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 .1دعوة لالشتراك في مناقصة عامة
اسم المناقصة :صيانة المدارس الحكومية في المدينة

رقم المناقصةRamMun/RM/2021/030 :

ضمن خططها التطويرية لتحسين جودة البنية التحتية التعليمية للطالب ،تقوم البلدية وبشكل سنوي بتنفيذ أعمال الصيانة
للمدارس الحكومية في المدينة ،وبناء عليه ،تدعو بلدية رام هللا -لجنة ضريبة المعارف المقاولين المؤهلين لالشتراك في
المناقصة المذكورة أعاله ،وذلك لتنفيذ أشغال صيانة المدارس الحكومية في المدينة ،وذلك حسب التالي :
أ .موضوع المناقصة :تتألف المناقصة من جميع األعمال الالزمة لتنفيذ أشغال صيانة المدارس الحكومية في المدينة ،وتشمل
المناقصة جميع االعمال الالزمة لصيانة المدارس حسب ما هو وارد أدناه وفي جدول الكميات لكل مدرسة ،وبحيث يتم تنفيذ
االشغال بموجب المواصفات الفنية العامة للمباني الصادرة عن وزارة االشغال االردنية والشروط المرفقة ،علما بأنه يحق للجهة
المشترية تجزئة المناقصة و/أو الغاء أعمال حسب ما تراه مناسبا قبل أو بعد توقيع االتفاقية ،ولمزيد من التفصيل يرجى االطالع
على وثائق المناقصة.
اسم المدرسة
 .1بنات رام هللا
الثانوية.
 .2ذكور رام هللا
الثانوية.

عزيز
 .3بنات
شاهين الثانوية.

 .4هواري بومدين
األساسية

 .5زياد أبو عين
االساسية العليا.

عين
 .6ذكور
مصباح الثانوية

وصف العمل الرئيسي
 أعمال الساحات الخارجية :مظالت قماشية ،دهان وتخطيط ملعب كرة الطائرة ،طراشة كاسرات الشمس ،غرفة حراسة "كرفان".
























 .7عين
األساسية
للذكور

منجد

فيصل

 .8بنات
الحسيني
األساسية العليا.










الطراشة والدهان لكامل المدرسة ،ودهان وتخطيط ملعب كرة السلة.
ألواح كتابة  :ألواح مغناطيسية ،لوح ذكي.
روالت أسفلتية لعزل جزء من سطح المبنى "بند احتياطي".
االعمال المعدنية :أبواب معدنية  factory made steel doorsلمكرر الدرج -الطابق االول ،حديد حماية أمام واجهات
االلمنيوم لغرفة المعلمات-الطابق االرضي.
مكيف لغرفة المعلمات.
الطراشة والدهان لجدران وسقف الغرف والممرات في الطابق الثاني.
تأهيل المقصف :طراشة ،بالط ارضيات وجدران ،باب معدني ،خزائن خشبية ،مجلى وبطارية ،مصارف ارضية.
االعمال المعدنية  :أبواب معدنية  factory made steel doorsلالبواب الرئيسية للمبنى ووحدة الحمامات.
أعمال في الساحة الخارجية  :توسعة المنصة القائمة ،تغيير لوحة كرة السلة.
مرايا شمسية بدال من القائم ،وروالت أسفلتية لعزل جزء من سطح المبنى "بند احتياطي" وجدران مكرر الدرج بعد قصارته.
الطراشة والدهان :لجزء من المدرسة ،كاسرات الشمس ،الجدار القائم بجانب المدرج ،مظلة المدخل والدربزين المعدني لالدراج.
تأهيل المطبخ :طراشة ،بالط جدران ،خزائن خشبية ،مجلى وبطارية.
أعمال في الساحة الخارجية :بالط اسمنتي متداخل للممروبالط حجري للدرج القائمين عند المدخل الخلفي مع دربزين حماية للدرج
وجانبي الممر ،باالضافة لجدار من الطوب أمام الجدار االستنادي القائم ،مظالت قماشية ،غرفة حراسة "كرفان" ،قصارة شبريز
لجدار المخزن الخارجي أسفل الدرج.
روالت أسفلتية لعزل جزء من سطح المبنى "بند احتياطي".
استبدال بعض بالط الدرج الداخلي والخارجي للمبنى.
االعمال المعدنية  :أبواب معدنية  factory made steel doorsللمكتبة والمقصف والروضة.
مروحة تهوية شفط للمخزن.
دهان وتخطيط ملعب كرة السلة.
جلي بالط المدرسة" بند احتياطي".
تأهيل المطبخ :خزائن خشبية ،طراشة ،بالط جدران ،خزائن خشبية ،مجلى وبطارية.
تأهيل القاعة متعددة االستعماالت" :ستائر للشبابيك ،سقف مستعار من الجبس ،واجهات من الجبس لجميع الجدرانPVC ،
للمنصة القائمة ،تركيب نظام الصوت المورد من قبل البلدية  ،نظام االنارة ،كراسي ،أعمال االنارة"
أعمال الساحات الخارجية :دهان االبواب الخارجية ،بالط حجري لالدراج الخارجية ،بالط اسمنتي للممر المحاذي للمدخل
الرئيسي السفلي ،واجهات حماية معدنية أمام الدرج ،دهان وتخطيط ملعب كرة السلة ،مقاعد خشبية.
تأهيل وحدة حما مات الطالب" :بالط جدران وارضيات ،قواطع اسمنتية ،أبواب خشبية ،مغاسل مع بطاريات ،مراحيض افرنجية
معلقة مع نياغرا ،مصارف ارضية ،مروحة تهوية.
ألواح كتابة ذكية في غرف المكتبة والمختبر والحاسوب.
خزانات بالستيكية على سطح البناء ،وروالت أسفلتية لعزل جزء من سطح المبنى "بند احتياطي".
حديد حماية لمحيط الفتحة الداخلية في الطابق االول ،وأباجورات ألمنيوم لشبابيك المقصف.
طراشة ودهان :لجزء من المدرسة ،المظلة المعدنية.
أعمال الساحات الخارجية :توسعة المظلة المعدنية القائمة أمام ساحة المقصف باالضافة الى اعمال ازالة فرق المنسوب بين الساحة
العلوية والسفلية والتبليط باستخدام البالط االسمنتي ،جدار من الطوب بدال من الحماية القائمة ،وحدة مشارب بدال من القائم.
هدم المسرح وتبليط غرفة المعلمات.
تأهيل وحدة الحمامات :صيانة االبواب الخشبية ،طراشة ،بالط جدران وأرضيات.
أعمال الساحات الخارجية :مقاعد خشبية ،مظالت قماشية.
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ب .تتضمن المناقصة البنود الرئيسية التالية والتي يمكن أن تتغير (تزيد أو تنقص) حسب طبيعة العمل:









الخرسانة المسلحة.
بالط االرضيات والجدران من البالط االسمنتي المتداخل ،بالط اسمنتي ،بالط سيراميك ،بالط حجري.
المظالت المعدنية المغطاء بألواح البوليكربونيت والمظالت القماشية للساحات الخارجية.
كرفان معدني لغرف الحراسة والمخزن.
اعمال المنجور لخزائن المقصف والمطابخ ،واالبواب الخشبية.
االعمال المدنية مثال الطراشة ،الدهان ،الواح الجبص لالسقف والجدران ،القصارة ،الطوب ،أبواب ،الخ
الصرف الصحي للوحدات الصحية والمشربية.
واية أعمال تم ذكرها في جدول الكميات و/أو يتطلبها الموقع لتنفيذ العمل.

ج .المناقصة مفتوحة للمقاولين المسجلين لدى إتحاد المقاولين والمصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية في مجال االبنية وبحيث يكون
التصنيف ساري المفعول.
د .وثاااائل المناقصااااة :يمكننننن الحصنننول علننننى نسننننخة مننننن وثنننائق المناقصننننة مننننن مركننننز خدمنننة الجمهننننور -بلديننننة رام هللا خننننالل
سنناعات النندوام الرسننمي اعتبننارا ا مننن التنناريخ المحنندد فنني اعننالن دعننوة المناقصننة فنني الصننحف المحليننة ،وذلننك مقابننل رسننم
غير مسترد قيمته 100دوالر أمريكي أو ما يعادله.
ه .كفالاااة المناقصاااة :علنننى المنننناقص تقنننديم كفالنننة تنننأمين ابتننندائي كمبلاااق مع اااوع بعيماااة  15,000شااايكل جدياااد” ،وذلنننك بكفالنننة
بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 120يوم من تاريخ اإلقفال.
و .االجتمااااع التمييااادي واياااارة الموقااا  :يكنننون االجتمننناع التمهيننندي وزينننارة الموقنننع حسنننب التننناريخ المحننندد فننني اعنننالن دعنننوة
المناقصة العامة في الصحف المحلية.
ز .مكاااان وموعاااد تساااليم الع اااا  :يكنننون اخنننر موعننند لتسنننليم العطننناء بنننالظرف المختنننوم فننني التننناريخ المحننندد فننني اعنننالن دعنننوة
المناقصة في الصحف المحلية ،وذلك لدى مركز خدمة الجمهور  -بلدية رام هللا ،ولن يقبل أي عطاء بعد هذا الموعد.
ح .جلسااة فااتع الع ااا  :تكننون جلسننة فننتح العطنناء فنني التنناريخ المحنندد فنني اعننالن دعننوة المناقصننة فنني الصننحف المحليننة ،وذلننك
في قاعة االجتماعات  -بلدية رام هللا ،وفي جلسة علنية.
ط .ساااريان عااارر الساااعر :يكنننون عنننرض السنننعر بالشنننيكل الجديننند وشنننامال لجمينننع الضنننرائب ،ويبقنننى سننناريا ا لمننندة  90يومنننا ا منننن
تاريخ فتح العطاء.
ي .ينننتم تقنننديم الوثاااائل التالينننة فننني مغلنننف منفصنننل حنننين تسنننليم وثيقنننة العطننناء للبلدينننة :بنننراءة ذمنننة مالينننة صنننادرة منننن البلدينننة،
وشهادة تصنيف المقاول.
ك .معايير التأهيل والتعييم :اعتماد التأهيل الالحق لتقييم المناقصين بموجب المعايير المحددة في وثائق المناقصة "المادة-17التعلميات
للمناقصين" ،وعلى المناقص االلتزام بتعبئة نموذج التعييم والتأهيل للمناقص نموذج رقم  ، 6وذلك الثبات مقدرته الفنية
والمالية لتنفيذ أشغال المشروع.
ل .أجور االعالن بالصحف :يتم استيفاء اجور االعالن بالصحف على من ترسو عليه المناقصة.
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 .2تعليمات المناقصة
 .1عموميات
 1.1وصف المناقصة:
 1.1.1المناقصون مدعوون لتنفيذ االشغال كما تم وصفها في قائمة بيانات العطاء ودعوه المناقصة.
 1.1.2في وثائق المناقصة:
ا
أ .تعبير " خطيا" يعني أي وسيلة من وسائل االتصال الكتابي (كتابيا،الفاكس،البريد) ،مع إثبات استالمها؛
ب .إذا تطلب السياق ذلك ،تستخدم صيغة المفرد لوصف الجمع والعكس صحيح؛
ج" .اليوم" يقصد به يوم تقويمي

 1.2مصدر التمويل:
يتم صرف الدفعات من قبل الجهة المشترية-لجنة ضريبة المعارف وبعد موافقة الدائرة المختصة وفقا لشروط إتفاقية العقد بين
الجهة المشترية وال مقاول بحيث تكون خاضعة لإلجراءات المالية لدولة فلسطين .وال يحق ألي طرف آخر الحصول على الحقوق
التعاقدية أو أي مطالبات مالية غير المقاول الموقع على العقد .علما بأنه يتم خصم المستحعات المسجلة على المعاول في البلدية من
قيمة الدفعات المستحعة له وبشكل تلعائي.
 1.3المناقصون المؤهلون:
 1.3.1المناقص قد يكون شركة قطاع خاص ،أو إئتالفا بين أكثر من شركة في إطار اتفاق تضامني قائم ،مدعوم باتفاقية إئتالف
وعند احالة العطاء وقبل توقيع العقد يجب أن يتم تصديق اتفاقية االئتالف عند كاتب العدل.
يلتزم المناقصون األعضاء في االئتالف بتسمية الشريك المخول والمفوض عن جميع الشركاء في االئتالف (رئيس
االئتالف) بالقيام بكافة االجراءات باسم كل واحد/وكافة أعضاء االئتالف أثناء عملية الشراء أو أثناء تنفيذ العقد اذا ما تمت
إحالته على االئتالف ،وتكون مسؤولية كافة الشركاء أثناء تنفيذ العقد مسؤولية تكافلية تضامنية وفق الشروط الواردة في
العقد .يتم تقديم كفالة دخول المناقصة أو اقرار الضمان العطاء باسم االئتالف أو يتم تقديم كفالة دخول العطاء باسم العضو
رئيس االئتالف.
 1.3.2أن تتوافر لديه المؤهالت المالية والفنية الالامة لتنفيذ أشغال المناقصة وذلك بموجب معايير التعييم المدرجة في نموذج
التعييم والتأهيل للمناقصين.
 1.3.2يجب أال يكون للمناقص تضارب في المصالح ،وسيتم استبعاد جميع المناقصين الذين يثبت ان لديهم تضارب في المصالح.
يمكن اعتبار وجود تضارب في المصالح لغرض هذه المناقصة ،اذا انطبقت احدى الحاالت التالية:
 يكون المناقص تحت ادارة مشتركة مع مناقص آخر ؛ أو
 لدى المناقص نفس المفوض القانوني لمناقص آخر؛ أو
 اذا شارك في هذه المناقصة بأكثر من عطاء واحد .فان ذلك سوف يؤدي إلى إستبعاد جميع العطاءات التي شارك فيها
هذا المناقص .علما ا ان هذا ال ينطبق على وجود نفس المقاول من الباطن في أكثر من عطاء،
 قيام الشركة التابعة للمناقص بالتعاقد مع الجهة المشترية كمهندس لإلشراف على تنفيذ العقد .
 1.4يمكن للمناقصين اقتراح التعاقد من الباطن من إجمالي قيمة العقود أو حجم األعمال حتى النسبة المئوية المحددة في قائمة بيانات
العطاء.
 1.5على المناقص أن يقوم بدراسة جميع التعليمات والنماذج والشروط والمواصفات في وثائق المناقصة ،وأن يقدم في عطائه كافة
المعلومات والوثائق المطلوبة في هذه الوثائق.
 .2توضيع وثائل المناقصة:
 2.1عند الحاجة لتوضيح أو تفسير أي من المعلومات الواردة في وثائق المناقصة يجب على المناقص أن يراسل الجهة المشترية
كتابيا على العنوان المذكور في قائمة بيانات العطاء أو على االيميل التالي n.ghuneim@ramallah.psوذلك قبل ثالثة
أيام من التاريخ المحدد لتسليم العطاء ،و/أو طرح االستفسارات خالل االجتماع التمهيدي المنصوص عليه في قائمة بيانات
العطاء .و يتوجب على الجهة المشترية أن ترد خطيا على أي استفسارات ترد إليها ،شريطة أن يتم استالمها قبل الموعد
النهائي الستالم االستفسارات والمحدد في قائمة بيانات العطاء .وعلى الجهة المشترية إرسال نسخة عن الرد على تلك
االستفسارات لكل من استلموا وثائق المناقصة دون بيان مصدر هذه االستفسارات.
 2.2على المناقص زيارة ودراسة موقع المشروع والمناطق المحيطة به والحصول على جميع المعلومات التي قد تكون ضرورية
إلعداد العطاء والدخول في عقد لتنفيذ المشروع وعلى مسؤوليته الخاصة  ،وتكون تكاليف زيارة الموقع على نفقته الخاصة.
 2.3سيتم منح المناقص وأي من موظفيه أو وكالئه إذن من الجهة المشترية للدخول إلى موقع العمل لغرض الزيارة ،بشرط أن
تكون هذه الزيارة على مسؤولية المناقص الخاصة وأن يتعهد المناقص بعدم مطالبة الجهة المشترية بأي تعويض عن أي
ضرر أو خسارة يتكبدها نتيجه لهذه الزيارة مهما كانت.
 2.4على المناقص تقديم تحليل أسعار للبنود الرئيسية في المناقصة كل على حدا ،مبينا فيها تكلفة المعدات والمواد والعمالة
والمصاريف اإلدارية وأي مصاريف أخرى والربح والضرائب المترتبة النجاز العمل.
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 2.5االجتماع التمييدي
 2.5.1للجهة المشترية أن تنظم اجتماعا ا تمهيديا ا بغرض اطالع المناقصين على وثائق المناقصة والرد على أسئلتهم حولها بما في
ذلك المواصفات الفنية وغيرها من الشروط ،ويجب أن يعقد مثل هذا االجتماع في موعد مبكر في أعقاب توزيع وثائق
المناقصة كي يتمكن من أخذ المعلومات التي يحصلون عليها أثناء االجتماع بعين االعتبار عند اعداد عطاءاتهم.
 2.5.2اذا عقدت الجهة المشترية اجتماعا ا تمهيديا ا للمناقصين فانه يتعين عليها أن تعد محضراا لالجتماع يحتوي على األسئلة
واالستيضاحات التي أثيرت في االجتماع وعلى رد الجهة المشترية على تلك األسئلة واالستيضاحات دون تحديد مصدرها،
وتقوم الجهة المشترية بتوفير المحضر الى جميع المناقصين الذين زودتهم بوثائق المناقصة لتمكينهم من أخذ وقائع المحضر
في حسبانهم عند اعداد عطاءاتهم.
 2.5.3للجهة المشترية أن تصدر تعديالا على وثائق المناقصة بناء على االجتماع التمهيدي أو طلبات االستيضاح المقدمة كتابيا ا
على هذه الوثائق ،وعلى الجهة المشترية أن ترسل هذه التعديالت الى جميع من قاموا بشراء وثائق المناقصة.

 .3تعديل وثائل المناقصة:
 3.1يمكن للجهة المشترية تعديل أو سحب أو استبدال وثائق المناقصة بإصدار ملحق أو مالحق قبل الموعد النهائي لتسليم
العطاءات إذا لزم ذلك.
ا
 3.2إن أي ملحق يصدر يصبح جزءا من وثائق المناقصة ويرسل مكتوبا الى كافة الحاصلين على وثائق المناقصة من الجهة
المشترية مع ضرورة التأكد من استالم المناقصين لهذه الوثائق.
 3.3يمكن للجهة المشترية تمديد الموعد النهائي لتسليم العطاءات إن لزم ذلك.

 .4تكلفة تعديم الع ا :
 4.1يتحمل المناقص كافة التكاليف المتعلقة بإعداد وتسليم عطائه ،ولن يكون الجهة المشترية بأي حال من األحوال مسؤوالا عن
هذه التكاليف أو متحمال لها بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
 .5لغة الع ا :
 5.1يكتب العطاء وجميع الوثائق والمراسالت المتعلقة به باللغة العربية مالم يتم تحديد لغة أخرى في قائمة بيانات العطاء ،من
الممكن أن تسلم الوثائق المساندة والمواد المطبوعة باللغة األخرى ،شريطة أن تكون مرفقة بترجمة دقيقة باللغة العربية.
ولغايات تفسير العطاء يتم اعتماد النصوص المترجمة.

 .6معترحات بديلة من المناقصين:
 6.1ال يسمح بتقديم العطاءات البديلة إال إذا طلب ذلك في وثائق المناقصة.
 6.2يسمح بتقديم بدائل لمدة تنفيذ المشروع بحيث يتم توضيح آلية تقييم فترات التنفيذ المختلفة في وثائق المناقصة.
 .7أسعار الع ا :
 7.1يجب أن تتوافق االسعار والتعديالت (سواء تخفيض أو زيادة في السعر) التي يتقدم بها المناقص في خطاب العطاء والجداول
مع المتطلبات المحددة أدناه:
 7.1.1إن السعر المذكور في خطاب العطاء هو السعر األجمالي للعطاء بإستثناء أي تعديالت (خصم أو إضافة) مقدمة.
 7.1.2يمكن ان يقوم المناقص في خطاب العطاء بتقديم أي تعديالت وذلك باإلقتطاع أو اإلضافة على شكل نسبة من المبلغ
اإلجمالي.
 7.1.3يجب ان تدرج جميع الرسوم والضرائب ،والرسوم األخرى المستحقة على المقاول بموجب العقد ،في األسعار والعرض
الكلي للسعر المقدم من المناقص.

 .8عملة الع ا :
 8.1العملة للعطاء يجب أن تكون على النحو المحدد في وثائق المناقصة.

 .9الوثائل الخاصة بالعرر الفني:
ا
ا
 9.1على المناقص وضمن عطائه تقديم مقترحا فنيا يشرح البرنامج الزمني لتنفيذ األعمال والية التنفيذ وبيان أساليب العمل
والمعدات واألفراد ،وأية معلومات أخرى ،موضحا ا أن البرنامج وآلية التنفيذ تلبي احتياجات تنفيذ المشروع وفترة التنفيذ.
 .10صالحية الع ا :
 10.1يجب أن تكون العروض صالحة لمدة 90يوما ا بعد الموعد النهائي لتقديم العروض المنصوص عليه من قبل الجهة المشترية،
وأي عرر ذو فترة صالحية أقل سيتم استبعاده من قبل الجية المشترية بإعتباره عرر غير مستوفي لشرو المناقصة.
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 10.2قد تطلب الجهة المشترية ،في ظروف استثنائية ،من المناقصين تمديد فترة صالحية عطاءاتهم لمدة إضافية محددة (ال تزيد
عن  90يوما من انتهاء صالحية العرض االولية) ،بحيث يكون الطلب والرد عليه خطيا .إذا تم طلب كفالة عطاء ،فيجب
تمديدها لمدة 30يوما ا إلى ما بعد الموعد النهائي لفترة صالحية العطاء بعد التمديد .ويحق للمناقص أن يرفض هذا الطلب وال
يحق للجهة المشترية مصادرة كفالة عطائه في هذه الحالة ،وفي حالة قبول المناقص لهذا الطلب فلن يطلب منه أو يسمح له أن
يقوم بتعديل عطائه.

 .11كفالة دخول الع ا :
 11.1تقديم كفالة دخول المناقصة أو اقرار ضمان العطاء بالمبلغ والصيغة المحددة في وثائق المناقصة.
 11.2يجب أن تمتد فترة صالحية كفالة دخول المناقصة مدة 30يوما ا بعد انتهاء فترة صالحية العطاء أو المدة اإلضافية بعد
التمديد.
 11.3إن أي ع ا غير مصحوب بكفالة دخول الع ا أو قيمة الكفالة ال تغ ي المبلق الم لوب أو المدة الم لوبة المذكورة
في وثائل المناقصة سيتم استبعاد الع ا باعتباره ع ا غير مستوف للشرو .
 11.4يجب إعادة كفالة دخول العطاء لكافة المناقصين بما فيهم المناقص الفائز فور قيام المناقص الفائز بتوفير كفالة حسن التنفيذ
وتوقيع العقد.
 11.5تصادر كفالة دخول العطاء في إحدى الحاالت التالية:
أ .إذا قام المناقص بسحب عطائه خالل فترة صالحية العطاء المحددة من قبل المناقص في خطاب العطاء ،او في أي فترة
تمديد الحقة قدمها المناقص؛ أو
ب .إذا فشل المناقص الفائز في:
( )1توقيع العقد ؛ أو
( )2توفير كفالة حسن التنفيذ المطلوبة

نموذج الع ا وتوقي وختم الع ا :

.12
 12.1يجب أن تكون الوثائق األصلية واألسعار كلها موقعة من قبل الشخص أو األشخاص المخولين بالتوقيع باسم المناقص
ومختومة بختمه ،ويجب أن يحتوي العطاء على تفويض مكتوب .يجب كتابة أسماء األشخاص المفوضين على التخويل تحت
التوقيعات مع إرفاق شهادة تسجيل الشركة المبين عليها أسماء المفوضين بالتوقيع ،ويجب التوقيع على كافة الصفحات التي
تحتوي على إضافات أو تعديالت من الشخص أو األشخاص الذين وقعوا على العطاء.
 12.2أي كتابة بين السطور أو المحو أو الكتابة فوق كتابة سابقة لغرض تعديلها ال تكون معتمدة إال إذا وقعت وختمت من قبل
الشخص المفوض بالتوقيع على العطاء.
.13

تسليم وإغالق الع ا :
13.1
أ.
ب.
ج.
د.

المظاريف يجب أن:
تحمل إسم وعنوان المناقص
توجه للجهة المشترية على العنوان المبين.
تحمل اسم المشروع ورقمه.
إذا لم يكن الظرف الخارجي مغلقا ا فإن الجهة المشترية لن تكون مسؤولة عن فقدان العطاء أو فتحه قبل موعد فتح
المظاريف.

الموعد النيائي لتسليم الع ا :

.14
 14.1يجب تسليم العطاءات للجهة المشترية إلى العنوان الموضح في قائمة بيانات العطاء قبل او في الموعد النهائي المحدد
لتسليم العطاءات بالوقت والتاريخ والمكان.
 14.2قد تمدد الجهة المشترية الموعد النهائي لتسليم العطاءات من خالل إصدار تعديل ،وفي هذه الحالة ستصبح كل الحقوق
والواجبات للجهة المشترية وللمناقصين التي خضعت في السابق للموعد النهائي األصلي وفقا ا للموعد النهائي الجديد.
 14.3لن تنظر الجهة المشترية ألي عطاء يسلم بعد الموعد النهائي لتسليم العطاءات (حسب تعليمات رئيس لجنة فتح العطاء)،
وأية عطاءات سلمت إلى الجه ة المشترية بعد انقضاء الموعد النهائي سيتم إعتبارها متأخرة ومرفوضة وسوف تعاد إلى
المناقص غير مفتوحة.
 14.4يمكن للمناقص سحب أو تعديل أو استبدال عطائه بعد تسليمه وذلك بإخطار خطي موقع من قبل الشخص المفوض
بالتوقيع مصحوبا بالتفويض .يجب أن تكون إشعارات اإلنسحاب أو التعديل أو االستبدال مصحوبة باإلخطار الخطي،
وجميع اإلخطارات يجب أن تكون:
أ .تم إستالمها من قبل الجهة المشترية قبل الموعد النهائي المحدد لتقديم العطاءات،
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ب .العطاءات التي طلب اصحابها أن تسحب سوف تعاد إلى المناقصين غير مفتوحة.
ت .ال يجوز سحب أي عطاء ،أو استبداله ،أو تعديله في الفترة الفاصلة بين الموعد النهائي لتقديم العطاءات وانتهاء فترة
صالحية العطاءات المحددة من قبل المناقص في خطاب العطاء أو أي تمديد لها.
 .15فتع الع ا :
 15.1تقوم لجنة فتح العطاء بفتح العطاءات المقدمة في الموعد والمكان المحددين في قائمة بيانات العطاء وتتم قراءتها علنيا
للجمهور ،بحضور المناقصين أو ممثليهم المعينين أو أي شخص يرغب بالحضور على النحو اآلتي:
أ .تفتح وتقرأ المظاريف التي تحمل عالمة االنسحاب وال يفتح العطاء على أن يتم اعادته الى المناقص مغلفاا.
ب .تفتح المظاريف التي تحمل عالمة استبدال وتقرأ الرسالة ويستبدل العطاء القديم بالعطاء الجديد ويعاد العطاء القديم الى
المناقص مغلقاا.
ت .تفتح المظاريف التي تحمل عالمة تعديل وتقرأ رسالة التعديل.
ث .يتم اعطاء المظاريف أرقاما ا متسلسة على شكل بسطه يمثل الرقم المتسلسل ومقامه يمثل عدد المظاريف.
ج .يجب أن يقوم كافة أعضاء اللجنة بالتوقيع على المظاريف.
ح .يتم قراءة اسم المناقص ومبلغ العطاء والبدائل والخصومات ان وجدت ويعلن عن وجود كفالة دخول عطاء ان طلبت.
خ .يتم تدوين وقائع جلسة فتح العطاءات في محضر يوقع من قبل رئيس وأعضاء اللجنة فوراا.
د .على أعضاء اللجنة الحاضرين التوقيع على ملخصات األسعار والنماذج المطلوب تعبئتها من قبل المناقص.
ذ .ال يجوز اتخاذ أي قرار بشأن استبعاد أي عطاء أو رفضه في هذه الجلسة.
 15.2ال يعد تقديم عطاء واحد فقط للمناقصة مبررا ا كافيا ا إللغائها إذا كان مستجيبا ا جوهريا ا لشروط المناقصة وكان السعر
مناسباا ،واالستجابة جوهريا ا تتلخص في مادة  83من النظام.

 .16تعييم الع ا :
16.1
أ.
ب.
ت.
ث.
ج.
ح.

تقوم لجنة التقييم بفحص العطاءات لتحدد اآلتي:
اذا كانت هذه العطاءات كاملة وفقا ا للتعليمات المحددة في وثائق المناقصة.
اذا كانت موقعة حسب االصول.
التأكد من أن العطاء قد تقدم به المناقص زودته الجهة المشترية بوثائق المناقصة.
أن الوثائق المطلوبة لتحديد األهلية القانونية والكفاالت المطلوية قد تم تقديمها.
أن العطاءات تستجيب بشكل جوهري للمواصفات و شروط العقد المحدد في وثائق المناقصة.
اذا لم تلبي مؤهالت المناقص صاحب العطاء األقل تكلفة المعايير الواردة في وثائق المناقصة تقوم اللجنة بتطبيق نفس
اجراءات الفحص على العطاء الذي يليه في الترتيب.
مراجعة االسعار المقدمة من حيث مفرداتها و/أو مجموعها ،واجراء التصحيحات المالية الالزمة عند الضرورة.
يتم تقييم البنود االختيارية ماليا كأي بند مدرج في المناقصة.

16.2
أ.
ب.

السرية:
تلتزم لجنة التقييم بالحفاظ على سرية عملية التقييم من جلسة فتح المظاريف وحتى االعالن عن المناقص الفائز.
ال يجوز ألي مناقص اجراء أية اتصاالت مع لجنة التقييم أو محاولة التأثير على فحصها وتقييمها للعطاءات لغايات اتمام
عملية التقييم للجنة التقييم أن تطلب خطيا ا من أي مناقص ايضاحات خطية خالل عملية الفحص على أنه ال يجوز لها أن
تطلب من أي مناقص تغيير سعره أو مضمون عطاءه.
يجب على المناقص تقديم ما يلي:
شهادة تصنيف سارية المفعول وبالدرجة المطلوبة عند احالة العطاء عليه.
رخصة مهن سارية المفعول وشهادة تسجيل الشركة.
براءة ذمة من بلدية رام هللا.

خ.
د.

ت.




 16.3تصحيع األخ ا الحسابية:
أ .اذا كان هناك فرق بين حاصل ضرب سعر الوحدة بالكمية المقابلة له و بين السعر االجمالي،يؤخذ بسعر الوحدة و يعدل
السعر االجمالي طبقا ا لذلك،و اسثنا اء على هذا أذا رأت لجنة التقييم أن الفاصلة العشرية قد وضعت بطريقة خاطئة في سعر
الوحدة فانه يتم ت صحيح سعر الوحدة و بالتالي يتم تصحيح السعر االجمالي الموجود في خانة االجمالي و من ثم تصحيح
المجموع الكلي.
ب .إذا كان هناك خطأ في اإلجمالي ناجم عن اإلضافة أو الطرح من اإلجماليات الفرعية ،يجب أن تسود اإلجماليات الفرعية
و يجب تصحيح اإلجمالي؛ و
ت .إذا كان هناك تعارض في سعر الوحدة بين الكلمات واألرقام ،فإن المبلغ الذي بالكلمات هو الذي يعتمد،
ث .تقوم لجنة التقييم باجراء جميع التعديالت على األسعار دون التشاور مع المناقص لتبرير مبلغ التعديل.
ج .على المناقص تقديم عطاء لتنفيذ كافة بنود األعمال الموصوفة في جدول الكميات .في حالة العقد المبني على الكميات يجب
على المناقص تعبئة األسعار لجميع البنود الموصوفة في جدول الكميات.اذا وجد أن المناقص لم يقم بتسعير بند أو أكثر من
البنود ،أو قام بكتابة سعر الوحدة أو االجمالي بصورة غير واضحة و تشكل معها التباس في احتساب اجمالي المبلغ باآلتي:

42 of 7Page

 ت طبيق اعلى سعر ورد لهذا البند عند المناقصين اآلخرين المشاركين في المناقصة لغاية الحصول على قيمة اجمالية لهذا
العرض مقدم من المناقصين لهذه البنود الغراض التقييم ،وفي حال فوز المناقص بالعطاء سوف تتم محاسبته على اساس
اقل االسعار المقدمة من المناقصين لهذه البنود.
ا
 اذا بقي العرض الذي طبق عليه البند أعاله أقل العروض سعرا وتمت االحالة عليه يتم تطبيق أدنى سعر ورد لهذا البند
عند المناقصين اآلخرين لتحديد القيمة االجمالية التي سيحال بها العرض.
ح .يجب على لجنة تقييم العطاء استخدام اللون االحمر عند تصحيح االخطاء الحسابية.
خ .اذ قدم المناقص تعديالا على عطائه سوا اء بالخصم أو الزيادة كمبلغ مقطوع يتم احتساب هذا المبلغ كنسبة من السعر المقروء
قبل تصحيحه واعتماده كخصم أو زيادة.
 16.4يمكن للجية المشترية السماح بالتعاقد من الباطن لبعض األعمال التخصصية .عندما يسمح التعاقد من الباطن من قبل
الجهة المشترية ،فإنه يجب احتساب خبرة المقاولين المتخصصين من الباطن في عملية التقييم وفقا ا لمعايير التأهيل للمقاولين
من الباطن.
 16.5يمكن للمناقصين اقتراح التعاقد من الباطن من إجمالي قيمة العقد أو حجم األعمال حتى النسبة المئوية المحددة في قائمة
بيانات العطاء.
 16.6ال يجوز للجية المشترية التفاوض على السعر مع المناقص الفائز.
 .17تأهيل المناقصين
 17.1يشمل التأهيل الالحق على تقييم القدرات الفنية والمالية واالدارية والخبرات السابقة في التنفيذ والسجل الخاص بالمنازعات
القضائية المتعلقة بالعمل على اساس ناجح/راسب وحسب معايير التأهيل والتقييم المبينة أدناه ،والتي تتضمن االمور التالية
بشكل رئيس:
 .iقيمة المشاريع المنجزة :ال يعل معدل العائد السنوي الخر سنتين عن ” 1مليون شيكل” ،وذلك بموجب شيادات انجاا
او دفعات مثبتة لمشاري أبنية.
 .iiأن المقاول قام بتنفيذ مشاريع مشابهة من حيث القيمة والحجم وطبيعة المشروع خالل المدة الزمنية المحددة في نموذج
رقم  :6التأهيل والتقييم للمناقصين .
 .iiiالقدرة المالية للمناقص :على أن تشمل الوثائق الداعمة للموقف المالي حسب التالي والمدقعة من مدقل الحسابات
الخارجي للشركة لسنتين سابعتين على األقل.:
 قائمة المركز المالي .“Balance sheet
 قائمة الدخل. Income statement
 قائمة التدفق المالي. cash flow
 .ivباستثناء مدة السنتين السابقتين شهادة التزام حديثة من أحد البنوك المرخصة بتقديم التسهيالت البنكية غير المشروطة
للمناقص بعيمة  %20من قيمة الععد ولمدة تنفيذ الععد.
 .vالقدرة الفنية وتوفر عدد كاف من الطواقم الفنية المؤهلة للعمل في المشروع والموضحة حسب ما هو وارد في بند  2من
الشرو الخاصة االضافية.
 .viقدرة المناقص على توفير المعدات والتجهيزات الرئيسية المطلوبة إلنجاز المشروع .
 17.2يتم تحديد التأهيل من خالل فحص الوثائق المقدمة من قبل المناقص.
 17.3يعتبر تأهيل المناقص شرطا ا سابقا ا إلحالة العطاء ،وعكس ذلك يؤدي إلى استثناء العطاء ودراسة العطاء االقل تكلفة التالى،
وذلك باستخدام نفس الطريقة لتحديد كفاءته.
 17.4إن تحعيل مت لبات التأهيل هو شر ا أساسيا الحالة الععد إلى المناقص .أما عدم تحقيق متطلبات التأهيل يؤدي إلى إستبعاد
العطاء ،وفي هذه الحالة تنتقل الجهة المشتريه إلى العطاء التالي في الترتيب التخاذ خطوات مماثلة إلى أن يحقق متطلبات
التأهيل.
 .18إلغا المناقصة
 18.1للجهة المشترية الغاء المناقصة في أي وقت قبل فتح المظاريف.
 18.2للجهة المشترية بعد فتح المظاريف وقبل اصدار قرار االحالة النهائية للمناقص الفائز رفض العطاءات كافة وابالغ
جميع المناقصين بذلك في أي من الحاالت اآلتية:
أ .اذا أصبح موضوع الشراء غير الزم.
ب .اذا لم تعد المخصصات المالية لعملية الشراء متوفرة.
ت .اذا أصبح من الضروري العتبارات المصلحة العامة تعديل المواصفات و/أو الجوانب الفنية لشروط العقد.
ث .اذا تبين وجود نقص أو عيوب في المواصفات تحول دون األخذ باالعتبار بنود أو أصناف أقل تكلفة ومعادلة وظيفيا ا
بنفس القدر للبند أو الصنف المحدد في وثائق المناقصة.
ج .اذا كانت العطاءات كافة غير مستوفية للشروط.
ح .اذا تبين أن سعر العطاء ذي التكلفة األقل أعلى كثيرا ا من السعر التقديري بعد التأكد من صحته.
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خ .اذا تبين وجدود تواطؤ بين المناقصين.
 18.3للجهة المشترية رفض أي عطاء اذا كان سعره أقل كثيرا ا من السعر التقديري ولم يقدم المناقص تبريراا مقبوالا النخفاض
سعره ،وعلى الجهة المشترية قبل رفض العطاء أن تطلب خطيا ا من المناقص تفاصيل العناصر المكونة لهذا العطاء والتي
من الممكن أن تقنع الجهة المشترية أن المناقص قادر على تنفيذ العقد بهذا السعر.
 18.4عندما يتم الغاء المناقصة أو رفض العطاءات كافة والغاء كافة اجراءات عملية الشراء ،يجب تبليغ ذلك فورا ا الى جميع
المناقصين الذين تقدموا بعطاءاتهم وأن يبين التبليغ أسباب ودواعي رفض كل العطاءات أو الغاء اجراءات عملية الشراء.
 .19اإلحالة وتوقي الععد:
 19.1تبلغ الجهة المشترية قبل انتهاء مدة صالحية العطاء جميع المناقصين خطيا ا بقرار االحالة المبدئي على المناقص صاحب
العطاء األقل تكلفة والمطابق جوهريا ا لشروط المناقصة.
 19.2اذا لم يطعن أي مناقص في القرار خالل خمسة ايام عمل من تاريخ التبليغ تصبح االحالة نهائية.
 19.3يلتزم المناقص الفائز بتقديم كفالة حسن تنفيذ خالل مدة ال تزيد عن 28يوما ا من تاريخ ارسال خطاب االحالة النهائية.
 19.4حتى يتم إعداد العقد الرسمي وتنفيذه ،يعتبر إخطار اإلحالة عقدا ا ملزماا.
 19.5للمناقص الراغب بمعرفة أسباب عدم اختياره التقدم بطلب خطي للجهة المشترية لتوضيح هذه األسباب على أن تقوم
الجهة المشترية بالرد عليه خالل سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
 19.6تقوم الجهة المشترية فور تقديم المقاول الفائز لكفالة حسن التنفيذ وتوقيع العقد بإخطار باقي المناقصين إلعادة كفاالت
دخول العطاءات إليهم بمن فيهم الفائز.
 19.7في حال كون معاول اقل األسعار والمستوفي لكافة المت لبات متعاقد م الجية المشترية في مشاري أخرى ،فإن من
حل الجية المشترية ان تعوم بترسية ع ا واحد على المعاول ،ويمكن إحالة اكثر من ع ا على معاول واحد ولغاية
ثالث ع ا ات كحد أقصى وذلك في الحاالت االستثنائية وحسب ما تعتضيه المصلحة العامة وبدون الحاجة إلبدا
األسباب.
 19.8ال يتم تنفيذ البنود االحتيا ية -ان وجدت -اال ب لب كتابي من مشرف المشروع ،وتحسب ضمن العيمة االجمالية للععد.
 .20كفالة حسن التنفيذ والتأمينات:
ا
 20.1يجب على المناقص الفائز تقديم كفالة حسن التنفيذ وفقا لشروط العقد وذلك خالل مدة  28يوما من تاريخ استالم كتاب
القبول باإلحالة من الجهة المشترية.
 20.2إن فشل المناقص الفائز في تقديم كفالة حسن التنفيذ المذكورة أعاله أو التوقيع على اتفاقية العقد فإن ذلك يشكل مبرراا
كافيا ا إللغاء إحالة العقد ومصادرة كفالة دخول العطاء .في هذه الحالة يمكن للجهة المشترية إحالة العقد على المناقص في
المرتبة التالية كأقل عطاء مقيم ومستجيب لوثائق العطاء.
 20.3يمكن للجهة المشترية رفع قيمة كفالة حسن التنفيذ للنسبة التي يراها مناسبة لضمان تنفيذ األعمال حسب المواصفات
الفنية بناءا ا على توصية اللجنة الفنية لتقييم العطاء.
 20.4يلتزم المناقص الفائز بتقديم تأمينات بقيمة العقد و  %15اضافية وتكون سارية المفعول من تاريخ توقيع العقد حتى
االستالم النهائي.
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 .3الشرو العامة

يتم العمل حسب الشرو العامة
(دفتر ععد المعاولة الموحد للمشاري االنشائية)
الجا األول
 .4الشرو الخاصة

يتم اعتماد الشرو الخاصة الفلس ينية والنماذج

(دفتر ععد المعاولة الموحد للمشاري االنشائية)
الجا الثاني
اقرار
انا المعاول  ................................................اقر باننى اعلم علم اليعين بان تنفيذ جمي
االعمال المتعلعة بيذا المشروع موضوع هذه المناقصة سيتم بنا ا على الشرو العامة (فيديك
 ) 1999في دفتر ععد المعاولة الموحد للمشاي االنشائية (الجا االول) والشرو الخاصة
الفس ينية في دفتر ععد المعاولة الموحد للمشاري االنشائية (الجا الثاني) .وانني م ل على
هذه الشرو ولدي نسخة عنيا واعلميا علم اليعين.

42 of 10Page

 .5شرو خاصة اضافية
 .1فحص المواد:



تقوم البلدية بإجراء جميع الفحوصات المخبرية الالزمة لتنفيذ األعمال من مختبر معتمد لديها وعلى نفقة المقناول الخاصنة،
وال يحق للمقناول االعتنراض علنى المختبنر النذي تنم اختيناره منن قبنل البلدينة ،وسنيتم خصنم تكناليف هنذه الفحوصنات منن
مطالبات المقاول المرحلية.
على المقاول أن يقدم لمشرف المشروع ومعاونيه جميع التسهيالت الالزمة لفحص المواد وأخذ العينات ،ويؤمن على نفقتنه
ما يقتضيه ذلك من عمالة وأدوات ومواد.

 .2على المعاول تعيين مهندس الموقع -والتواجد بشكل دائم اثناء العمل-وبحيث ال تقنل خبرتنه عنن 7سننوات فني مجنال االشنراف
على مشاريع مشابهة.
 .3على المقاول قبل البدء بالتنفيذ وبعد ابالغه خطيا بانه تم احالة المناقصة عليه تركيب يافطنة للمشنروع حسنب تعليمنات مشنرف
المشروع.
 .4مدة تنفيذ المشروع هي 60يوما تعويميا تبدأ من تاريخ أمر المباشرة.
 .5على المعاول احضار فاتورة ضريبية (مختومة من واارة المالية) وشيادة خصم مصدر ورخصة مين وكل ما يلام حتى ياتم
صرف أي دفعة مستحعة.
 .6تعطننى األولويننة للمنننتج الننوطني شننريطة أن يكننون مطابقننا للمواصننفات والمقنناييس الفلسننطينية ،ويمنننع التعامننل مننع منتجننات
المستوطنات االسرائيلية.
 .7أوقات العمل للمشروع :هي  24ساعة وبنا على خطة العمل المعتمدة للمشروع من قبنل مشنرف المشنروع خنالل مندة تنفينذ
المشروع المحددة في المناقصة والتي تتم أيضا بالتنسيق مع إدارة المدرسة ،وال يحنق للمقناول العمنل بخنالف الخطنة المعتمندة
وال يحق لنه المطالبنة بتمديند مندة المناقصنة نتيجنة لنذلك و/أو المطالبنة بنأي تعويضنات مالينة نتيجنة عندم امكانينة دخنول بعنض
المواقع اال في اوقات وساعات محددة .علمنا بنأن مندة تنفينذ المشنروع سنتمتد خنالل دوام المندارس“ امتحاننات الثانوينة العامنة”
وفي العطلة الصيفية.
 .8الحد األقصى لمجموع المقاوالت الفرعية التي يسمح للمقاول الرئيسي ايكالها الى المقاولين الفرعيين هو  %30من قيمة العقند
اال اذا كان المقاول الفرعي مسميا بموجب العقد.
 .9أينما ترد الكلمات التالية في وثيقة المناقصة فانها تعني:
 مننا يعادله/يماثله/يشننابهه :المطابقننة التامننة مننن حيننث الشننكل والنوعيننة والخننواص الفيزيائيننة والكيماويننة والتشننغيل واألداء
والمظهر والسعر وتحمل رقم مواصفاتها العالمية .وفي حال ذكر اسنم عالمنة تجارينة تكنون االولوينة لالسنم المنذكور ،وال
يتم استبدالها بعالمة تجارينة أخنر ى اال فني حنال تعنذز الحصنول عليهنا بموجنب وثنائق داعمنة ينتم الموافقنة عليهنا منن قبنل
مشرف المشروع.
 بند احتياطي :يحق للجهة المشترية الطلب من المقاول تنفيذ العمل او عدم تنفيذه "الغاؤه" ،وال يحق للمقناول االعتنراض أو
طلب تعويض أو تمديد لمدة التنفيذ ،وال يتم مباشنرة العمنل اال بعند الحصنول علنى كتناب خطني منن الجهنة المشنترية .وفني
حال مباشرة العمل بدون كتاب رسمي يحق للجهة المشترية توقيف العمل وبدون دفع اي مستحقات مالية اوتعويضنات عنن
ما تم أنجازه.
 ويشمل السعر أيضا /السعر يشمل :تكون تكلفة المواد واالعمال وكل ما يتم ذكره محملنة علنى سنعر البنند وال تكنال ،أي ال
يوجد اي تكاليف مالية اضافية على سعر البند التعاقدي.
 .10االلتاامات العامة للمعاول:
أ -الحصول على شيادة م ابعة لجمي المواد المستعملة في المشروع من مؤسسة المواصفات الفلس ينية.
ب -تزويد الموقع بالماء ،والكهرباء ،والتلفون وأي متطلبات أخرى تلزم لتنفيذ األشغال وانجازهنا .وفني حالنة عندم تنوفر خطنوط
التزويد الرئيسية ،عليه توفير مولد كهربائي بسعة كافية ،وخزانات ماء بحجم مناسب.
ت -تنفيذ االشغال على مستوى عال من االتقان ودقة التنفيذ وبشكل يحوز على موافقة مشرف المشروع وقبوله ،لذلك يجب علينه
أخذ ذلك بعين االعتبار و انتقاء األكفناء لتنفينذ هنذه األعمنال .وعلنى المقناول أن يتقيند بتعليمنات وتوجيهنات مشنرف المشنروع
حول أي أمر متعلق باألشغال سواء ورد ذكره في العقد أو لم يرد.
ث -تقننديم المسنناعدة للمهننندس أو ممثننل مشننرف المشننروع ولمسنناعديه وذلننك النجنناز مهننامهم ،وعلننى المقنناول أن يننوفر ممننثال لننه
للمساعدة في التشييك ،والفحص ،اخذ العينات ،التثبيت ،تسوية وقياسات األعمال وكنل منا يلنزم ،وتكنون تكلفنة هنذه المسناعدة
من ضمن أسعار العقد.
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ج -قبنل التسنليم األولني للمشنروع تقنديم مخططنات تبنين األعمنال كمنا تفنذت علنى الطبيعنة ) ،(As Built Drawingsوال ينتم
صرف الدفعة النهائية اال بعد تسلم تلك المخططات وموافقة مشرف المشروع عليها.
ح -أن يتيح جميع الفرص المعقولة ألي من المقاولين االخرين وعمالهم ممن يسنتخدمهم المالنك ليتمكننوا منن تنفينذ اشنغالهم ،وان
يتيح كل الفرص لعمال المالك وعمال أي من الهيئات المختصة من الذين سيجري استخدامهم لتنفينذ اي أعمنال غينر مشنمولة
بالعقنند وان ينسننق عملننه مننع سننير أعمننالهم ،ويتحمننل المقنناول مسننئولية أي عطننل أو ضننرر أو خسننارة ماديننة تلحننق بالجهننة
المشترية أو بأي متعهد آخر بسبب عدم قيامه بتقديم التسهيالت الالزمة.
خ -التقيد بطرح ناتج الحفريات في المكبات المعتمدة للطمم لدى بلدية رام هللا -وحسنب تعليمنات مشنرف المشنروع ،-وذلنك علنى
نفقته الخاصة ،وعليه تقليم االشجار القائمة في منطقة العمل والالزمة لتنفيذ االعمال المطلوبة.
د -رفع او تهبيط مناسيب المناهل القائمة في مواقع العمل المختلفة ان وجدت وذلك للمنسوب التصميمي للساحات ،وعلينه أيضنا
ازالة أية مناهل قديمة ملغاة وأية عوائق أخرى قائمة في منطقة تنفيذ االعمال.
ذ -اتخاذ كافة اجراءات السالمة واالمان على الموقع الصادرة عن الدفاع المدني الفلسطيني وتعليمات مشرف المشروع.
ر -تأمين السالمة العامة لألفراد أو العاملين والزوار واألبنينة المؤقتنة والدائمنة القائمنة والمجناورة للمشنروع ،بحينث ينتم ضنمان
سير العمل بصورة آمنة وبدون إلحاق أي ضرر بها.
ا -التنسيق الكامل مع المؤسسات االخرى كشركة الكهربناء والهناتف ومصنلحة الميناه وعلينه اصنالح أي ضنرر يلحنق بخندمات
البنية التحتية القائمة خالل العمل وعلى نفقته الخاصة.
س -وضع المناسيب والقياسات واألحجام واإلضافات والملحقات الخاصة باألعمال المطلوبة.
ش -تقننديم تقننارير يوميننة وشننهرية ألعمننال المشننروع إلننى مشننرف المشننروع العتمادهننا ،موضننحا فيهننا عنندد العمننال والمعنندات
واألعمال المنفذة ،وكل المعلومات الالزمة والصور الفوتوغرافية لجميع مراحل المشروع ،وكذلك تقنديم البنوم صنور لجمينع
مراحل المش روع بعد األنتهاء من تنفيذة (مراحل المشروع:قبل التنفينذ واثنناء التنفينذ وبعند االسنتالم االولني للمشنروع) ،وفني
حالة عدم االلتزام بتقديم هذه التقارير ال يحق للمقاول المطالبة بتمديد مدة اإلنجاز مهما كانت األسباب.
 .11يدف المقاول غراماة تاأخير عنن كنل ينوم حسنب العقند بنسنبة واحند بناأللف منن قيمنة العقند االجمالينة بعند التنفينذ ،وفني حنال
تجاوزت قيمة الغرامة نسبة  %10من قيمة األعمال المنفذة ،فمن حق البلدية إيقاف المقاول عن العمل وتنفيذ باقي األعمال
على حسابه مهما بلغت التكاليف.
 .12كافة األعمال التي لم ترد في جدول الكميات وموجودة في المخططات تعتبر محملة على البنود ذات العالقة.
 .13البلدية غير مسؤول عن أي تأخير في أعمال المقاول تسببه أطراف أخرى.
 .14كفالة حسن التنفيذ يجب ان تغطي مدة التنفيذ كاملة باالضافة الى شهر اضافي وهو بمثابة المدة القانونية ما بين كتناب طلنب
تسلم االعمال من المقاول وبين االستالم االبتدائي بحيث تبقى سارية لغاية تقديم كفالة اصالح العيوب.
 .15في حال تم االتفاق على تمديد فترة تنفيذ المشروع او زيادة قيمة العقد االصلي من خالل امر تغيينري وملحنق اتفاقينة يجنب
على المقاول تمديد كفالة حسن التنفيذ ورفع قيمة الكفالة بحينث تبقنى سنارية المفعنول طنوال فتنرة التنفينذ الجديندة وبقيمنة ال
تقل عن  %10من قيمة العقد المعدل -وفي حال تخلف المقاول عن ذلك يحق للمالك خصم جزء من قيمة كفالة حسن التنفيذ
على النحو التالي (قيمة الكفالة المطلوبة *( فترة االنقطاع  /فترة السنريان القانونينة)) – امنا اذا لنم يقنم المقناول بزينادة مبلنغ
الكفالة في حال تم زيادة قيمة العقد وكانت الكفالة سارية المفعول يحق للمالك خصم قيمة الزيادة المطلوبة للكفالة.
 .16كذلك الحال فيما يتعلق بالتامينات المطلوبة حينث فني حنال عندم قينام المقناول بتمديند سنريان التنامين او رفنع سنقف التغطينة
التامينينة سننيتم خصننم ضنعف مبلن غ القسننط االضنافي المترتننب علننى التمديند او رفننع سننقف التغطينة التأمينيننة باالضننافة لتحمننل
المقاول التبعات القانونية والمادية المترتبة عليه في حال حصول حادث دون وجود تغطية تامينية.
 .17فيما يتعلق بمبررات التاخير سنيتم اعتمناد المبنررات منن قبنل البلدينة بعند توصنية مشنرف المشنروع ،علنى ان يكنون تفصنيل
اسباب التاخير بشكل يومي وفي حال عدم اعتمادها سيتم خصم النسبة القانونية المنصوص عليها بالقانون.
 .18فترة االستحعاق سيتم اعتماد تاريخ استحقاق الدفعة النهائية لغاية  56يوم من تاريخ اعتماد شهادة الدفع منن قبنل مندير دائنرة
الهندسة حيث تعتبر هذه ال مدة هني المندة القانونينة السنتحقاق الدفعنة ،امنا الندفعات المرحلينة لغاينة 28ينوم منن تناريخ اعتمناد
شهادة الدفع.
 .19عند تعديم عرضه ،على المعاول لفت نظر الجية المشترية ألي نعص في المواصفات أو المخ
يعتبر إنجاا العمل بال ريعة السليمة من مسؤولية المعاول حتى لو أغفلت بعر الكميات.

ات أو الكميات ،وعدا ذلاك
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 .6نموذج التعييم والتأهيل للمناقصين
ي ستخدم ألغرار تعييم قدرات المناقص الفنية والمالية لتنفيذ في حال عدم تعبئة النموذج يحل للجنة استبعاد عرر المناقص
------------------------------------------------------------------------------------------

المشروع :ع ا تنفيذ أشغال صيانة المدارس الحكومية في المدينة

مناقصة رقمRamMun/RM/2021/030 :

 .1نوع المؤسسة ( ترفل نسخة من ععد تأسيس مؤسسة المعاول ) -:
 مكان وسنة التسجيل………………………….. منطقة العمل األساسية للمقاول……………………………..التوكيل الرسمي للشخص الموقع بالنيابة عن المقاول ( يرفق ) -:
 .2حجم األعمال المنفذة من نفس نوع هذا العطاء خالل السنوات الخمسة الماضية مبينة بالشيكل الجديد :ويجب ان تتوافر لدى
المناقص  3مشاري مشابية " بالقيمة والحجم وطبيعة االعمال" بالحد األدنى.
قيمة العمل المنفذ
وصف العمل المنفذ وسنة االنتيا
اسم صاحب العمل
اسم المشروع
2016
2017
2018
2019
2020
المعاول(:اذا كانت المعدات غير مملوكة فيرجى ذكر اسم المؤجر أو اسم البائع المحتمل):

1.3المعدات الضرورية لتنفيذ العمل والم لوب توفيرها من
حالة المعدة
سنة الصن
الرقم نوع المعدة
.1

بيان الملكية (ملك المعاول ،مستأجرة،تحت الشرا )

.2
.3

 1.4مؤهالت وخبرة الموظفين الرئيسيين المرشحين لتنفيذ وإدارة األعمال ( ترفق نسخة السيرة الذاتية) وبحيث يكون الحد االدنى
للطاقم الفني المطلوب من المقاول توفيره في موقع المشروع حسب ما هو وارد في بند  2من الشروط الخاصة االضافية ،وبحيث
يتواجد مهندس الموقع ومشرف المشروع المدني المتدرب بشكل دائم في موقع العمل:
عااادد سااانوات الخبااارة
عدد سنوات الخبرة
االسم
الوظيفة
في وظيفة مماثلة
الم لوبة
 مدير

المشروع

خبنننرة ال تقنننل عنننن 7سننننوات
العمال مشابهة.

ميندس الموق
 ميندس مدني متدرب

 1.5المشاري الحالية قيد التنفيذ لدى الشركة :
اسم المشروع
الرقم
.1

خريج 2020

صاحب العمل

امر المباشرة

مدة التنفيذ

.2
.3
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 1.6أعمال المعاوالت من البا ن المزمع تلزيمها وأسماء المرشحين للقيام بها :
اسم وعنوان المرشع لتنفيذها
قيمة المعاولة من البا ن
الرقم أجاا العمل
.1

مدة العمل في هذا المجال

.2
.3
 1.7إثبات معدرة المعاول المالية (حساب البنوك او في حالة عدم توفر مبالق كافية في البنوك) :مثل حد االقتراض المسرح له به من
قبل البنك او السيولة المالية المتوفرة خارج البنوك" انظر أيضا 17.1ت تأهيل المناقصين -مجلد التعليمات للمناقصين.

الرقم
.1

البيان

المبلق

اثبات المعدرة المالية

.2
.3
 1.8يرجى إع ا معلومات عن أية قضايا قائمة حاليا ا في المحاكم والمقاول طرف بها :
المبلق المتعاضى عليه
سبب الخالف
الرقم ال رف اآلخر
.1
.2
.3
 1.9يجب إرفاق نسخة عن خ ة تنفيذ العمل الامنية واألسلوب المزمع اتباعه في التنفيذ .
يجب ارفاقيا بشكل منفصل
Project Time Plan
خ ة تنفيذ العمل
.1
يجب ارفاقيا بشكل منفصل
أسلوب العمل Statement of Work
.2
مالحظة :ي لب ارفاق السير الذاتية وشيادات االنجااا واالثباات للمعلوماات المدرجاة أعااله ،وبخاالف ذلاك يحال للجياة المشاترية
استبعاد الع ا المعدم من قبل المناقص.
توقي المناقص
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 .7صيغة إتفاقية الععد

(شعار الشركة المنفذة)

اتفاقية الععد
FORM OF CONTRACT AGREEMENT

المشروع :ع ا تنفيذ أشغال صيانة المدارس الحكومية في المدينة
مناقصة رقمRamMun/RM/2021/030 :
ح ررت هذه االتفاقية في هذا اليوم ................الموافل ..............من شير ...........لسنة 2021
بين
الجية المشترية  ..............................................................على اعتباره الفريل األول
و
المعاول  ....................................................................على اعتباره الفريل الثاني
لما كان الجهة المشترية راغبا في أن يقوم المقاول بتنفيذ أشغال المشروع المذكور أعاله ،ولما كان قد قبل بعرض
المناقصة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ االشغال وانجازها وإصالح أية عيوب فيها ،وتسليمها وفقا لشروط العقد،
فعد تم االتفاق بين الفريعين على ما يلي-:
 .1يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه االتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار إليها فيما بعد.
 .2تعتبر الوثائق المدرجة تاليا جزءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية و تتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة:
أ" .كتاب القبول
ب" .كتاب عرض المناقصة "
ت .مالحق المناقصات ذات األرقام )قرار اإلحالة ،ملحق عرض المناقصة ،كفالة حسن التنفيذ والتصنيف ،التأمينات)
ث .شروط العقد (الخاصة و العامة )
ج .المواصفات
ح .المخططات
خ .الجداول المسعرة (جداول الكميات وأية جداول أخرى ).
" .3قيمة الععد المعبولة .......................................................................................................
كتابة........ ......................................................................................................... :
مدة االنجاا  ........................................................................................يوما تعويميا.

 .4إزاء قيام الجهة المشترية بدفع الدفعات المستحقة للمقاول وفقا للشروط ,يتعهد المقاول بتنفيذ األشغال وانجازها
وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها وفقا ألحكام العقد.
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 .5إزاء قيام المقاول بتنفيذ األشغال وانجازها وأصالح أية عيوب فيها وتسليمها ,يتعهد الجهة المشترية بان يدفع إلى
المقاول قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد و باألسلوب المحدد في العقد.
وبناءا على ما تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام هذه االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعاله وذلك وفقا للقوانين
المعمول بها في فلسطين.

الفريل الثاني (المعاول )
التوقي .................................................

الفريل األول (الجية المشترية )
التوقي ..............................................

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

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

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

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

وقد شيد على ذلك .....................................

وقد شيد على ذلك ..................................

التاريخ................................................. :

التاريخ...............................................:
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 .8المواصفات الفنية
 1.0عـــــام
أ -تعتبر المواصفات الفنية الخاصة جزءا ال يتجزأ من وثائق العقد.
ب -تعتمد وحدات النظام المتري فقط عند تطبيق هذه المواصفات.
ت -المواصفات القياسية والمواد المستخدمة :تعتبر الهيئات والمؤسسات العلمية التالية مراجع علمية عامة لهذه المواصفات يتم اعتمادها
ضمن المواصفات الخاصة.
 الجمعية األمريكية الختبار المواد ( - ) A.S.T.Mالمواصفات األردنية.ث -في حال وجود نعص في المواصفات الفنية لبنود االعمال ،تعتمد المواصفات العياسية المعتمدة لألعمال ذات العالقة.

- 1أعمال الخرسانة :يشتمل هذا الباب على المواصفات الفنية ألعمال الخرسانة العادية والمسلحة بشكل عام بما في ذلك أشغال
حديد التسليح وأشغال الطوبار كما هو مبين في المخططات وجداول الكميات وحسب إرشادات مشرف المشروع.
 -1.1شرو عامة

 .1يجوز لمشرف المشروع طلب إجراء االختبارات الالزمة حسب ما يراه مناسبا ا وفي أي وقت يرتضيه على نوعية المـواد أو مواصفاتها أو
مواصفات الخرسانة أو غيرها وعلى المتعهد إجراء هذه االختبارات حاالا وعلى نفقته الخاصة وبدون أي عالوة إضافية مهما بلغ عدد هذه
االختبارات.
 .2موافقة مشرف المشروع على المواصفات ونوعية المواد كل على حده ال تسقط مسؤولية المتعهد عن استيفاء شروط ومواصفات المواد
الناتجة كالخرسانة وغيرها.

 -1.2مواصفات المواد
-1.2.1اإلسمنت:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

يستعمل اإلسمنت البورتلندي العادي ما لم تنص المواصفات على خالف ذلك.
جميـع األكياس المفتوحـة أو التـي فتحت أثناء نقلها أو تخزينها ال يمكن استعمالها في الخرسانة المسلحة ،إال أنه يمكن استعمالها في
أعمال أخرى كالمدات األرضية والخرسانة العادية.
اإلسمنت السائب :سواء الوارد إلى الموقع أو المنساب من أكياسه األصلية ال يمكن تعبئته في أكياس جديدة.
مـن حق مشرف المشروع إجراء االختبارات الالزمة على اإلسمنت الذي مضى على تخزينه أكثر من  60يوما ومهما بلغ عدد هذه
االختبارات فإنها تتم على حساب المتعهد.
إذا شك اإلسمنت شكا ا ابتدائيا ا وتجمع في حبيبات فيجب عدم استعماله في الخرسانة والمونة مطلقا.ا
ال يمكـن في أي حال من األحوال استعمال نوعين من اإلسمنت في نفس الصبة ويعتبر هذا العمل مرفوضا ا إال إذا وافق مشرف
المشروع على ذلك.

-1.2.2الحصمة  :يجب أن تكون الحصمة المستعملة في األشغال من منتوج تكسير الحجر القاسي ويجب أن تكون الحصمة خالية
من األتربة والمواد القابلة للذوبان في الماء والمواد العضوية أو أي مواد أخرى تؤثر على قوتها أو على قوة الخرسانة ،ولمشرف
المشروع الحق في رفض أي كمية ال تنطبق مع المواصفات أو يراها غير مناسبة لالستعمال.
أوالا -الحصمة الناعمة :هي الحصمة الناعمة التي تمر من منخل ( )16/3بوصة ويمكن الحصول عليها من طحن الحصمة
الجوزية ،يجب للحصمة أن:
 .1ال تحتوي على أي شوائب وأمالح تؤثر على قوة الخرسانة.
 .2ال تزيد نسبة الطين المتحجر بها عن ( )%1وال تزيد نسبة المار من منخل  200عن (.)%15
 .3توفي نسبة الحصمة الناعمة بجدول التدريج الحبيبي التالي:
المنخل
 %المارة من المنخل

"8/3
100

رقم)(4
90-100

رقم)(8
60-100

رقم)(16
30-100

رقم)(30
15-100

رقم)(50
5-45

رقم)(200
صفر-15

ثانيا ا -الحصمة الخشنة:هي تلك الباقية على منخل ( )3/16بوصة وتتفق مع جدول التدريج للحصمة الخشنة ،وعلى الحصمة
الخشنة:
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.1
.2
.3
.4
.5
.6

أن تكون خالية من الطين المتحجر.
أن ال تزيد المواد المارة من منخل  200عن ( )%1بالوزن.
أن ال تقل قوة كسر مادة الحصمة عن ضعفي القوة المطلوبة للخرسانة المستعملة.
أن ال تزيد نسبة امتصاص الماء عن ( )%3بالوزن.
أن ال يقل الوزن النوعي عن ( 2.5طن) للمتر المكعب الواحد.
يكون التـدرج الحبيبي لها هو أحد التدرجات التالية ،ولمشرف المشروع الحق إضافة أو إلغاء أي تدرج إذا اقتضى األمر وحسب نوع
الخرسانة المستعملة.

المنخل
"½2
"2
"½1
"1
"4/3
"1/2
"8/3
رقم)(4
رقم)(8

تدرج)(1
100
95-100

النسبة المئوية المارة من المنخل
تدرج)(3
تدرج)(2
100
99-100

35-70

100
95-100

35-70
10-30
-5صفر

تدرج)(4

100
95-100

25-60
10-30
صفر-5

صفر-10
صفر-5

20-55
صفر-10
صفر-5

تدرج)(5

100
90-100
40-100
صفر-10
صفر-5

-1.2.3ما الخل :

 .1يجب أن يكون ماء الخلط خاليا ا من الشوائب أو الطحالب ومن األمالح الضارة وأن يكون صالحا ا للشرب وخاليا ا من المواد العضوية.
 .2إن نسبة الماء إلى اإلسمنت يجب أن ال تتعدى النسب التي يحددها مشرف المشروع في الموقع وحسب نوع الخرسانة.

-1.2.4حديد التسليع:
.1
.2
.3
.4
.5

يكون جميع الحديد المستعمل بالخرسانة باستثناء الكانات من النوع المبزر العالي الجهد ،ويكون إجهاد الخضوع للحديد  4200كغم/
سم 2أما حديد الكانات فقط فيكون من النوع العادي األملس ويكون إجهاد الخضوع لهذا الحديد  2800كغم /سم.2
يجـب أن يكـون كافة الحديد المستعمل على الموقع للتسليح أو لغيره نظيفا ا غير مطلي أو مغطى بالشحومات أو اإلسفلت أو الزيوت أو
غيرها من المواد العضوية.
يجـب أن يكون كافة الحديد المستعمل على الموقع للتسليح أو لغيره خالي تماما ا من الصدأ ،ويحق لمشرف المشروع طلب تنظيف
الصدأ عن الحديد بواسطة فرشاة سلك ،وعند الموافقة على استعمال الحديد المنظف سوف يقتصر استعماله على األعمال غير الهامة
حسب إرشادات مشرف المشروع.يجب على المتعهد أخذ موافقة مشرف المشروع على استعمال حديد التسليح قبل البدء باستعماله.
يجب أن ال تكون القضبان مشققة أو ملتوية وال يجوز إصالح ذلك بالثني أو بالطرق قبل أو خالل استعمال الحديد.
يحق لمشرف المشروع التأكد من األقطار المختلفة للقضبان باستعمال أي أدوات قياس دقيقة في أي وقت.

 -1.3أصناف الخرسانة
 .1فيما يلي جدول يبين أصناف الخرسانة التي يراد استعمالها
الرقم

نوع
البا ون

أدنى معاومة
كسر للمكعب
2
كغم /سم

أدنى معاومة كسر
للمكعب للخل ات
2
التجريبية كغم /سم

الحد األدنى لإلسمنت
المستعمل بورتلندي
كغم

نسبة وان الما
العصوى إلى وان
اإلسمنت

أقصى هبو
مسموح به

1
2
3

B250
B200
B150

250
200
150

287
230
180

360كغم
310كغم
220كغم

0.7
0.8
0.9

8سم
9سم

 -1.4الخل
-1.4.1شرو عامة:
 .1جميع أعمال الصب يجب أن تتم باستعمال خرسانة جاهزة من مصنع يوافق عليه مشرف المشروع ،أو باستعمال الخلط المركـزي
بالموقع .يسمح الخلط بآالت ميكانيكية في الموقع ألعمال خرسانة التصفيح خلف الحجر فقط بموافقة مشرف المشروع وال يسمح بتاتا ا
الخلط اليدوي.
 .2يجب أن ال يتم خلط أي خرسانة أو طينة إذا كانت درجة حرارة الجو أقل من أربعة درجات مئوية أو أكثر من  35درجة مئوية.

-1.4.2الخل في موق العمل:
 .1تتم جميع أعمال الصب بعد أخذ موافقة خطية بذلك على نماذج معدة لهذه الغاية وال تتم أية أعمال صب بعد ذلك.
 .2يجب خلط الخرسانة بالكميات الالزمة لالستعمال الفوري وال يجوز استعمال الخرسانة التي بدأت تتجمد أو التي ال تكون مكانها بعد
نصف ساعة من إضافة الماء اليها فيما يختص بالخرسانة غير المهزوزة ،وإذا كانت الخرسانة مهزوزة يجب أن تكون في مكانها بعد
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ساعة واحدة من إضافة الماء إليها وال يسمح بإعادة ترطيب الخرسانة بإضافة الماء أو بوسائل أخرى وال يجوز استعمال الخرسانة
التي ليست ضمن حدود التكوم المبينة وقت صبها ويجب التخلص منها وفقا لما يأمر به مشرف المشروع.
 .3يمكن خلط الخرسانة في موقع العمل في مصنع خلط مركزي أو في خالطات مركبة على شاحنات وينبغي أن تكون الخالطة ذات
نوع وسعة معتمدين.
 .4يجب خلط جميع مكونات الخرسانة لفترة ال تقل عن دقيقة ونصف بعد إضافة جميع المواد إلى الخالطة بما في ذلك الماء.

 1-5الخرسانة م الدبش :حيث يطلب صب الخرسانة مع الدبش يجب أن يكون الحجر من النوع المزى القاسي
الخالي من الكمخ والمواد الضارة ويكون قطع محاجر ذو أطراف حادة وليست ملساء ويجب غسله قبل وضعه
بالخرسانة .تكون الخرسانة مع الدبش من النوع المحدد في جدول الكميات وبحيث تصب أوالا طبقة من الخرسانة ثم
يوضع ضمنها الدبش على أن ال يزيد أكبر بعد لقطعة الدبش عن ( 15سم) ألي اتجاه وال تقل المسافة بين قطعة
الدبش واألخرى سواء في االتجاه العمودي أو األفقي عن ( 5سم) وال تزيد كمية الدبش بأي حال عن ( )%30من
حجم الخرسانة.
-2

أعمال العصارة

ا-
ا1-

المواد
االسمنت

-1
-2

يستعمل االسمنت البورتالندي العادي ما لم تنص المخططات على غير ذلك.
من حق مشرف المشروع اجراء االختبارات الالزمة على االسمنت الذي مضى على تخزينه اكثر من  180يوما ومهما بلغ عدد هذه
االختبارات فانها تتم على حساب المقاول.
اذا شك االسمنت شكا ابتدائيا وتجمع في حبيبات فيجب عدم استعماله.

ا2-

الركام الناعم  :يكون الركام الناعم المستعمل اما من الرمل الطبيعي السليسي ،او ناتج كسر الحجر الطبيعي ،او من خلنيط
منهما ،علنى ان يكنون ذلنك الركنام خالينا منن المنواد الضنارة والتني لهنا تنأثير عكسني علنى معندل تصنلب ومتاننة ومظهنر
القصارة كنالمواد الطبيعينة وامنالح الكبريتنات وامنالح الحديند والمنواد العضنوية والمايكنا وخالفهنا ،ويجنب ان تنورد منهنا
عينات الى المختبر على حساب المقاول ويجب ان تكون بالتدريج العام التالي:
النسبة المئوية للمار بالوان
ال بعة الناعمة
ال بعة الخشنة
سعة او رقم المنخل
100
رقم 008
100-90
100-90
رقم 010
100-90
رقم 016
ال يزيد عن %30
ال يزيد عن %30
رقم 050
25-5
25-5
رقم 100

ا3-
ا4-

الما  :يجب ان يكون من النوع النظيف خاليا من االمالح والمواد الضارة.
مسحوق االلوان :يجب ان يكون مسحوق االلوان المستعمل في القصارة او رشة الشبريز من النوع الثابت النذي ال يتغينر
او يخف لونه من حرارة الشمس او العوامل الجوية.
المادة الملينة :تكون من مصدر يوافق عليه مشرف المشروع والمختبر بحيث تقلل من نسبة الماء لالسمنت فني الخلطنات
وتخفف من التشققات السطحية في القصارة وتضاف مع الخلطنات فني جمينع الوجنوه حسنب تعليمنات الصنانع او تعليمنات
مشرف المشروع .وتورد الى الموقع في علبها االصلية مختومة ومغلفة.
الشبك المعدني وشبك الدجاج :يستعمل الشبك المعندني للسنقوف االصنطناعية المطلنوب قصنارتها ومنن اننواع هنذا الشنبك
(اكسبنديد ميتل) .اما شبك الدجاج يستعمل لتسليح الوصالت بين المنواد المختلفنة وفني الزواينا اذا لنم تصنب قطعنة واحندة
وكذلك بين جدران الطوب واالعمدة ،والجسور واالعمدة ،وحيثما يلزم .ويكون شبك الدجاج مجلفن ال يتجاوز قطر فتحتنه
(15ملم) وتثبت الشرائح بواسطة مسامير وتكون بعرض (20سم) على االقل والمسافة بين مسمارين يجب ان ال تزيد في
نفس الجهة عن ( 50سم) ويثبت الشبك بحينث ينغمنر كلينا فني وجنه القصنارة االول .امنا بالنسنبة للشنبك المعندني فيحضنر
باالقيسة المطلوبة ويثبت بالمسامير الفوالذية.

ب-

العينات  :على المقاول ان يقوم بعمل عينات النواع القصارة المطلوبة قبل البدء بالعمل بوقت كاف ليقنوم مشنرف المشنروع
بالكشف عليهنا ولمشنرف المشنروع الحنق فني طلنب تبنديلها او تبنديل الصنناع حتنى الحصنول علنى مصننعية منن المسنتوى
المطلوب ويجب ان تكون تلك العينات بمساحات كافية العطاء فكرة تامة عن مستوى المصنعية.

ج-

تنظيف الجدران  :تنظف الجدران منن اينة منواد غريبنة وتنزال الخرسنانة الناتئنة وتخشنن الجندران بفراشني حديدينة وتننكش
الفراغات والفواصل وترش الجدران بالماء قبل المباشرة بالقصارة وكذلك تسلح الوصالت والفواصل وأينما يلزم.

-3

ا5-
ا6-
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العصارة الداخلية :تعمل القصارة الداخلية ثالثة وجوه على الشكل التالي:
د-
الوجه االول :يعمل بسماكة ال تقل عن (5ملنم) بموننة منن االسنمنت والرمنل نسنبة (( )4:1اي ان يحتنوي المتنر المكعنب منن الطنين
على  400كغم من االسمنت) مضافا اليها مادة ملينة وحسب ارشادات مشرف المشروع ويعمل هذا الوجه بواسطة القاء المونة قذفا
على االسطح بقوة ويرش ذلك الوجه بالماء لمندة ثالثنة اينام متوالينة بحينث يبقنى رطبنا طنوال تلنك المندة وال يسنمح بالمباشنرة بعمنل
الوجه الثاني قبل مرور اربعة ايام على انجاز الوجه االول.
الوجه الثاني :تعمل ودعات على الجدران بشكل مساطر عمودية عرض (10سم) تمتند منن االرض لغاينة السنقف اي يسنمح بعملهنا
على دفعتين ويجب ان تكنون هنذه الوداعنات شناقولية واسنطح جمينع الودعنات بمجموعهنا علنى مسنتوى واحند ويسنتعمل الخنيط فني
ضبط الودعات في المسافات التي تزيد عن ( )5,00م ثم يعبأ بين الودعات وتكمل القصارة بحيث يراعني ان تكنون (5-3منم) اقنل
من وجه حلوق االبواب ويحزز هذا الوجه بالمسطرين عرضا وارتفاعنا المكانينة تماسنك الوجنه الثناني ،وال تقنل سنماكة هنذا الوجنه
عن (12-10ملم) .تكون المونة لهذا الوجنه منن االسنمنت والرمنل نسنبة ( )6:1مضنافا اليهنا منادة مليننة وحسنب ارشنادات مشنرف
المشروع .يترك هذا الوجه حتى يجف ويسقي بالماء لمدة ال تقل عن ثالثة ايام بحيث يبقى رطبا بشكل مستمر.
الوجه الثالاث :يعمنل بسنماكة (5-3ملنم) فنوق الوجنه الثناني بموننة منن االسنمنت والرمنل نسنبة ( )4:1مضنافا اليهنا منادة مليننة حسنب
ارشادات مشرف المشروع على ان يستعمل الرمل السيليسي الناعم مع هذا الوجه بنسبة ( .)%50يصقل هذا الوجه بعد جفافه بكنف
اللباد على ان تكون القصارة مستوية افقيا وشاقوليا ومسح مع حلوق االبواب ويجب ان ال يظهر اية خشونة على هذا الوجه.
ه  -العصارة الخارجية :تعمل القصارة الخارجية للجدران ثالثة وجوه حسب مواصفات القصارة الداخلية اال ان المونة تكون بنسبة
( )4:1لجميع الوجوه مضافا اليها مادة ملينة مانعة للنش ويجب ان تكون مانعة لنش الماء.
و-
و1-
و2-

العصارة العاالة للما
تعمل القصارة العازلة للماء ثالثة وجوه وحسب مواصفات القصارة الداخلية اال ان المونة تكون بنسبة ( )2:1لجميع الوجوه.
يضاف مع المونة في جميع الوجوه مادة عازلة للماء ) (PODLO FEBPROFFاو ما يعادلها حسب موافقة مشرف
المشروع والمختبر.
بعد قصارة الوجه االخير يصقل بالمالج (صقال عربي) حتى تجف القصارة اثناء الصقل ويصبح بسطوح ملساء.

ا-
ز1-

رشة الشبريا
ت عمل رشة (الشبريز) بعند الوجنه النهنائي منن القصنارة وتكنون منن االسنمنت االبنيض الكلسني القاسني و(كنوارتس) بنسنبة
( )2:1وترش بالماكنة الخاصة (ترولين).
يجب ان تكون الرشة منسجمة مع بعضها البعض من حيث السماكة والخشونة والمظهر.
تعمل الفواصل في االماكن واالشكال الموضحة على المخططات وبحسنب طلنب مشنرف المشنروع بحينث تكنون مسنتقيمة
ومتعامدة مع بعضها البعض وكذلك تعمل الزمالت في االماكن الالزمنة فني الزواينا وحيثمنا يطلنب بحينث تكنون بنالعرض
المطلوب وخطوط مستقيمة دون اي تعرج وتدهن الفواصل والزمالت املشن باللون المطلوب بدون عالوة.

ط1-

المون
يجب خلط المون بكميات قليلة يمكن اسنتهالكها خنالل مندة ال تزيند عنن نصنف سناعة وتنرفض جمينع المنون التني يمضني
عليها اكثر من تلك المدة وال يسمح باضافة االسمنت اليها واعادة خلطها.
ال يسمح باستعمال المون الساقطة اال اذا التقطت مباشنرة عنن اسنطح نظيفنة قبنل ابتنداء تماسنكها وال يسنمح باسنتعمالها اذا
التقطت عن التراب واذا امتزجت باية مادة اخرى.

ي-

التصليحات حول الثعوب :على المتعهد ان يقوم باصالح القصارة وتضبيطها حول الثقوب والفتحات التني تعمنل بالجندران
من اجل مختلف التأسيسات الكهربائية والتمديدات الصحية وخالفها حتى اذا كانت تلك التأسيسات غير مشمولة ضمن هنذا
التعهد وعلينه عمنل لحامنات القصنارة منع النبالط وبنالط البورسنالن وجمينع االشنغال االخنرى بشنكل دقينق ومضنبوط وال
يتقاضى عن ذلك اية اجرة او عالوة.

ك-

سعاية العصارة :يجب المثابرة على رش القصنارة بمختلنف انواعهنا بالمناء بصنورة مسنتمرة لمندة ال تقنل عنن عشنرة اينام
وبشكل يضمن دوام وجودها رطبة طيلة هذه المدة.

ل-
ل1-

شرو عامة
ترفض اقسام القصارة التي ال تتفق من حيث نظافة ودقة المصنعية مع هذه الشروط وكذلك ترفض جميع اجنزاء القصنارة
التي يظهر فيها اي تشنقق او تموجنات او عندم اسنتواء فني السنطوح او يسنمع لهنا صنوت اخنن عنند الضنرب عليهنا او ان
يكون بها اي عيب اخر وعلى المتعهند ان يزينل تلنك االجنزاء كاملنة ويعيند قصنارتها منن جديند بالشنكل الصنحيح المقبنول
وحسب تعليمات مشرف المشروع.
ال يسنمح بالمباشنرة بننأي وجنه مننن وجنوه القصنارة قبننل انهناء الوجننه النذي يسنبقه كننامال وبشنكل مقبننول وحسنب التعليمننات
والمواصفات.
يجب ان تكون سطوح القصارة مستوية وشاقولية ويجب ان تكون الزوايا في سطوح القصارة قوائم.

و3-

ز2-
ز3-

ط2-

ل2-
ل3-
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ل4-
ل5-
ل6-

يجب ان يرش كل وجه من القصارة بالماء بغزارة قبل المباشرة بقصارة الوجه الذي يليه.
يجب ان تكون السالحات وحواف االعمدة والجسورة بخطوط خالية من اي تعريج.
يجب ان تحفظ العدة واالوعية والسطوح نظيفة تماما ويحظر استعمال الساقط اثناء عملية القصارة.

م-
م1-

ن-
ن1-
ن2-

شبكة خريس والتحشية فوق التمديدات
قبل مباشرة القصارة يستعمل الشبك المعدني المجلفن ) (Galvanizedبعرض (20سم) وفتحات سداسنية (15-10ملنم)
لربط جدرا ن الطنوب باالعمندة المسنلحة او بالجسنور المسنلحة وفنوق التمديندات الكهربائينة ومواسنير المناء وحيثمنا يتوقنع
حدوث تشققات حسب تعليمات مشرف المشنروع ويثبنت الشنبك بمسنامير فوالذينة علنى ابعناد (50سنم) منن الجهتنين تثبيتنا
جيدا.
كما ويجب وضع زوايا معدنية مثبت على اطرافها شبك وذلك علنى جمينع زواينا الجندران البنارزة وحيثمنا يطلنب مشنرف
المشروع  .قبل المباشرة باعمال القصارة على المتعهد ان يقوم بتحشية جميع الثقوب والخطوط الممدودة ضنمنها المواسنير
باالسمنت والرمل نسبة ( )3:1من جميع الجهات لغاية مستوى وجه الحائط.
االسعار والكيل
تشمل اسعار القصارة وتغطي جميع المواد والمصنعيات والصقايل واالدوات الالزمة للعمل.
تكننال اشننغال القصننارة كيننل هندسننيا صننافيا لالجننزاء التنني نفننذت فعننال بعنند حسننم جميننع الفراغننات التنني تزينند مسنناحتها عننن
( )0.10متر مربع ويؤخذ االرتفاع من فوق البانيل.
ال يدفع عالوة سواء لقصارة الجسور باالسقف وللمساحات الصغيرة وخالف ذلك وتكال جميعها دون تفرقة.
الشبك المعدني لزوايا الجدران البارزة يكال بالمتر الطولي وال يحسب ركوب الصفائح فوق بعضها.
السقوف االصطناعية من القصارة والشبك المعدني تكال كيال هندسيا صنافيا ويعتبنر السنعر شنامال لتقنديم وتركينب الهيكنل
الحديدي كامال مع تقديم وتركيب الشبك المعدني والقصارة ثالثة وجنوه خشننة ووجنه نناعم وجمينع منا يلنزم النجناز العمنل
على اكمل وجه.
تعتبر اسعار القصارة شاملة لجميع اعمال النجف او التنقينر او ازالنة االسنالك او اي جسنم اخنر يطلنب مشنرف المشنروع
ازالته وكل ما يلزم التمام العمل على احسن وجه ممكن.

-3

اعمال الدهان وال راشة

ا-
ا1-

المواد
يجب ان تكون المواد المستعملة في اعمال الدهان مثل الزيت ،اكسنيد الزننك ،االسنبيداج ،خالصنة التربنتيننا ،النورنيش ...
الخ .من اجود االصناف.
يجنب ان تكننون النندهانات المسنتعملة لجميننع الوجننوه مننن تحضنير المصننانع الوطنيننة المحليننة ،شننريطة اخننذ موافقننة مشننرف
المشروع الخطية على النوعية.
يجننب ان تننورد جميننع اصننناف النندهانات ضننمن غالفاتهننا االصننلية وتفننتح باشننراف مشننرف المشننروع وال يسننمح مطلقننا
باستعمال الدهانات تحضير اليد (الكسر) واذا اريد الحصول على الوان اخرى ال توجد في الدهانات الجاهزة فيجب ان يتم
ذلك بواسطة خلط الدهانات الجاهزة ببعضها البعض وال يسمح بتخفيف الدهانات بأية مادة او اضافة اية مادة اخرى اليهنا.
ويجب اتباع التعليمات الموضحة في الكتالوجات الرسمية التي تبين طريقة االستعمال وال يجب التصرف بمنا يتنناقض منع
مواصفات الشركة الصانعة اال بموافقة مشرف المشروع.

ب-
ب1-
ب2-

شرو عامة
تكون الوان الدهان حسب اختيار مشرف المشروع أو المالك.
يجب ان ال يباشر بالدهان في اي جزء من المبنى قبل ان يتم جفافه تماما وتنجز جميع االعمال التكميلية في الجزء التي قد
تسبب الحاق اي تلف في الدهانات او عرقلة تنفيذه بالشكل الصحيح.
على المقاول ان يقنوم بناجراء جمينع االصنالحات حنول الفتحنات والتمديندات والتأسيسنات لمختلنف االشنغال حتنى التني لنم
تدخل ضمن هذا التعهد ويكنون اصنالحها بشنكل منتقن وبكنل عناينة ودقنة لكني ال يظهنر اي فنارق بنين تلنك االمناكن وبقينة
الجدران وال يدفع اي عالوة لتلك االصالحات.
يجب ان ال يقوم المقاول بأي مرحلة من مراحل الدهان قبل انجاز المرحلنة التني تسنبقها ويكشنف عليهنا مشنرف المشنروع
ويستلمها ويجب ان يتمشى المقاول بالتعليمات التي تعطى له من قبل مشرف المشنروع وذلنك لتميينز مراحنل الندهان وفني
حالة مخالفة المقاول لتلك التعليمات يتحمل مسؤولية اعادة الدهان الي جزء من االجزاء ما لم يقتنع مشرف المشروع بأنها
انجزت بالشكل الصحيح.
يجب ان ال يباشر بأي وجه من اوجه الدهان قبل ان يجف الوجه الذي يسبقه.
على المقاول ان يزيل بقع الدهان اوال بأول قبل جفافها وتماسكها على االرض والزجاج وعليه ان يقوم بفرش حصائر في
الغننرف اثننناء عمليننة النندهان وبعنند انجنناز اعمننال النندهان عليننه ان يقننوم بتنظيننف البقننع التنني علقننت علننى الننبالط والزجنناج
وااللمنيوم والمنجور.
على المقاول ان يزود الورشة بالدهانات علنى دفعنات كنل دفعنة تكفني السنتهالك جنزء منن المبننى وتعنرض علنى مشنرف

م2-

ن3-
ن4-
ن5-
ن6-

ا2-
ا3-

ب3-
ب4-

ب5-
ب6-
ب7-
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المشروع ليتحقق من انواعها وكمياتها ويسجلها في سجل خاص وتوضع في مسنتودع خناص وينتم اخنراج المنواد الالزمنة
لالستهالك اليومي باشراف مشرف المشروع او من ينوب عنه.
ج-
ج1-
ج2-
ج3-
ج4-
ج5-
ج6-
ج7-

الدهان على المنجور الخشبي
يحف المنجور حفا بورق الزجاج حتى النعومة المطلوبة وتحرق جميع العقد وتدهن بالشلق.
يدهن وجه اساس بزيت الكتان الصافي من نوع معتمد دون تخفيفه بالتربنتين.
يمعجن المنجور وجهين متتاليين بمعجونة من جزئين اسبيداج وجزء واحد مسحوق اكسيد الزننك وتعجنن بزينت بنزر الكتنان
والتربنتينا والورنيش ويحف بورق الزجاج وينعم بعد كل وجه.
يدهن وجه زياتي ) (Under Coatجاهز دون تخفيفه بأية مادة.
بعد جفاف الوجه االول ينعم بورق الزجاج وتفقد االماكن الالزمة بالمعجونة وتترك حتى تجف.
يدهن وجه ثاني بنفس مواصفات الوجه االول كما ورد اعاله.
يدهن وجه نهائي زياتي (Finish Glossدون تخفيفه بأية مادة ويجب ان ال يترك اي اثر للفرشاية او تمشيح.

د-
د1-
د2-
د3-
د4-

الدهان الاياتي لالعمال الحديدية
يحف الحديد وينظف بفرشاة الفوالذ ثم يؤسس (بالمنيوم) دون تخفيفه بأية مادة.
تفقد االماكن الالزمة بالمعجون لتغطية اي من الفجوات.
يدهن وجه اول زياتي خاص الشغال الحديد دون تخفيفه بأية مادة.
يدهن وجهين الثاني والنهائي .خاص لالشغال الحديدية دون تخفيفه بأية مادة.

ه-

الاادهان الاياااتي علااى الجاادران :تحننف الجنندران المننراد دهنهننا بننورق الزجنناج او حجننر النننار حتننى تننزال جميننع البننروز
والخشنونة عنن وجننه القصنارة وتؤسنس اسنناس ) (Wall Primerوتندهن ثالثننة وجنوه باالضنافة لننوجهين معجننة بنننفس
الطريقة والشروط المذكورة الشغال النجارة ويكون الوجه االخير اما مطفي او المع حسب الطلب.

و-
و1-

دهان االملشن للجدران
يجب ان يكون االملشن من النوع البالستيكي ) (P.V.Aيصنلح للندهان النداخلي والخنارجي علنى السنواء يمكنن لمسنه بعند
نصننف سنناعة ويننتم جفافننه خاللننه اربعننة سنناعات ويتننرك علننى الجنندران طبقننة بالسننتيكية مرنننة ذات مسننامات ويتننرك علننى
الجدران طبقة بالستيكية مرنة ذات مسامات ويصلح للغسيل بالماء وال يتنأثر بالصنقيع او حنرارة الشنمس ويجنب ان يكنون
من صنع احدى المصانع االجنبية الشهيرة او مصنوع محليا بامتياز من احدى المصانع العالمية.
تحف الجدران المراد دهنها بورق الزجاج او حجر النار حتى تزال جميع البروز والخشونة من وجه القصارة.
يدهن وجه اول من الباندرول ( %40 + %30+تربنتين) وبعد جفاف الوجه تمعجن جميع الشنقوق بمعجنون يحضنر منن
االسبيداج ويجبل باالملشن.
يدهن الوجه الثاني من الدهان اما املشن او سوير كريل او حسب طلب مشرف المشروع وبعد جفافه يدهن الوجنه النهنائي
بحيث يكون بااللوان المطلوبة وال يترك اي اثر للتمشيح على الجدران.
ال يسمح بتخفيف الدهان بالماء اال اذا نصت مواصفات الشركة المنتجة على ذلنك صنراحة وبهنذه الحالنة ال يسنمح بتجناوز
النسبة المصرح بها من قبل الصانع.
يجب تركيب قطع خشبية (بيش) على الجدران بمسنتوى المقاعند فني غنرف التندريس وغنرف المكاتنب وذلنك حفاظنا علنى
دهان الجدران بحيث تكون هذه القطع بعرض (5سم) ومدهونة دهان زياتي حسب المنصوص عليه في مواصفات الندهان
على المنشور الخشبي.
في حالة الجدران الخارجية يدهن وجهين من السوبر كريل او االملشن وحسب مواصفات الشركة الصانعة للدهان وحسب
شروط مشرف المشروع.
للحمامنات والمطنابخ يسنتعمل دهنان ) (Acrynolويعمنل وجنه منن البنندرول ووجهنين منن االكريننول Acrynol Anti-
).)Fungus
دهنان تمبننورتكس :ينندهن وجننه واحند مننن سننوبر كريننل وذلننك للجندران الخارجيننة ثننم وجننه ثناني دهننان مننن تمبننورتكس امننا
بواسطة الرش ) (Sprayاو بواسطة الروللر.

ا-
ز1-
ز2-
ز3-

دهان االملشن م المعجنة
تكون مواصفات الدهان بنفس المواصفات في المادة السابقة.
تحف الجدران وتدهن بوجه تأسيسي بالستيكي خاص العمال االملشن.
تمعجن الجدران وجهين طلس بالمنالج منن معجوننة بالسنتيكية جناهزة الصننع ومصننوعة (خصيصنا العمنال االملشنن منع
الحف والتنعيم بعد كل وجه).
تدهن الجدران وجهين املشن حسب مواصفات الوجهين الثاني والثالث في البند السابق.

و2-
و3-
و4-
و5-
و6-
و7-
و8-
و9-

ز4-

ج -االسعار والكيل :تعتبر االسعار الفردية الشنغال الندهان شناملة لتكناليف منواد واجنور االيندي العاملنة والصنقايل واالدوات
وجميع ما يلزم النجاز العمل على اكمل وجه ،و تكال اشغال الدهان كيال هندسيا صافيا بعد حسم جميع الفراغات.
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 -5أعمال صيانة التشععات:
 -1-5المواد
 1-1-5المادة المستعملة لملئ الشقوق تتكون من مواد بولي يوريثلين ) (Polyurethaneيتميز بمرونة عالية دائمة ومعامل
مرونة منخفض صالحة الستعمال للتشققات الرأسية واألفقية تستعمل لوحدها وليست بحاجة إلى مواد أخرى للتأسيس .ويستعمل
لتعبئة الشقوق في الجدران الخرسانية وفي جدران الحجر.
 -2-1-5طريقة العمل.
 .1إزالة أجزاء الخرسانة أو الحجر المتفتتة.
 .2حفر الشقوق على شكل حرف  Vوبعمق 1سم
 .3غسل الشقوق وتنظيفها جيدا ا وتركها حتى تجف
 .4تملئ الشقوق بمالئ الشقوق المكون من مواد البولي ايثلين وذلك حسب تعليمات الشركة المصنعة.

 -6الكحلة:
 -1-6أنواع الكحلة:
 -1الكحلة المتساطحة ) :(Flushتكون هذه الكحلة متساطحة تماما ا مع وجه الحجر ومصقولة جيداا.
 -2الكحلة المقعرة (العادية  :)Grooved -يكون التقعنر نصنف دائنري الشنكل وبقطنر ( )5مليمتنرات وبعمنق ( )3مليمتنرات عنن
سطح الحجر تقريباا.
 -3الكحلة الغائرة ( :) Recessedتكنون بنالعرض والعمنق المنصنوص عليهمنا فني جنداول الكمينات ،علنى أال يقنل عرضنها عنن
سماكة الحلول بأكثر من ( )4مليمترات.
 -2-6المواد:
 -1المالط :يتكون المالط المستعمل ألغراض التكحيل من خليط اإلسنمنت األبنيض والركنام النناعم (النذي يعنادل مقاسنه االعتبناري
األكبر  1.18مليمتراا) بنسبة ( ،)1:2على أن يضاف إليه خضاب التلوين إذا تطلب ذلك.
 -2المضافات :تستعمل مع المالط مضافات لغاية تحسين قابلية التشغيل وزيادة الكتامية ) (Tightnessوبموافقة مشرف
المشروع.
 -3-6ريعة العمل:
ا
ا
ا
 -1تحرر الحلول إما يدويا أو آليا باستخدام أقراص الكوربورندم ،وذلك لعمق ( )15مليمترا من مستوى سنطح الحجنر أو زملتنه،
ويراعى عدم تثلم حواف الحجر أثناء العمل.
 -2تنظف الحلول جيدا ا بفرشاة السلك إما يدويا ا أو آلياا ،وتغسل بعدها مباشنرة بالمناء منع مالحظنة اسنتخراج أسنافين البنناء المتبقينة
بين الحلول بشكل كامل ودقيق.
 -3ترطب الحلول بالماء قبل المباشرة بعملية الكحلة.
 -4تعبأ الحلول بالمالط بشكل جيد ،ويترك حتى يشك.
 -5للكحلة المتساطحة يتم صقل الحلول بالدلك المستمر باستعمال أدوات التكحيل المصنوعة منن المطناط )،(Rubber-jointer
والترطيب بين الحين واآلخر ،حتى الوصول إلى سطح مصقول تماماا.
 -6للكحلننة المقعننرة يننتم صننقل الحلننول باسننتعمال أداة التكحيننل المصنننوعة مننن قضننيب ألمنيننوم قطننره ( )5مليمتننرات والمسننطرة
الخاصة ،بحيث تكحل الحلول األفقية أوالا ثم الرأسية ،على أن تراعى استقامة خطوط الكحلة وتعامندها وتوازيهنا ،وينتم صنقل
الحلول بالدلك المستمر والترطيب بين حين وآخر حتنى الوصنول إلنى سنطح ذي لنون رمنادي غنامق تمامنا ا وبموافقنة مشنرف
المشروع.
 -7للكحلة الغائرة يتم صقل الحلول باستعمال أداة تكحيل مصنوعة من قضيب معدني على أال يقل قطره عن سماكة الحلول بأكثر
من ( )4مليمترات ،وعلى أن يراعي ما ورد في البند الفرعي (و )411/3/أعاله.
 -8يراعى عدم استعمال المركبات الكيميائية (األكسيد) إلضفاء الشكل واللون النهائيين على الكحلة المقعنرة (العادينة) أو الغنائرة،
إال إذا ورد نص صريح خالفا ا لذلك في جدول الكميات.
 -9تسقى الكحلة باستمرار ولفترة ال تقل عن سبعة أيام متتالية بعد االنتهاء من صقلها.
 -10يحظر القيام بأعمال التكحيل في الجو البارد الذي تقل فيه درجة الحرارة عن ( )4درجات مئوية.
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 -7أعمال البال :
أ .المــواد
 .1اإلسمنت :يجب أن يكون بورتلند مطابقا للمواصفات القياسية البريطانية إلسمنت البورتلند.
 .2اإلسننمنت ا ألبننيض :يجننب أن يكننون مطابقننا للمواصننفات القياسننية البريطانيننة إلسننمنت البورتلننند ويكننون مطابقننا للمواصننفات القياسننية
البريطانية إلسمنت البورتلند ويكون من مصدر معتمد يوافق عليه مشرف المشروع.
 .3الموزاييك :يجب أن يكون ناتجا عن تكسير حجر الرخام المحلي إال إذا ذكر ذلك ،أبيض أو ملون ويكون باالقيسة المطلوبة.

ب .تحضير األرضيات :يطم تحت البالط فوق المدات األرضية أو العقدات لغاية المنسوب المطلوب بالرمل والعدسية بنسنب حسنب
موافقننة مشننرف المشننروع وينندك لضننمان عنندم إبقنناء أي فجننوات تحننت الننبالط .كمننا ويجننب عننزل أرضننيات الحمامننات بواسننطة
التزفيت بالخيش قبل تركيب البالط.
ج .وصف عام للبالط
 .1يجب أن يكون البالط بمختلف أنواعه ومقاييسه متقن الصنع قائم الزوايا خاليا من الفتال وصنحيح الوجنه واألطنراف بحينث
إذا وضع أي بالط على وجه بالطة أخرى تنطبق عليها تماما دون أن يكون أي فراغ في الوسط أو الجوانب.
 .2يجب أن ال يستعم ل البالط قبل جفافه تماما ومضى مندة ال تقنل عنن سنتين يومنا علنى صنبه ولنذلك يتوجنب علنى المتعهند أن
يوصي على صنع البالط قبل وقوع الحاجة إليه بمدة كافية.
د .أصناف بالط الموزاييك وسماكته :يكنون النبالط مؤلنف منن طبقتنين ،طبقنة الوجنه والطبقنة الخلفينة بينهمنا رشنة خفيفنة منن
اإلسمنت وتكون السماكات الصافية للبالط بعد الجلي على الشكل التالي:
 .1أبعاد بالط الموزاييك
الحد األدنى لسماكة الوجه
الحد األدنى للسماكة الكلية
المعياس
6ملم
20ملم
30x20
8ملم
25ملم
25x25
12ملم
27ملم
30x30
12ملم
30ملم
40x40
 .2أبعاد البانيل (النعل) :تكون أبعاد البانينل متطابقنة البعناد النبالط منن ناحينة الطنول أمنا ارتفناع البانينل فيكنون حسنب جندول
الكميات وطلب مشرف المشروع وعلى أن يكون مشطوفا من األعلى وبسماكة كلية (15ملم) وسماكة طبقنة الوجنه ال تقنل
عن ( 6ملم).
ه  .نسب الخل لبال الموااييك والبال اإلسمنتي
 .1تكننون نسننب الخلننط لطبقننة الوجننه مننن جننزء إسننمنت أبننيض أو ملننون ،جننزء مسننحوق حجننر الرخننام األبننيض (الكننوارتس)
ويضنناف إليننه الموزاييننك بنناأللوان واألحجننام والكميننات الالزمننة لجعننل الننبالط بالشننكل المطلننوب وحسننب تعليمننات مشننرف
المشروع ويجب خلط الكمية المناسبة بحيث يمكن استعمالها خالل نصف سناعة ويجنب أن يكنون هنذا الوجنه مقاومنا للبلني
والتنقير.
 .2تكون نسب خلط طبقة الوجه من البالط اإلسمنتي من إسمنت البورتلند والرمل نسبة ( )1:1بالحجم.
 .3طبقة الظهر تكون من إسمنت البورتلند والنحاتة نسبة (.)3:1
و -صناعة بال الموااييك
 .1يصب البالط بقوالب جديدة صحيحة الجوانب خالية من أي عيوب وتكنون بالسنماكة الكافينة للحصنول علنى السنمك المعنين
للبالط بعد الضغط كما هو موضـح في الجدول في البند (.)4-1
 .2يصنع البالط تحت ضغط مائي يعادل السمك المطلوب للبالط وال يقل عن (150كعم/سم.)2
 .3يحفظ البالط لمدة ( )48ساعة بعد صناعته في مكان رطب به تهوية مستمرة ليجف ثم يغمر في الماء لمدة ثالثة أيام يحفظ
بعدها في مكان به تهوية لمدة ثالثة أسابيع ليتم جفافه تماما مع مراعاة أن درجة الرطوبة في هذا المكان تكون مرتفعنة وال
تقل عن ( )%60لمنع التشقق.
 .4يجلى البالط ميكانيكيا باستعمال الرمل أو حجر الكاربورندوم رقم ( )80ثم يمعجن بمونة إسمنتية حجر الكاربورنندوم رقنم
( ) 140في حالة الجلي في الموقع يكتفي فقط بنالجلي الميكنانيكي والمعجننة ويرسنل للتركينب بندون تنعنيم ويسنتعمل فقطنم
بالطة واحدة على الجوانب كاملة الجلي والتنعيم.
 .5يتم جلي البالط بعد تركيبه في موقع العمل حسب الشروط الواردة فيما بعد.
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ا-تركيب البال
 .1يركب البالط فوق طبقة من الرمل بسمك ال يقل عن (3سم) ويركب قبل التنعيم ليتم جليه في الموقع ويركب على الجوانب
وفي األماكن الضيقة التي ال تصلها الجالية بالط كامل الجلي والتنعيم وال يدفع لذلك أي عالوة.
 .2يغطس البالط بالماء قبل التركيب مباشرة.
 .3يوضع ودعات من البالط لضبط المستوى والحلول في جميع أجزاء المبنى.
 .4يركب البالط بمونة من اإلسمنت والرمل والبودرة نسبة ( )4:1بالحجم وبحينث ال تقنل سنماكة الموننة عنن (2سنم) وتحتهنا
طبقة من الرمل بالسماكة المطلوبة لتأمين التبليط على أحسن وجه كما ال يحنق للمتعهند أن يطلنب أي زينادة نتيجنة الرتفناع
األرضيات بسبب وجود أنابيب المياه أو التدفئة أو الكهرباء أو المجاري أو خالفنه علنى أن تكنون اللحامنات ملتصنقة تمامنا
على الخيط والشاقول ويكون السطح مستويا وعند قطع اإلغالق على الجوانب يجب أن القطع نظيفا بواسطة المنشار.
 .5يركب نعل البالط على الجدران ،م ع مراعاة تحشية المونة تحته بشكل جيند ويجنب أن ال يظهنر النعنل عنن الجندران زينادة
عن المقرر بحيث تكون حافة الكسحة العلوية للنعل مع مستوى وجه القسارة ويجب أن تطابق حلول النعل مع الحلول فني
البالط األرضي.
 .6يروب البالط بواسطة اإلسمنت األبيض الصافي والمطنابق لإلسنمنت المسنتعمل فني عمنل وجنه النبالط أو بإضنافة األلنوان
الالزمة حسب المواصفات وإرشادات مشرف المشروع ،بحيث تمأل اللصقات تماما.
ع -جلي بال الموااييك في الموق  :يكون البالط مجليا جليا بدائيا في المعمل ،وبعد التركينب والتروينب يجلني فني الوقنع بواسنطة
الجاليات اآللية مع اسنتع مال أحجنار الكاربورنندوم تندريجيا بحينث ثنم األنعنم ...النخ .حتنى النعومنة التامنة وبعندها يلمنع النبالط
باستعمال قرص الرصاص للجالبة منع األمنالح الخاصنة للتلمينع ويجنب أن ينهني بندون تنرك نتنؤات بنين النبالط أو أي غبناش
خصوصا الحواف تحت البانيل وتغسل الحلول ويروب بعند انتهناء كنل وجنه منن الجلني باإلسنمنت األبنيض مضنافا إليهنا بنولي
بوند.
غ -مراقبة الصن  :لمشرف المشروع الحق بمراقبة الصنع في المعمنل بواسنطة منن ينتبنه لهنذه الغاينة لنذلك علنى المقناول أن يعلنم
مشرف المشروع خطيا عن تاريخ المباشرة بالعمل وذلك قبل أسبوع على األقل مع العلم بأن هذه المراقبة ال تخلي المتعهد منن
مسؤوليته بأن يكون البالط الوارد إلى الورشة مطابقا للشروط المطلوبة.
ا -فحص بال الموااييك
 .1لمشرف المشروع الحق بأن يرسل على نفقة المقاول إلى أي مختبر لفحص المواد عينات منن النبالط النوارد إلنى الورشنة
لفحصها ،واختبار متانتها بالطريقة التي يستنسبها المختبر.
 .2يجب أن يطابق البالط المفحوص شنروط الفحنص المبيننة تالينا ،وخنالف ذلنك ينرفض النبالط المنورد إلنى الموقنع ،وعلنى
المقاول تجهيز بالط صالح عوضا عنه وعلى حسابه الخاص.



التآكل :يجب أن ال يزيد طول شق التآكل اإلسمنتي عن (90مم) بعد إدارة القرص ألف دورة لمدة ( 21ثانية).
الوزن النوعي :أن ال يقل الوزن النوعي ألي صنف من البالط عن (.)2,5

ن -بال البورسالن الصيني
 .1مواصفات البال :



.2









يكون بالط البورسالن أبيض أو ملون بالقياس المطلوب ومن المصدر المطلوب.
يجنب أن يكننون البورسننالن مننن النخننب األول صننع أحنند المصننانع المعروفننة التنني يوافنق عليهننا مشننرف المشننروع وتكننون أقيسننتها
متساوية تماما ووجهها خاليا من الفتال ولونها منسجما ويجب أخذ موافقة مشرف المشروع على نوع البالط المراد استعماله.

ريعة تركيب البال الصيني
يرش الجدار بطبقة رشة إسمنتية سمك (3ملم) ثم يقصر وجه مرشه لتسهيل الجدران بمونة من اإلسمنت والرمل نسبة ( )4:1ويجب
أن يكون السطح مستويا وشاقوليا وحزز الوجه لتتماسك معه مونة البالط.
ينقع البالط بالماء لمدة( )24ساعة حتى يصل درجة التشبع.
يلصق البالط في مستوى رأسي وشاقولي بمونة من اإلسمنت و الرمل تسبى ( )4:1وبالسمك الالزم بحيث ال يقل عن (6ملم).
يروب البالط بروبة اإلسمنت األبيض ،وتعبأ جميع الحلول وتمسح الروبة الفائضة بقطعة قماش رطبة قبل أن تجف الروبة.
يركب البالط بخطوط أفقيا وعموديا وتكون اللصقات مستقيمة وعرضها متساوي ويستعمل لهذه الغاية الخيطان والمسامير.
تعمل في بالط البورسالن جميع الفتحنات والثقنوب الالزمنة للتمديندات واألدوات الصنحية وتسنوى معهنا بالشنكل النهنائي بعند التركينب
بحيث ال يظهر أي فارق أو عيوب وحسب تعليمات وموافقة مشرف المشروع.
يتم استخدام مصلبات بالستيكية سماكة  2ملم الرضيات السيراميك وجدران البالط الصيني.
يجب أن يكون وجه البالط بعد التركيب مستويا وشاقوليا.
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ه .بال السيراميك
 .1مواصننفات الننبالط :يكننون بننالط السننيراميك مصنننوعا مننن مننادة فخاريننة ومحننروق بحننرارة عاليننة وملننون حسننب األلننوان
المطلوبة وبالقياس المطلوب وبحيث تكون السماكة 8ملم ويجل أن يكنون منن فنرز النخنب األول وبحينث يقندم بيننات تثبنت
ذلك ويكون من صنع إحدى المصانع العالمية الشهيرة ويجب أن ال يتأثر هذا البالط بالحوامض.
 .2طريقة تركيب البالط :يركب البالط على مدة خرسانية باسنتعمال موننه إسنمنتية منع الحصنى نسنبة ( )4:1بسنماكة ال تقنل
عن ( 4سم) بعد أن يأخذ المتعهد ميزانية كاملة للمساحات المراد تغطيتها بالبالط ثم يوضع فوق المندة روبنة منن اإلسنمنت
األبيض ويثبت البالط فوق هذه الروبة جيدا بحيث تتخلل الحلنول منن حنول النبالط ويسنتعمل مينزان يندوي لضنبط مسنتوى
سطح البالط.
س -المـــونة  :يجب أن يتم خلط المون بكميات قليلة يمكن اسنتهالكها خنالل مندة ال تزيند عنن نصنف سناعة وتنرفض جمينع المنون
التي يمضي عليها أكثر من تلك المدة وال يسمح بإضافة إسمنت إليها واعادة استعمالها.
و .البال االسمنتي المتداخل:
 .1تكون مواصفات البالط طبقا للمواصفة االمريكية  “ASTM C936-82ويكون البالط من الخرسانة االسمنتية ،وحسب
الشروط التالية:
أ.
ب.

ت.
ث.
ج.
ح.

خ.
د.

عدم استخدام البالط المكسور او المشوه في أي حال من األحوال.
ال يسمح بتعبئة الفراغات بين البالط أو حوله أو أطراف مساحات بمونة أو خرسانة ،وعند الحاجة لتعبئة فراغ ال يستوعب بالطة
كاملة يتم استخدام المنشار الكهربائي او آلة قص البالط إلعطاء الشكل المنتظم المطلوب ،ويجب استخدام بالطات النهايات الجاهزة
والخاصة بأطراف البالط المتداخل.
ينقل البالط في عبوات محزمة للمواقع ويراعى ضرورة استخدام رافعة آلية لتحميل وتنزيل حزم البالط.
في أعمال البالط المتداخل يتم تركيب البالط يدويا أو آليا.
في حالة وجود شقوق/كسر/بقع على سطح البالط فعلى المتعهد استبدال البالطات بأخرى حسب المواصفات.
يجب أال يقل متوسط مقاومة الضغط في البالط المتداخل عن 50نيوتن/ملم 2وال يقل الضغط ألي قطعة عن 30نيوتن/ملم ،2ويتم
فحص عينات من البالط المقدم في المختبرات المعتمدة وحسب األصول الفنية وذلك بمعدل 2بالطة لكل 500بالطة ،كما ويجب أن
ال يزيد معدل البري في البالط المتداخل عن 5ملم وال يزيد للعينة الواحدة (ألى قطعة) عن 6ملم.
االمتصاص للبالط المتداخل ال يزيد عن  2%بعد  10دقائق وال يزيد عن  5%بعد  24ساعة.
التفاوت في األبعاد ال يزيد عن 2ملم في جميع االتجاهات ،وعن  3.2من ارتفاع العينة.

 .2شمولية األسعار:
أ.
ب.

ج.
د.
ه.
و.
ا.
ح.

.

طبقة من الحمصة السمسمية بسمك 5سم تحت البالط ويجب تسوية وتمهيد طبقة االسمنت المذكورة بواسطة قدة آلية متحركة
وباستعمال وسائل أخرى تؤدي نفس الغرض.
البالط حسب المقاس المطلوب ويركب البالط بشكل متالصق مع ضبط منسوب سطح البالط ويراعى استواء الحواف والزوايا
بالنسبة لبعضها وحسب نظام الرص المطلوب ثم يدك البالط باستخدام بالطرق الميكانيكية ويجب أخذ االحتياطات الالزمة لتجنب
حدوث أي ضرر للبالط أثناء عملية الدك ويراعى تجنب دك أطراف مسطحات البالط الغير مدعومة جانبيا بحيث يكون الدك عن
مسافة ال تقل عن( )1متر من الحافة الغير مدعومة جانبيا ويجب أن تتم عملية الدحل لكل  20-50م 2من كمية البالط المنجزة.
الفراغات بين البالط المتداخل يجب أال تتعدى 3ملم.
اختبار استوائية السطح باستخدام قدة طول 3متر "التجاوز المسموح به 5ملم زيادة أو نقصان"
استوائية السطح لبالطتين متالصقتين ال يتجاوز 2ملم.
كمرات الحافة أو النهايات من الباطون  B300مقاس ))30x30سم عند بدايات ونهايات أعمال البالط المتداخل شامال أعمال الحفر
الالزمة وقص األسفلت القائم ان وجد باستخدام منشار خاص وكذلك اعمال الطوبار الالزم للحبسات قبل القيام بتركيب البالط.
يجب أال يزيد التجاوز في المنسوب النهائي عن 5ملم زيادة او نقصان عن المنسوب التصميمي.
خطة لطريقة التنفيذ قبل بداية العمل على أن يوضح شكل البالط المقترح وكذلك نموذج التركيب مع األخذ بعين االعتبار ضرورة
تنفيذ حبسة خرسانية طوليا لضبط استقامة خط التنظيم قبل تركيب البالط ويحمل ذلك على بند البالط دون دفع عالوة للمقاول ويجب
الحصول على اعتماد لهذه الخطة قبل البدء بالعمل وحسب تعليمات مشرف المشروع.
استعمال ال) (starterكان2/1أو 4/3و ذلك حسب النموذج  patternالمقترح.

 .3القياس هندسي ويتم حصر واحتساب كميات البالط المنفذة على الطبيعة وحسب المساحات الصافية وتخصم مساحات
المناهل ومصافي مياه األمطار وخالفه.
م -األسعار والكيل
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.1

.2
.3
.4

تعتبننر األسننعار الفرديننة شنناملة لعمننوم التكنناليف الالزمننة لنجنناز العمننل علننى أكمننل وجننه مننن تقننديم الننبالط والمننون وأجننور
المصانعة للتركيب والطمم من رمل أو خرسانة والتروينب لنبالط السنيراميك والتروينب والجلني والتنعنيم لنبالط الموزايينك
وال يدفع عالوة للتشاريك والضياع.
يكال بالط األرضيات كيال هندسيا صافيا للمساحات التي يجرى تبليطها فعال وتؤخذ األبعاد طوال وعرضا.
ال يكال النعل (البانيل) ويكون محمال على األجزاء التي نفذت فعال.
يكنال النبال ط الصنيني كنيال هندسنيا صنافيا بعند حسنم عمنوم الفتحنات ويحسنب عننه بنالمتر المربنع دون دفنع عنالوة للنبالط
المبروم ويعتبر السعر شامال للقصارة الالزمة ومرشه تحت البالط والمونة والترويب وجميع ما يلزم .

 -8أعمـال ال ـوب
 8.1ال وب الخرساني (لالستعمال بالجدران و وب الععدات)
 .1المواد:
 اإلسمنت :يجب أن يستعمل في صنع الطوب الخرساني اإلسمنت البورتالنندي العنادي أو اإلسنمنت البنوزوالني ،علنى
أن يكون مطابقا ا لما ورد بهذا الخصوص في الباب الثالث (أعمال الخرسانة) من هذه المواصفات.
 الركنام :يجننب أن يسننتعمل الركننام الننناتج مننن كسننر الحجنر الطبيعنني أو مننن حصننى الوديننان الننناعم أو الرمننل السليسنني
المتننـدرج أو خلننيط منننهم ،بالنسننب التنني تعطنني الطننوب الخصننائص المنصننوص عليهننا فنني هننذه المواصننفات ،وكننذلك
المظهـر المالئم للجدران التي سيطلب قصارتها أو تلنك التني تتنرك بندون قصنارة ويكتفني بتكحيلنه ،وذلنك حسنبما هنو
منصوص عليه في جدول الكميات .هذا ويجب أن يكون الركام أيضا مطابقا ا لما ورد بهذا الخصوص في الباب الثالث
(أعمال الخرسانة) من هذه المواصفات.
ا
 المـاء :يجب أن يكون الماء المستعمل في الخلنط واإلينناع وغيرهنا منن العملينات مطابقنا لنم ورد بهنذا الخصنوص فني
(أعمال الخرسانة) من هذه المواصفات.
 .2صناعة ال وب:
 تجهز الخلطات الخرسانية من المنواد المختنارة بنالخلط الميكنانيكي .تخلنط المنواد وهني فني الحالنة الجافنة حتنى تشنكل
خليطا ا متجانساا ،ثم يضاف الماء إلى الخلنيط حسنب األصنول ويجنري الخلنط فني الحالنة الرطبنة حتنى تصنبح الخلطنـة
متجانسننة ذات قننوام مقبننول .ويجننب أال تقننل كميننة اإلسننمنت المسننتعمل عننن ( 200كغننم) للمتننر المكعننب مننن خلطننات
الطوب.
 يكبس الطوب بالشكل المطلوب داخل قوالب معدنية مصنعة تصنيعا ا دقيقا ا مع استعمال الهز الميكانيكي ،وبالتردد النذي
ال يكفي إلعطاء الطوب أقصى دمك ممكن.
 يجفف الطوب بعد إخراجه من القوالنب لمندة قندرها ( )24سناعة وينرش بعندها بالمناء لمندة ثالثنة أينام متتالينة ،بحينث
يكون الرش بالمقادير والكميات التي تضمن بقاء الطوب رطبا ا خالل تلك المدة.
 يجمنع الطنوب ويحفنظ فنني مجموعنات بحينث ال تتكسننر حوافنه وزوايناه ويننرش بعندها بالمناء لمنندة أربعنة أينام متتاليننة
أخرى ،بحيث يكون الرش بالمقادير والكميات التي تضمن بقاء الطوب كله رطبا ا خالل تلك المدة.
 ال يسمح باستعمال الطوب في أعمنال البنناء قبنل منرور ( )28يومنا ا منن تناريخ صننعه ،هنذا ويسنمح بنإجراء المعالجنة
بالبخننار للحصننول علننى الخصننائص التشننغيلية المنصننوص عليهننا فنني هننذه المواصننفات فنني منندة أقننل ،وحسننب موافقننة
المهندس.
 .3العينـات:
تؤخننذ العينننات لغايننات االختبننار طبقننا ا لمننا ورد فنني المواصننفات القياسننية األردنيننـة أرقننام (م ق أ  )1979/84/و(م ق
أ )1979/123/و(م ق أ )1982/276/و(م ق أ.)1982/277/
 .4م ابعة المواصفات:
تعتبر اإلرسالية مطابقة للمواصفات إذا اجتازت جميع نماذج الفحص واالختبارات المنصوص عليها كاملة ،وإال فتؤخنـذ
عينات مضاعفة العدد وتجري عليها االختبارات مجدداا ،وتعتبر اإلرسنالية مطابقنة لهنذه المواصفنـات إذا اجتنازت جمينع
نمننناذج الفحنننص المنننأخوذة مجنننددا ا واالختبنننارات المنصنننوص عليهنننا كاملنننة وإال فتعتبنننر اإلرسنننالية غينننر مطابقنننة لهنننذه
المواصفات ،ويجب ترحيلها فورا ا من الموقع ،على نفقة المقاول الخاصة.
.5


االختبـارات:
ال تقل مقاومة الكسر لطوب الجدران غير الحاملة وطوب العقد بعد مرور ( )28يوما ا عما يلي:
( 30كغم/سم )2متوسط  12طوبة.
أ-
2
ب 25( -كغم/سم ) الحد األدنى ألي طوبة.
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ال تقل مقاومة الكسر لطوب الجدران الحاملة بعد مرور ( )28يوما ا عما يلي:
( 60كغم/سم )2متوسط  12طوبة.
أ-
ب 50( -كغم/سم )2الحد األدنى ألي طوبة.
تكون كثافة الطوب المفرغ سماكة (7سم) ( )1.7طن/المتر المكعب كحد أدنى وذلك بعد حسم الفراغات.
يكون امتصاص الطوب للماء ( )%20من الوزن الجاف.
تكون مقاسات الطوب اإلسمنتي كما يلي:
العرض :حسب المخططات الكميات  %1تفاوت مقبول بالمقاس.
أ-
ب -االرتفاع200 :مم  %1تفاوت مقبول بالمقاس.
الطول400 :مم  %1تفاوت مقبول بالمقاس.
ج-
يصب الطوب المفرغ للعقدات باألقيسة المطلوبة من باطون بنسبة ( )1:9بنفس الشروط المذكورة في المادة (.)2/501
يكـون القالب حسب التصميم الموضح على المخططات ويستعمل الطوب بجانب مسدود في األمناكن المالصنقة لألجنزاء
الباطونية الصلبة وال يقبل طوب العقود المفرغة ذات االتجاهين إال إذا كان الطوب مسندوداا أثنناء صنبه فني القوالنب وال
يقبل ملؤه على الطوبار.

 8.2بنا جدران ال وب
 .1مت لبات عامة ألعمال بنا جدران ال وب:
 يجنب عنندم المباشننرة بأعمنال جنندران الطننوب قبنل ظهننور نتيجننة فحنص العينننات وموافقننة المهنندس عليهننا ،وإال فيحننق
للمهندس الطلب من المقاول إزالة جميع األجزاء التي تم بناؤها ،وترحيل الطوب غير المطنابق لهنذه المواصنفات إلنى
خارج الموقع وعلى نفقة المقاول الخاصة.
 يتم رش الطوب بكميات مناسبة من الماء حتى يحول دون امتصاصه لماء خلطة المالط (المونة).
 يتم بناء جدران الطوب باستعمال القدة والميزان فوق طبقة من المالط منتظمة السماكة بحيث ال تزيد سماكة الحل عن
(10مم) وتضبط باستخدام الخيط مع رصها جيدا ا بين مداميك الطوب وتنظيف ما يلتصق منهنا عنن وجنه الطنوب بعند
االنتهاء من البناء.
 يجب أن يكون البناء مستمرا ا بنفس االرتفاع تقريباا ،بحيث ال تزيند ارتفناع أي جنزء منن الجندار عنن بناقي األجنزاء أو
ارتفاع أي جزء من جدارين متعامدين عن باقي األجزاء بأكثر من ( )400مليمترا ا كمنا يجنب أال يزيند ارتفناع منا ينتم
بناؤه في اليوم الواحد عن (1.20م).
 يجب أال يعاد استعمال المالط الذي يتساقط على األرض أثناء البناء.
 تعبأ نهايات الجدران الرأسية عند اتصالها بالسقف بكل عناية مع عدم ترك أي فنراغ ،إال إذا وردت تفاصنيل خاصنـة
علـى المخططات أو في المواصفات الخاصنة تننص علنى تنرك فنراغ معنين بنين السنقف والجندار ،أو علنى تعبئنة هنذا
الفراغ بمادة قابلة لالنضغاط.
 عند تقابل جدارين من الطوب يجب تعشيق المداميك بالتخالف .ويتوجب تشريك جدران الطنوب بالعناصنر الخرسنانية
كاألعمدة والجدران باستخدام حديد قطر  8ملم كل  40سم.
 يجب تثبيت الحلوق المعدنية الواقعة في جدار الطوب في إطار خرساني يشكل منن القمنط والسنالحين بسنماكة الجندار
وبعرض ال يقل عن (0.2م).
 بعد االنتهاء من بناء جدران الطوب يجب رشها بالماء لمدة ( )4أيام ،وبالطريقة التي يراها المهندس مناسبة.
 ال يسمح بزيادة التفاوت في استقامة الصفوف عما يلي:
أ -التفاوت المسموح بها في استقامة جدران الطوب األفقية = 10مم لكل  15متراا طولياا.
ب -التفاوت المسموح بها في استقامة جدران الطوب الرأسية = 4مم لكل  1متراا طولياا.
 تترك في جدران الطنوب التني يجنري بناءهنا خلنف تصنفيحة الحجنر فتحنات مناسنبة لتشنريك الجندران الداخلينة (التني
تتقاطع مع هنذه الجندران) والتني سنيجري بناءهنا فني مرحلنة تالينة .تعمنل هنذه الفتحنات كنل أربعنة منداميك منن جندار
الطوب على أن يتم في المكان المخطط لها بموجب المخططات.
 8.3العمو والشناجات (الانانير)
 .1تكون القموط والشناجات من الخرسانة المسلحة  B250المصبوبة في الموقع بين طوبارين على أن يراعى فيها ما يلي:
 ال يقل ارتفاع القمط عن القيمة العظمى من القيمتين التاليتين :عشر البحر الخالص للفتحات أو (20سم).
 يكون عرض القمط مساويا ا لعرض الجدار وكذلك عرض الشناجات.
 يكون القمط على كامل طول الجدار وبما ال يقل عن  30سم من كل جهة .
 ال يقل تسليح القمط عن ( 2قطر  12مليمتراا) سفلي ومثله علوي توضع داخنل كاننات ال يقنل قطنر الواحندة منهنا عنن
( 6مليمترات) وبمعـدل خمس كانـات في المتنر الطنولي .أمنا تسنليح الشنناجات /الزننانير فيكنون ( 2قطنر  8مليمتنراا)
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سف لي ومثله علوي توضع داخل كانـات ال يقـل قطـر الواحدة منها عن ( 6مليمتنرات) بمعندل خمنس كاننات فني المتنر
الطولي.
 8.4شمولية األسعار والكيل
 .1تعتبـر األسعار الفردينة المنصنوص عليهنا فني جندول الكمينات ألعمنال بنناء جندران الطنوب شناملة كنل منا يلنزم منن منواد
ومصنعية ،من حيث توريد الطوب من الصنف المنصوص عليه ،وإجراء االختبارات والفحوصات حسب طلب المهنندس،
وجميع أعمال الرفع والنقل والتحميل ،وبناؤه حسب المواصفات ،وجميع ما يلزم من األيندي العاملنة والسنقاالت ،والمنالط،
والمرابط ،وغير ذلك ما يلزم األعمال على أكمل وجه حسبما ورد في هذه المواصفات.
 .2كما تشمل األسعار بناء وعمل الفتحات أيا ا كان نوعها ،وبناء وعمل المسارب والقنوات األفقية والشناقولية ،وتنرك الفتحنات
المؤقتة في جدران الطوب الخارجية لألعمال الكهروميكانيكية حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس.
 .3كما تشمل األسعار الخرسانة المسلحة لقموط األبواب والشبابيك لجدران الطوب المالصقة لتصفيحة الحجر وكنذلك تشنمل
حديد التسليح الذي يكال في بند خاص.
 .4تكنال جنندران الطننوب كننيالا هندسنيا ا بننالمتر المربننع لواقننع الواجهنات التنني جننرى بناؤهننا بنالموقع بعنند حسننم جميننع الفراغننات
والفتحات والثغرات التي تزيد عن ( )0.10مترا ا مربعا ا ويكون الكيل من جهة واحدة.
-9

االعمال المعدنية

ا  -االقيسة :على المقاول ان يتحقق ويتأكد بنفسه من االقيسة بالموقع حيث ان جميع االقيسة المبينة على المخططات هي تقريبية.
ب  -اوصاف الحديد
ب 1-يجب ان يكون الحديد المستعمل لجميع االشغال لم يسنبق اسنتعماله وكنذلك يجنب ان يكنون خالينا منن جمينع قشنور الصندأ او
العيوب او االنبعاج او النتوءات وال يسمح بعمل اي وصله بالقطعة الواحدة.
ب 2-يجننب ان تكننون االشننغال الحديديننة بمختلننف انواعهننا مطابقننة للقياسننات واالبعنناد الموضننحة بالتفصننيالت او المننذكور بهننذه
المواصفات او جدول الكميات وتحوز على موافقة مشرف المشروع.
ج-
ج1-
ج2-
ج3-

الصناعة والتركيب لالعمال الحديدية
تصنع جميع االشغال الحديدينة منن ابنواب حديند حراسنة او درابزيننات او منا يلنزم بنالطرق الفنينة ويجنب ان تكنون مواضنع
اللحام مخفية غير ظاهرة على الوجه ومصقولة.
يجب ان ال تظهر اية عالمات للطرق او اي نوع من التجويف على وجه الحديند ويجنب ان يكنون جمينع تالصنق الوصنالت
محكما جيدا بدون ترك اي فراغ واضح او اشارات لحام زائدة على الوجه.
يجب ان يتم عمل جميع الثقوب بالجدران الحجرية او الخرسانية او البالط او االدراج وحيثما يلزم لتثبيت االشنغال الحديدينة
بكل دقة وعناية وب واسطة االالت الخاصة دون الحناق اي ضنرر فني اجنزاء المبننى او تشنويه وتكنون تكناليف عمنل الثقنوب
بشكل دقيق ومتقن واعادة التكحيل مشمولة مع اسعار االعمال الحديدية وال يعطى لها اي عالوة خاصة.

د  -أعمال االلمنيوم
د 1-جميع اعمال االلمنيوم لالبواب والنوافذ يجب ان تكون باالشكال المبينة على المخططات ويجب ان تزود بجميع القطع الالزمة
من سكاكر وايدي من اجود االصناف في االسواق العالمية.
د 2-يجب ان تكون جميع قضبان االلمنيوم خالية من جميع العيوب ومن انتاج وطني حسب موافقة مشرف المشروع.
د 3-يجننب ان يكننون االلمنيننوم مننن النننوع المطلنني ( )Anodizedوبطننالء ال يقننل عننن ( )16ميكننرون بشننهادة مننن الصننانع يقنننع
بصحتها مشرف المشروع ويكون باللون الطبيعي او اي لون اخر حسب المبين في جدول الكميات او على المخططات.
د 4-على المقاول ان يزود مشنرف المشنروع بمخططنات تفصنيلية كاملنة مبيننا عليهنا تفاصنيل كاملنة لمقناطع االلمنينوم التني يننوي
استعمالها في الشبابيك او االبواب مع حلق الصاج المجلفن الالزم وكذلك عينه لشباك بالحجم الكامل مع السكاكر والقطنع التني
ينوي استعمالها الخذ موافقة مشرف المشروع عليها قبل المباشرة بالعمل.
د 5-يجب ان تكون الحلوق من قطعة واحدة ليركب عليها الدرف الزجاجية ودرف شريط المنخل وليس من قطعتين موصولتين.
د 6-جميع البراغي والقطع المختلفة المستعملة لوصل اجزاء االلمنيوم يجب ان تكون من االلمنيوم وليس من اي معدن اخر.
د 7-البكرات لشريط المنخل تكون من البالستيك.
د 8-الزرافيل لدرف النوافذ تكون من نوع (.)Built in Lock
د 9-تركب جميع القشط الالزمة لمنع تأكل االلمنيوم ومنع تسرب الماء وبحيث تكون من الفراشي.
د 10-جميع السكاكر لالبواب يجب ان تكون سلندر من اجود االصناف وحسب موافقة مشرف المشروع.
د 11-يجننب التعبئننة حننول الحلننوق بمعجننون معتمنند يوافننق عليننه مشننرف المشننروع ويتحمننل التننأثيرات الجويننة ومننن الننداخل يعبننأ
بمعجون سيليكوني شفاف.
د 12-يجننب ان يركننب حلننق مننن الصنناج المجلفننن تحننت االلمنيننوم وبحسننب المقطننع المطلننوب والموافننق عليننه مننن قبننل مشننرف
المشروع.
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ه  -الشري المناخلي :يكون شريط المناخلي المستعمل خلف الندرف المتحركنة لنوافنذ االلميننوم مصننوعا منن ()Fiber Glass
مع وجه بالستيك وباللون االبيض او حسب ما يطلبه مشرف المشروع.
و  -التأسيس :يجب تأسيس جميع االعمال الحديدينة بوجنه المنينوم كثينف قبنل التركينب وهنذا خنالف وجنه التأسنيس المنذكور فني
اشغال الدهان.
االسعار والكيل
ا-
 تعتبننر االسننعار الفرديننة لجميننع االشننغال المعدنيننة شنناملة لتقننديم كافننة المننواد والمصنننعيات والقطننع المعدنيننة مننن اينندي وسننكاكرومفصالت وخالفه مع اجور نقلها وتثبيتها بنالموقع والندهان ثالثنة وجنوه باالضنافة للتأسنيس لالعمنال الحديدينة وجمينع منا يلنزم
النجاز العمل على اكمل وجه.
 وتكال جميع اعمال الحديد من ابواب صاج وغيره من البعد االكبر سواء منن النداخل او منن الخنارج كمنا هنو الحنال فني اعمنالالمنجور ويشمل ذلك الزجاج والدهان والقطع والخردوات وكل ما يلزم التمام العمل على احسن وجه.
 وتكال جميع أنواع األلمنيوم من أبواب وشبابيك بالمتر المربع وذلك حسب أبعاد حلق الصاج ويشمل ذلك الزجاج وحلق الصناجوالقطع والخردوات والمنخل المجلفن وكل ما يلزم إلتمام العمل على أحسن وجه.

 10أعمال النجارة
ا  -المعاييس
علنى المقناول ان يتحقنق ويتأكند منن صننحة المقناييس فني الموقنع بعند مراجعنة الفتحننات فني البنناء وجمينع المقناييس تكنون علننى
مسؤولية المقاول حيث ان المقاييس المبينة على المخططات هي تقريبية.
ب -اوصاف المواد
ب 1-الخشب :يجب ان يكون الخشب من فرز النخب االول وخاليا من جميع العيوب وخصوصا العيوب التالية
 - 1الشقوق الطويلة او المستديرة او العرضية.
 - 2الشقوق الشعرية التي يزيد عرضها عن ربع مليمتر.
 - 3العقد الموجودة بالوجه ايا كان نوعها والتي يزيد قطرها عن (2سم).
 - 4العقد الموجودة بالخشب ذي المقطع الصغير مهما صغر حجمها كالبيش.
 - 5العقد التي تزيد سماكتها عن نصف سماكة وجه لوح الخشب.
 - 6العقد الحية التي ما تزال تحتوي على حشرة الخشب والعقد المتحركة.
 - 7ثقوب دودة الخشب.
 - 8العصارة الزيتية بالخشب والتي ما تزال رطبة.
 - 9الخشب الغير مجفف والمحتوي على الرطوبة.
وفي حالة عقندة صنغيرة متحركنة يمكنن ازالتهنا واالستعاضنة عنهنا بقطعنة خشنب صنغيرة جديندة منن نفنس ننوع ولنون الخشنب
وبنفس الحجم وذلنك بتثبيتهنا بنالغراء فني نفنس المكنان وبحينث يكنون اتجناه اليناف القطعنة الجديندة فني نفنس اتجناه اليناف العقندة
االصلية.
ب 2-الواح المعاكس (الفنير):
 - 1تتكون هذه االلواح من طبقات بعدد مفرد بحينث تكنون كنل طبقنة متعامندة منع الطبقنة السنابقة وتثبنت الطبقنات فنوق بعضنها
البعض بالمصنع على الساخن وبحيث تكون السماكة الكلية (5ملم) على االقنل ويمننع اسنتعمال سنماكة اقنل منن ذلنك اال اذا
ورد نص صريح على غير ذلك وفي حالة كون لوح المعاكس يحتوي على ثالث طبقات فال يجنوز ان تزيند سنماكة الطبقنة
الوسطى عن ( )%60من السماكة الكلية.
 - 2في حالة كون لوح المعاكس يحتوي على اكثر من ثالث طبقات ان تكون اليافهنا فني نفنس اتجناه اليناف النوجهتين متراوحنة
بين ( %40و  )%60من السماكة الكلية.
 - 3يجب الحصول على الواح المعاكس من مصدر يوافق عليه مشرف المشروع وحسنب السنماكات المطلوبنة ومطابقنة للعيننة
المقترحة .وال يجوز للمقاول ان يلصق الواح ذات سماكات قليلة ببعضها للحصول على السماكة المطلوبة للعينة المقترحة.
 - 4يشترط في لوح المعاكس ان يكون خاليا من الوصالت الجانبية واي تداخل في اجزاء القلب والعقد المبينة والبقع واالسافين
والعيوب الظاهرة والتموجات واثار مهاجمة حشرة الخشب واختالف االلوان.
 - 5يشترط في وجهي لوح المعاكس ان يكنون منن الننوع القاسني والنناعم ويحندد ننوع الوجنه المسنتعمل للمنجنور بالمواصنفات
الخاصة او جدول الكميات.
المااواد الالصااعة :يجننب اسننتعمال المننادة الالصننقة التنني تضننمن اللصننق بعنند اخننذ موافقننة مشننرف المشننروع علننى
ب3-
نوعها.
الواح البالستيك (الفورمايكا):يجب ان تكون هذه االلواح غينر قابلنة لالحتنراق ومقاومنة للرطوبنة وتكنون بناللون
ب4-
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المطلوب واما المع او غير المع وتكون من صناعة انجليزية او ماهو بمستواها مثل (فورمايكا او برستورب).
المسامير والبراغي:
ب5-
 تستعمل المسامير التي تناسب العمل من ناحية المقطع والطول وال يجوز استعمال المسامير الضعيفة.
 يجب ان تكون البراغي بقطر وطول يناسب نوع العمل.
 االسافين المستعملة مع البراغي تماثل رولبالج ( )Rawl Plugاو نوع ( )Rawl Plasticوتثبت حسب تعليمات الصانع.
 يمنع استعمال االسافين من الخشب االبيض ويجوز استعمال اسافين الخشب القاسي وتقص بالموقع باالحجام المطلوبة.
 يشترط ان تكون البراغي الظاهرة من النحاس او الكروم وال يجوز استعمال براغي حديدية ظاهرة.
ج  -الصناعة والتركيب
ج 1-يجري العمل بالمنجور طبقا للمخططات واصول وقواعد العمل.
ج 2-يقص الخشب في موعد مبكر عن الوقت الالزم الستعماله بالمنجور حتى تترك له الفرصة الكافينة للجفناف والنتخلص منن
الرطوبة وذلك بتعريضه للهواء.
ج 3-مقاطع الخشب بالنسنبة لسنماكة او عنرض الخشنب هني المقناييس الصنافية للخشنب بعند النشنر والتنظينف والتنعنيم ويجنب
المراعاة عند نشر الخشب ان ينشر بمقاييس تزيد قليال عن مقاييس المخططات لحساب المسح والتنظيف والتنعيم.
ج4 -تعمل الوصالت بشكل لسان وتعشيق ومجرى وتغرى جيدا ويثبت فيها عند اللزوم مسمار خشبي بقطر مناسب.
ج 5-ال يسمح باستعمال المسامير الظاهرية العمال المنجور ويسمح بالمسامير الرفيعة في حالة البنيش الرفيعنة مثنل بنيش تثبينت
الزجاج وفي حالة االعمال الظناهرة للنجنارة التني سنتدهن بندهان شنفاف والمصننوعة منن أخشناب خاصنة فيجنب ان تكنون
البراغي من النحاس او الكروم اما المنجور الذي سنيدهن بالندهان الزيناتي تخفنى البراغني تحنت سنطح الخشنب وتعبنأ هنذه
السماكة بالمعجونة المناسبة ويدهن فوقها.
د  -االبواب الخشبية
د 1-تعمل االبواب الخشبية حسنب االشنكال والمقناييس المبيننة علنى المخططنات وتجهنز االبنواب كاملنة بمنا فني ذلنك الحشنوات
والكشفات والخردوات حسب التفاصنيل المبيننة فيمنا بعند منا لنم ينذكر خنالف ذلنك ويركنب الزجناج حسنب السنماكة والننوع
المطلوب.
د 2-في حالة االبواب الكبس تعمل الحشوات الداخلية من الخشب االبيض على ان ال يزيد الفراغ بين هذه الخطوات عن (3سم)
وال يقل عرض الواحدة منها عن (3سم) ويعمل البرواز من خشب السويد الجل حفرها وتركيب السنكرة ضنمنها ويسنتعمل
المعاكس سماكة (5مم) زان او حسب المطلوب يكبس على وجهي الباب وحسب تعليمات وقبول مشرف المشروع.
د 3-تشكل حشوات االبواب الخشبية حسب المبين علنى المخططنات ويعمنل لهنا لسنان يثبنت داخنل فنرز فني العنوارض الطولينة
على جانبي الباب وبما ال يقل عن (1سم).
د 4-ال تقبل االبواب التي تفتح وصالتها بسبب انكماش الخشب او الي سبب اخر كاستعمال الخشب الرطب او سوء المصنعية.
ه -تنظيف المنجور وتأسيسه
يجب تنظيف وتنعيم المنجور جيدا ب ورق الزجناج بحينث يصنبح نناعم تمامنا وخالينا منن الخشنونة والتموجنات ويؤسنس بوجنه
زيت ( )Linsead Oilوذلك حتى ال يتعرض المنجور للرطوبة خالل الفترة التي تسبق الدهان وهذا خنالف وجنه التأسنيس
المنصوص عنه في اشغال الدهان.
و  -الخردوات المعدنية لالبواب
يجننب ان تكننون الخننردوات المعدنيننة مننن اجننود االصننناف التنني يوافننق عليهننا مشننرف المشننروع وال تقننل السننكاكر جننودة عننن
يونيون او حسب ما هو مطلوب.
ا  -المحافظة على اشغال النجارة
على المقاول ان يحافظ محافظة تامة على اشغال النجارة وعليه ان يقوم باستبدال جمينع االشنغال التني يظهنر بهنا اي عينوب او
فتالن على حسابه الخاص ويكون المقاول مسؤوال عن ذلك حتى التسليم النهائي وخالل فترة الصيانة.
ح  -االسعار والكيل
ح 1-تكال وتسعر اعمال النجارة اما بالقطعة الكاملة او بالمتر المربع او بالمتر الطولي حسب المبين في جدول الكميات.
ح 2-تعتبر االسعار الفردية لجميع اشغال النجارة شاملة لجميع المواد والمصنعيات والخردوات المعدنينة والندهان كنامال حسنب
مواصفات اشغال الدهان والزجاج حسب المبين على المخططات او جدول الكمينات وجمينع منا يلنزم النجناز العمنل علنى
اكمل وجه.
ح3-يكون الكيل لمساحة واجهة الباب ويؤخذ عرضا وارتفاعا من اقصى الحلق الى اقصاه.
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 -11األعمال الكيربائية
أ -يجب مراعاة ما يلي عن تنفيذ االشغال  :ـ
.1
.2
.3
.4

التأكد من أن جميع المواد الموردة والتي سيتم تركيبها جديدة وخالية من العيوب ومطابقة إلحدى المواصفات التالية  :البريطانية BS
 المانيه  - VDEالعالمية  IECأو أية عالمة جودة تصدرها السلطة الوطنية الفلسطينية .إحضار العينات من جميع المواد الموردة واعتمادها من قبل المهندس المشرف قبل البدء بأعمال التركيب بفترة كافية
على المتعهد عمل المخططات التنفيذية كاملة واعتمادها من المهندس المشرف قبل البدء بالتنفيذ .
على المتعهد إحضار أي أجهزة فحص او قياس وع لى حسابه الخاص وذلك حسب طلنب المهنندس المشنرف أثنناء أو /و بعند االنتهناء
من األعمال .

ب -التسعير  :يجب أن تتضمن األسعار األمور التالية :
.1
.2
.3
.4
.5

ثمن القطع واألدوات واألجهزة الموردة حسب جداول الكميات والمواصفات والمخططات
أجرة التركيب والقطع الالزمة التمام التركيب مثل البراغي واألسافين والمرابط وغيرها .
جميع األسالك وعلب التجمينع والمواسنير البالسنتيكية المدفوننة فني البناطون و/أو الجندران حتنى لنو كاننت غينر منذكورة فني جنداول
الكميات .
الحفر والذي يشمل الباطون او الطوب او األعمال الخارجية باإلضافة إلى استعمال اإلسمنت والطمم حتى لو لم يذكر ذلك في جداول
الكميات .
تكلفة اصالح جميع األضرار الناتجة عن العمل.

ت -المواسير الكيربائية :

على المتعهد توريد وتركيب التمديدات (المواسير) حسب الموضح في المواصفات والمخططات وتبعا ا لموافقنة المهنندس المشنرف
وتكون مطابقة إلحدى المواصفات التالية البريطانية  BS 4706أو األلمانية .VDE 0605
يجب أن تكون المواسير غير معدنية مصنوعة من  P.V.Cذات قوة ميكانيكية مالئمة وخصائص جيدة .
يجب أن ينتم تركينب المواسنير كاملنة منع ملحقاتهنا كصنناديق التجمينع والعلنب واالكنواع واألغطينة والماسنكات وغينر ذلنك بندون
تعريضها لالنحناء أقل من  2,5من القطر الخارجي لها ويتم ربط المواسنير فني اللوحنات عنن طرينق صنواميل خاصنة وبطريقنة
مرتبة.
يجب وضع سلك فوالذ داخل المواسير الفارغة وذلك حتى تساعد في سحب األسالك .
المقاول مسؤول عن عزل المواسير بالكامل بحيث ال يمكن للماء الدخول اليها في أي نقطة.
لدى اجراء حفريات النابيب الكهرباء بالسقف او الجدران يراعى ان يكون عمق الحفنر وعرضنه مناسنبا ا الينواء االنابينب ومنظمنا ا
بحيث ال يلحق أي ضرر باجزاء البناء كاالعمدة والجسور.
يجب أن تكون المواسير و المجاري الخاصة بالتمديدات الكهربائية بعيدة عنن تمديندات الغناز ( أو أي مصندر للوقنود ) وتمديندات
الماء بمسافة ال تقل عن  30سم على األقل









ث -المفاتيع واالباريا وتوابعيا :









يقوم المتعهد بتوريد وتركيب جميع المفاتيح واألباريز وتوابعها حسب المخططات وجداول الكمينات وتبعنا ا لموافقنة المهنندس
المشرف وبالتنسيق مع الجهة المزودة للطاقة وتكون مطابقة إلحدى المواصفات التالينة  En 60947 - 1 :أو IEC
. 947
جميع المفاتيح واالباريز داخلية ( )FLUSH MOUNTEDإال إذا ذكر غير ذلك .
على المتعهد تقديم كتالوجات وعينات عن المواد التي ينوي تركيبها وذلك ألخذ موافقة المهندس المشرف قبل التوريد .
االباريز والمفناتيح المسنتخدمة فني المطنابخ والحمامنات يجنب ان تكنون مضنادة للمناء (  IP65 )Water Proofحتنى لنو لنم
يظهر ذلك في المخططات وجداول الكميات
األباريز يجب أن تكون من النوع العادي ذو قطبين وأرضي بدون فيوز داخلي ومنع هيكنل بالسنتيك مصنبوب للعمنل علنى قنوة
250فولت وتتحمل 16أمبير ،أطراف االباريز يجب أن تستوعب سلكين بمساحة مقطع (2,5ملم. )2
خصائص المواد للمفناتيح واالبناريز  :يجنب أن تكنون مطابقنة إلحندى المواصنفات التالينة BS 1363; IEC 884-1; -:
IEC 83
ارتفاعات المفاتيح في كافة الغرف تكون  140سم فوق سطح البالط وبمسنافة بنين المفتناح واالطنار الخنارجي والبناب تسناوي
 12سم والمسافة بين كل مفتاحين تساوي  3سم اال اذا طلب غير ذلك.
يقتصر استعمال االسالك المعزلة بالنايلون على تمديدات االجراس والتلفونات والسماعات فقط وبمساحة مقطع ال تقل عن ( 1
) ملم.2

ج -األسالك والكوابل :






على المتعهد القيام بتوريد وتركيب األسالك الكوابل الالزمة مع جميع لوازمها حسب المواصفات والمخططات
على المتعهد توريد الكتالوجات والعينات العتمادها من قبل المهندس المشرف قبل توريدها بالكامل .
يجب أن تكون جميع موصالت األسالك والكوابل مصنوعة من النحاس اإللكتروني الذي التقل موصليه عن  %98وتكون من
فئة (600/600فولت) وبمقاطع وقدرة تحمل تيار حسب المخططات .
يجب أن تكون مساحة المقطع (1,5ملم )2لإلنارة على األقل وكذلك تكون (2,5ملنم )2للبنور علنى األقنل والهناتف التقنل عنن
0.5ملم. 2
يجب أن تكون الموصالت مغطاة بعازل من  P.V.Cبسماكة مناسبة حسب مساحة مقطع الموصل.
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تكون األسالك مختومة وحاصلة على شهادة التيكن وتبعا ا لموافقة المهندس .
المرابط والبراغي المستعملة يجب أن تكون مجلفنة أو ضد الصدأ .
الكوابل المستعملة تكون جديدة وخالية من العيوب.

ح -علب التوصيل  :تكون جميع العلب مطابقة إلحدى المواصفات البريطانية  BS 4662أو VDE 0606
خ -مراوح الشف -:


مراوح الشفط المستخدمة تكون بقطر اليقل عن  6انش وحسب ما موضح في جدول الكميات و يتم تركيب ابريز مضاد للماء
بقرب كل مروحة مع مفتاح خاص مع لبمة اشارة و يتم تركيب المفتاح عنند مندخل الغرفنة بحينث يكنون لكنل مروحنة مفتناح و
ابريز خاص منفصل خاص بها – يتم تركيب االبريز و المفتاح حتى لو لم يرد ذلك في المخططات و جنداول الكمينات و علنى
نفقة المتعهد

د -وحدات التكييف و التدفئة
تشمل تنفيذ العمل ما يلي:











اضافة أي قواطع آلية للوحة التوزيع الكهربائية الخاصة بالمبنى و السعر يشمل أي تغيير يتطلبه العمل في هذه اللوحة
احضار كافة الكاتالوجات لوحدات التكييف و العينة الضرورية ألخذ الموافقة عليها قبل البدء بالتركيب
احضار مخطط تفصيلي يبين ابعاد و تفاصيل اللوحة الكهربائية الفرعية المراد تركيبها ألخذ الموافقة عليها قبل تنفيذها
اجراء أي حفريات يتطلبها انجاز العمل على الوجه األكمل
عمل مخطط للغرفة المنوي تركيب المكيفات فيها يوضح مكان تركيب كل مكيف و االبعاد قبل البدء بالتركيب
أي تصليحات نتجت عن العمل من الداخل و الخارج من اعمال قصارة و دهان و غيرها
ان ينفذ األعمال بحيث يكون العمل متقنا و دون التأثير على المظهر العام داخل المبنى
تركيب المكيفات يشمل عدم وجود أي تسرب للماء في الخارج او الداخل او أي نوع من تكثيف الماء داخل المبنى اما التكثيف
الطبيعي الناتج عن عملية التبريد على المتعهد ان يقوم بتصريفه بطريقة مناسبة بحيث ال تؤثر على الشكل الخارجي للمبنى و
و بحيث ال تسمح بتكثيف الماء على األرضية الخارجية للمبنى
ازالة أي مخلفات ناتجة عن عملية تركيب المكيفات في الداخل و الخارج و تسليم الموقع نظيفا بشكل كامل
وضع ملصق واضح باللغة العربية و االنجليزية يوضح ان اللوحة الفرعية هي للمكيفات و يتم ترقيم كل دارة فرعية في اللوحة
مع ما يقابلها على المقاببس

 .12االعمال الصحية
ا1-
ا3-
ا4-
ا5-
ا6-
ا8-

ا10-
ا12-
ا13-

ا14-
ا15-

على المقاول ان يقدم جميع المواد الالزمة لالعمال الصحية وحدات او مواسير او تمديند او اينة اشنياء اخنرى الزمنة النهناء
االعمال الصحية حسب المواصفات والمخططات وحسب تعليمات مشرف المشروع.
يجب تثبيت جميع الوحدات الصحية بطريقة صحيحة وسليمة وعمودية على الحائط المثبتة عليه.
جميع القطع المستعملة في تثبيت الوحدات الصحية يجب ان تكون مدهونة مسبقا وكذلك جميع المواسير والمحنابس الظناهرة
في الحمامات والمطابخ والمراحيض يجب ان تكون من الكروم المطلي.
جميننع المواسننير بمختلننف اقطارهننا ( )"8 ،"6 ،"4 ،"2والسننيفونات االرضننية والعلننب وعلننب التفتننيش والتجميننع واالكننواع
الالزمة تكون من اجود انواع البالستيك ويجب استعمال الحلقات المطاطية عند الوصالت.
سيفونات ارضية قطر (  4بوصة) من اجود انواع البالستيك مع ما يلزمها من حلقات مطاطية او سواها لوصلها بالمواسنير
وتثبيتها في مواقعها بحيث ال تتحرك خالل عمليات صب االرضيات او االسقف والمحافظة عليها نظيفة وسليمة.
تيهننات بالسننتيك مننن اجننود االصننناف وبقطننر ( 4بوصننة) مننع مننا يلزمهننا مننن حلقننات مطاطيننة او سننواها لوصننلها بالمواسننير
البالسننتيكية االخننرى وتثبيتهننا فنني مواقعهننا فنني االسننقف او الجنندران او خارجهننا بحيننث ال تتحننرك خننالل عمليننات الصننب
والمحافظة عليها نظيفة وسليمة.
مواسننير بالسننتيك قطننر ( 6بوصننة) مننع مننا يلزمهننا مننن حلقننات مطاطيننة او سننواها لوصننل المواسننير شننامال التركيننب فنني
االرضيات وربطها بغرف التفتيش وحيثما يلزم. .
يجب ان توضع جميع السيفونات و المواسير الالزمة للتصريف في الصبات واالسقف وذلك قبل الصب بعد المرحلنة الحالينة
وبدء االعمال الجديدة كما ويجب ان تغلف المواسير الالزمة للتصريف بطبقة من الزفتة.
جمينع لننوازم وقطننع ووصنالت الشننبكة البالسننتيكية يجننب ان تكنون حسننب مواصننفات التننيكن وجمينع المواسننير الحديديننة مننن
الحديد المجلفن (عكا) بسماكة ال تقل عن ( 2.65ملم) لمواسنير ( 4/3 ،2/1بوصنة) و ( 3.25ملنم) لمواسنير (،1.25 ،1
 1.50بوصة) وسماكة ( 3.6ملم) لمواسير ( 2بوصة) .وعلى المقاول ان يثبنت المواسنير تحنت القصنارة بواسنطة منرابط
وعلى مسافات ال تزيد عن ( 2متر) وعند الوصالت وحيثما يلزم.
تكون جميع الحوامل (الدكيتات) التي تستعمل لتركيب االدوات الصحية من الزواينا المجلفننة بقيناس ال يقنل عنن ( 4×4سنم)
وان يتم اصالح القصارة بشكل متقن في اماكن تركيب هذه الحوامل.
تكون جميع المواسير الظاهرة والوصالت والحنفيات من اجود انواع الكروم وان يتم تركيبهنا بشنكل فنني بحينث ال تتعنرض
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ا16-
ا17-

ا18-
ا19-
ا20-
ا21-
ا24-
ا25-
ا26-

للكشط او الخدش ،ويجب استعمال مفاتيح عدة خاصة لهذا الغرض وال تستعمل المفاتيح ذات االسننان (مفتناح انجلينزي) فني
تركيب الحنفيات او وصالت الكروم وسوف ترفض اية حنفية او وصلة عليها آثار الخدوش او اي كشط.
تقدم عينات من كل صننف منن االصنناف قبنل التركينب الخنذ موافقنة مشنرف المشنروع وال يجنوز تركينب اي ننوع مخنالف
لالنواع والعينات المقدمة بدون اخذ الموافقة الخطية من مشرف المشروع.
يجب ان تفحص جميع تمديدات المياه الباردة والساخنة بالضغط قبل تغطيتهنا بالقصنارة ،وكنذلك يجنب فحنص جمينع شنبكات
المجاري والصرف للتأكد منن عندم وجنود تنفنيس بهنا .وفني حالنة وجنود اي تنفنيس فعلنى المقناول اجنراء االصنالح النالزم
واعادة الفحص مرة اخرى.
يجب ان تغلف الخطوط الرئيسية للمياه الساخنة بعازل بالستيكي بسماكة ال تقل عن ( 6ملم) وتلف باحكام وذلك قبنل تغطينة
هذه المواسير بالقصارة.
عند تركيب مواسير الحديد يجب لف االسنان بمادة الكتكت ودهنها قبل وبعد الكتكت بدهان اساس ضد الصدأ.
مواسير مياه مجلفنة/عكا ازرق (تيكن) سماكة ( 2.65ملم) قياس ( 0.5بوصة) كاملة مع الوصالت والحماالت.
مواسير مياه مجلفنة كما في البند السابق ولكن مع العزل وذلك حسب المواصفات والمخططات وتعليمات مشرف المشروع
مواسير مجلفنة سماكة ( 3.25ملم) قياس ( 1بوصة) كاملة مع المحابس والوصالت والحماالت.
مواسير مجلفنة سماكة ( 2.65ملم)قياس ( 4/3بوصة) كاملة مع الحماالت الوصالت والمحابس.
يجب ان تكون جميع المواد والقطع والمواسير والتجهيزات المستعملة حائزة على شهادة التيكن.
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 .9جدول الكميات
شمولية االسعار
عام

الااابال والرخاااام
والجرانيت

الاااااااااااااااااااااااادهان
وال راشاااااااااااااااة
والجااااااااااااااااااابس
والمنجااااااااااااااااور
الخشبي
االعماااااااااااااااااااااال
الميكانيكية

االعماااااااااااااااااااااال
الكيربائية

التفاصيل
 الحصول على شهادة مطابقة لجميع المواد الموردة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.
 اعداد مخططات قبل البدء بالتنفيذ ( )Shop Drawingموضحا عليها المقاطع واالبعاد المستخدمة والتثبيت،
وذلك لجميع أعمال المشروع والحصول على موافقة مشرف المشروع عليها قبل المباشرة بالتنفيذ.
 تقديم عينات/كتالوجات للمواد لجميع االعمال وكذلك المصنعية -مع مراعاة الزمن الالزم للتوريد ،-وذلك
للحصول على موافقة مشرف المشروع قبل التوريد.
 الفحوصات المخبرية.
 نقل اية عوائق في منطقة العمل وتعيق تنفيذ العمل واعادة تركيبها حسب تعليمات مشرف المشروع.
 اللون /الخطة اللونية يتم تحدديها من قبل مشرف المشروع.
 إصالح اية اضرار تنتج من تنفيذ االعمال ،وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل تنفيذ األعمال بما فيها أعمال
االسفلت وخاصة تلك األعمال التي تحتاج إلى حفريات.
 التصرف بجميع المواد التي يتم ازالتها لجميع االعمال حسب تعليمات مشرف المشروع "تسليمها لمشرف
المشروع المشرف او التخلص منها خارج الموقع للمواقع المخصصة لذلك".
 تنظيف الموقع من مخلفات العمل.
 التنسيق بين االعمال المكيكانية والكهربائية واالنشائية والمعمارية ومعالجة اية تعارضات ان وجدت.
 جميع ألوان البالط والرخام والجرانيت وكذلك الروبة خاضعة لموافقة مشرف المشروع.
 الروبة للبالط تكون من الروبة الجاهزة.
 زوايا األلمنيوم في األماكن التي تتطلب ذلك.
 زويا حماية بالستيكية ربع دائرة للزوايا والحواف البارزة في الجدران واالرضيات.
 فرشة الطمم من الحصمة (عدسية ) والمونة تحت البالط في االماكن التي يتم فيها خلع بالط.
 الكيل هندسي لالعمال المنفذة بعد خصم الفتحات.
 تكسير بالط الواجهات القائم واخراج مخلفات الكسر خارج الموقع وعلى نفقته وبعد ذلك تأهيل السطح الستقبال
البالط الجديد.
 ازالة المغسلة ،المرحاض ،والخزائن وأية موجودات قائمة على الحوائط ،والتصرف بها حسب تعليمات مشرف
المشروع.
 فك القطع الكهربائية الراكبة (اباريز ،انارة)...على البالط القائم واعادة تركيبها على البالط الجديد.
 توريد وتخزين المواد والمصنعية والسقاالت والساللم والعدة وااليدي العاملة وكذلك تنظيف ومعجنة وتنعيم
ومعالجة السطوح ودهانها بعدد الوجوه المنصوص عليها ،باالضافة الى المحافظة على النظافة وتنظيف الموقع
وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل بموجب المواصفات الفنية.
 توريد مواد الطراشة والدهان بواسطة براميل مغلقة وبتاريخ حديث ويتم فتحها باشراف مشرف المشروع.
 توريد المواد والمصانعة وعمل العينات وتحضير الواجهات حماية االعمال وتنفيذ الطراشة والدهان الي مكان
واي ارتفاع و ذلك حسب المواصفات.
 فك القطع الكهربائية الراكبة ( اباريز  ،انارة  ) ...واعادتها الى مكانها عند االنتهاء من اعمال الدهان.
 التثبيت والمرابط والجسور والحماالت والعالقات والتثبيت المؤقت والنهائي .
 الفحص والتشغيل.
 جميع انواع القطع والمواد وغيره من وصالت ومحابس ورمل واسمنت وغيره الالزم للتركيب النهاء االعمال
حسب المواصفات .
 جميع اعمال اللحام والوصل والقلوظة المطلوبة والدهان الالزم ضد الصدأ وغيره.
 شبك المياه والمجاري بشبكة التصريف العامة والتنسيق مع الجهات المختلفة والحصول على الموافقات الالزمة
قبل البدء بتنفيذ االعمال.
 جميع أعمال القص ،الحفر ،الردم ،التثبيت والدهان وجميع االكسسوارات ،والفحص ،والتشغيل ،والمتابعة مع
شركة الكهرباء مثال تحضير وثائق ومخططات وتمديدات وشبك وفحوصات الخ.
 برابيش (مواسير)  PVCباقطار مختلفة  20,25,32,38,50وباحجام تتناسب مع عدد االسالك \الكوابل
المستعملة ،و يجب أن تكون مقاومة للحريق.
 احضار شهادة فحص منشأ وعمر وحدات االنارة والتغيير بشدة االضاءة.
 جميع االباريز ،المفاتيح ،الكوابل ،واالسالك يجب أن تكون مرقمة ومسعرة.
 االسالك ،والكوابل للربط فيما بين النقاط والقطع والقواطع الكهربائية .وتكون اسالك التوصيل  1.5*3ملم,²
2.5*3ملم4*3, ²ملم ²او كوابل حسب تعليمات مشرف المشروع.
 جميع الكوابل والتمديدات والحفر والردم والفرش الالزم للخطوط فيما بين الخط الرئيسي لغاية اللوحة الرئيسية،
واللوحة الفرعية واللوحات االخرى.
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 .10المخ

ات
صور توضيحية لمواق بعر البنود وتفاصيل غرفة الحارس

بند  1.1دهان وتخطيط ملعب كرة الطائرة

بند  1.2طراشة كاسرات الشمس

بند  2.1.2غرفة حراسة

.1

بنات رام هللا الثانوية.
بند  2.1.2غرفة حراسة وبند  3.0أعمال الكهرباء لغرفة الحراسة

بند
4.1.1
باب
معدني
مع
فضاية

بند  4.1.2غرفة المعلمات
.2

ذكور رام هللا الثانوية.
تأهيل مقصف المدرسة

بند  4.1.1توسعة المنصة

 .3بنات عايا شاهين الثانوية.

بند  6.1.1باب معدني مع فضاية

بند  7.1تركيب مرايا شمسية

بند  1.2قصارة جدران مكرر الدرج

بند  5.1.2عزل جدران مكرر الدرج
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تأهيل مطبخ المدرسة

بند  2.2بناء جدار من الطوب

 .4هواري بومدين األساسية

بند  2.1.4بالط بدال من المكسور

بند  5.1أبواب معدنية

بند  1.2.2طراشة الجدار

بند  5.2.1حماية معدنية
للممر
بند  2.1.2بالط اسمنتي متداخل للممر

بند  3.1خزائن خشبية

بند  4.1.7ارضية  pvcلمنصة المسرح

 .5اياد أبو عين االساسية العليا.
بند  4.0أعمال تأهيل القاعة
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بند  2.1.1بالط اسمنتي متداخل

بند  2.3بالط حجري لالدراج

 .6ذكور عين مصباح الثانوية
بند  7.1.1واجهات حماية أمام الدرج

.

بند  4.2توسعة المظلة المعدنية

بند  2.1جدار من الطوب فوق السور بدال من الحماية

 .7عين منجد األساسية للذكور

بند  2.1بالط اسمنتي للساحة أمام المقصف وتبليط بالط استمنتي متداخل لمنطقة أحواض الزراعة

الساحة العلوية والسفلية أمام المقصف

المشربية القائمة

الساحة العلوية والسفلية أمام المقصف

 .8بنات فيصل الحسيني األساسية العليا.

بند  2.1.1تبليط غرفة المعلمات
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(على المعاول االلتاام بتعبئة النموذج)

 .11نموذج عرر المناقصة
نموذج رقم ( )1كتاب عرر المناقصة
Letter of tender

المشروع :مناقصة تنفيذ أشغال صيانة المدارس الحكومية في المدينة
مناقصة رقمRamMun/RM/2021/030 :
إلى السادة (الجهة المشترية ) ...................................................................................... :
لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرف على الظروف المحيطة به ,كما قمنا بدراسة شروط العقد ,والمواصفات,
والمخططات ,وجدول الكميات ،وملحق عرض المناقصة,والجداول األخرى ،ومالحق العطاء ذات األرقام:
 ........................ ........المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع المذكور أعاله  .ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم
بتنفيذ األشغال وانجازها وتسليمها وإصالح أية عيوب فيها وفقا لهذا العرض الذي يشمل كل هذه الوثائق المدرجة
:
وقدره
إجمالي
مبلغ
مقابل
أعاله
..................................................................................................................
أو إي مبلغ أخر يصبح مستحقا لنا بموجب شروط العقد .
إننا نقبل تعين "مجلس فض الخالفات "بموجب "الفصل العشرين " من شروط العقند وسنوف نقنوم باالتفناق علنى تعينين
أعضائه حسب ملحق عرض المناقصة.
نوافق على االلتزام بعنرض المناقصنة هنذا لمندة ( )90يومنا منن التناريخ النهنائي إلينداع العنروض ,وأن يبقنى العنرض
ملزما لنا ,ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة االلتزام هذه .كما نقر بنان ملحنق عنرض المناقصنة يشنمل جنزءا
ال يتجزأ من "كتاب عرض المناقصة ".
نتعهد في حال قبول عرضنا ,أن نقدم ضمان األداء المطلوب بموجب المادة ( )2/4من شروط العقد ,وان نباشر العمنل
بتنناريخ أمننر المباشننرة ,وان ننجننز األشننغال ونسننلمها ونصننلح أيننة عيننوب فيهننا وفقننا لمتطلبننات وثننائق العقنند خننالل "منندة
االنجاز".
وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا ,والى إن يتم ذلك ,فان "كتناب عنرض المناقصنة "هنذا منع "كتناب القبنول
أو قرار اإلحالة " الذي تصدرونه يعتبر عقدا ملزما فيما بيننا .
ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول اقل العروض قيمة أو إي من العروض التي تقدم إليكم .

حرر هذا العرر في اليوم ................. ... :من شير ..................:عام .2021:
توقي

المناقص ....................................................................:
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نموذج ( )2قائمة بيانات الع ا
Appendix to tender

المشروع :مناقصة تنفيذ أشغال صيانة المدارس الحكومية في المدينة
مناقصة رقمRamMun/RM/2021/030 :
رقم المادة

التحديدات

البيــــان
اسم الجية المشترية:
عنوانه:
كفالة المناقصة

2/2/1/1
و3/1
التعليمات

بلدية رام هللا
شارع عيسى ايادة
مبلق مع وع بعيمة  15,000شيكل جديد

كفالة إصالح العيوب

التعليمات

( )%5من قيمة األعمال المنفذة فعليا ا

مدة اإلنجاا لألشغال

3/3/1/1

فترة اإلشعار بإصالح العيوب
العانون الذي يحكم الععد
اللغة المعتمدة في الععد
لغة االتصال
المدة التي سيمنع فييا المعاول حل الدخول إلى
الموق
قيمة ضمان األدا
قيمة ضمان إصالح العيوب.

7/3/1/1
4/1
4/1
4/1
1/2

( )60يوما تعويميا من تاريخ أمر المباشرة شاملة
االعياد الرسمية والع ل.
( )365يوما تعويميا
العوانين الفلس ينية السارية المفعول
اللغة العربية
اللغة العربية
( )7أيام تعويمية من تاريخ أمر المباشرة.

2/4

( )%10من قيمة الععد المعبولة
( )%5من قيمة قيمة األعمال المنفذة فعليا ا

أوقات العمل

5/6

الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التاريخ المحدد
للمباشرة
قيمة تعويضات التأخير

1/8

24ساعة عمل بفعاليات متداخلة و حسب الخ ة
التي يتم اعتمادها للمشروع.
( )7أيام

7/8

الحد األقصى لعيمة تعويضات التأخير

7/8

 0.001من قيمة الععد االجمالية بعد التنفيذ عن كل
يوم
 %10من العيمة االجمالية للععد بعد التنفيذ

المدة المحددة لدف المبلق المستحل بعد التصديل
على كشف الكميات المنجاة
عمالت الدف للمعاول
تعديم وثائل التأمينات

( )28يوم
15/14
1/18

الشيكل الجديد
يتم التأمين على الموظفين والعمال و اقم االشراف
ومواق العمل وأمالك الغير
 %10من كل دفعة مستحعة
من عضو واحد
( )14يوم
التحكيم مؤسسيا من خالل غرفة التحكيم الدولية
الفلس ينية ووفعا الجرا اتيا وذلك لتنظيم التحكيم
واالشراف عليه.
غرفة التحكيم الدولية الفلس ينية

6/20
1/20

ثالثة أعضا
بموجب قانون التحكيم الفلس يني النافذ والعواعد
االجرائية لغرفة التحكيم الدولية الفلس ينية.

نسبة المحتجاات
فر الخالفات
تشكيل مجلس ّ
فر الخالفات
فترة تعيين مجلس ّ
فر الخالفات
الجية التي تعين أعضا مجلس
ّ
في حالة عدم االتفاق بين الفريعين

3/14
2/20
2/20
3/20

سل ة تعيين المحكمين في حالة تخلف األ راف
عن التعيين
عدد أعضا هيئة التحكيم
العواعد اإلجرائية للتحكيم

1/20
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 .12نموذج عمل الياف ة
مالحظة :يعدل النموذج بنا على تعلميات مشرف المشروع

بلدية رام هللا
Project
المشروع:
) Super Vision: (Name of Local Council
اشراف( :اسم الييئة المحلية)
..............
............
Contractor:
المعاول/المتعيد:
PROJECT DURATION:
مدة المشروع

يوما

ابتدا من

الى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بلدية رام هللا

أعمال صيانة المدارس الحكومية في المدينة

جدول الكميات واالسعار رقم  1-1مدرسة بنات رام هللا الثانوية
رقم
البند
 1.0الطراشة والدهان :
1.1
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال دهان وتخطيط ملعب كرة الطائرة في الساحة السفلية
للمدرسة وذلك حسب البنود التالية ،بالدهان الخاص بتخطيط المالعب وحسب المواصفات
العالمية ،وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المواصفات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد.
High Quality Marking Paint of Court Coat System for the
1
playground, Price includes wash surface with surface cleaner
Carblin #3, applying PVA with silicate to the asphalt ground .Prime
surfaces with Unichem Court Coat diluted with 30% water using a
sealing long nap roller. Apply two coats of un - thinned Unichem
2
 .Court coat at right angles to each otherم
مقطوع
 2تخطيط الملعب الرياضي بدهان األكريليك الخاص بتخطيط المالعب ،بعرض 5سم.
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال طراشة سوبر جريل لكاسرات الشمس القائمة فوق شبابيك
1.2
الطابق االول والثاني صناعة وطنية من أجود األنواع ،ثالثة وجوه بعد الحف والتفقد بالمعجونة،
وذلك لجميع األسطح الظاهرة لكاسرات الشمس ،والسعر يشمل* :إضافة مواد مانعة للرطوبة
كطبقة أساس (بوندرول) وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل حسب المواصفات وتعليمات مشرف
2
م
المشروع ضمن حدود العقد .والكيل للمسطح األفقي من جهة واحدة فقط.
 2.0األعمال المعدنية في الساحات الخارجية:
2.1
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال البنود التالية وذلك قي ساحة المدرسة ،والسعر يشمل:
* كافة القطع والصفائح المعدنية واالكسسوارات الالزمة للتثبيت من أجود االنواع* ،أعمال التسوية
والحفر * كافة االعمال المدنية الالزمة للتنفيذ والعادة االوضاع* ،اعادة االوضاع كما كانت
واصالح اية اضرار تحدث نتيجة تنفيذ االشغال بما فيها أعمال االسفلت ان وجدت ،وتنفيذ كل ما
يلزم النجاز العمل بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود
العقد .يطلب تقديم المخططات التنفيذية موضحا عليها الشكل /االبعاد /العزل /المقاطع للعناصر
المستخدمة وطريقة التثبيت والتركيب.
 1مظالت قماشية نظام الشرائح بعرض ال يزيد عن 3م من مادة القماش "شبكة ظل" صناعة كورية
من أجود االنواع ( 325غم/م )2مقاومة للعوامل الجوية وقابلة لفتح واغالق التغطية يدويا
بواسطة كوابل ،وبحيث يكون الشكل منتظم أو غير منتظم حسب شكل منطقة العمل في الساحة
الخارجية ،وبااللوان التي يحددها مشرف المشروع ،والسعر يشمل أيضا* :الهيكل المعدني
المكون من أعمدة كل 4م بقطر  "8وسماكة 5ملم وارتفاع 6م ،وجسور مقطع ،4mm*15*15
وكوابل قطر 8ملم قابلة للسحب *القواعد الخرسانية من باطون  B300بأبعاد ال تقل عن
2
م
()80*80*80سم .والكيل للمسقط األفقي للمساحة المظللة.
2
غرفة حراسة مع حمام من الحديد المعزول "كرفان" بأبعاد 3*3م وارتفاع 2.5م تقريبا وذلك
ليتم وضعها على ارضية مستوية/غير مستوية في الساحة ،والسعر يشمل أيضا* :القواطع
الداخلية للحمام بسماكة 10سم* ،األبواب مع وحدة زرفيل نوع  wellyاالصلي ،وشبابيك
االلمنيوم مع حماية معدنية *العزل * كافة التمديدات والقطع الالزمة للتصريف وللتغذية
بالماءصناعة تركية من أجود االنواع "مثال :مرحاض افرنجي مع نياغرا وشطاف ،مغسلة مع
بطارية جير نوع معلق ومرآة "  ،والربط مع أقرب منهل قائم للصرف الصحي وأقرب مصدر
2
م
لتزويد المياه.
 3.0اعمال الكهرباء لغرفة الحراسة
3.1
أجور وتكاليف توريد وتركيب وتوصيل وشبك وتشغيل تابلو كهرباء -12بالمواصفات
التالية  ،ويشمل على شبك وتمديد وتشغيل كابل رئيسي 6*3ملم 2من لوحة الكهرباء الرئيسية مع
قاطع  30امبير محمال عليها شرشور ترنك وكل ما يلزم من مواد واعمال مدنية النهاء العمل
على أكمل وجه وحسب المواصفات
MCB 1 x 25A rating 400V. Capable of switch-standing 15KA
cutout and short circuit current
Earth Leakage R.C.D. Rating 400V 2x40A / 0.3A. *2 MCB as
مقطوع
.1x10A Capacity 10KA *4 MCB 1x6A Capacity 10KA
اجور توريد وتركيب وتوصيل وتشغيل وحدات االنارة واالباريز جيفز حسب البنود التالية
3.2
والسعر يشمل :المواسير  ،وعلب وبرابيش حرارية ،واسالك الكهرباء ،ومفاتيح االنارة جيفز
عدد
 1ابريز كهرباء 16امبير
عدد
 2سبوت ليد  8انش
وصف العمل

الوحدة

الكمية

سعر الوحدة
شيكل

المبلغ
شيكل

380
1

80

300

9

1

3
3

المجموع الكلي ينقل الى خالصة جدول الكميات واالسعار
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بلدية رام هللا

أعمال صيانة المدارس الحكومية في المدينة
جدول الكميات واالسعار رقم 1-2مدرسة ذكور رام هللا الثانوية
وصف العمل

رقم البند

الوحدة

الكمية

سعر الوحدة
شيكل

المبلغ
شيكل

 1.0الطراشة والدهان:
1.1
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال طراشة ودهان للجدران واالسقف لكامل المدرسة وذلك
حسب البنود التالية ،صناعة وطنية من أجود األنواع وبااللوان التي يحددها مشرف
المشروع ،ثالثة وجوه بعد الحف والمعجونة الالزمة ،والسعر يشمل* :ازالة العوائق "تمديدات
غير الزمة ،لوحات )....،واعادة تركيبها حسب تعليمات مشرف المشروع* ،معالجة الشقوق
والرطوبة ان وجدت بمواد خاصة ،وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل حسب المواصفات
وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد .والكيل هندسي لالعمال المنفذة بعد خصم
الفتحات.
1

دهان زياتي للحوائط الداخلية للغرف الصفية والممرات بنفس ارتفاع الدهان القائم.

2

2

طراشة أملشن للحوائط الداخلية للغرف الصفية والممرات.

2

3

طراشة بوليسيد لألسقف الداخلية.

2

م

4

دهان شفاف (لكر) ألحزمة حماية الجدران الخشبية-الغرف الصفية( ،وجه أساس والتفقد
بالمعجون الخاص ووجهين لكر).

م.ط

1.2

م
م

1,150
1,750
2,100
300

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال دهان وتخطيط ملعب كرة السلة القائم في ساحة المدرسة
وذلك حسب البنود التالية  ،بالدهان الخاص بتخطيط المالعب وحسب المواصفات العالمية،
وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المواصفات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد.

1

High Quality Marking Paint of Court Coat System for the
playground, Price includes wash surface with surface cleaner
Carblin #3, applying PVA with silicate to the asphalt ground
.Prime surfaces with Unichem Court Coat diluted with 30% water
using a sealing long nap roller. Apply two coats of un - thinned
.Unichem Court coat at right angles to each other

2

تخطيط الملعب الرياضي بدهان األكريليك الخاص بتخطيط المالعب ،بعرض 5سم.

2

380

مقطوع

1

م

 2.0ألواح الكتابة
2.1
أجور وتكاليف توريد وتركيب ألواح للغرف الصفية والمكتبة حسب المواصفات التالية،
والسعر يشمل * :ازالة األلواح القائمة والتصرف بها حسب تعليمات مشرف المشروع
*القصارة * ،كافة القطع واالكسسوارات الالزمة للتثبيت* ،اصالح االضرار الناتجة عن تنفيذ
األشغال ،وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل حسب المخططات والمواصفات وتعليمات مشرف
المشروع ضمن حدود العقد.
1

ألواح مغناطيسية معلقة للغرف الصفية wall mounted factory-made magnetic
 white chalk boardبأبعاد ( )cm 360*120تقريبا وبالحد االدنى من المواصفات
التاليةsilver anodized elegant aluminum frame (19*25mm thick):
and four strong rounded plastic (pvc) corners, and also with 5cm
silver anodized aluminum try fixed through the profile which used
for chalks, markers and duster and has pvc edges for safety. The
writing surface coated with steel polyester fixed using automatic
gluing machines to 11mm thick MDF wood covered automatically
, by aluminum foils

عدد

13

المجموع ينقل الى الصفحة التالية
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بلدية رام هللا

أعمال صيانة المدارس الحكومية في المدينة
جدول الكميات واالسعار رقم  2-2مدرسة ذكور رام هللا الثانوية
وصف العمل

رقم البند

الوحدة

الكمية

سعر الوحدة
شيكل

المبلغ
شيكل

المجموع منقول من الصفحة السابقة
2

لوح ذكي لغرفة المكتبة وبالمواصفات التاليةInteractive screen 65 “ with wall :
mount
* Diagonal Size : 65" *Type : 60Hz *Resolution : 3840*2160
- (Landscape), *Brightness(Typ.) : 350, *Contrast Ratio : 1200:1
Aspect Ratio: 16:9, *Operation Hour16/7, *Response* ,4000:1
:Time: 6ms(Typ.), *WiFi Module Embedded, *Connection options
USB, LAN, WIFI, BT, HDMI, NFC and screen sharing, * Speaker
TypeBuilt in Speaker (10W x 2), *Touch out control is available
through a touch USB cable connection or UIBC-connected
Android mobile devices ,and Windows 10 PCs, * lock system
:allows users to safeguard sensitive content from view.* Input
:HDMI 2, VGA: 1, USB : USB 3, DisplayPort: DP1.2, *Output
,Audio ,Screen Share ,HDMI, * Touch, *Type : IR Recognition
*/ Touch Pen : Yes, *Object Recognition Range : 2mm/ 4mm
8mm / 50mm, *Internal Player HW (built in with the screen
, ) ...incudes memory , Processor , Storage , OS , Tools
Embedded OS : Windows 10 and Office 2019 with Licenses, *3
years warranty with installation and operation

3.1

(بند احتياطي) :أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال روالت اسفلتية بدال من العزل التالف
القائم وذلك لمعالجة تسريب المياه من سطح البناء ،صناعة اوروبية من أجود االنواع
بسماكة ال تقل عن 4ملم تحتوي على 180غم/م 2بوليستر ،ووجهه العلوي أبيض ومحتوي
على طبقة من الحصمة ،والسعر يشمل * :تنظيف السطح بالضاغطة الهوائية ،وقص الروالت
االسفتلية للمناطق التالفة بشكل منتظم * ،الطبقة السائلة التي يتم دهانها تحت الروالت
(* ،)Primerمادة ( )Silver Pazلدهانها على منطقة اللحامات بين الروالت وتشريك
الروالت بما ال يقل عن 5سم* ،القطع البالستيكية الخاصة حول المزاريب (طرابيش)
ولحامها جيدا مع الروالت الموجودة على السطح* ،المعالجة حول المزراب بمادة السيكا او ما
يعادلها ،والفحص للسقف بالماء لمدة  48ساعة ،وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل بموجب
المواصفات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد .والكيل هندسي للمسقط االفقي
والعمودي.

عدد

2

م

1

300

 4.0األعمال المعدنية:
4.1

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال أبواب /حماية معدنية حسب البنود التالية ،والسعر يشمل:
* كافة القطع المعدنية واالكسسوارات الالزمة للتثبيت * ،كافة االعمال المدنية الالزمة للتنفيذ
والعادة االوضاع* ،اعادة االوضاع كما كانت واصالح اية اضرار تحدث نتيجة تنفيذ
االشغال ،وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل بموجب المواصفات وتعليمات مشرف المشروع
ضمن حدود العقد

1

باب معدني دفتين مع فضاية بأبعاد ()2.9*1.2م وحسب أبعاد الفتحة القائمة factory
 ، made steel doorsبدال من الباب المعدني القائم لمكرر الدرج في الطابق األول
وحسب مواصفات االبواب القائمة في المدرسة ،والسعر يشمل أيضا* :ازالة الباب والجزء
الثابت فوقه * ،دهان الشبك القائم فوق الباب * ،االطار المعدني لكامل عرض الجدار* ،عتبات
لألبواب من الرخام البلدي المجلي بسماكة 3سم نخب أول * ،الزرفيل االصلي متعدد االغالق
(االتجاهات) ,6mm glazing,cylinders, cylinderical lock handles
.stopper, gaskets,oil paint 3 coats and 2 primer coats

2

حديد حماية أمام واجهتي االلمنيوم لغرفة المعلمات القائمة في الطابق األرضي وبنفس الشكل
والمواصفات والمقاطع لحماية الغرفة القائمة فوقها في الطابق األول ،والسعر يشمل أيضا:
* باب حماية بما يتوافق مع أبعاد الباب القائم *الدهان الزياتي 3وجوه صناعة وطنية من أجود
االنواع.

عدد

2

م

1

20

المجموع ينقل الى الصفحة التالية
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بلدية رام هللا

أعمال صيانة المدارس الحكومية في المدينة
جدول الكميات واالسعار رقم 3-2مدرسة ذكور رام هللا الثانوية
وصف العمل

رقم البند

الوحدة

الكمية

سعر الوحدة
شيكل

المبلغ
شيكل

المجموع منقول من الصفحة السابقة
 5.0أعمال الميكانيك والصرف الصحي
5.1

أجور و تكاليف توريد و تركيب وتشغيل مكيف لغرفة المعلمات  1.0طن من النوع المنفصل
( )Split Unitقدرة PTU 12800-13500للتدفئة موديل  2021كفالة 3سنوات
وبالمواصفات التالية ،وتتكون من وحدة داخلية وخارجية " تركب على سطح/جدار البناء
حسب تعليمات مشرف المشروع"  ،وبمواصفات تشغيل تلقائي وموفر للطاقةـ انفيرتر ،حزام
حراري لغاية  ،8-نظام ايكو ،خاصية اتبعني ،ضجيج منخفض ،والسعر يشمل* :المواسير
النحاسية المعزولة بين الوحدة الداخلية والخارجية * ،جميع االعمال االنشائية لعمل الفتحات
الالزمة في الجدار القريب وتعليق الوحدة الداخلية والخارجية *جميع االعمال الكهربائية
الالزمة للتشغيل بما فيها كابل  2.5*3من أرب لوحة كهرباء مع قاطع 16أمبير ،علبة كهرباء
وابريز مع مفتاح قطع* ،وخط تصريف خارجي للماء من الوحدة ألقرب حوض زراعة
وبحيث يكون الخط داخل ماسورة قطر 2انش بيضاء بمحاذاة الحائط ،القاعدة المعدنية للوحدة
الخارجية من حديد زاوية بأبعاد  4*40*40ملم والمدهونة جيدا *اصالح كافة االضرار التي
تحدث نتيجة تنفيذ االشغال واعادة االوضاع كما كانت ،وتنفيذ جميع ما يلزم التمام العمل على
اكمل وجه بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات مشرف المشروع .
Units Must Include the following :
* Electrical control system with wireless control remote. *Rotary
or scroll compressor of well known and good quality. *Sound
pressure level of indoor unit must exceed than 40 dop at 3 m
*Indoor unit of double swing *Heavy duty outdoor painted
galvanized steel cover.
*Defrost Self contained unit. *Gas accumulator.
*Remote control with the following features : - On/ off - Three
speed fan - Four operating moods - Timer button

عدد

2

المجموع الكلي ينقل الى خالصة جدول الكميات واالسعار
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بلدية رام هللا

أعمال صيانة المدارس الحكومية في المدينة

جدول الكميات واالسعار رقم  1-3مدرسة بنات عزيز شاهين الثانوية
رقم
البند

وصف العمل

الوحدة

الكمية

سعر الوحدة
شيكل

المبلغ
شيكل

 1.0الطراشة والدهان والقصارة:
1.1

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال طراشة ودهان لجدران وسقف الغرف والممرات في
الطابق الثاني والمقصف وذلك حسب البنود التالية  ،صناعة وطنية من أجود األنواع وبااللوان
التي يحددها مشرف المشروع ،ثالثة وجوه بعد الحف والمعجونة الالزمة ،والسعر يشمل:
*ازالة العوائق " تمديدات غير الزمة ,لوحات )... ،واعادة تركيبها حسب تعليمات مشرف
المشروع * ،معالجة الشقوق والرطوبة ان وجدت بمواد خاصة ،وتنفيذ كل ما يلزم النجاز
العمل حسب المواصفات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد .والكيل هندسي
لالعمال المنفذة بعد خصم الفتحات.

1

دهان زياتي للحوائط الداخلية بارتفاع 1.2م وذلك للغرف والممرات.

2

630

2

طراشة أملشن للحوائط الداخلية وذلك للغرف والممرات.

2

630

3

طراشة بوليسيد للسقف وذلك للغرف والممرات والمقصف.

2

850

اجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال قصارة خارجية مانعة لنش الماء 3 ،وجوه (رشة
مسمار ،بطانية وظهار) وذلك لجدران مكرر الدرج القائم على سطح البناء ،والسعر يشمل:
* ازالة القصارة القائمة ومعالجة الشقوق والحفر القائمة في الجدار * ،مونة من االسمنت والرمل
بنسبة  4:1لجميع الوجوه * .المواد الخاصة ضد المياه في الوجه االخير ،وتنفيذ كل ما يلزم
النجاز العمل بموجب المواصفات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد.

2

1.2

2.0
2.1

1

2

2.2

م
م
م

م

45

البالط والرخام والجرانيت :
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال بالط سيراميك بدال من البالط القائم ألرضية وجدران
المقصف وذلك حسب البنود التالية  ،وباالبعاد واأللوان التي يحددها مشرف المشروع ،نوع
ايطالي أو اسباني نخب أول صنف(أ)  full bodyأو ما يعادله ،والسعر يشمل* :إزالة البالط/
االرضيات /الطمم وأية عوائق قائمة في منطقة العمل * ،الروبة من أجود االنواع المقاومة
للبكتيريا إيبوكسي أوروبية المنشأ وباللون المطلوب * ،المونه االسمنتية بسماكة ال تقل عن
3سم* ،زوايا حماية بالستيكية ربع دائرة للحواف البارزة وحيثما يلزم *اصالح أية اضرار
تنتج من تنفيذ االعمال ،وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل بموجب المخططات والمواصفات
وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد.
بالط جدران بسماكة 0.6سم ولكامل ارتفاع الجدار ،والسعر يشمل* :القصارة وجه خشنة
حيثما يلزم،عمل الفتحات الالزمة في البالط مع الترويب حولها.

2

بالط أرضيات بسماكة 0.8سم مانع لالنزالق ،والسعر يشمل أيضا* :مدة خرسانية B250
بسماكة ال تقل عن 10سم وحديد تسليح قطر  20/ 8سم والبيس كورس بسماكة ال تقل عن
 10سم وبالسماكة الالزمة للوصول للمنسوب المطلوب ،والمادة العازلة * ،nitoproofفرشة
الطمم من الحصمة السمسمية* ،باطون التغليف حول المواسير* ،عمل الفتحات للمصارف
والترويب حولها ،والكيل هندسي للمسقط األفقي لمساحة البالط فقط.

2

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ اشغال روبة باالسمنت االبيض للبالط القائم في غرفة الحاسوب-
الطابق الثاني ،والسعر يشمل أيضا* :تنظيف وجلي البالط بعد ترويبه  4وجوه مع وجه
بوليش ،وتنفيذ كل ما يلزم التمام العمل حسب المواصفات وتعليمات مشرف المشروع ضمن
حدود العقد.

2

م

م

م

63

50

50

المجموع ينقل الى الصفحة التالية
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بلدية رام هللا
أعمال صيانة المدارس الحكومية في المدينة

جدول الكميات واالسعار رقم  2-3مدرسة بنات عزيز شاهين الثانوية
رقم
البند

وصف العمل

الوحدة

الكمية

سعر الوحدة
شيكل

المبلغ
شيكل

المجموع منقول من الصفحة السابقة
 3.0أعمال المنجور
3.1

1

2

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال خزائن خشبية سفلية مع رفوف وجوارير ووجه جرانيت
سماكة 3سم ب دال من خزائن المقصف القائمة وذلك حسب البنود التالية ،من خشب
الساندويش سماكة  17ملم نخب اول مغطاة بالفورمايكا من الداخل والخارج ،وباللون الذي
يحدده مشرف المشروع ،وتكون الدرفات واوجه الجوارير من خشب بانيل سماكة 17ملم مع
حلق زان  20×17ملم مبروم ومدهون الكر اعلى الداير ومغطاة بالفورمايكا من الداخل
والخارج ،والسعر يشمل * :ازالة الخزائن والمجلى القائم* ،الخردوات* ،بانيل اسفل الخزائن
وفوق بالطة المجلي ،ورداد المياه* ، ،استبدال غطاء المصرف االرضي بستانلس ستيل
صناعة أوروبية من أجود االنواع * ،استبدال تمديدات الغاز القائمة ان وجدت حسب تعليمات
مشرف المشروع ،وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات
مشرف المشروع ضمن حدود العقد .يطلب تقديم مخططات تنفيذية للخزائن "Shop
 "drawingsموضحا فيها تفاصيل الخزائن بالكامل .الكيل بالمتر الطولي للخزائن السفلية.
خزائن مع دفات وجوارير بارتفاع 90سم ،والسعر يشمل أيضا* :عمل فتحة حوض المجلى،
*المجلى من البورسالن قياس  20*40*60سم مع البطارية صناعة اوروبية من أجود االنواع،
وكافة القطع والمواسير والمحابس الالزمة لتزويد المياه وتصريفها بدال من القائم.
خزائن  benchesبارتفاع 75سم.

م.ط

5

م.ط

8

4.1
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال البنود التالية وذلك قي ساحة المدرسة ،والسعر يشمل:
* كافة االعمال المدنية الالزمة للتنفيذ والعادة االوضاع* ،اعادة االوضاع كما كانت واصالح
اية اضرار تحدث نتيجة تنفيذ االشغال بما فيها أعمال االسفلت ان وجدت ،وتنفيذ كل ما يلزم
النجاز العمل بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد.
1
خرسانة من الدبش والباطون  B-200وذلك لتوسعة المنصة القائمة مسافة 3م تقريبا
وبنفس ارتفاع المنصة القائمة  ،وبحيث ال تزيد كمية الدبش النظيف عن  %30من كمية
الباطون الالزم ،وأن تكون جميع االسطح الظاهرة بوجه ناعم املس(،)FAIR FACE
والسعر يشمل أيضا * :أعمال قص جزء من الرصيف واالسفلت ميكانيكيا* ،أعمال الحفر
والتسوية لعمق ال يزيد عن  50سم لمنطقة العمل* ،طبقة بيس كورس بسماكة 20سم بعد
الدحل * ،الطوبار والمعالجة واستعمال مثلثات بالستيكية للحواف ،وتنفيذ كل ما يلزم النجاز
العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد.

3

م

6

2
لوحة كرة السلة ،وذلك ليتم تركيبها بدال من اللوحة القائمة على العمود المعدنيBasket ،
Ball Board Size (180*120)cm. Composed of 2mm. steel sheet
)4*40*40( back and 18mm. plywood face and steel frame angle
mm.; with 45cm diameter net hoop of 10mm. steel bar, and the
required net ,Marking of Board should be in accordance with the
 .Olympic regulationsوالسعر يشمل  :ازالة اللوحة القائمة.

عدد

2

المجموع ينقل الى الصفحة التالية
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جدول الكميات واالسعار رقم  3-3مدرسة بنات عزيز شاهين الثانوية
رقم
البند
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سعر الوحدة
شيكل

المبلغ
شيكل

المجموع منقول من الصفحة السابقة
5.1

(بند احتياطي) :أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال روالت اسفلتية لمعالجة تسريب المياه من
سطح البناء وذلك للبنود التالية  ،صناعة اوروبية من أجود االنواع بسماكة ال تقل عن 4ملم
تحتوي على  180غم/م 2بوليستر ،ووجهه العلوي أبيض ومحتوي على طبقة من الحصمة،
والسعر يشمل * :تنظيف السطح بالضاغطة الهوائية ،وقص الروالت االسفتلية للمناطق التالفة
بشكل منتظم * ،الطبقة السائلة التي يتم دهانها تحت الروالت (* ،)Primerمادة (Silver
 )Pazلدهانها على منطقة اللحامات بين الروالت وتشريك الروالت بما ال يقل عن 5سم،
وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل بموجب المواصفات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود
العقد .والكيل هندسي للمسقط االفقي والعمودي.

1

لألجزاء التالفة من العزل القائم على سطح البناء ،والسعر يشمل أيضا* :القطع البالستيكية
الخاصة حول المزاريب (طرابيش) ولحامها مع الروالت القائمة* ،المعالجة حول المزراب
بمادة السيكا او ما يعادلها ،وفحص السقف بالماء لمدة  48ساعة.

2

لجدران مكرر الدرج القائم على السطح.

2

250

2

45

م
م

 6.0األعمال المعدنية وااللمنيوم:
6.1

1
2

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال أبواب معدنية دفة/دفتين factory made steel
 doorsمع فضايات فوق الباب ،بدال من االبواب المعدنية القائمة ،وذلك للمواقع المحددة
ادناه وحسب مواصفات االبواب القائمة في المدرسة ،والسعر يشمل* :ازالة الباب والجزء
الثابت فوقه * ،دهان الشبك القائم فوق الباب * االطار المعدني لكامل عرض الجدار وجميع
القطع المعدنية الالزمة * ،الزرفيل االصلي متعدد االغالق (االتجاهات) 6mm
glazing,cylinders, cylinderical lock handles, stopper, gaskets,oil
 * .paint 3 coats and 2 primer coatsعتبات األبواب من الرخام البلدي المجلي
بسماكة 3سم نخب أول * ،جميع االعمال المدنية الالزمة ،وتنفيذ كل ما يلزم بموجب
المواصفات والمخططات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد.
األبواب الرئيسية للمبنى بأبعاد ()2.6*1.8م وحسب أبعاد الفتحة القائمة.

عدد

الباب الخارجي لوحدة الحمامات في الطابق األرضي بأبعاد ()2.6*1.1م وحسب أبعاد الفتحة
القائمة.

عدد

6.2
كالبند السابق  6.1باب المقصف بأبعاد ( )1*2م وحسب أبعاد الفتحة القائمة ولكن بدون
فضاية فوق الباب.

عدد

3
1
1

 7.0أعمال الميكانيك والصرف الصحي
7.1

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال مرايا شمسية بدال من المرايا القائمة على سطح البناء
بأبعاد  190*90سم صناعة وطنية من أجود األنواع ،تكون الخاليا الشمسية مطلية من الداخل
بمادة الصيني أو املتك وذلك لتسخين المياه ،وتركب بزاوية ميالن 45درجة ،والسعر يشمل:
*ازالة المرايا الشمسية القائمة * ،كافة القطع واالكسسوارات الالزمة للتثبيت ،اصالح أية
اضرار تنتج من تنفيذ االعمال ،وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المواصفات وتعليمات مشرف
المشروع ضمن حدود العقد.

عدد

2

المجموع الكلي ينقل الى خالصة جدول الكميات واالسعار
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بلدية رام هللا
أعمال صيانة المدارس الحكومية في المدينة
جدول الكميات واالسعار رقم  1-4مدرسة هواري بومدين األساسية
وصف العمل

رقم البند

الوحدة

الكمية

سعر الوحدة
شيكل

المبلغ
شيكل

 1.0الطراشة والدهان والقصارة:
1.1

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال طراشة ودهان لجدران وسقف الغرف االدارية والمطبخ
وبعض الغرف الصفية وجدران مكرر الدرج وذلك للبنود التالية ،صناعة وطنية من أجود
األنواع وبااللوان التي يحددها مشرف المشروع ،ثالثة وجوه بعد الحف والمعجونة الالزمة.
والسعر يشمل* :ازالة العوائق " تمديدات غير الزمة ،لوحات )... ،واعادة تركيبها حسب
تعليمات مشرف المشروع * ،معالجة الشقوق والرطوبة ان وجدت بمواد خاصة ،وتنفيذ كل ما
يلزم النجاز العمل حسب المواصفات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد .والكيل
هندسي لالعمال المنفذة بعد خصم الفتحات.

1

دهان زياتي للحوائط الداخلية بارتفاع 1.2م.

2

320

2

طراشة أملشن للحوائط الداخلية.

2

320

طراشة بوليسيد للسقف.

2

230

3

م
م
م

1.2

كالبند السابق ولكن طراشة سوبر جريل للمواقع التالية ،والسعر يشمل أيضا* :إضافة مواد
مانعة للرطوبة كطبقة أساس (بوندرول)

1

لكاسرات الشمس القائمة فوق الشبابيك وذلك لجميع األسطح الظاهرة ،والكيل بالمتر المربع
للمسطح األفقي من جهة واحدة فقط.

2

40

2

للجدار القائم بمحاذاة المدرج في الملعب بارتفاع 5.5م تقريبا

2

35

1.3
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أعمال دهان زياتي لمظلة المدخل والدرابزينات المعدنية وذلك
حسب البنود التالية صناعة وطنية من أجود االنواع وجهان بعد التأسيس وبااللوان التي
يحددها مشرف المشروع ،والسعر يشمل* :الحف والمعجنة والبردخة وتنظيف االسطح
ميكانيكيا اما بالسفع الرملي او بتسليط اللهب على السطح المراد تنظيفه والمعالجة الالزمة
لذلك ،وتنفيذ كل ما يلزم لتنفيذ العمل حسب المواصفات وتعليمات مشرف المشروع ضمن
حدود العقد.
1
المظلة المعدنية ،والسعر يشمل أيضا :دهان جميع العناصر األفقية والعمودية للمظلة والكيل
بالمتر المربع للمسطح األفقي للمظلة.
2

الدرابزينات المعدنية لألدراج الداخلية والخارجية.

1.4
اجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال قصارة خارجية شبريز مانعة لنش الماء 3 ،وجوه
(رشة مسمار ،بطانية وظهار) والوجه النهائي قصارة الشبريز وذلك لجدار المخزن الخارجي
القائم أسفل درج المدخل ،والسعر يشمل* :ازالة القصارة القائمة ومعالجة الشقوق* ،مونة من
االسمنت والرمل بنسبة  4:1لجميع الوجوه * .المواد الخاصة ضد المياه في الوجه االخير،
وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل بموجب المواصفات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود
العقد.
2.0

البالط والرخام والجرانيت :

2.1

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال بالط أرضيات /جدران وذلك للبنود التالية ،والسعر
يشمل* :إزالة البالط /االرضيات /الطمم وأية عوائق قائمة في منطقة العمل* ،اعادة االوضاع
كما كانت واصالح أية اضرار تنتج من تنفيذ االعمال ،وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل
بموجب المخططات والمواصفات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد.

1

بالط سيراميك لجدران المطبخ-الطابق األرضي باأللوان واالبعاد التي يحددها مشرف
المشروع وبسماكة 0.6سم ،نوع ايطالي أو اسباني نخب أول صنف(أ)  full bodyأو ما
يعادله ،وذلك بارتفاع  60سم فوق المجلى وحسب ارتفاع البالط القائم ،والسعر يشمل أيضا:
*القصارة وجه خشنة حيثما يلزم * ،المونه االسمنتية بسماكة ال تقل عن 3سم *زوايا حماية
بالستيكية ربع دائرة للحواف البارزة وحيثما يلزم * الروبة من أجود االنواع المقاومة للبكتيريا
إيبوكسي أوروبية المنشأ وباللون المطلوب * ،عمل الفتحات الالزمة في البالط مع الترويب
حولها.

م
م

2

10

م.ط

55

م

2

م

2

م

15

3
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أعمال صيانة المدارس الحكومية في المدينة
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المجموع منقول من الصفحة السابقة
2

بالط اسمنتي متداخل بأبعاد ( )6*20*10سم صناعة محلية من أجود األنواع وذلك للممر
المؤدي الى الباب الرئيسي الخلفي للمدرسة بنفس األلوان واألشكال القائمة في الموقع،
والسعر يشمل أيضا * :أعمال الحفر والتسوية حتى الوصول للمنسوب المطلوب* ،طبقة من
البيس كورس والسمسمية بسماكة 15سم و 5سم بحد أدنى بعد الدحل على التوالي وبالسماكة
الالزمة للوصول الى المنسوب المطلوب* ،حبسات من الباطون الوسيم fairface B300
بأبعاد 30x30سم وحديد تسليح  4قطر 12ملم مع اسوارة قطر 8ملم 20 /سم،على جانبي
الممر* ،رفع /تهبيط المناهل ان وجدت مع منسوب الساحة في منطقة العمل* ،تعبئة الفراغات
بين حلول البالط بالرمل النظيف ،والكيل هندسي للمسقط األفقي لألعمال المنفذة .يطلب تقديم
مخطط للتنفيذ موضحا عليه االبعاد والمناسيب.

3

بالط من الحجر االبيض اللون بسماكة 5سم وعرض  30سم تقريبا وحسب أبعاد الدرج القائم
من النوع المسمسم طب نخب أول (من محاجر عصيرة) أو حجر فرشاة بنسبة امتصاص ال
تزيد عن  ،%1وذلك للدرج المؤدي الى البوابة الرئيسية الخلفية للمدرسة ،والسعر يشمل
أيضا* :المرايا من نفس نوع الحجر *المونة اإلسمنتية* ،تنظيف الحجر والكحلة باستخدام
االسمنت األبيض والرمل .الكيل هندسي للمتر الطولي لدعسات الدرج فقط.

4

بالط بدال من المكسور لدرجات مكرر الدرج القائم في المدرسة والدرج الخارجي في الساحة
بنفس المواصفات واالبعاد واأللوان للبالط القائم ,نخب أول صنف(أ) أو ما يعادله ،والسعر
يشمل أيضا * :الروبة نوع ميبي أوروبية المنشأ وباللون المطلوب* ،المونه االسمنتية بسماكة
ال تقل عن 3سم .الكيل هندسي للمتر الطولي لدعسات ومرايا الدرج المنفذة.

2.2

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال بناء جدار من الطوب االسمنتي بارتفاع 3م تقريبا
وبسماكة  20سم وبحيث ال تقل مقاومته للكسر عن 35كغم/سم ،2وذلك أمام الجدار القائم
بمحاذاة حمام المعاقين في الساحة الخارجية ،والسعر يشمل* :الحفر والردم للمنسوب
المطلوب * ،الهيكل الخرساني المسلح من باطون  B300وبأبعاد 30*30سم لالعمدة
والجسور وبحيث ال تزيد المسافة بين العناصر الخرسانية عن 3م ،والجسر االرضي بأبعاد
 30*40سم وبما يتوافق مع أساس الجدار القائم بعد الحفر* ،حديد التسليح* ،مونة التركيب
من االسمنت والرمل والناعمة بنسبة * ،3 :1قصارة خارجية مانعة لنش الماء 3 ،وجوه،
* تصريف المياه خلف الجدار وعدم تجمعها بين الجدارين* ،اعادة االوضاع كما كانت
واصالح أية اضرار تنتنج من تنفيذ االعمال ،وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المواصفات
والمخططات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد .يطلب تقديم مخططات للتنفيذ
موضحا عليها المقاطع وتفاصيل تصريف المياه من خلف الجدار .والكيل هندسي للمسقط
العمودي للواجهات التي يتم بناؤها فقط.

2

م

م.ط

م.ط

2

م

40

22

18

32

 3.0أعمال المنجور
3.1

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال خزائن خشبية سفلية مع رفوف وجوارير ووجه جرانيت
سماكة 3سم بدال من خزائن المطبخ القائمة في الطابق االرضي ،من خشب الساندويش سماكة
 17ملم نخب اول مغطاة بالفورمايكا من الداخل والخارج ،وباللون الذي يحدده مشرف
المشروع ،وتكون الدرفات واوجه الجوارير من خشب بانيل سماكة 17ملم مع حلق زان
 20×17ملم مبروم ومدهون الكر اعلى الداير ومغطاة بالفورمايكا من الداخل والخارج،
والسعر يشمل * :ازالة الخزائن والمجلى القائم* ,الخزائن العلوية* ،الخردوات* ،بانيل اسفل
الخزائن وفوق بالطة المجلى ،ورداد المياه ،وعمل فتحة حوض المجلى* ،المجلى من
البورسالن قياس  20*40*60سم مع البطارية صناعة اوروبية من أجود االنواع ،وتنفيذ كل
ما يلزم النجاز العمل بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات مشرف المشروع ضمن
حدود العقد وعلى المقاول تقديم مخططات تنفيذية للخزائن موضحا فيها تصميم وتفاصيل
الخزائن بالكامل .الكيل بالمتر الطولي للخزائن السفلية فقط.

م.ط

5

المجموع ينقل الى الصفحة الالحقة
34- 9

بلدية رام هللا

أعمال صيانة المدارس الحكومية في المدينة
جدول الكميات واالسعار رقم  3-4مدرسة هواري بومدين األساسية
وصف العمل

رقم البند

الوحدة

الكمية

سعر الوحدة
شيكل

المبلغ
شيكل

المجموع منقول من الصفحة السابقة
4.1

(بند احتياطي) :أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال روالت اسفلتية بدال من العزل التالف
القائم على السطح وذلك لمعالجة تسريب المياه من سطح البناء ،صناعة اوروبية من أجود
االنواع بسماكة ال تقل عن 4ملم تحتوي على  180غم/م 2بوليستر ،ووجهه العلوي أبيض
ومحتوي على طبقة من الحصمة ،والسعر يشمل* :تنظيف السطح بالضاغطة الهوائية ،وقص
الروالت االسفتلية للمناطق التالفة بشكل منتظم * ،الطبقة السائلة التي يتم دهانها تحت الروالت
(* ،)Primerمادة ( )Silver Pazلدهانها على منطقة اللحامات بين الروالت وتشريك
الروالت بما ال يقل عن 5سم * ،تركيب القطعة البالستيكية الخاصة حول المزاريب
(طرابيش) ولحامها جيدا مع الروالت الموجودة على السطح* ،المعالجة حول المزراب بمادة
السيكا او ما يعادلها ،والفحص للسقف بالماء لمدة  48ساعة * ،القطع المعدنية الالزمة وتنفيذ
كل ما يلزم النجاز العمل بموجب المواصفات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد.
والكيل هندسي للمسقط االفقي والعمودي.

2

م

250

 5.0األعمال المعدنية وااللمنيوم:
5.1

5.2

1

2

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال أبواب معدنية دفتين بأبعاد ()2.6*1.3م وحسب أبعاد
الفتحة القائمة  factory made steel doorsمع فضايات فوق الباب ،بدال من
االبواب المعدنية القائمة ،وذلك لغرفة المكتبة والمقصف والروضة وحسب مواصفات
االبواب القائمة ،والسعر يشمل* :ازالة الباب والجزء الثابت فوقه* ،دهان الشبك القائم فوق
الباب * ،االطار المعدني لكامل عرض الجدار وجميع القطع المعدنية الالزمة* ،الزرفيل
االصلي متعدد االغالق (االتجاهات) 6mm glazing,cylinders, cylinderical
lock handles, stopper, gaskets,oil paint 3 coats and 2 primer
 * .coatsعتبات لألبواب من الرخام البلدي المجلي بسماكة 3سم نخب أول* ،جميع االعمال
المدنية الالزمة ،وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات مشرف
المشروع ضمن حدود العقد.

عدد

3

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال البنود التالية وذلك في ساحة المدرسة ،والسعر يشمل:
* كافة القطع والصفائح المعدنية واالكسسوارات الالزمة للتثبيت من أجود االنواع* ،أعمال
التسوية والحفر * كافة االعمال المدنية الالزمة للتنفيذ والعادة االوضاع* ،اعادة االوضاع كما
كانت واصالح اية اضرار تحدث نتيجة تنفيذ االشغال بما فيها أعمال االسفلت ان وجدت،
وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات مشرف المشروع
ضمن حدود العقد .يطلب تقديم المخططات التنفيذية موضحا عليها الشكل /االبعاد /العزل/
المقاطع للعناصر المستخدمة وطريقة التثبيت والتركيب.
درابزين حماية معدنية من الحديد المجلفن بارتفاع 1م تقريبا -وبالشكل القائم في المدرسة-
بدال من الحماية القائمة وذلك للدرج وجانبي الممر المؤدي الى الباب الرئيسي الخلفي
للمدرسة ،والسعر يشمل أيضا * :ازالة الحماية وأية عوائق قائمة في منطقة العمل *أبواب
صيانة عدد  .2يطلب تقديم مخططات تفصيلية قبل التنفيذ للموافقة عليه.
مظالت قماشية نظام الشرائح بعرض ال يزيد عن 3م من مادة القماش "شبكة ظل" صناعة
كورية من أجود االنواع ( 325غم/م )2مقاومة للعوامل الجوية وقابلة لفتح واغالق التغطية
يدويا بواسطة كوابل ،وبحيث يكون الشكل منتظم أو غير منتظم حسب شكل منطقة العمل في
الساحة الخارجية ،وبااللوان التي يحددها مشرف المشروع ،والسعر يشمل أيضا* :الهيكل
المعدني المكون من أعمدة كل 4م بقطر  "8وسماكة 5ملم وارتفاع 6م ،وجسور مقطع
 ،4mm*15*15وكوابل قطر 8ملم قابلة للسحب *القواعد الخرسانية من باطون B300
بأبعاد ال تقل عن ()80*80*80سم .والكيل للمسقط األفقي للمساحة المظللة.

م.ط

2

م

45

300

المجموع ينقل الى الصفحة الالحقة
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بلدية رام هللا

أعمال صيانة المدارس الحكومية في المدينة
جدول الكميات واالسعار رقم  4-4مدرسة هواري بومدين األساسية
وصف العمل

رقم البند

الوحدة

الكمية

سعر الوحدة
شيكل

المبلغ
شيكل

المجموع منقول من الصفحة السابقة
3

غرفة حراسة مع حمام من الحديد المعزول "كرفان" بأبعاد 3*3م وارتفاع 2.5م تقريبا
وذلك ليتم وضعها على ارضية مستوية/غير مستوية في الساحة ،والسعر يشمل أيضا:
القواطع الداخلية للحمام بسماكة 10سم* ،األبواب مع وحدة زرفيل نوع  wellyاالصلي،
وشبابيك االلمنيوم مع حماية معدنية *العزل * كافة التمديدات والقطع الالزمة للتصريف
وللتغذية بالماءصناعة تركية من أجود االنواع "مثال :مرحاض افرنجي مع نياغرا وشطاف،
مغسلة مع بطارية جير نوع معلق ومرآة "  ،والربط مع أقرب منهل قائم للصرف الصحي
وأقرب مصدر لتزويد المياه.

2

م

9

 6.0أعمال الميكانيك والصرف الصحي
6.1

أجور وتكاليف توريد وتركيب وفحص وتشغيل مراوح تهوية شفط في المخزن القائم أسفل
الدرج  Wall/Window mounted Axial Fan with shutterنوع  S&Pاو ما
يعادله قدرة  ،CFM 300والسعر يشمل * :كافة التمديدات والوصالت واالعمال الكهربائية
الالزمة لشبك وتشغيل المروحة ،بما فيها تغذية الشفاط من أقرب لوحة كهرباء واضافة قاطع
 16أمبير وسحب كيبل 2.5*3ملم مع ترنكات* ،عمل الفتحات في الحائط أو الشباك بما
يتناسب مع قطر المروحة  * ،"6جميع القطع المعدنية واالكسسوارات الالزمة للتثبيت،
* اصالح اية أضرار تنتج عن تنفيذ األشغال ،وتنفيذ كل ما يلزم التمام العمل بموجب
المخططات والمواصفات الهندسية وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد.
عدد

1

 3.0اعمال الكهرباء لغرفة الحراسة
3.1
أجور وتكاليف توريد وتركيب وتوصيل وشبك وتشغيل تابلو كهرباء  -12بالمواصفات
التالية ،ويشمل على شبك وتمديد وتشغيل كابل رئيسي 6*3ملم 2من لوحة الكهرباء الرئيسية
مع قاطع  30امبير محمال عليها شرشور ترنك وكل ما يلزم من مواد واعمال مدنية النهاء
العمل على أكمل وجه وحسب المواصفات
MCB 1 x 25A rating 400V. Capable of switch-standing 15KA
cutout and short circuit current
Earth Leakage R.C.D. Rating 400V 2x40A / 0.3A. *2 MCB as
.1x10A Capacity 10KA *4 MCB 1x6A Capacity 10KA
مقطوع
3.2
اجور توريد وتركيب وتوصيل وتشغيل وحدات االنارة واالباريز جيفز حسب البنود
التالية والسعر يشمل :المواسير ،وعلب وبرابيش حرارية ،واسالك الكهرباء ،ومفاتيح االنارة
جيفز
1
ابريز كهرباء 16امبير
عدد
2
سبوت ليد  8انش
عدد

1

3
3

المجموع الكلي ينقل الى خالصة جدول الكميات واالسعار
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بلدية رام هللا
أعمال صيانة المدارس الحكومية في المدينة
جدول الكميات واالسعار رقم  1-5مدرسة زياد أبو عين األساسية العليا
رقم
البند
 1.0الطراشة والدهان :
1.1

وصف العمل

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال دهان وتخطيط ملعب كرة السلة القائم في ساحة المدرسة
وذلك حسب البنود التالية  ،بالدهان الخاص بتخطيط المالعب وحسب المواصفات العالمية،
وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المواصفات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد.

1

High Quality Marking Paint of Court Coat System for the
playground, Price includes wash surface with surface cleaner
Carblin #3, applying PVA with silicate to the asphalt ground
.Prime surfaces with Unichem Court Coat diluted with 30% water
using a sealing long nap roller. Apply two coats of un - thinned
.Unichem Court coat at right angles to each other

2

تخطيط الملعب الرياضي بدهان األكريليك الخاص بتخطيط المالعب ،بعرض 5سم.

2.0
2.1

الوحدة

الكمية

سعر الوحدة
شيكل

المبلغ
شيكل

2

340

مقطوع

1

م

البالط والرخام والجرانيت :
(بند احتياطي) :أجور وتكاليف توريد وتنفيذ اشغال روبة باالسمنت االبيض للبالط القائم في
جميع الغرف الصفية والممرات ،والسعر يشمل* :تنظيف وجلي البالط بعد ترويبه  4وجوه
مع وجه بوليش ،وتنفيذ كل ما يلزم التمام العمل حسب المواصفات وتعليمات مشرف المشروع
ضمن حدود العقد.

2

م

3000

 3.0أعمال المنجور
3.1

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال خزائن خشبية سفلية مع رفوف وجوارير ووجه جرانيت
سماكة 3سم بدال من خزائن المطبخ القائمة في الطابق االرضي ،من خشب الساندويش سماكة
 17ملم نخب اول مغطاة بالفورمايكا من الداخل والخارج ،وباللون الذي يحدده مشرف
المشروع ،وتكون الدرفات واوجه الجوارير من خشب بانيل سماكة 17ملم مع حلق زان
 20×17ملم مبروم ومدهون الكر اعلى الداير ومغطاة بالفورمايكا من الداخل والخارج،
والسعر يشمل * :ازالة الخزائن والمجلى القائم* ،الخزائن العلوية* ،الخردوات* ،بانيل اسفل
الخزائن وفوق بالطة المجلى ،ورداد المياه ،وعمل فتحة حوض المجلى* ،المجلى من
البورسالن قياس  20*40*60سم مع البطارية صناعة اوروبية من أجود االنواع ،وتنفيذ كل
ما يلزم النجاز العمل بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات مشرف المشروع ضمن
حدود العقد وعلى المقاول تقديم مخططات تنفيذية للخزائن موضحا فيها تصميم وتفاصيل
الخزائن بالكامل .الكيل بالمتر الطولي للخزائن السفلية فقط.

م.ط

3

 4.0أعمال تأهيل القاعة المتعددة االستعماالت
4.1

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال بنود تأهيل القاعة متعددة االستعمال حسب البنود التالية،
والسعر يشمل * :إزالة المجلى وبالط الجدران والخزائن وأية عوائق قائمة في منطقة العمل،
* نقل المسرح المعدني المتحرك الى الموقع المقترح حسب مخطط القاعة* ،فك وحدات
التكييف واعادة تركيبها بما ال يتعارض مع السقف المستعار وحسب تعليمات مشرف المشروع
مع كل ما يلزم لتركيب وتشغيل المكيف في الموقع الجديد ،وتنفيذ كل ما يلزم بموجب
المخططات والمواصفات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد.

1

ستائر قماش للشبابيك من القطن السميك بوزن ال يقل عن 320غم/م 2مقاومة للحريق حسب
مواصفات الدفاع المدني باللون االسود وتتحرك يدويا ،والسعر يشمل أيضا* :الجسر من
الحديد المجلفن االسود قطر  * ،"1كافة االكسسوارات والقطع الالزمة للتثبيت والتمام العمل
على اكمل وجه .

2

أسقف من الجبس األخضر سماكة 12ملم ،والسعر يشمل أيضا* :نظام التعليق ،والتثبيت
بواسطة شبر من الصاج المجلفن والجسور من الصاج المجلفن *الدهان ثالثة وجوه .والكيل
هندسي بالمتر المربع.

2

م

2

م

25
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المجموع ينقل الى الصفحة الالحقة
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بلدية رام هللا
أعمال صيانة المدارس الحكومية في المدينة
جدول الكميات واالسعار رقم  2-5مدرسة زياد أبو عين األساسية العليا
رقم
البند

وصف العمل

الوحدة

الكمية

سعر الوحدة
شيكل

المبلغ
شيكل

المجموع منقول من الصفحة السابقة
3
سقف مستعار 60* 60سم نوع اّرمسترونغ او ما يكافؤه من البالطات (غاطس) ويكون
التقاء السقف مع الواجهات على شكل ( ،)Zوالسعر يشمل أيضا* :شبر التثبيت من الصاج
2
م
المجلفن وتفريغ وحدات اإلنارة وتثبيت فتحات الصيانة.
4
Perforated acoustic gypsum boards of 12.5mm thickness for all
walls above the walls erected in item 5 below . price include*:
painting with 3 coats matt oil paint and color specified by
engineer and all necessary work needed for fixing and making
2
م
special openings, * 50*50*2.5mm Galvanized Tube every 40cm
5
واجهات من الجبس لكافة الجدران الداخلية بارتفاع 1.5م وبسماكة  10سم ،تتكون من طبقتين
من ألواح الجبس وبينهما عازل من الصوف الصخري كثافة 96كغم/م ،3وبحيث تكون سماكة
ألواح الجبس 12.5ملم أخضر عازل للرطوبة اوروبية الصنع "طمبور ،أوربوند او ما
يعادلهم" ،والسعر يشمل أيضا * :الجسور واألعمدة من الصاج المجلفن 50*50*2.5ملم كل
40سم* ،جسور وأعمدة حديد من تيوبات الحديد 5.5*7سم وتثبيته في االرض/السقف/الجدار
بواسطة فلنجات حديد 10*10سم حول الفتحات* ،الشبك والورق على الفواصل ومناطق
التقاء األلواح والزوايا على البروزات* ،المعجنة ( 3وجوه) والحف والتنعيم والطراشة
"أملشن" وجهين على األقل مع امكانية طلب اوجه اضافية في حال كان التستير غير كاف،
وذلك لجميع أسطح الجبس الظاهرة والكيل هندسي بالمتر المربع للمسقط العمودي للمساحات
2
م
المنفذة بعد خصم الفتحات.
6
كراسي منجدة للقاعة بالمواصفات التالية upholstered chair high quality :
Height: 46cm, Dimension of leather: 37x37cm, Dimension of back
,leather: 22.5x37cm, leather color: as requested by engineer
Diameter of iron pipes: 22mm, 10/20 mm, Thickness of iron
pipes: 1.5mm, 1.25mm, width of chair 44cm. Metal framework
shall be made from metal pipes. Diameter: 22 mm, thickness:
1.5mm. *The lateral metal connections shall be made of elliptical
profile 10/20mm with a thickness of 1.25mm. *All ends of metal
pipes should be closed with plastic covers *Plastic heels are to be
:installed at the bottom of the chair's legs. *Chair back and seat
made out of MDF wood 12 mm thick and 20mm sponge and final
face of high quality leather with total thickness 40-50mm. *The
chair back shall be fixed by metal screw; length 1.5cm, required
عدد
.number: 4
7
أرضية من  pvcبسماكة  5ملم صناعة اوروبية من أجود االنواع للسطح العلوي من منصة
المسرح المتحركة ودرج المنصة ،والسعر يشمل :الالصق الخاص للتثبيت على المنصة
حسب مواصفات الشركة المصنعة ،وتغطية االسطح االمامية الظاهرة من الدرج والمنصة
القائمة بارتفاع 40سم تقريبا بمادة  PVCوتثبيته بالصق سكوتش تيب  .والكيل بالمتر المربع
2
م
للمسقط االفقي للمساحة المنفذة
أجور وتكاليف تركيب وتوصيل وتشغيل نظام الصوت للقاعة والذي سيتم توريده من قبل
4.2
البلدية بالمواصفات التالية ،والسعر يشمل :االسالك ( )Teldor shieldedوالبرابيش و
الترنشات من كل سماعة الى جهاز التحكم بالصوت و العلب وعلب التسحيب  ،وجميع
التمديدات واالعمال الكهربائية الالزمة للتشغيل وتنفيذ كل ما يلزم التمام العمل وحسب
المواصفات والمخططات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد.
Installations of the following sound system supplied by RM:
2*powered speakers with wall mount speakers stands
1*analogue audio mixer 4 ch.
2* wirelss microphone
2 * wired microphones
Multi cable& microphone cables are included for the above
 system.مقطوع

40

85

35

40

20

1
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بلدية رام هللا
أعمال صيانة المدارس الحكومية في المدينة
 مدرسة زياد أبو عين األساسية العليا3-5 جدول الكميات واالسعار رقم
المبلغ
شيكل

سعر الوحدة
شيكل

الكمية

الوحدة

رقم
البند

وصف العمل

المجموع منقول من الصفحة السابقة

1

6

عدد

عدد

1

عدد

6

عدد

1

عدد

6

عدد

Lighting system: Supply, install, test and comession lighting
system. Price to include:
*Truss fixing to the ceiling, lighting fixtures, Electrical power
outlets, control cables, cable trays, trunks and all accessories
according to engineer approval. *Front Light pipe:
Aluminum conical truss, 2 point tube (ladder), symmetrical
bracing pattern.
Dimensions: 5m length. * 20cm section
Including all Connectors (spigot), Truss pins, safety pins (RClip).like EuroTruss HD22 LADDER TRUSS or equally approved.
*Basket cable tray size 10cm * 8.5cm to be fixed on Truss.
Power outlets : Electrical Dual power outlets each 230v. 16
ampere 1 phase to be installed on truss light pipe, each to be
connected to main distribution board. Price to include all cables
3*2, sockets, conduits fittings, adaptors, and all needed
accessories to complete the works in best condition.
DMX cables including:
25meters DMX Control cables 3pin XLR male and female sockets
to be installed between control area (backwall) and lighting truss.
1meter DMX cables between lighting fixtures
Cables shall be shielded Two conductor 110 impedance (ohm)
ParLed zoom: RGBWA 5 in 1 (18*10 watt) with motorized zoom
function
DMX controller: Programmable controller 192 channels with 240
scenes memory banks
C-clamp.

4.3

4.4

4.5

4.6
4.7
4.8

 أعمال الكهرباء للقاعة5.0

12
4

1

 اباريز وذلك حسب البنود/ أجور وتكاليف توريد وتركيب وتوصيل وتشغيل وحدة انارة
5.1
 والكوابل واالسالك والمفاتيح، وبرابيج وعلب حرارية،  المواسير: والسعر يشمل،التالية
 وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المواصفات وتعليمات مشرف المشروع،والمخارج واالغطية
.ضمن حدود العقد
عدد
 أمبير16  ابريز قوى1
، وذلك للسقف المستعار "فيليبسw 45-40  من120LM/w  ليد60*60 وحدة انارة
2
عدد
" ثورن،أوزروم
توريد وتركيب وتوصيل وترقيم وفحص اللوحة الفرعية المصنوعة من الصاج بسماكة
5.2
 *الشريط النحاسي للفاز والنيوترول: والسعر يشمل، ملم والمدهون بطالء الكتروستاتيكي2
 *دفات وايدي خاصة مع مفاتيح،واالرضي جميع التوصيالت الالزمة والترقيم المناسب لها
مع وضع اشارة تحذير على باب اللوحة وتأريض دفات اللوحة وكل ما يلزم حسب
 او ما يعادله وان الABB  اوEATON اوSchneider ، *القواطع من نوع،المواصفات
 كيلو امبير للمفاتيح االحادية الفاز6  كيلو امبير لمفاتيح الثالث فاز و15 تقل سعة الفصل عن
 من لوحة الكهرباء الرئيسية مع قاطع2 ملم6*5 يشمل شبك وسحب وتشغيل كابل رئيسي
 امبير محمال عليها ترنك وبربيج حراري وكل ما يلزم من مواد وأعمال مدنية25  فاز3
النهاء عمل حسب المطلوب
MCB 3x25A rating 400V. Capable of switch-standing 15KA
cutout and short circuit current
*11MCB as 1x6A Capacity 10KA. *3 MCB as 1x10A Capacity
 مقطوع10KA. *Earth Leakage R.C.D. Rating 400V 4x40A / 0.3A.

المجموع الكلي ينقل الى خالصة جدول الكميات واالسعار
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بلدية رام هللا
أعمال صيانة المدارس الحكومية في المدينة
جدول الكميات واالسعار رقم  1-6مدرسة ذكور عين مصباح الثانوية
رقم
البند
 1.0الطراشة والدهان:
1.1

وصف العمل

الوحدة

الكمية

سعر الوحدة
شيكل

المبلغ
شيكل

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أعمال دهان زياتي لألبواب المعدنية القائمة في المواقع
وباألبعاد الموضحة أدناه وحسب األبعاد القائمة صناعة وطنية من أجود االنواع وجهان بعد
التأسيس بااللوان التي يحددها مشرف المشروع ،والسعر يشمل* :الحف والمعجنة والبردخة
وتنظيف االسطح ميكانيكيا اما بالسفع الرملي او بتسليط اللهب على السطح المراد تنظيفه
والمعالجة الالزمة لذلك * ،القطع المعدنية الالزمة بدال من القطع التالفة و/أو المفقودة .وتنفيذ
كل ما يلزم النجاز العمل حسب المواصفات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد.

1

باب مدخل السيارات بأبعاد ()5*2م.

عدد

1

2

باب المدرسة الرئيسي من الشارع السفلي بأبعاد ()2.2*2م.

عدد

1

عدد

1

 3الباب الخلفي لمبنى المدرسة بأبعاد ()2.4*2.4م.
1.2
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال دهان وتخطيط ملعب كرة السلة القائم في ساحة
المدرسة وذلك حسب البنود التالية ،بالدهان الخاص بتخطيط المالعب وحسب المواصفات
العالمية ،وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المواصفات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود
العقد
High Quality Marking Paint of Court Coat System for the
1
playground, Price includes wash surface with surface cleaner
Carblin #3, applying PVA with silicate to the asphalt ground
.Prime surfaces with Unichem Court Coat diluted with 30%
 water using a sealing long nap roller. Apply two coats of un2
 .thinned Unichem Court coat at right angles to each otherم
 2تخطيط الملعب الرياضي بدهان األكريليك الخاص بتخطيط المالعب ،بعرض 5سم.
مقطوع
2.0

البالط والرخام والجرانيت

2.1

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال بالط أرضيات/جدران وذلك حسب البنود التالية،
والسعر يشمل* :إزالة البالط/االرضيات /الطمم وأية عوائق قائمة في منطقة العمل *اصالح
أية اضرار تنتج من تنفيذ االعمال ،وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل بموجب المخططات
والمواصفات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد.

1

بالط اسمنتي متداخل بأبعاد ( )6*20*10سم صناعة محلية من أجود األنواع وذلك للممر
القائم عند المدخل الرئيسي للمدرسة وبنفس األلوان واألشكال القائمة في الموقع ،والسعر
يشمل أيضا* :ازالة احواض الزراعة * الحفر حتى الوصول للمنسوب المطلوب* ،طبقة من
البيس كورس والسمسمية بسماكة 15سم و 5سم بحد أدنى بعد الدحل على التوالي وبالسماكة
الالزمة للوصول الى المنسوب المطلوب* ،حبسات من الباطون الوسيم fairface B300
بأبعاد 30x50سم وحديد تسليح  6قطر 12ملم مع اسوارة قطر 8ملم 20/سم حيثما يلزم
لعمل جدار حوض الزراعة على كامل الممر بدال من االحواض القائمة*،رفع/تهبيط المناهل
ان وجدت مع منسوب الساحة في منطقة العمل * ،تعبئة الفراغات بين حلول البالط بالرمل
النظيف ،والكيل هندسي للمسقط األفقي لألعمال المنفذة .يطلب تقديم مخطط للتنفيذ موضحا
عليه االبعاد والمناسيب.

2

م

350
1

170

 2.2كالبند السابق رقم  2.1ولكن بالط سيراميك بدال من القائم لجدران وأرضية وحدة حمامات
الطالب القائمة في طابق التسوية وذلك للبنود التالية وباالبعاد واأللوان التي يحددها
مشرف المشروع ،نوع ايطالي أو اسباني  full bodyنخب أول صنف(أ) أو ما يعادله،
والسعر يشمل * :الروبة من أجود االنواع المقاومة للبكتيريا إيبوكسي أوروبية المنشأ
وباللون المطلوب * ،المونه االسمنتية بسماكة ال تقل عن 3سم* ،زوايا حماية بالستيكية ربع
دائرة للحواف البارزة وحيثما يلزم.
1
بالط جدران بسماكة 0.6سم لكامل ارتفاع الجدار ،والسعر يشمل ايضا* :القصارة وجه
خشنة حيثما يلزم،عمل الفتحات الالزمة في البالط مع الترويب حولها.

2

م

200
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بلدية رام هللا
أعمال صيانة المدارس الحكومية في المدينة
جدول الكميات واالسعار رقم  2-6مدرسة ذكور عين مصباح الثانوية
رقم
البند

وصف العمل

الوحدة

الكمية

سعر الوحدة
شيكل

المبلغ
شيكل

المجموع منقول من الصفحة السابقة
2

بالط أرضيات بسماكة 0.8سم مانع لالنزالق ،والسعر يشمل أيضا* :مدة خرسانية B250
بسماكة ال تقل عن  10سم وحديد تسليح قطر 20/ 8سم والبيس كورس بسماكة 10سم
والمادة العازلة  nitoproofان لزم "في حال عدم وجود مدة قائمة"*،فرشة الطمم من
الحصمة السمسمية * ،عتبات لألبواب من الرخام البلدي المجلي بسماكة 3سم نخب أول،
*باطون التغليف حول المواسير * ،عمل الفتحات للمصارف والترويب حولها ،والكيل
هندسي للمسقط األفقي لمساحة البالط فقط

2.3

كالبند السابق رقم  2.1ولكن بالط من الحجر االبيض اللون بسماكة 5سم  ،وذلك لالدراج
الخارجية القائمة في المدرسة حسب البنود التالية ،من النوع المسمسم طب نخب أول (من
محاجر عصيرة) أو حجر فرشاة بنسبة امتصاص ال تزيد عن  ،%1والسعر يشمل* :المونة
اإلسمنتية * ،تنظيف الحجر والكحلة باستخدام االسمنت األبيض والرمل.

2

م

1

لبسطات االدراج بأبعاد

م

2

لدعسات االدراج بعرض  30سم تقريبا وحسب أبعاد الدرج القائم ،والسعر يشمل أيضا:
*المرايا من نفس نوع الحجر .الكيل هندسي للمتر الطولي لدعسات الدرج فقط.

م.ط

2

50

65
210

 3.0الطوب االسمنتي
3.1
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال جدران من الطوب االسمنتي باألبعاد المحددة أدناه
وحسب ما هو موضح في المخطط وبحيث ال تقل مقاومته للكسرعن 35كغم/سم ،2وذلك في
وحدة حمامات الطالب القائمة في طابق التسوية ،والسعر يشمل* :هدم جدران المباول،
* الجسور والقموط الخرسانية المسلحة على طول الجدار وبارتفاع ال يقل عن 20سم،
* مونة التركيب من االسمنت والرمل والناعمة بنسبة  ،1:3وتنفيذ كل ما يلزم بموجب
المواصفات والمخططات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد .والكيل هندسي
للمسقط العمودي للواجهات التي يتم بناؤها فقط.
1
جدران بارتفاع 2.5م وسماكة  10سم لقواطع وحدة الحمامات بدال من القواطع القائمة،
والسعر يشمل أيضا :هدم قواطع الطوب القائمة.
2
جدار بسماكة  20سم لزيادة طول القاطع الوسطي بين وحدتي حمامات الذكور واالناث
وأينما يلزم وبنفس ارتفاع الجدار القائم.

2

55

2

5

م
م

 4.0أعمال المنجور
4.1

أجور وتكاليف توريد وتركيب أبواب خشبية كبس عادي من السويد بدون عقد باالبعاد
المحددة أدناه وحسب أبعاد الفتحات القائمة ،وذلك في وحدة الحمامات القائمة في طابق
التسوية ،وبسماكة صافية  4.5سم مع معاكس بسماكة 5ملم مغلف بالفورمايكا سمك 0.5ملم
من الجهتين وبرواز خشب صلب على محيط الدفة ( 2*4سم) وبداخله حشوات خشب
ابيض 3*3سم كل  5سم بالوسط اضافة الى حشوات على األطراف و المحيط (3 *7سم)
وأخرى عند منطقة الزرفيل (3*9.5سم) ،والسعر يشمل* :حلق معدني مجلفن سمك
 1.5ملم وبكامل عرض الجدار مضافا اليه 6-4سم * ،مرابط حديدية مجلفنة ال يقل طولها
عن 20سم *باطون  B200حيثما يلزم * براويز من خشب السويد الصلب على محيط الحلق
المعدني من الجهتين (1.5*7سم) * ،االكسسوارات المعدنية من المفصالت وايدي اوروربية
الصنع ستانليس ستيل مط بحسب العينة التي يوافق عليها المهندس ،وقطع الكاوتشوك
(مطاطية) مقاومة لالحتراق لمدة  60دقيقة ومطابقة للمواصفة ( )BS476بين الدفات وعند
التقاء الدفة مع الحلق ،أعمال الدهان ،وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المواصفات والمخططات
وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد.

1

بأبعاد ( )2*0.8لالبواب الداخلية وباب المخزن.

عدد

11

2

بأبعاد ()2*1م للباب الرئيسي لوحدة الحمامات ،والسعر يشمل :فضاية فوق الباب.

عدد

2
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بلدية رام هللا
أعمال صيانة المدارس الحكومية في المدينة
جدول الكميات واالسعار رقم  3-6مدرسة ذكور عين مصباح الثانوية
رقم
البند

وصف العمل

الوحدة

الكمية

سعر الوحدة
شيكل

المبلغ
شيكل

المجموع منقول من الصفحة السابقة
4.2
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال مقاعد خشبية في الساحة وباالبعاد الموضحة في
المخطط ،والسعر يشمل * :الهيكل المعدني* ،االلواح الخشبية* ،اعمال التثبيت الالزمة
والدهان ثالث طبقات مع وجه تأسيس ويكون الدهان مقاوما للعوامل الجوية* ،التثبيت في
االرض ببراغي خاصة ،وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المخططات والمواصفات وتعليمات
مشرف المشروع ضمن حدود العقد.

عدد

8

 5.0ألواح الكتابة
5.1

1

6.1

أجور وتكاليف توريد وتركيب ألواح في غرفة المكتبة والمختبر والحاسوب حسب
المواصفات التالية ،والسعر يشمل * :ازالة األلواح القائمة والتصرف بها حسب تعليمات
مشرف المشروع *القصارة * واصالح االضرار الناتجة عن تنفيذ األشغال وتنظيف الموقع،
وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل حسب المخططات والمواصفات وتعليمات مشرف المشروع
ضمن حدود العقد.
ألواح ذكية بالمواصفات التاليةInteractive screen 65 “ with wall mount :
* Diagonal Size : 65" *Type : 60Hz *Resolution : 3840*2160
- (Landscape), *Brightness(Typ.) : 350, *Contrast Ratio : 1200:1
Aspect Ratio: 16:9, *Operation Hour16/7, *Response* ,4000:1
Time: 6ms(Typ.), *WiFi Module Embedded, *Connection
* ,options: USB, LAN, WIFI, BT, HDMI, NFC and screen sharing
Speaker TypeBuilt in Speaker (10W x 2), *Touch out control is
-available through a touch USB cable connection or UIBC
* ,connected Android mobile devices ,and Windows 10 PCs
lock system allows users to safeguard sensitive content from
:view.* Input: HDMI 2, VGA: 1, USB : USB 3, DisplayPort
: DP1.2, *Output: Audio ,Screen Share ,HDMI, * Touch, *Type
: IR Recognition, *Touch Pen : Yes, *Object Recognition Range
2mm/ 4mm / 8mm / 50mm, *Internal Player HW (built in with the
, ) ...screen incudes memory , Processor , Storage , OS , Tools
Embedded OS : Windows 10 and Office 2019 with Licenses, *3
years warranty with installation and operation
(بند احتياطي) :أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال روالت اسفلتية بدال من العزل التالف
القائم وذلك لمعالجة تسريب المياه من سطح البناء ،صناعة اوروبية من أجود االنواع
بسماكة ال تقل عن 4ملم تحتوي على  180غم/م 2بوليستر ،ووجهه العلوي أبيض ومحتوي
على طبقة من الحصمة ،والسعر يشمل* :تنظيف السطح بالضاغطة الهوائية ،وقص
الروالت االسفتلية للمناطق التالفة بشكل منتظم * ،الطبقة السائلة التي يتم دهانها تحت
الروالت (* ،)Primerمادة ( )Silver Pazلدهانها على منطقة اللحامات بين الروالت
وتشريك الروالت بما ال يقل عن 5سم* ،القطع البالستيكية الخاصة حول المزاريب
(طرابيش) ولحامها جيدا مع الروالت الموجودة على السطح* ،المعالجة حول المزراب
بمادة السيكا او ما يعادلها ،والفحص للسقف بالماء لمدة  48ساعة ،وتنفيذ كل ما يلزم النجاز
العمل بموجب المواصفات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد .والكيل هندسي
للمسقط االفقي والعمودي.

عدد

2

م

3

200

 7.0األعمال المعدنية:
7.1
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال البنود التالية في الساحة الخارجية ،والسعر يشمل:
* كافة القطع المعدنية واالكسسوارات الالزمة للتثبيت من أجود االنواع* ،جميع االعمال
المدنية الالزمة للتركيب* ،اعادة االوضاع كما كانت واصالح اية اضرار تحدث نتيجة تنفيذ
االشغال ،وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل بموجب المواصفات وتعليمات مشرف المشروع
ضمن حدود العقد.
المجموع ينقل الى الصفحة الالحقة
34- 17

بلدية رام هللا
أعمال صيانة المدارس الحكومية في المدينة
جدول الكميات واالسعار رقم  3-6مدرسة ذكور عين مصباح الثانوية
رقم
البند

وصف العمل

الوحدة

الكمية

سعر الوحدة
شيكل

المبلغ
شيكل

المجموع منقول من الصفحة السابقة
1

2

واجهات حماية جانبية بطول 1م وارتفاع 2م تقريبا مع بوابة معدنية أمامية بأبعاد
2.0*2.7م "3دفات" وحسب عرض فتحة الدرج القائم وبنفس مواصفات الحماية في
الموقع وذلك ليتم تركيبها أمام درج المدخل الرئيسي القائم بمحاذاة المقصف في الساحة
وحسب ما هو موضح في المخطط ،والسعر يشمل أيضا* :قص االسفلت وأعمال الحفر،
* الهيكل المعدني* ،الباطون الالزم للتثبيت* ،زرافيل نوع ( )WELLYاالصلي* ،دهان
زياتي صناعة وطنية من أجود االنواع -وجه أساس ووجهين دهان وباللون الذي يحدده
مشرف المشروع .يطلب تقديم مخططات للتنفيذ العتماد مشرف المشروع.
قطعة صاج بارتفاع  50سم تقريبا ليتم تثبيتها على الجزء السفلي من الباب والحماية
القائمة في منطقة المشارب  -ساحة المدرسة.

2

م

م.ط

10

3.5

 8.0أعمال الصرف الصحي
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ اشغال البنود التالية وذلك في وحدة حمامات الطالب القائمة
8.1
في طابق التسوية ،والسعر يشمل * :ازالة العناصر القائمة ،فك واعادة تركيب البويلر القائم
لتنفيذ أشغال بالط الجدران خلفه * جميع التمديدات والقطع الالزمة للتصريف والتغذية بالماء
والتمام العمل حسب االصول ،وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المواصفات وتعليمات مشرف
المشروع ضمن حدود العقد.
1
مراحيض افرنجية معلقة مع نياغرا وشطاف صناعة تركية من أجود االنواع ،والسعر
يشمل أيضا *:جميع التمديدات والقطع الالزمة ألقرب مصرف * ،االكسسوارات " عالقة
محارم ستانلس ستيل.
2
مغاسل مع بطاريات جير نوع معلق صناعة تركية من أجود االنواع بدال من المغاسل
والبطاريات القائمة ،والسعر يشمل أيضا :االكسسوارات من الستانلس ستيل مثل علبة
الصابونة اليدوية ،المرأه مع اطار حسب االبعاد القائمة ،عالقة رول المحارم" .
8.2

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال مراوح تهوية شفط Wall / Window
 mounted Axial Fan with shutterنوع  S&Pاو ما يعادله قدرة 300
 CFMبدال من المروحة القائمة ،والسعر يشمل* :ازالة المروحة القائمة* ،كافة التمديدات
والوصالت واالعمال الكهربائية الالزمة لشبك وتشغيل المروحة* ،عمل الفتحات في الحائط
أو الشباك بما يتناسب مع قطر المروحة  * ،"6جميع القطع المعدنية واالكسسوارات الالزمة
للتثبيت * ،اصالح اية أضرار تنتج عن تنفيذ األشغال ،وتنفيذ كل ما يلزم التمام العمل
بموجب المخططات والمواصفات الهندسية وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد..

8.3
كالبند السابق رقم  8.1ولكن مصارف ستانلس ستيل صناعة اوروبية من أجود االنواع
قياس ( )20*20سم 4 ،انش وغطاء المصرف مشبك ومزود بسن برغي ،والسعر يشمل
أيضا :مواسير  ،PVC 4وشبكها مع اقرب حفرة تفتيش (منهل).
 1مصارف تنظيف ( ) Clean Out
2
8.4

عدد

عدد

عدد

10

8

1

عدد

14

مصارف ارضية ( ) Floor Trap

عدد

8

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال خزان بالستيك بسعة  1500لتر ابيض اللون لمياه
الشرب ،والسعر يشمل* :المحابس قطر 1انش نوع جاكوميني أو ما يعادله *المواسير
والقطع الالزمة للشبك مع أقرب مصدر للماء ،والعوامة نحاسية نوع بيجلر انجليزية الصنع،
وتنافيس في اعلى الخزان* ،القاعدة المعدنية بارتفاع  50سم وتكون الحمالة من زوايا ال تقل
عن  6ملم سماكة ومصفحة من االعلى بصاج مجلفن سماكة  11/2ملم ومدهون بطبقتين من
االساس وطبقتين دهان نهائي وتنفيذ كل ما يلزم التمام العمل بموجب المواصفات
والمخططات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد.

عدد

4

المجموع الكلي ينقل الى خالصة جدول الكميات واالسعار
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بلدية رام هللا
أعمال صيانة المدارس الحكومية في المدينة
جدول الكميات واالسعار رقم  1-7مدرسة عين منجد االساسية للذكور
رقم
البند

وصف العمل

الوحدة

الكمية

سعر الوحدة
شيكل

المبلغ
شيكل

 1.0الطراشة والدهان:
1.1

1

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال طراشة ودهان لجدران وسقف المواقع المحددة أدناه
وذلك حسب البنود التالية  ،صناعة وطنية من أجود األنواع وبااللوان التي يحددها مشرف
المشروع ،ثالثة وجوه بعد الحف والمعجونة الالزمة ،والسعر يشمل* :ازالة العوائق "تمديدات
غير الزمة ,لوحات "....،واعادة تركيبها حسب تعليمات مشرف المشروع* ،معالجة الشقوق
والرطوبة ان وجدت بمواد خاصة ،وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل حسب المواصفات
وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد .والكيل هندسي لالعمال المنفذة بعد خصم
الفتحات.
دهان زياتي (لميع) لجدران الممرات ومكررات األدراج بارتفاع 1.2م وحسب ارتفاع الدهان
القائم.

2

طراشة أملشن لجدران الممرات ومكررات األدراج.

3

طراشة بوليسيد لسقف منطقة المدخل والسعر يشمل أيضا :طراشة األجزاء العمودية في
محيط الفتحات والكيل بالمتر المربع للمسقط األفقي للمنطقة المنفذة.

2.0

2

م

530

2

530

2

120

م
م

أعمال البالط في الساحات الخارجية

2.1
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال بالط اسمنتي لجزء من الساحة القائمة امام المقصف
"اللغاء فرق المنسوب بين الساحتين" حسب المخطط ،صناعة محلية من أجود االنواع
باأللوان واالبعاد واألشكال القائمة في موقع العمل ،والسعر يشمل * :ازالة العوائق القائمة في
منطقة العمل " مثال سالت المهمالت ،المقاعد ،أحواض الزراعة* ،أعمال الحفر والتسوية
للوصول للمنسوب المطلوب* ،المدة الخرسانية المسلحة بسماكة 10سم " شبكة من الحديد قطر
20/ 8سم باالتجاهين" *طبقة البيس كورس بسماكة 60-40سم تقريبا بعد الدحل وبالسماكة
الالزمة للوصول الى منسوب الجزء العلوي للساحة ،وطبقة من السمسية بسماكة 5سم بعد
الدحل* ،فك بالط /مرايا االدراج واستخدامه لتبليط االدراج الناتجة للربط مع الساحة المحاذية
واستكمال النقص ان لزم * ،الخرسانة المسلحة الالزمة للربط مع االرضيات المحيطة بشكل
مستوي/متدرج* ،رفع /تهبيط المناهل في منطقة العمل ان وجدت* ،فك البالط االسمنتي
المتداخل واستخدامه لتبليط منطقة أحواض الزراعة المحاذية بمساحة 30م 2تقريبا  ،وطبقة من
البيس كورس والسمسمية بسماكة 15سم و 5سم بحد أدنى بعد الدحل على التوالي وبالسماكة
الالزمة للوصول الى المنسوب المطلوب * اصالح أية اضرار تنتج من تنفيذ االعمال ،وتنفيذ
كل ما يلزم حسب المخططات والمواصفات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد.
يطلب تقديم مخطط للتنفيذ موضحا عليه االبعاد والمناسيب للربط مع االرضيات المحيطة.
والكيل هندسي بالمتر المربع للمسقط االفقي لمساحة البالط فقط.
3.1

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال بناء جدار من الطوب فوق السور االسمنتي بارتفاع 1م -
وحسب ارتفاع االعمدة الخرسانية القائمة -وبسماكة 20سم وذلك بدال من حديد الحماية القائم
على السور أمام ساحة المقصف  ،وبحيث ال تقل مقاومته للكسر عن 35كغم/سم ،2والسعر
يشمل * :ازالة الحماية القائمة في منطقة العمل واعادة تركيبها فوق السور مع كل ما يلزم من
أعمدة وقطع معدنية للتثبيت والتركيب -وحسب الحماية القائمة للسور المحاذي * -الجسور
الخرسانبة المسلحة فوق الجدار بارتفاع 30سم وبسماكة الجدار * ،مونة التركيب من االسمنت
والرمل والناعمة بنسبة  * ،1:3القصارة االسمنتية ثالث طبقات لكامل ارتفاع السور من
الجهتين * ،اعادة االوضاع كما كانت واصالح أية اضرار تنتنج من تنفيذ االعمال ،وتنفيذ كل ما
يلزم بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد .والكيل
هندسي للمسقط العمودي للواجهات المنفذة.

2

م

2

م

140

25

المجموع ينقل الى الصفحة الالحقة
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بلدية رام هللا
أعمال صيانة المدارس الحكومية في المدينة
جدول الكميات واالسعار رقم  2-7مدرسة عين منجد االساسية للذكور
رقم
البند

وصف العمل

الوحدة

الكمية

سعر الوحدة
شيكل

المبلغ
شيكل

المجموع منقول من الصفحة السابقة
 4.0األعمال المعدنية وااللمنيوم:
4.1

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال حديد حماية بارتفاع 1.5م تقريبا وذلك لزيادة ارتفاع
الحماية على محيط الفتحة القائمة في الطابق األول وبنفس الشكل والمواصفات والمقاطع
للحماية القائمة ،والسعر يشمل* :الدهان الزياتي 3وجوه صناعة وطنية من أجود االنواع،
والتثبيت ،واصالح اية اضرار تحدث نتيجة التركيب ،وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل بموجب
المواصفات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد.

2

4.2

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال توسعة المظلة المعدنية -القائمة أمام المقصف-
بأبعاد( )6.5*7.6م والمغطاة بألواح بالستيك البوليكربونيت سماكة 10ملم ودرجة شفافية
 70%وبنفس المواصفات والمقاطع للمظلة القائمة ،والسعر يشمل :أعمال الحفر وجميع
االعمال المدنية الالزمة للتركيب * ،الهيكل المعدني *الباطون الالزم للتثبيت* ،كافة القطع
والصفائح المعدنية واالكسسوارات والبراغي الخاصة للتثبيت* ،الحف والمعجنة والبردخة
والمعالجة الالزمة * ،تصريف المياه بواسطة سيالة مطر الى ماسورة حديد مجلفن قطر "2
وحيثما يلزم * ،معالجة أماكن التقاء سطح المظلة القائمة والجديدة * ،تركيب الواح تغطية للمظلة
القائمة بدال من الناقص * ،دهان جميع القطع المعدنية -للمظلة القائمة والجديدة -بطبقتي دهان
طبقة اساس وطبقة نهائية من دهان الهامر الخاص بالحديد صناعة وطنية من أجود االنواع،
* اصالح اية اضرار تحدث نتيجة تنفيذ االشغال ،وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل بموجب
المواصفات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد .يطلب تقديم مخطط للتنفيذ موضحا
عليه االبعاد والمقاطع والتثبيت والربط مع المظلة القائمة والكيل بالمتر المربع للمسقط األفقي
للسطح العلوي للمظلة الجديدة.

2

5.1

اجور وتكاليف توريد وتركيب وحدة مشارب خارجية كاملة 4.6م*75سم حسب التفاصيل
الموضحة في المخطط ،والسعر يشمل * :ازالة المشربية والتمديدات الخاصة بها* ،حفر
القواعد *الخرسانة المسلحة لجدار وحوض المشربية* ،القطع الحجرية للواجهات الخرسانية
وأينما يلزم * ،قواطع من الطوب االسمنتي * ،البالط الصيني المزجج نخب أول* ،القصارة
االسمنتية* ،الغطاء المعدني * وجميع أعمال التثبيت والمفصالت الالزمة* ،الدهان الزياتي
صناعة وطنية من أجود االنواع ثالثة وجوه حسب اللون الذي يحدده مشرف المشروع،
* الحنفيات المعلقة والمطلية بالكروم عدد  8صناعة أوروبية من أجود االنواع* ،جميع
التمديدات واالكسسوارات الالزمة لتوصيل المياه الى المشربية من أقرب نقطة مياه ولتصريف
المياه من المشربية الى أقرب نقطة تصريف *اعادة االوضاع كما كانت واصالح اية اضرار
تنشأ عن تنفيذ االشغال ،وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل بموجب المواصفات والمخططات
وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد.
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م
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المجموع الكلي ينقل الى خالصة جدول الكميات واالسعار
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بلدية رام هللا
أعمال صيانة المدارس الحكومية في المدينة
جدول الكميات واالسعار رقم  1-8مدرسة بنات فيصل الحسيني األساسية العليا
وصف العمل

رقم البند

الوحدة

الكمية

سعر الوحدة
شيكل

المبلغ
شيكل

 1.0الطراشة والدهان:
1.1

2.0
2.1

1

2

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال طراشة بوليسيد لسقف وحدة الحمامات-الطابق األرضي
صناعة وطنية من أجود األنواع ،ثالثة وجوه بعد الحف والمعجونة الالزمة ،والسعر يشمل:
*ازالة العوائق " تمديدات غير الزمة ,لوحات )... ،واعادة تركيبها حسب تعليمات مشرف
المشروع * ،معالجة الشقوق والرطوبة ان وجدت بمواد خاصة ،وتنفيذ كل ما يلزم النجاز
العمل حسب المواصفات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد .والكيل هندسي
لالعمال المنفذة بعد خصم الفتحات.

2

م

62

البالط والرخام والجرانيت :
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال بالط أرضيات/جدران وذلك حسب البنود التالية ،والسعر
يشمل* :إزالة البالط/االرضيات /الطمم وأية عوائق قائمة في منطقة العمل *اعادة االوضاع
كما كانت واصالح أية اضرار تنتج من تنفيذ االعمال ،وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل
بموجب المخططات والمواصفات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد.
بالط  Pre-cast pre-polished Terrazzo Tilesبأبعاد 3*30*30سم ،مع كسر
رخام ايطالي رقم  6بسماكة ال تقل عن 1سم ،وذلك ألرضية غرفة المعلمات -الطابق
األرضي ،والسعر يشمل أيضا* :ازالة المسرح القائم* ،البانيل من نفس نوع البالط بأبعاد
1.5*10*30سم * ،مونة االسمنت والناعمة بسماكة ال تقل عن 3سم* ،الروبة نوع ميبي
أوروبية المنشأ وباللون المطلوب * ،الطمم بطبقة من السمسمية وبالسماكة الالزمة للوصول الى
المنسوب المطلوب* ،مدة خرسانية بسماكة 5-3سم والمادة العازلة .nitoproof

2

بالط اسمنتي متداخل بأبعاد ( )6*20*10سم صناعة محلية من أجود األنواع وذلك لجزء من
المنطقة الخضراء في الملعب لتصبح منطقة جلوس  ،باأللوان واألشكال التي يحددها مشرف
المشروع ،والسعر يشمل أيضا * :الحفر حتى الوصول للمنسوب المطلوب* ،طبقة من البيس
كورس والسمسمية بسماكة 15سم و 5سم بحد أدنى بعد الدحل على التوالي وبالسماكة الالزمة
للوصول الى المنسوب المطلوب * ،تعبئة الفراغات بين حلول البالط بالرمل النظيف،
*رفع /تهبيط المناهل ان وجدت مع منسوب الساحة ،والكيل هندسي للمسقط األفقي لألعمال
المنفذة .يطلب تقديم مخطط للتنفيذ موضحا عليه االبعاد والمناسيب للربط مع االرضيات
المحيطة.

2

م

م

85

175

2.2
كالبند السابق رقم  2.1ولكن بالط سيراميك لجدران وأرضية وحدة الحمامات القائمة في
الطابق األرضي وذلك حسب البنود التالية ،نخب اول وخالي من جميع العيوب (full body
أسباني الصنع أو ما يعادله  )GRADE A -باللون واالبعاد التي يوافق عليها مشرف
المشروع ،والسعر يشمل * :الروبة من أجود االنواع المقاومة للبكتيريا إيبوكسي أوروبية
المنشأ وباللون المطلوب  ،والمونة االسمنتية ،عمل الفتحات الالزمة في البالط مع الترويب
حولها.
1
بالط جدران بسماكة 0.6سم لكامل ارتفاع الجدار ،والسعر يشمل ايضا* :القصارة وجه خشنة
حيثما يلزم،عمل الفتحات الالزمة في البالط مع الترويب حولها.
2

بالط أرضيات بسماكة 0.8سم مانع لالنزالق ،والسعر يشمل أيضا* :مدة خرسانية B250
بسماكة ال تقل عن  10سم وحديد تسليح قطر 20/ 8سم والبيس كورس بسماكة 10سم والمادة
العازلة  nitoproofان لزم "في حال عدم وجود مدة قائمة"* ،فرشة الطمم من الحصمة
السمسمية * ،عتبات لألبواب من الرخام البلدي المجلي بسماكة 3سم نخب أول* ،باطون
التغليف حول المواسير * ،عمل الفتحات للمصارف والترويب حولها ،والكيل هندسي للمسقط
األفقي لمساحة البالط فقط

2

م

2

م

300
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المجموع ينقل الى الصفحة الالحقة
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بلدية رام هللا
أعمال صيانة المدارس الحكومية في المدينة
جدول الكميات واالسعار رقم  2-8مدرسة بنات فيصل الحسيني األساسية العليا
رقم البند

وصف العمل

الوحدة

الكمية

سعر الوحدة
شيكل

المبلغ
شيكل

المجموع منقول من الصفحة السابقة
3

بالط ألرضية وجدران المشربية القائمة في الساحة بدال من البالط القائم ،والسعر يشمل
أيضا * :فك الباب المعدني القائم مع الحلق واعادة تركيبه *القصارة وجه خشنة حيثما يلزم،
* المونه والترويب بالروبة الجاهزة من اجود االصناف وباللون الذي يحدده مشرف المشروع،
* جميع القطع المعدنية الالزمة للتثبيت * ،تمديدات الصرف الصحي بدال من القائم* ،محبس
لخط المياه الرئيس المغذي .والكيل هندسي لصافي المساحات المنفذة لالرضيات والواجهات.

4.0
4.1

الطوب االسمنتي
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال بناء جدران طوب اسمنتي بسماكة 20سم وحسب ما هو
موضح في المخطط وبحيث ال تقل مقاومته للكسر عن 35كغم/سم ،2وذلك لعمل قاطع في
القاعة القائمة في الطابق الثالث لتصبح غرفتين ،والسعر يشمل * :القموط والجسور
الخرسانية المسلحة على طول الجدار بارتفاع ال يقل عن 20سم * ،مونة التركيب من االسمنت
والرمل والناعمة بنسبة * ،3 :1بانيل بارتفاع  10سم من نفس نوع البالط* ،بالط االرضيات
حيثما يلزم *القصارة االسمنتية ثالث طبقات * ،الطراشة والدهان وتنفيذ كل ما يلزم بموجب
المواصفات والمخططات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد .والكيل هندسي
للمسقط العمودي للواجهات التي يتم بناؤها فقط.
اجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال مدة أرضية من الباطون المسلح  B- 250وبسماكة ال
تقل عن  10سم ،وذلك خلف المدرج القائم في الساحة لزيادة عرض الدرجة االخيرة ،والسعر
يشمل *:أعمال التسوية الالزمة للوصول الى المناسيب المطلوبة* ،طبقة بيس كورس بسماكة
ال تقل عن  15سم بعد الدحل*،حديد تسليح المدة األرضية (قطر 8ملم 20/سم باالتجاهين)*
وتنفيذ كل ما يلزم التمام العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف
ضمن حدود العقد.
أعمال المنجور:
أجور وتكاليف صيانة ابواب خشبية قائمة في وحدة الحمامات ،والسعر يشمل* :ازالة
الحلوق القائمة * القطع المعدنية الالزمة بدال من القطع التالفة و /أو المفقودة من زرافيل غاالت
وأيدي وسويتش نوع ويلي ( * ،)Wallyحلوق من الحديد المجلفن بدال من الحلوق القائمة،
واصالح اية أضرار تنشأ عن تنفيذ األعمال وتنظيف الموقع وتنفيذ كل ما يلزم إلنجاز العمل
بموجب المواصفات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد.
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال مقاعد خشبية في الساحة المحاذية لمقصف المدرسة
وباالبعاد الموضحة في المخطط ،والسعر يشمل * :الهيكل المعدني* ،االلواح الخشبية* ،اعمال
التثبيت الالزمة والدهان ثالث طبقات مع وجه تأسيس ويكون الدهان مقاوما للعوامل الجوية،
* التثبيت في االرض ببراغي خاصة ،وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المخططات والمواصفات
وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد.
األعمال المعدنية في الساحات الخارجية:
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال البنود التالية وذلك قي ساحة المدرسة ،والسعر يشمل:
* كافة القطع والصفائح المعدنية واالكسسوارات الالزمة للتثبيت من أجود االنواع* ،أعمال
التسوية والحفر * ،كافة االعمال المدنية الالزمة للتنفيذ والعادة االوضاع* ،اعادة االوضاع كما
كانت واصالح اية اضرار تحدث نتيجة تنفيذ االشغال بما فيها أعمال االسفلت ان وجدت،
وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات مشرف المشروع
ضمن حدود العقد .يطلب تقديم المخططات التنفيذية موضحا عليها الشكل /االبعاد /العزل/
المقاطع للعناصر المستخدمة وطريقة التثبيت والتركيب.

1

مظالت قماشية نظام الشرائح بعرض ال يزيد عن 3م من مادة القماش "شبكة ظل" صناعة
كورية من أجود االنواع ( 325غم/م )2مقاومة للعوامل الجوية وقابلة لفتح واغالق التغطية
يدويا بواسطة كوابل ،وبحيث يكون الشكل منتظم أو غير منتظم حسب شكل منطقة العمل في
الساحة الخارجية ،وبااللوان التي يحددها مشرف المشروع ،والسعر يشمل أيضا* :الهيكل
المعدني المكون من أعمدة كل 4م بقطر  "8وسماكة 5ملم وارتفاع 6م ،وجسور مقطع
 ،4mm*15*15وكوابل قطر 8ملم قابلة للسحب *القواعد الخرسانية من باطون B300
بأبعاد ال تقل عن (80*80*80سم .والكيل للمسقط األفقي للمظلة.

4.2

5.0
5.1

5.2

6.0
6.1

2

م

2

م
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بلدية رام هللا
مناقصة صيانة المدارس الحكومية في المدينة
خالصة جدول الكميات واالسعار
الرقم

اسم ورقم الجدول

1

جدول الكميات واألسعار رقم ()1
أعمال صيانة مدرسة بنات رام هللا الثانوية.

2

جدول الكميات واألسعار رقم ()2
أعمال صيانة مدرسة ذكور رام هللا الثانوية للبنين.

اجمالي المبلغ
شيكل جديد

جدول الكميات واألسعار رقم ()3
3
أعمال صيانة مدرسة بنات عزيز شاهين الثانوية.
جدول الكميات واألسعار رقم ()4
4
أعمال صيانة مدرسة هواري بو مدين االساسية.
جدول الكميات واألسعار رقم ()5
5
أعمال صيانة مدرسة زياد أبو عين األساسية.
جدول الكميات واألسعار رقم ()6
6
أعمال صيانة مدرسة ذكور عين مصباح الثانوية
جدول الكميات واألسعار رقم ()7
7
أعمال صيانة مدرسة عين منجد االساسية للذكور
جدول الكميات واألسعار رقم ()8
8
أعمال صيانة مدرسة مدرسة بنات فيصل الحسيني األساسية العليا.

المجموع باالرقام شامال الضرائب
خصم
المجموع الكلي باألرقام بعد الخصم شامال ضريبة القيمة المضافة
المجموع الكلي كتابة –
.....................................................................................................شيكل جديد
اسم المقاول.......................................................................................................:
عنوان المقاول....................................................................................................:
رقم التلفون والفاكس..............................................................................................:
ختم وتوقيع المقاول...............................................................................................:
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