nidax (Germany)

Capacitor Banks: 

a) EKJ (Germany)

b) Simens (Germany)

Motors &Starters: 

a) Eaton

b) Telemecanique (France)

IP Telephone Handsets

a) Yealink T23P 

APPROVED MANUFACTURER LIST

 Electrical Works 



اوربت مكتبة بلدية رام هللا االعمال الكهربائية

Boxes: 

a) Ave (Italy)

b) Btcino (Italy)

Wiring Devices: 

a) Schneider (France)

b) Btcino (Italy)

Cable Management: 

a) Legrand (France)

b) Btcino (Italy)

Lighting Fixtures: 

a) Modus

b) EEE

c) Opple

Public Address &Voice Alarm System (PAVA): 

a) Bosch (Holland)

b) TOA (Japan)

Fire Alarm System: 

a) Notifire (USA)

b) Secutron

c) Hochiki (Japan)

FM-200 System

a) Fike

b) kidde

Intrusion System: 

a) Honeywell

b) Bosch

Queue Management System:

a) SEDCO

b) Wavetec

CCTV System: 

a) Axis

b) Veilux

c) Honeywell

Access Control System: 

a) Bosch

b) Honeywell

Intercom System: 

a) Aiphone (Japan)

Uninterruptable Power Supply  (UPS): 

a) Inform

b) Gamatronic

Stand-By Generator: 

a) Caterpillar

b) Power Link

*** END OF SECTION ***



االعمال الكهربائيةمكتبة بلدية رام هللااوربت

سعر الوحدة

شيكل

12

A

B

C

D

E

F

G

H

:التأريض1-3

توريد وتركيب وتوصيل وفحص انظمة التأريض التالية للمبنى والسعر 

يتضمن الكوابل و التوصيل مع لوحة التوزيع الرئيسية وكل األدوات 

 أوم و كل ما يلزم حسب 1والقطع الالزمة للحصول على مقاومة 

.المخططات و المواصفات  وتعليمات المهندس المشرف

ملم (30*3)ربط شبكة تأريض المبنى باألساسات بواسطة حديد مجلفن 1

 ملم مع مناهل 19م بقطر 1.5نظام التأريض باستخدام الكترودات نحاس 2

.سم40*40

تأريض المواسير الميكانيكية واألسقف المستعاره وحامالت الكوابل 3

.والترنكات المعدنية
.تأريض المولد الكهربائي4

1عددعلبة باسبار االرضي الرئيسي5

:المناهل والمواسير 2-3

مناهل1-2-3

توريد وتركيب المناهل التالية دائرية ومصنوعة من الباطون المسلح و 

 طن مختوم بكلمة كهرباء او 25غطاء من الحديد السكب بقوة تحمل 

اتصاالت و السعر يتضمن كافة األعمال اإلنشائية وأعمال الحفر و كل ما 

.يلزم حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف
5عدد(عمق*قطر) سم 80*80مناهل كهرباء 1-1-2-3

3عدد(عمق*قطر) سم 60*60مناهل اتصاالت 2-1-2-3

 :UPVCمواسير التغذية الرئيسية 3-3

توريد وتركيب وتوصيل وفحص المواسير التالية و السعر يتضمن كافة 

األعمال اإلنشائية و كل ما يلزم إلتمام العمل وتشغيله على اكمل وجه حسب 

.المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف
1-3-32*Ø4" UPVC 55ط.م

2-3-32*Ø3" UPVC 30ط.م

4-3Cable Trays

 مع كل ما يلزم للتعليق و Cable Traysتوريد وتركيب و ترقيم وتثبيت 

التثبيت  حسب المخططات و المواصفات  وتعليمات المهندس المشرف

1-4-360 cm wide  cable ladder20ط.م

متابعة و اجراء الفحص الفني من قبل شركة كهرباء القدس بما في ذلك التواصل مع الشركة و دفع رسوم التخمين و رسوم 

الفحص و احضار التقديرات المالية المعدة من قبل شركة الكهرباء للمالك من اجل دفع ثمن االشتراك من قبل المالك الى 

.حين ربط المبنى بالكهرباء

ازالة جميع التمديدات الكهربائية القديمة و فك جميع المواد الكهربائية من الموقع و الحفاظ عليها بحالة جيدة الى حين تسليمها 

.للمالك 
ترقيم جميع المخارج الكهربائية و مخارج الجهد المنخفض

.جميع البرابيش و المواسير يجب ان تكون من النوع المقاوم للحريق

:مقدمة

:االعمال الكهربائية تشمل البنود التالية دون ان يقتصر العمل عليها

جميع المواد الكهربائية و ملحقاتها و االدوات الالزمة لتركيبها و العمالة المطلوبة النجاز العمل على اكمل وجه و بالوقت 

.المناسب

.الحفر و الردم و القص في الطوب او الباطون و كذلك الثقب باستخدام معدات مخصصة لذلك

.اعداد المخططات التنفيذية و الحفاظ على نسخة نظيفة في الموقع
جميع الفحوصات الكهربائية الالزمة و احضار جميع المعدات المخصصة لذلك حسب متطلبات المهندس المشرف و تسليم 

.نتائج االختبارات بشكل خطي للمهندس المشرف

المجموع ينقل الى الصفحة التالية

 3جدول رقم 

األعمال الكهربائية
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االعمال الكهربائيةمكتبة بلدية رام هللااوربت

 3جدول رقم 

األعمال الكهربائية

سعر الوحدة

شيكل

مجموع ما سبق

:الكوابل5-3

توريد وتركيب و ترقيم وفحص الكوابل التالية والسعر يتضمن المواسير 

علب االستراحة و الحفر و الردم و كل ما يلزم لتثبيت وتوصيل الكابل  

وتشغيله على اكمل وجه حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس 

.المشرف
1-5-33X6mm2 CU/XLPE 50ط.م

2-5-33X10mm2  CU/XLPE 20ط.م

3-5-35X10mm2 CU/XLPE 170ط.م

4-5-35X16mm2 CU/XLPE 80ط.م

5-5-31X16mm2 CU/Loop Earth Wire100ط.م

6-5-35X2.5mm2 CU/XLPE 100ط.م

اللوحات الكهربائية6-3

توريد وتركيب وتوصيل وترقيم وفحص وتشغيل اللوحات الكهربائية التالية 

المدهون حراريا في مصانع مرخصة ومعتمدة  (ملم1.5)تصنع من الصاج 

و السعر . وحسب متطلباتها (JDECO)لدى شركات كهرباء القدس 

يتضمن قسم للجهد المنخفض في كل لوحة، القواطع، المواسير، اجهزة 

قياس رقمية و كل ما يلزم إلتمام العمل وتشغيله على اكمل وجه حسب 

.المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف
1-6-3MDB including PV System section with KWHM and 

MCCBsعدد
1

2-6-3DBB1عدد

3-6-3DBBM1عدد

4-6-3DBG1عدد

5-6-3DBGM1عدد

6-6-3DBF1عدد

7-6-3DB-AC1عدد

8-6-3DB-FP1عدد

9-6-3DB-SAC1عدد

10-6-3DB-EXT1عدد

11-6-3UIP-UPS Isolating Panel1عدد

12-6-3DB-LIFT1عدد

13-6-3Switch Panel with  push buttons and led indication 

lamps for public area and outdoor lighting.(PVC Type 

Shnieder or equal).3عدد

المجموعالكمية الوحدةبيان العملرقم البند
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االعمال الكهربائيةمكتبة بلدية رام هللااوربت

 3جدول رقم 

األعمال الكهربائية

سعر الوحدة

شيكل

مجموع ما سبق

:األباريز و المخارج الكهربائية7-3

توريد وتركيب وفحص وتشغيل و ترقيم االباريز و المخارج الكهربائية 

التالية والسعر يتضمن األسالك والكوابل والمواسير والعلب و كل ما يلزم 

إلتمام العمل وتشغيله على اكمل وجه حسب المواصفات والمخططات 

.وتعليمات المهندس المشرف
54عدد. مفرد16Aمخرج كهربائي يشمل إبريز 1-7-3

5عدد. مفردUPS 16Aمخرج كهربائي يشمل إبريز 2-7-3

27عدد. مزدوجUPS 16Aمخرج كهربائي يشمل إبريز 3-7-3

11عدد. مفرد مطري 16Aمخرج كهربائي يشمل إبريز 4-7-3

 خاص بالمضخات و وحدات 16Aمخرج كهربائي يشمل مفتاح قطع 5-7-3

5عددالشفط المركزي و السعر يشمل الكابل المغذي

 مفرد  مع مفتاح قطع فوق السقف 16Aمخرج كهربائي يشمل إبريز 6-7-3

19عدد.المستعار خاص بوحدة التكييف الداخلية

عدد.  مفرد فوق السقف المستعار 16A UPSمخرج كهربائي يشمل إبريز 7-7-3

2عددمخرج كهربائي خاص بمجفف االيدي8-7-3

2عدد. ثنائي لوحدات التكييف الداخلية20Aمخرج كهربائي يشمل إبريز 9-7-3

18عددمخرج ثيرموستات10-7-3

3عدد.مخرج كهربائي خاص بالشفاطة الجدارية و السعر يشمل الكابل المغذي11-7-3

مخرج كهربائي خاص بالبويلر الخاص بتسخين الماء و السعر يشمل الكابل 12-7-3

3عدد.المغذي و قاطع العزل و مفتاح التشغيل

 و السعر يشمل الكابل المغذي من اللوحة 3PH,40Aمفتاح قطع كهربائي 13-7-3

7عدد.الكهربائية المغذية و ربط الجهاز بمفتاح القطع

المجموع ينقل الى الصفحة التالية

المجموع الكمية الوحدةبيان العملرقم البند
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االعمال الكهربائيةمكتبة بلدية رام هللااوربت

 3جدول رقم 

األعمال الكهربائية

سعر الوحدة

شيكل

مجموع ما سبق

االنارة8-3

:تأسيسات و تمديدات االنارة 1-8-3

توريد وتركيب وفحص وتشغيل التأسيسات والتمديدات الالزمة لتشغيل 

المفاتيح و كل ما , محدة االنارة والسعر يتضمن المواسير، العلب، الكوابل

يلزم إلتمام العمل وتشغيله على اكمل وجه حسب المواصفات والمخططات 

.وتعليمات المهندس المشرف
192عددتأسيس لوحدة انارة داخلية باستخدام الكوابل1-1-8-3

77عددتأسيس لوحدة انارة خارجية باستخدام الكوابل2-1-8-3

47عددE90تأسيس لوحدة انارة طوارئ باستخدام الكوابل المقاومة للحريق 3-1-8-3

وحدات اإلنارة2-8-3

توريد وتركيب وفحص وتشغيل وحدات اإلنارة التالية مع جميع ما يلزم 

للتركيب والتشغيل مثل الخوانق ،الستارترات،اللمبات، المكثفات و كل ما 

يلزم إلتمام العمل وتشغيله على اكمل وجه حسب المواصفات والمخططات 

.وتعليمات المهندس المشرف
1-2-8-3TYPE A138عدد

2-2-8-3TYPE A224عدد

3-2-8-3TYPE A34عدد

4-2-8-3TYPE A445ط.م

5-2-8-3TYPE A568عدد

6-2-8-3TYPE A69عدد

7-2-8-3TYPE A714عدد

8-2-8-3TYPE A840عدد

9-2-8-3TYPE A926عدد

10-2-8-3TYPE A1011عدد

11-2-8-3TYPE A114عدد

12-2-8-3TYPE A1210عدد

13-2-8-3TYPE A131عدد

14-2-8-3TYPE A146عدد

15-2-8-3TYPE A1541عدد

المجموعالكمية الوحدةبيان العملرقم البند
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االعمال الكهربائيةمكتبة بلدية رام هللااوربت

 3جدول رقم 

األعمال الكهربائية

سعر الوحدة

شيكل

مجموع ما سبق

:انظمة انذار واطفاء الحريق9-3

:نظام إنذار الحريق 1-9-3

توريد وتركيب وترقيم وفحص وتشغيل نظام إنذار 

 والسعر يتضمن الكواشف و Addressable  UL approvedالحريق

لوحة االنذار و المواسير و الكوابل والعلب و كل ما يلزم إلتمام العمل 

وتشغيله على اكمل وجه حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس 

.المشرف
1-1-9-3Addressable fire alarm panel (1 Loop) with power

supply and stand-by batteries with charger.1عدد

2-1-9-3Addressable fire alarm heat detector.1عدد

3-1-9-3Addressable fire alarm smoke detector (photo

electric type).33عدد

4-1-9-3Addressable fire alarm gas detector.1عدد

5-1-9-3Addressable fire alarm manual pull station.10عدد

6-1-9-3Addressable internal fire alarm buzzer audio/visual.3عدد

7-1-9-3Addressable external fire alarm buzzer audio/visual.3عدد

8-1-9-3Auto-Dialer.1عدد

9-1-9-3FM200 Monitor Module 2عدد

10-1-9-3Voice Evacuation Connection between fire alarm

system and sound system1عدد

 :FM200نظام إطفاء الحريق 2-9-3

 (ULFMتوريد وتركيب وترقيم وفحص وتشغيل نظام إطفاء الحريق 

(approved والسعر يتضمن كل ما يلزم إلتمام العمل وتشغيله على   

:اكمل وجه حسب المواصفات التالية

1-2-9-3Server FM200 system: composed of 9KG cylinder

control panel, 2 smoke detectors, 2 heat detectors, 2

nozzeles, pipes between the cylinder and the

nozzles, brake glass switch complete with the main

convential fire alarm panel 2 Zones with dialer unit.1مقطوع

2-2-9-3MDB FM200 system: composed of 3KG cylinder

control panel, 2 smoke detectors, 4 heat detectors, 4

nozzeles, pipes between the cylinder and the

nozzles, brake glass switch complete with the main

convential fire alarm panel 4 Zones with dialer unit.1مقطوع

المجموع ينقل الى الصفحة التالية
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االعمال الكهربائيةمكتبة بلدية رام هللااوربت

 3جدول رقم 

األعمال الكهربائية

سعر الوحدة

شيكل

مجموع ما سبق

:نظام الصوتيات10-3

تقديم وتركيب وفحص و تشغيل نظام الصوتيات ويشمل السعر السماعات و 

مكبرات الصوت و مخارج الميكروفون و المواسير والعلب واالسالك و 

علب السحب  و الكوابل وكل ما يلزم التمام العمل على اكمل وجه وحسب 

المخططات والمواصفات الفنية وموافقة المهندس المشرف و يتكون النظام 

:من االتي
1-10-34 Zone, 240W mixer amplifier.1عدد

2-10-36/9W Recessed loudspeaker with matching 

transformer.15عدد

3-10-3Volume Control1عدد

4-10-3Microphone socket outlet1عدد

5-10-3Microphone Station with 4 zones switcher.1عدد

:نظام االنذار من السرقة11-3

:نظام إنذار السرقة 1-11-3

توريد وتركيب وترقيم وفحص وتشغيل نظام إنذار السرقة 

Addressable والسعر يتضمن لوحة االنذار و الكواشف و االجراس و  

المواسير و الكوابل والعلب و كل ما يلزم إلتمام العمل وتشغيله على اكمل 

.وجه حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف
1-1-11-3Addressable Intrusion Alarm Control Panel

microprocessor based including LCD keybad and all

accessories.1عدد

2-1-11-3Addressable Tri-tech Motion Detector12عدد

3-1-11-3Addressable Tri-tech 360° Motion Detector12عدد

4-1-11-3Key bad with LCD2عدد

5-1-11-3Addressable Internal Serin3عدد

6-1-11-3Addressable External Siren with flasher IP542عدد

7-1-11-3Auto-Dialer.1عدد

:نظام االنتركوم12-3

توريد وتركيب وترقيم وفحص وتشغيل نظام فيديوانتركوم  والسعر يتضمن 

المواسير و الكوابل والعلب و كل ما يلزم إلتمام العمل وتشغيله على اكمل 

.وجه حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف

وحدة انتركوم خارجية مع كاميرا على ان تكون الوحدة معدنية و غاطسة 1-12-3

1عدد.في الجدار

1عدد.وحدة انتركوم داخلية مع شاشة و يد تلفون 2-12-3

:RFIDالتأسيس لنظام 13-3

  والسعر يتضمن المواسير RFIDتأسيس جميع االعمال الالزمة لنظام الـ

والكوابل والعلب و كل ما يلزم إلتمام العمل على اكمل وجه حسب 

.المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف

1مقطوع

المجموع ينقل الى الصفحة التالية

المجموعالكمية الوحدةبيان العملرقم البند
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االعمال الكهربائيةمكتبة بلدية رام هللااوربت

 3جدول رقم 

األعمال الكهربائية

سعر الوحدة

شيكل

مجموع ما سبق

:نظام التحكم بالدخول14-3

توريد وتركيب وترقيم وفحص وتشغيل نظام التحكم بالدخول والسعر 

يتضمن المواسير والكوابل والعلب و كل ما يلزم إلتمام العمل وتشغيله على 

.اكمل وجه حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف

1-14-3Access control panel ready to operate 2 doors

expandaple up to 2 doors , the panel shall be built in

Ethernet, RS485 and RS232 connections, with

power supply and battery charger.

عدد

1

2-14-3Finger-Print Door access card reader.1عدد

3-14-3Touch-less Request to Exit push button.1عدد

4-14-3Single Door 650 lbs magnatic lock.1عدد

15-3 :  (IP Telephony)نظام تلفون رقمي

توريد وتركيب وترقيم وفحص وتشغيل نظام التلفون والسعر يتضمن 

 والعلب و كل ما يلزم إلتمام العمل وتشغيله على Cat7المواسير والكوابل 

.اكمل وجه حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف

16عددRJ45 CAT7ابريز تلفون 1-15-3

شبكة الكمبيوتر:16-3
توريد وتركيب وترقيم وفحص وتشغيل شبكة كمبيوتر والسعر يتضمن 

 من موقع مخرج الكمبيوتر و حتى كابينة Cat7المواسير والكوابل 

  و فحص النقاط كاملة بجهاز CNC Lableو الترقيم ,الكمبيوتر الرئيسية

Fluke Testor و تسليم التقرير الخاص بالفحص والعلب و كل ما يلزم 

إلتمام العمل وتشغيله على اكمل وجه حسب المواصفات والمخططات 

.وتعليمات المهندس المشرف
1-16-3RJ45 CAT6A Data socket.77عدد

2-16-3

42U Metal Cabinate 800*1075,Grid metal door with 

cooling fan set to house the system,with 24-port 

PDU C13 C19 same brand as cabinate.1عدد

3-16-3
U24 Metal rack, glass door and cooling fan to house 

the system.2عدد

4-16-3
RJ45 Cat6A patch panel 24 port with patch cord 

cables.عدد
9

5-16-3Air Patch Panel12عدد

6-16-350 port,CAT3 Telephone patch panel3عدد

7-16-3Shelf for non rack mountable devices.4عدد

8-16-3Edge switch:48 Port PoE 10/100/1000 bps switch 

and 4 combo 1000Base-X slots 4*10G SFP and 

4*SFP 10G Modules,swicth should be managed 

including basic Layer 3 static routing, Vedio over IP 

Complient,Throughput up to 130.9Mpps,Switching 

Capacity:176 Gbps .(Type Cisco 2960X or HP 2920 , 

740w power).

3عدد

المجموع ينقل الى الصفحة التالية

المجموع الكمية الوحدةبيان العملرقم البند

28



االعمال الكهربائيةمكتبة بلدية رام هللااوربت

 3جدول رقم 

األعمال الكهربائية
سعر الوحدة

شيكل

مجموع ما سبق

كاميرات المراقبة:17-3

توريد وتركيب وترقيم وفحص وتشغيل نظام المراقبة والسعر يتضمن 

المواسير والكوابل والعلب و كل ما يلزم إلتمام العمل وتشغيله على اكمل 

.وجه حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف

1-17-3Professional IP Dome camera for indoor 

surveillance. PSU included, IDNR, ROI,day/night, 

H.264 quad-streaming,cloud services, 

motion/tamper,Varifocal 3 to10 mm, DC Iris F1.3 – 

360,1/2.7‑inch CMOS,1080 x 1920

Sensitivity: Color 0.24 lx

image & Video compression: H.264 (MP); M- JPEG 

Multiple configurable streams in H.264 and MJPEG, 

configurable frame rate and bandwidth.

Regions of Interest (ROI),PoE

Connectivity: ONVIF Profile S , Auto-MDIX

Automatic Electronic Shutter (1/25[30] to1/150000)

Horizontal field of view: 36° - 117° 

Supports up to 32 GB microSDHC / 2 TB 

microSDXC card.27عدد

2-17-3High-performance IP Box Camera for intelligent HD 

surveillance. Hybrid IP/Analog,1080p30,PoE,IDNR 

ROI,day/night,H.264 quad-streaming,free viewing 

Apps,cloud services,motion detection.

High resolution 1080p, HD format

1/2.7‑inch CMOS,Pixels:1080x1920

Alarms can be set up to trigger an e-mail or SMS 

notification,image & Video compression: H.264 (MP); 

M- JPEGMultiple configurable streams in H.264 and 

MJPEG, configurable frame rate and 

bandwidth.Regions of Interest (ROI)

Video compression:H.264 (MP),M-JPEG

Day/Night,Color,Mono,Auto,PoE

Connectivity: ONVIF Profile S,Auto-MDIX

Via web browser or Configuration Manager

Alarm input:2/ Relay:output 1

Supports up to 32 GB SDHC / 2 TB SDXC 

card,Varifocal SR megapixel lens.1/2" sensor,C-

mount,4pin SR-iris,3,3.8 to 13 mm.

Including Outdoor housing with heater and blower.4عدد

المجموع

المجموع ينقل الى الصفحة التالية
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االعمال الكهربائيةمكتبة بلدية رام هللااوربت

 3جدول رقم 

األعمال الكهربائية
سعر الوحدة

شيكل

مجموع ما سبق

3-17-31/3 inch CMOS, POE Panoramic Camera with 360° 

lens,Built-in microphone and audio alarm,5MP / 15 

fps sensor for fine details with smooth motion,Color: 

0.36 lx,

Mono: 0.12 lx, 81 dB Wide Dynamic Range 

(WDR),Multiple configurable streams in H.264 and M- 

 JPEG, configurable frame rate and bandwidth. 

Multiple channels with edge dewarping,Regions of 

Interest (ROI),Supports up to 32 GB SDHC / 2 TB 

SDXC card,Ethernet: 10/100 Base-T, auto-sensing, 

half/full duple,Continuous recording, ring recording, 

alarm/ events/schedule recording,Automatic 

Electronic Shutter (AES) Fixed (1/15 to 1/15000) 

selectable Default shutter4عدد

: حسب المواصفات التاليةNVRتوريد وتركيب وترقيم وفحص وتشغيل 4-17-3
All-in-one, fully featured video management solution 

up to 128 channels,Intel Xeon Processor E3-1275 

V3(8 MB Cache, 3.5 GHz) ,Dual Intel i210AT Gigabit 

LAN (teamed)

1 IPMI BMC port ,8 trays 3.5" SATA,hot-swap 

redundant power and disks drives,48TB capacity 

(with expandability option up 64TB),RAID-5 

protected,2U rack mount case,SNMP monitoring,48 

active license for 48 cameras, support ATM/POS 

data ,Encryption and data security ,Complies with 

CE,UL,EN,IEC standards1

المجموع ينقل الى الصفحة التالية
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االعمال الكهربائيةمكتبة بلدية رام هللااوربت

 3جدول رقم 

األعمال الكهربائية
سعر الوحدة

شيكل

مجموع ما سبق

: المركزيUPSجهاز الـ 18-3

 مركزي والسعر يتضمن UPSتوريد وتركيب و ترقيم وفحص وتشغيل 

المواسير و الكوابل الرئيسية و كل ما يلزم من تمديدات إلتمام العمل 

وتشغيله بالكامل حسب المخططات و المواصفات  وتعليمات المهندس 

.المشرف

1-18-315KVA UPS devices 3-phase input 3-phase output 

20min with web interface for monitoring(GEMSI) and 

management over IP, including batteries and backup 

battery sets ,and all necessary accessories as 

specified and as shown on drawings,with 

management software.1عدد

:المولد الكهربائي19-3

 توريد و تركيب و فحص و تشغيل مولد كهربائي و السعر يتضمن  كل ما 

وتشغيله على اكمل وجه  (بما في ذلك المكعبات االسمنتية)يلزم إلتمام العمل

كما ورد في المخططات وتعليمات  المهندس المشرف حسب المواصفات 

:.التالية
Stand-by Emergency Diesel Generator set with 

control panel including all equipment and 

accessories, as specified in the specifications. The 

Generator shall be 1500 rpm,50 Hz, EU stage II 

emissions, compliant and equipped with automatic 

fuel filling system, fuel gear pump, exhaust 

silencer,battery charger and battaries and battary 

rack mounted to machine base frame,water jacket 

heater, built in fuel tank, factory made weather and 

sound proof canopy,super silencer not mor than 

35dB,anti condensation heater for alternator, remote 

announciator all controls and tools set, all cabling 

within the canopy, with built in RJ45 interface port for 

remote monitoring and management over LAN/WAN 

and Modbus protocol, as per  specification, and 

related codes and supervisor engineer.

1-19-3Stand-by Generator Set Capacity (50KVA)1عدد

2-19-3Fuel Tank 1000L capacity with all required piping, 

fittings and accessories needed for automatic full 

filling.1مقطوع

المجموع  مع بند المصعد ينقل الى صفحة الخالصة

المجموع

المجموع

بيان العملرقم البند
الوحدة

الكمية 
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االعمال الكهربائيةمكتبة بلدية رام هللااوربت

3جدول رقم 

(المواصفات الكهربائية) األعمال الكهربائية 

المقدمة

على المقاول االلتزام في األعمال والمواد الكهربائية بالمواصفات الكهربائية العامة والخاصة المعتمدة من وزارة األشغال العامة واالسكان، وثائق العطاء، ومتطلبات 

.شركتي الكهرباء واالتصاالت المحلية

.(EEC)أو األوروبية  (PSI)أي مواد تستخدم في األعمال الكهربائية يجب أن تحمل شهادة مطابقة للمواصفات الفلسطينية 

.على المقاول تقديم كتالوجات لكافة الوحدات المطلوبة قبل البدء في العمل

التأريض ومانعة الصواعق

.يجب تأريض جميع القوابس و األجسام المعدنية المرتبطة بالتمديدات الكهربائية وتأريض المبنى بحيث تكون مقاومة األرضي ا اوم أو اقل

.يجب المحافظة على استمرارية سلك التأريض بدون أي قطع

. طوابق او التي تقع على رؤوس الجبال10يجب تركيب مانعات الصواعق للمباني التي تزيد عن 

.يجب عمل ارث خاص لمانعات الصواعق منفصل عن االرث الرئيسي بواسطة الكترودات خاصة

.توضع مانعات الصواعق في أعلى نقطة بالمبنى وتكون ذات رأس مدبب ومثبته جيدا ومقاومة للرياح والتقلبات

.يجب وضع كابل مانعة الصواعق داخل مواسير مضادة للنار وتكون مخفية تحت الباطون 

.يجب عمل مخطط للتركيب وشهادة فحص للمانعات من الشركة الصانعة

المواسير والمناهل الكهربائية

.من سعة المواسير% 40يجب أن ال يقل عامل الفراغ داخل المواسير عن 

.عدم دمج الجهود المختلفة في الماسورة الواحدة

.تكون المواسير الظاهرة مقاومة للحريق

 سم على االقل مع وضع حبل داخل المواسير لسحب الكابل ووضع رمل فوقها ثم شريط تحذيري ثم طبقة باسكورس 60يكون عمق المواسير الخارجية األرضية 

.ويعاد الوضع لما كان عليه قبل الحفر

.تكون المواسير الخارجية في الممرات  تحت الباطون ويمنع وضعها في البستان 

.طن لمقاومة الضغط عليها10لمقاطع الشوارع وان تتحمل قوة ضغط  " 6يجب استعمال مواسير 

. طن ويجب وضع اشارات تحذيرية لها25تكون المناهل مصنوعة من الباطون المسلح مع غطاء من السكب ذو قوة تحمل 

.يجب منع تسرب المياه الى المواسير االرضية باستعمال معجون لتسكير المناهل جيدا بعد مد الكابل 

يجب التنسيق مع شركتي الكهرباء واالتصاالت مسبقاً لتوصيل مواسير تغذية الكهرباء واالتصاالت الرئيسية الى مصادر التغذية وأخذ موافقتها على مسار هذه 

.المواسير األرضية قبل عملية التنفيذ مع مراعاة أن تكون المواسير موصولة باللوحة الرئيسية من األسفل
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االعمال الكهربائيةمكتبة بلدية رام هللااوربت

3جدول رقم 

(المواصفات الكهربائية) األعمال الكهربائية 

الكوابل الكهربائية

.(XLPE)او بالبولي ايثلين المتشابك الجزئيات  (PVC )تكون الكوابل معزولة بالبولي فينيل كلوريد 

. ال يسمح بتمديد أكثر من دائرة واحدة في نفس الماسورة 

.تكون مساحة مقطع األسالك والكوابل متالئمة مع سعة التيار وحسب األنظمة والقوانين المعتمدة

.من سعة المواسير% 40تحدد عدد األسالك المسموح تركيبها داخل المواسير بحيث ال يقل عامل الفراغ داخل المواسير لألسالك عن 

 )األزرق للنيوترل، و البني للحار والوان أخرى للخطوط المباشرة , األصفر و األخضر للتأريض )تكون جميع الموصالت مطابقة ألنظمة ألوان الموصالت 

.(دايركت

.بنعل كابل خاص يتناسب مع مقطع الكابل (بمكبس خاص) يجب أن تضغط 2 مم10لكوابل التي يزيد مقطع مساحتها عن 

كمواسير البخار ، ومواسير المياة ، ومواسير التدفئة )م على االقل عن مواضع الخدمات األخرى 1أن تكون األسالك و الكوابل الكهربائية قد ركبت على بعد 

.(ومواسير الغاز, المركزية 

.يجب أن تكون الكوابل الظاهرة داخل المبنى ضد الحريق

.يمنع استخدام أسالك مفردة داخل المواسير البالستكية في التمديدات الخارجية و تستخدم الكوابل عوضا عنها حسب المواصفات

.يجب استعمال كابل واحد لكل دائرة وفي داخل ماسورة واحدة 

.يجب استعمال نعل كابل مع مكبس عند توصيل الكوابل مع القواطع

.يجب استعمال ترنكات حديدية في التمديدات خارج المبنى او االماكن المعرضه لصدمات اليكانيكية

.يجب المحافظة على توزيع االحمال على الفازات الثالثة بالتساوي 

.يجب المحافظة عل الدورة في جميع المقابس عند ربط الكوابل 

.  شعرات لتشغيل الماكنات من مفاتيح التشغيل p.v.cيجب استعمال كوابل 

.يجب المحافظة على السالمة العامة وتركيب الكابل ارضي اذا كانت الماكنة بعيدة عن مفتاح التشغيل 

.يجب المحافظة على استمرارية سلك االرضي والنيوترول من المنبع الى جميع اجسام االجهزة الكهربائية 

اللوحات الكهربائية

.تفّصل اللوحات الكهربائية في مصانع مرخصة ومعتمدة لدى شركات الكهرباء وان تجتاز فحوصات شركة الكهرباء وحسب متطلباتها مع وضع ختم المصنع عليها 

.توضع اللوحة الكهربائية في مكان يمكن الوصول اليه بسهولة مع وضع اشارات ارشادية تحذيرية عليها ومخطط للوحة بداخلها

.يجب ان تكون اللوحة محمية من التآكل مع توفر الجودة المصنعية ويجب تركيب ادوات قياس الجهد والتيار ومعامل القدرة على باب اللوحة الرئيسية

. امبير 100يجب تركيب وحدة اطفاء ومكان لعداد القدرة غير الفعالة باالضافة لوحدة مكثفات لتحسين معامل القدرة وذلك للوحات التي يزيد حملها عن 

.يجب فصل جناح شركة الكهرباء كليا عن اللوحة الرئيسية مع وجود مكان لتركيب قفل الشركة 

.يجب وضع فتحه دائرية مع حلق بالستيك تتناسب وحجم الكابل وتكون من اسفل جناح شركة الكهرباء 

.يجب تركيب كابل الوصلة بين العداد واللوحة الرئيسية 
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االعمال الكهربائيةمكتبة بلدية رام هللااوربت

3جدول رقم 

(المواصفات الكهربائية) األعمال الكهربائية 

. سم عن باب المدخل على االقل60 سم من البالط على االقل وعلى بعد 60يجب تركيب اللوحة على ارتفاع 

يتم فتح باب غرفة الكهرباء الى الخارج وال يتم اغالقه من الداخل عند العمل في اللوحة 

.يتم فتح الباب وإغالقه من الخارج بمفتاح ومن الداخل بدون مفتاح 

.يجب ان تتوفر التهوية الكافية لموقع اللوحة  وتكون حرارته مناسبة 

. متر على االقل 1المسافة بين باب اللوحة المفتوح والحائط المقابل 

.يجب وضع اضاءة  داخل غرفة الكهرباء ويجب ان تكون مهيئة للعمل عند انقطاع التيار 

.يمنع مرور انابيب الغاز والبخار والسوالر من غرفة الكهرباء 

. متر على االقل 3تكون غرفة الكهرباء بعيدة عن غرفة البويلرات والبخار والسوالر 

.يمنع وجود فتحات في أعلى اللوحة ويكون ربط الكوابل من االسفل 

.يجب ترقيم المغذيات والمفاتيح داخل اللوحة 

.يجب تأريض اللوحة تماما وحمايتها من الحريق والتلف وتكون مثبتة 

.يجب عمل فتحات شفافة ليمكن قراءة العدادات من دون فتح اللوحة 

.يجب اغالق اللوحة بمفتاح خاص يوضع في مكان امن 

.Moulded Case-Mceb's أمبير يجب ان يكون مفتاح آلي  32عند  استعمال مفتاح رئيسي وفرعي يزيد عن 

.يجب التوافق بين مفاتيح  الحماية والكوابل المربوطة عليها 

.تركيب المفاتيح الحماية بحيث تنزل إشارة المفتاح الى االسفل عند الدائرة المفتوحة 

.يجب وضع فيوزات في جناح الشركة الستعمالها عند ربط التيار 

. يجب استعمال المبات االشارة و اجهزة قياس على باب اللوحة الرئيسية

.عن التيار العادي % 10يجب تركيب جهاز زيادة الحمل لمفاتيح التشغيل وقوته تتناسب مع قوة المحركات بحيث تزيد قوته 

.يجب استعمال أسالك شعرات للتوصيل بين الكونتاكتورات 
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االعمال الكهربائيةمكتبة بلدية رام هللااوربت

3جدول رقم 

(المواصفات الكهربائية) األعمال الكهربائية 

المخارج الكهربائية

.يتم ترقيم األباريز بما يتناسب مع وجودها في اللوحة

 سم عن سطح األرض، ما لم ينص على غير 135 سم ، أما في المطابخ و الحمامات فيكون على ارتفاع 60-40تكون األباريز ثابتة على ارتفاع موحد في المنشأة 

.ذلك

.ال يزيد عدد األباريز على نفس الدارة عن ثالثة وذلك حسب الحمل

.يجب أن تكون جميع األباريز موحدة التركيب والتوصيل بحيث يكون خط التأريض لألسفل ومثبتا جيدا

.(إذا نظرنا لإلبريز من األمام )في األباريز جميعها على جهة اليمين والخط المتعادل على اليسار (فاز)يوصل الخط الحار 

.ال يجوز ربط ابريز داخل غرفة مع مقبس اخر خارج نفس  الغرفة

.جميع األباريز خارج المبنى يجب أن تكون مضادة للماء

.(مطري  )تكون األباريز في المطبخ على بالط الجدران أو بجانب األماكن التي قد تتعرض للماء من نوع مضاد للماء 

.لكل إبريز موجود داخل الحمام مفتاح مع المبة إشارة خارج الحمام

.  باالضافة للقواطع الموجودة باللوحة M.C.B فاز بقواطع 3يجب حماية اباريز 

.يجب فصل دوائر االباريز عن االنارة

.يجب استعمال نعل الكابل عند توصيل الكابل مع الماكنة ومفتاح التشغيل 

.يجب ترقيم القوابس وتعليمها داخل اللوحة 

.يجب ان تكون المقابس مقاومة للحرارة وضد الحريق 

.يجب ان تكون المقابس بعيدة عن جناح الغاز والبخار والمواد الحارقة 

االنارة

. سم من سطح األرض المنتهية ما لم ينص على غير ذلك130يكون ارتفاع المفاتيح 

إال إذا ورد نص صريح يخالف ذلك في  (مطري)تكون المفاتيح في المطبخ على بالط الجدران أو بجانب األماكن التي قد تتعرض للماء من نوع مضاد للماء 

.المواصفات المعتمدة

.جميع مفاتيح التشغيل الخاصة بالحمامات تركب خارج الحمامات

.لكل إبريز موجود داخل الحمام مفتاح مزدوج مع المبة إشارة خارج الحمام

.جميع المفاتيح خارج المبنى يجب أن تكون مضادة للماء

.أن يكون اتجاه التحكم للفصل والوصل لجميع المفاتيح موحدا

.(مطري)إذا تم وضع المفتاح على الجدران او بجانب االماكن التي قد تتعرض للماء يجب ان يكون االطار من نوع مضاد للماء 
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جدول كميات األعمال الميكانيكية

:االسعار تشمل 

.وذلك في أي موقع يطلبه المهندس المشرف  (Sleeve)الحفر والردم والفرش والقص والتكسير وتركيب الـ

.التثبيت والمرابط والجسور والحماالت والعالقات والتثيبت المؤقت والنهائي 

.الفحص واعادة الفحص والتشغيل والصيانة حسب العقد

.الدهان الالزم ضد الصدأ وغيره 

التنسيق في األعمال الميكانيكيه فيما بينها وبين األعمال األخرى الكهربائيه واالنشائيه والمعماريه وغيرها مع جميع المقاولين 

.واألطراف األخرى

جميع انواع المواد وغيره من وصالت ومحابس ورمل واسمنت وغيره الالزم للتركيب وألنهاء األعمال بشكل جيد ؛ وحسب 

.االصول وحسب تعليمات المهندس المشرف

جميع أعمال التثبيت واإلغالق بالسيلكون المضاد للبكتريا أو التعفن في جميع األعمال ويتم توريده في علبه األصلية مع شهادة 

.المواصفات والجودة 

جميع أعمال اللحام والوصل والقلوظة

. مثبتة بمرابط باطون حسب تعليمات المهندس المشرف SN8" 4 أنابيب الصرف الصحي في أرضية الحمامات وتكون أنابيب 

 Made in Italy فيما يتعلق باألعمال الميكانيكية للصحي أو للمياه يجب ان تكون المحابس المستعملة صناعة ايطاليا مكتوب عليها 

.أو ما يكافئها وحسب إعتماد المهندس المشرف

 (من يرسو عليه العطاء ) أي تعارض ما بين جدول الكميات والمخططات يفصل فيه المهندس الميكانيكي المشرف ويلزم المقاول

.بعمل ما يراه المهندس المشرف مناسبا والزما إلتمام العمل على أكمل وجه ودون المطالبة بأية أجور إضافية 

 بار وخطوط الصرف 6 ساعة  واالبال ستيك على ضغط 24بار لمدة 10 تفحص خطوط الماء واإلطفاء الحديدية على الضغط 

. ساعات10 متر لمدة 1.5الصحي وتصريف المطر على ارتفاع عمود ماء 

. التنسيق بين أعمال تمديد أنابيب الصرف الصحي في أرضية الحمامات والمطابخ

 مع تيب عريض 13mm أنابيب المياه الساخنة القادمة من السخانات الكهربائية إلى مجمعات المياه تكون معزولة بعازل فيدوفلكس 

يلف طبقتين مع وضعها داخل مواسير بالستيكية

 Densoأنابيب االسكوديوم األبيض والممددة تحت البالط او المدفونة في البيطون أو تحت البالط تكون معزولة بورق الزفتة  

Tapeوتوضع داخل مواسيربالستيكية 

 تكون جميع المواد واألعمال حسب المواصفات وموافقة المهندس المشرف حيث يجب تقديم عينات لجميع المواد الالزمة النجاز 

.العمل العتمادها 

تقديم مخططات كما .  تقديم عينات وكتالوجات و مخططات تنفيذية وتفصيلية بأبعاد رسم واضحة وحسب موافقة المهندس المشرف 

.واعتمداها من المهندس  (As-Built)نفذ فعال 



االعمال الميكانيكيةمكتبة رام هللااوربت

الكميةالوحدةالبيــــانالبند
سعر الوحدة 

(شيقل )

       المجموع      

(شيقل )   

االعمال الميكانيكية4

االعمال الصحية4.1

مواسير الصرف4.1.01

A.

 للصرف الصحي UPVCاجور وتكاليف توريد وتركيب مواسير 

 والسعر SN4سماكة " 4وصرف مياه المطر العمودية الرأسية قطر 

يشمل كافة عمليات الحفر حتى المستويات المناسبة والتغليف بالباطون 

واعادة الطمم كما يشمل السعر الوصالت والحلقات المطاطية وطرابيش 

التهوية والتوصيل الى اقرب غرفة تفتيش وجميع ما يلزم النجاز العمل 

.وذلك حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف

45ط.م

B.
  لتتصريف الماء PVC PN10 انش 2كابند السابق ولكن قطر 

125ط.م.المتكثف من وحدات التكييف الداخلية 
المصارف االرضية4.1.02

A.

مصارف سيفونات أرضية   (F.T)اجور وتكاليف توريد وتركيب 

شامال المواسير حتى اقرب خط " 4قطر  (نخب أ ) UPVCبالستيكية 

صرف راسي او غرفة تفتيش مع جميع ما يلزم من تثبيت وتوصيل 

 حمراء اللون وحلقات مطاطية وعلبة UPVCوفحص ووصالت 

والتي تركب فوق السيفون  وتغليف بالباطون مع " 4/2التجميع قياس 

توريد وتركيب المصافي من فوالذ ال يصدأ واالغطية النحاسية المسننة 

سم  مربعة الشكل وجميع ما يلزم 15×15والمطلية بالكروم قياس 

النجاز العمل وذلك حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس 

.المشرف 

9عدد

B. كالبند السابق لكنFD 4/2 "  3عدد"2شامال خط التصريف
فتحات التنظيف4.1.03

A.

البالستيكية  (C.O)اجور وتكاليف توريد وتركيب فتحات التنظيف 

UPVC شامال المواسير حتى اقرب خط صرف  (نخب أ )"  4 قطر

راسي او غرفة تفتيش مع جميع ما يلزم من تثبيت وفحص وتوصيل 

ووصالت وحلقات مطاطية وتغليف بالباطون ، والسعر يشمل توريد 

 304وتركيب االغطية المحكمة االغالق والمسننة من حديد ال يصدا 

سم  مربعة الشكل وجميع ما يلزم النجاز العمل وذلك 15×15قياس 

.حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف 

6عدد

مواسير الصرف الخارجية4.1.04

A.

نخب أ احمر )  UPVCاجور وتكاليف توريد وتركيب خطوط المجاري 

 بين المناهل تحت األرض  والسعر يشمل SN8سماكة " 6قطر  (اللون

 سم حول الخطوط 30الحفر والطمم والتغليف بالرمل بسمك ال يقل عن 

واالنحرافات والفحص وجميع ما يلزم النجاز العمل وذلك حسب 

.المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف 

5ط.م

B. 6كالبند السابق لكن " PERFORATED PIPE115ط.م
المجموع
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غرف التفتيش4.1.05

العمال  (Manholes) أجور وتكاليف توريد وتركيب غرف تفتيش 

سم 15الصرف الصحي من الباطون المسلح المصبوب سلفاً سمك 

. للجدران والقاعدة باألعماق الالزمة كما هو موضح في المخططات

سم 15والسعر يشمل جميع ما يلزم من حفريات وباطون نظافة بسمك 

على األقل وقصارة وإنهاء لزوم الميول داخل المنهل واعمال تشطيب 

. (Drop)واعمال تنزيل مستوى المنهل  (البنشك)قنوات حفر التفتيش

والردم وازالة الطمم الزائد، ويشمل السعر أعمال فحص غرف التفتيش 

وكذلك توريد وتركيب اغطية حفر التفتيش متوسطة  التحمل  والحلق من 

حديد السكب ويشمل ايضا تثبيت درجات من أنابيب الحديد المجلفن كل 

سم وذلك حسب 100سم في المناهل التي يزيد عمقها على 30

.المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف

A. 1عدد سم60قطر
تأسيس البئر4.1.06

اجور وتكاليف توريد وتركيب كل ما يلزم من التأسيسات الميكانيكية 

خط عوامة  ,فلنجات ,خطوط السحب ,من خط الفائض ,الخاصة بالبئر 

وجميع ما يلزم النجاز العمل وذلك حسب المواصفات والمخططات 

1مقطوع.وتعليمات المهندس المشرف
:-( Trench)حوض تصريف المياه 4.1.07

سم من 15x25x100توريد وتركيب حوض تصريف مياه ارضي 

 1.5 سماكة 304 من الفوالذ نوع St.steelالفوالذ الغير قابل للصدأ 

ملم، 6ملم، 10ملم كامالً حوض التصريف من قضبان الفوالذ قطر 

سم مزود بسلم مخرجه من الفوالذ مع يد 10مخرج الحوض طول 

ومصفاه، قضبان فوالذ للتثبيت في الباطون المغلف للحوض وفتحة 

 انش تم وصلها بمصرف البولي إيثلينين  قياس 6خروج للحوض قطر 

 انش شامال 4x6يشمل السعر سيفون المياه قياس .  انشx 4انش 6

وذلك حسب المواصفات والمخططات . المواسير الحواض الحديقة  

.وتعليمات المهندس المشرف
13عدد

التزويد بالماء الساخن والبارد4.2

أنابيب الماء المجلفنة4.2.01

اجور وتكاليف توريد وتركيب وتثبيت  مواسير ماء مجلفنة 

(schedule 40غير ملحومة )     نخب أ حسب المواصفة الفلسطينية

كامال مع كافة القطع والوصالت والمحابس والحنفيات وتحاويل 

(reducers)  وتفريعات( T )   ولألقطار  (إن لزمت)وسدادات

 13المختلفة وجميع ما يلزم من تثبيت وتعليق وعزل بعازل ناعم سمك  

سم باالضافة الى العزل 10ملم للماء الساخن ولف بالنايلون عرضه 

بورق الزفتة في حال التمديد بالباطون، وتكون المواسير حسب ما ورد 

في المخططات وحسب األبعاد  الموضحة ، والمواسير تكون من 

الخزانات البالستيكية على السطح والبئر ولغاية تغذية الكولكترات 

. المختلفة  باالضافة الى أنابيب تغذية الخزانات على السطح والبئر

وجميع ما يلزم النجاز العمل ، وذلك حسب المواصفات والمخططات  

.وتعليمات المهندس المشرف 

A. 10ط.م"1/2قطر
B. 160ط.م"3/4قطر
C. 140ط.م"1قطر

المجموع
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:خزانة مجمعات الماء4.2.02

اجور وتكاليف توريد وتركيب خزانة الماء البارد والساخن من الصاج 

 ملم مثبتة داخل الجدران مدهونة حراريا وجميع ما تحتويه من 2بسماكة 

محبس لكل - كولكترات ومحابس كروية مع شد وصل ومحابس فرعية 

ووصالت ومرابط كولكترات وهواية اتوماتيك ووصالت نهاية - مخرج 

( End Piece )  وجميع ما يلزم النجاز العمل وذلك حسب ،

.المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف 
 

A.3/4 " ،2عدد.للماء الساخن" 3/4للماء البارد
B.1 " ،1عدد.للماء الساخن" 3/4للماء البارد
C.1 "2عدد.للماء البارد الخاص بالري

مضخات الماء4.2.03

اجور وتكاليف توريد وتركيب وفحص وتشغيل مضخات ماء من النوع 

End suction Pump للتزويد بالماء البارد،  مثبته على قاعدة  

حديدية خاصة بها، والسعر يشمل كافة القطع الالزمة لتركيب المضخات 

من شدات وصل و محابس و فلنجات ووصالت مرنه و ساعات لقياس 

وكذلك مفتاح التشغيل الذي يعمل بالضغط , الضغط و الحرارة 

(Pressure Switchs: Lp, Hp)  وعوامة حماية كهربائية في

القاعدة الخرسانية المسلحة الالزمة " و السعر يشمل ايضا. الخزانات

 مع براغي التثبيت بالقاعدة 20cmتحت المضخة بسماكة ال تقل عن 

الخرسانية و العازل المطاطي اسفل قاعدة المضخة ، و جميع ما يلزم 

للتشغيل و ذلك حسب المواصفات و المخططات و تعليمات المهندس 

.المشرف
A.Q = 2m³/h @ 15M Head 1عددمضخة ضغط
B. كالبند السابق ولكن  مضخة رفعQ = 5m³/h @ 25M Head  

Vertical Multistage
1عدد

C. كالبند السابق ولكن مضخة ريQ = 8m³/h @ 40M Head1عدد

D.
 Q = 2m³/h @ 5Mكالبند السابق ولكن مضخة غاطسة لبئر المصعد 

Headشامال خط التصريف  
1عدد

:الخزانات4.2.04

A.

 لتر ابيض اللون  لمياه 1500توريد وتركيب خزان بالستيك بسعة 

الشرب والسعر يشمل كل ما يلزم من محابس ومواسير وعوامة نحاسية  

وتنافيس في اعلى الخزان ويشمل السعر القاعدة الحديدية مدهونة بشكل 

متكامل كما يشمل السعر كل ما يلزم التمام العمل على اكمل وجه وذلك 

.حسب  المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف

2عدد

B.

 لتر  500كالبند السابق ولكن توريد وتركيب خزان ستانلس ستيل  بسعة 

لمياه الشرب والسعر يشمل كل ما يلزم من محابس ومواسير وعوامة 

نحاسية  وتنافيس في اعلى الخزان ويشمل السعر القاعدة الحديدية 

مدهونة بشكل متكامل كما يشمل السعر كل ما يلزم التمام العمل على 

اكمل وجه وذلك حسب  المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس 

.المشرف

1عدد

المجموع
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:السخان الكهربائي4.2.05

اجور وتكاليف توريد وتركيب وفحص وتشغيل سخانات ماء كهربائية 

و جميع ما يلزم من قطع و محابس و ,  بار6لتر، تتحمل لغاية 40سعة 

  بار وعالقات للتثبيت شامال خط تصريق قطر 5ردادات و محابس امان

 و ذلك حسب المواصفات و المخططات PVC PN10 انش من نوع  2

.و تعليمات المهندس المشرف

3عدد

:(Sanitary Fixtures)القطع الصحية  4.3

اجور وتكاليف توريد وتركيب وتثبيت وفحص وتشغيل  القطع الصحية 

وتشمل كافة الوصالت والحنفيات والمحابس والخالطات المطلية بالكروم 

والسيفونات من الكروم والوصالت المرنة والصرف ألقرب مصرف 

.ارضي  أو مجمع أو خط صاعد 
:المرحاض الفرنجي4.3.01

A.

مرحاض إفرنجي بورسالن مزجج ابيض معلق  مع نياجارا مخفية ذات 

" 4 قطر UPVC لتر والسعر يشمل  خط التصريف  9كبستين سعة 

القرب خط عمودي او غرفة تفتيش وما يلزم من  قطع وحلقات مطاطية  

" 1/2 و محابس زاوية من الكروم  قطر PEXكما يشمل أنابيب الـ 

 متر مع 1.5وشطافة يدوية صناعة ايطالية وبربيج بالستيكي بطول  

 (.St. St )عالقة والسعر يشمل حاملة ورق التواليت من حديد ال يصدأ 

 وجميع ما يلزم للتشغيل وذلك حسب المواصفات والمخططات  

.وتعليمات المهندس المشرف 

6عدد

B. كالبند السابق و لكن مرحاض معاقين مع كل ما يلزم من دعامات و

مساند كما هو موضح في المخططات
1عدد

:المغسلة4.3.02
سم مع خالط ماء مطلي 40×52مغسلة بورسالن مزجج أبيض  قياس 

بالكروم يركب على جسم المغسلة  والسيفون والسعر يشمل محابس 

ملم من الكروم  وحامل الصابون من اجود االصناف ومراة 13زاوية 

" 2سم مع اطار من االلمنيوم ويشمل ايضا خط التصريف قطر 40×60

 PEXالقرب علبه  تجميع او مصرف ارضي كما يشمل أنابيب الـ 

وجميع ما يلزم للتركيب والتشغيل وذلك حسب المواصفات والمخططات 

.وتعليمات المهندس المشرف

A..Counter in  6عددمغسلة من نوع

B.
كالبند السابق و لكن مغسلة معاقين متحركة مع كل ما يلزم من دعامات 

و مساند كما هو موضح في المخططات
1عدد

المجموع
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:المجلى المعدني4.3.03

A.

 سم  90*49قياس   (St.St)مجلى معدني من الفوالذ الذي ال يصدأ 

 ملم على االقل  مع التركيب على جدارين من الطوب االسمنتي 1وسمك 

المقصور والمدهون او على الخزائن ، ويتكون  من حوض واحد ، 

والسعر يشمل خالط الماء  او ما يكافئه من النوع الذي يثبت على بالطة 

 والسعر يشمل محابس Heavy Duty Chromiumالمجلى والسيفون 

ملم  من الكروم والسالسل والسدات المطاطية ويشمل ايضا 13زاوية  

والسعر .القرب علبه  تجميع او مصرف ارضي" 2خط التصريف قطر 

 المزودة بالماء من مجمع الماء 16mm (pex.pipe )يشمل انابيب 

ولغاية المجلى وجميع ما يلزم للتشغيل وذلك حسب المواصفات 

.والمخططات  وتعليمات المهندس المشرف 

1عدد

:صنبور الري4.3.04

A.

" 1/2اجور وتكاليف توريد وتركيب وفحص وتشغيل حنفية للري قياس 

 و ذلك 16mmصناعة ايطالية،والسعر يشمل خط الماء المزود قياس 

.حسب المواصفات و المخططات و تعليمات المهندس المشرف
10عدد

:اعمال فك غرفة البويلر القائمة 4.3.05

A.

اجور وتكاليف فك غرفة البويلر القائمة في طابق التسوية كاملة وتسليمها 

للمالك وكذلك ايضا فك الوحدة الشمسية على السطح  والسعر يشمل 

اعمال الفك و النقل واالعمال المدنية الالزمة لذلك وذلك حسب 

.المواصفات و المخططات و تعليمات المهندس المشرف

1مقطوع

:(Fire Fighting Works)أعمال مكافحة الحريق 4.4

:مواسير مكافحة الحريق 4.4.01

توريد وتمديد وفحص شبكة مواسير مكافحة الحريق من الفوالذ المجلفن 

مدهونة باللون االحمر دهان مصنع ويتم  (sch 40)المسحوب تصنيف 

واللحام " 2الوصل بين المواسير والقطع بواسطة التسنين لغاية قطر 

ويشمل السعر جميع القطع الالزمة للتوصيل مثل اكواع .الكبر من ذلك

تيهات، ردادات، مرشحات ماء، شدات وصل، محابس البسطات، وهواية 

أتوماتيكية ويشمل السعر اعمال الحفريات الخارجية وخالل الجدران " 1

واعادة الطمم والعالقات بالسقف وكذلك تحت االرض حماية المواسير 

بمادة البولي إيثلينين طبقتين  وذلك حسب المواصفات والمخططات 

.وتعليمات المهندس المشرف
A. انش 2مواسير قياس sch.40. 125ط.م
B. انش 1مواسير قياس sch.40. 10ط.م

:-خزانة اطفاء الحريق4.4.02

توريد وتركيب وفحص وتشغيل خزانة اطفاء حريق حمراء اللون قياس 

30x80x120 سم مكون من قسمين القسم العلوي يحتوي على بربيج

وبكرة التعليق  (UL LISTED) متر30 انش وطول 1مطاطي قطر 

 انش مع محبس يد اغالق 1الالزمة له والمخرج النفاث قاذف بقطر 

. انش، وتعليق البكرة للبربيج على الحائط1خاص ومحبس جلوب قياس 

 انش مع 2والقسم السفلي يحتوي على محبس اطفاء حريق زاوية قياس 

 2½  انش كتان قياس 2½ للتوصيل مع البربيح  2½"*2ادابتر  قياس 

 انش واسطوانة 2، محبس نفاث قاذف قياس 2 متر عدد 15طول 

والسعر كامالً مع جمع . CO2 كغم 5مكافحة حريق محمولة سعة 

توصيالت المواسير داخل الخزانة وتعليق الخزانة على الحائط وذلك 

.حسب المخططات والمواصفات، وارشادات المهندس المشرف

5عدد
المجموع
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:-(تجميع مصنع)مضخات مكافحة الحريق 4.4.03

اجور وتكاليف توريد وتركيب وفحص وتشغيل مضخات ماء من النوع 

Factory assembled Fire Pump -END SUCTION 

LONG SPACERS -   بحيث تكون واحدهduty  واالخرى 

Stand by بتدفق GPM100 بار ويكون كل من 5.5 وضغط 

الماتور والمضخة متصلين معا وتكون المضخة مثبته على نفس القاعدة 

من اجود المواصفات العالمية  )الحديدية الخاصة بها من المصنع، 

وحسب اعتماد المهندس المشرف وخاضعة للكود االوروبي 

EN12845)  والسعر يشمل كافة القطع   الالزمة لتركيب المضخات

من شدات وصل و محابس و فلنجات و وصالت مرنه و ساعات لقياس 

و كذلك لوحة التحكم ومفتاح التشغيل الذي يعمل , الضغط و الحرارة 

وكافة التوصيالت  (Pressure Switchs: Lp, Hp)بالضغط 

القاعدة " و السعر يشمل ايضا. الكهربائية الالزمة وخزان الضغط

 20cmالخرسانية المسلحة الالزمة تحت المضخة بسماكة ال تقل عن 

مع براغي التثبيت بالقاعدة الخرسانية و العازل المطاطي اسفل قاعدة 

و جميع ما يلزم للتشغيل و ذلك حسب المواصفات و , المضخة 

وذلك حسب المخططات، .  المخططات و تعليمات المهندس المشرف

.والمواصفات وارشادات المهندس المشرف.

1مجموعة

:-طفايات حريق محمولة4.4.04

 يدوية من اجود االصناف، HCFCتوريد وتعليق طفاية حريق نوع 

 سنوات على االقل مع لوحة 3 كغم تعلق على الحائط مدة الفاعلية 3سعة 

تعلميات ارشادية لالستعمال مع جميع ما يلزم وكل ما يلزم لالتمام العمل 

من برابيج قذف وعالقات حسب متطلبات الدفاع المدني الفلسطيني 

15عدد.وموافقة المهندس المشرف

:-Siames connectionمحبس وصل سيارة االطفاء 4.4.05

توريد وتركيب، وفحص وتشغيل محبس خاص للوصل مع سيارة اطفاء 

ويشمل السعر الوصل مع مواسير االطفاء " 2 1/2" * 3الحريق قياس 

 انش ويشمل 2½ انش وكذلك الوصل مع ادابتر البرابيج قياس 2قياس 

يركب على الجدار محبس رداد محبس . السعر خزانة للمحبس من الفوالذ

 انش،ويشمل السعر عمل فتحة بالسور القائم واعادة 1تصريف قياس 

الوضع كما هو عليه  وذلك حسب المخططات، المواصفات وموافقة 

1عدد.المهندس المشرف
المجموع
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HVACاعمال التكييف والتهويه 4.5

VRF/VRV SYSTEM

 Heat Pump VRF,VRVتوريد وتركيب وفحص وتشغيل نظام   

(variable refrigerant flow,volume)  , بحيث يكون غاز

والسعر يشمل الوحدات . R410,R407التبريد صديق للبيئة من نوع  

الخارجية والداخلية ،شبكة المواسير النحاسية ،نظام التحكم وجميع ما 

يلزم ألنجاز العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس 

:المشرف كما يلي 
:الوحدات الخارجية4.5.01

Supply, install and comission of VRF/VRV (heat 

pump) Out Door Unit Modular type includes multi 

independent rotary or scroll compressors with full 

dc  inverter compressor for capacity change ability 

with all necessary connections ,galvanized wall 

type steel base, fittings,distribution joints ,cutoff 

valves. The price includes protecting the outdoor 

piping by gladding or  metal trench closed from all 

sides and every works to complete the job  

.According to specs & the following capacities, all 

the heating and cooling capacities of the outdoor 

units have a diversity factor 75% and 

combination ratio of 125%. Outdoor design 

conditions are (35⁰c DBT & RH 47% for cooling ,

0⁰c DBT & RH 47% for heating .(take into 

considration the lose in copper pipes) 

A.

92.70KW cooling ,75.40KW heating (which is equal 

to 38 HP at Outdoor  conditions  (35⁰c DBT & RH 

47%, Inside DB  temp. 27⁰C for 

cooling,combination ratio of 125%)1عدد
المجموع



االعمال الميكانيكيةمكتبة رام هللااوربت

الكميةالوحدةالبيــــانالبند
سعر الوحدة 

(شيقل )

       المجموع      

(شيقل )   

مجموع ما سبق

4.5.02
 Round Flow Cassetteالوحدات الداخلية من نوع 

VRF/VRV:

Supply, install and comission VRV/VRF Indoor 

Units as detailed below, with capacities for cooling 

and heating as shown in drawings. Inside DB 

Design temp. 22⁰C for cooling, and 20C for heating 

with RH 47%. The price includes  built in drain up 

pump for each Round Flow Cassette type unit , 

price includes also all the refrigerant copper pipes 

C1220 type between indoor and outdoor units with 

properly sized joints and insulated by19mm 

Vidoflex for both liquid & gas pipes and according 

to the equipment manufacturer recommendations 

and specifications ,Price includes all refnets 

branches kits and every work to complete the job 

,also the price including coring or digging in the wall 

then refill the holes and finishing and any works 

needed to complete the work, the price includes 

also digital thermostat controller. All is according to 

the  capacities as in the drawings and the following 

capacities, all are according to drawings 

specifications and approval of supervisor engineer

A.(0.00-2.10 KW)  . cooling capacity يرجى االطالع على

1عدد(جداول الحمل الميكانيكي في المخططات 
B.(2.11-4.10 KW) . cooling capacity يرجى االطالع على

1عدد(جداول الحمل الميكانيكي في المخططات 
C.(4.11-5.20 KW). cooling capacity يرجى االطالع على

10عدد(جداول الحمل الميكانيكي في المخططات 
D.(5.21-6.60 KW). cooling capacity يرجى االطالع على

6عدد(جداول الحمل الميكانيكي في المخططات 

:مجاري الهواء المغلفنة 4.5.03

A.

Supply ,install and running Galvanized air ducts in 

various thickness as required in (ASHREA) and as 

described and detailed on drawings,including 

cutting in walls, hanging,digging, sleeves, filter 

kitts, dampers ,where needed, alll is according to 

drawings and supervisor engineer approval 

225م

المجموع
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 :(الشفط)موزعات هواء 4.5.04

Supply and install and balance of white coated 

aluminum ceiling mounted ,4-way air diffuser. Price 

includes all flexible ducts needed, galvanized sheet 

metal connection box, plenium box of supply 

linears , connection to ducts with  adapter if 

required and sealant using. as the following sizes

A.ϕ6" Round Diffuser with Volume Damper18عدد

:مراوح الشفط 4.5.05

 (Silent type)Supply, install and running low noise    

exhaust fan .Price includ flexible duct connections ,

fixing, supports for the fan and duct, sleeves ,

gravity shutters, cutting in concrete, concrete 

openings. All is according to drawings 

specifications and approval of supervisor engineer

A.Wall/Window Mounted Fan 100cfm1عدد

B.Wall/Window Mounted Fan 160cfm3عدد

C.In-Line Exhaust Air Fan,Capacity 400cfm@50Pa2عدد

D.In-Line Exhaust Air Fan,Capacity 240cfm@50Pa1عدد

:فتحات الصيانة  4.5.06

Supply and install ceiling maintenance doors touch 

type opens to down size 60cm*60cm, price 

includes every thing needed to complete the work .

All are according to drawings, specifications and 

supervisor engineer instructions and approval.

19عدد

:مكيف غرفة السيرفر  4.5.07

Supply and install inverter type split unit , the price 

includes copper pipes, power cables and control 

cables, digital control thermostat,galvanized  steel 

base, cores, and all accessories to complete the 

work. All are according to drawings, specifications 

and supervisor engineer instructions and 

approval.(take into considration thatoutdoor units 

for  split units on roof top level) 

A.24,000 BTU/HR Capacity cooling.2عدد

ينقل الى الخالصة- مجموع االعمال الميكانيكية 



Orbit Amjad Mechanical Works

Sanitary Fixtures & Fittings:              

a) Ideal Standard 

b) Creavit (Turkey)

c) Vitra (Turkey)

Stainless Steel Sink:

a) Twyford (UK)

b) Roca (Spain)

Mixers & Faucets:

a) Ideal Standard 

b) Grohe 

c) Creavit 

Concealed Cistern:

a) Grohe 

b) Schwab 

Floor & Roof Drain:

a) Redi (Italy)

b) Martoni (Italy)

UPVC Pipes:

a) Redi (Italy)

b) Royal (Palestine)

UPVC Fittings:

a) Redi (Italy)

b) Martoni (Italy)

b) Martoni (Italy)

Pex Pipes:

a) Wirsbow (Sweden)

b) Giacomini (Italy)

c) Alfacan (France)

Insulation:

a) Vidoflex

b) Armoflex

Copper Manifolds & Accessories

a) Giacomini (Italy)

b) Tiemme (Italy)

c) Toma (Italy)

Galvanized Steel Pipes

a) Sch40, ASTM 53

Division 4 - Mechanical Works 

APPROVED MANUFACTURER LIST



Orbit Amjad Mechanical Works

Steel Pipe Fittings & Expansion Joints

a) Crane (UK)

b) Pegler (UK)

Water Tanks:

a) Local made with Palestinian Standard Institute Certificate

Electric Hot Water Cylinder&Solar panels:

a) Nieroukh  (Local made)

b) Itemad  (Local made)

HeatPump:

a) Daikin

b) Carrier

 VRV/VRF SYSTEM

a) Daikin

b) Panasonic

c) Toshiba

Fans:

a) Rosenberg 

b) S&P 

c) Wood 

Diffusers & Grills:

a) Cooling Industries Corp (Jordan)

b) Jordan House Factory (Jordan)

Pool accessories:

a) Astral

Pumps:

a) Grundfos

b) Lowara

c) Salmson 
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