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عطاء إنشاء مدخل وغرفة حارس لمديرية صناعة وتجارة إربد
ترغب و ازرة الصناعة والتجارة والتموين بطرح عطاء إلنشاء مدخل وغرفة حارس لمديرية صناعة وتجارة إربد وذلك حسب الشروط والمواصفاا
المذكورة في جدول الكميا

المرفقة وحسب الشروط والمواصاا

العامة لو ازرة االشغال العامة واالسكان.

الشروط العامة-:
 .1يحق للشركا

المصناة درجة خامسة أبنية أو خامسة صيانة التقدم للعطاء على أن يتم تقديم شهادة التصنيف سارية الماعول.

 .2على المناقص تقديم صورة مصدقة عن كل من رخصة المهن سارية الماعول وشهادة السجل التجاري .
 .3على المناقص زيارة الموقع واالطالع على الواقع وأخذ القياسا
 .4ال ينظر في أي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء.
 .5تقدم العروض ضمن مغلف مغلق لدى قسم العطاءا

الالزمة قبل تقديم العرض.

في مبنى الو ازرة.

 .6الو ازرة غير مسؤولة عن أية اخطاء قد يرتكبها المناقص في وضع اسعاره وتعتبر االسعار نهائية وملزمة بمجرد فض العروض.
 .7على المناقص تقديم النسخة األصلية لجدول الكميا

مسعرة (باألرقام والحروف) ومصدقة حسب األصول.

 .8على المناقص المحال عليه العطاء دفع اجور االعالن بالصحف اليومية.

 .9يكون السعر شامال" كافة االعمال والمواد الالزمة للبند الوارد في جدول الكميا

لحين استالم االعمال.

 .10على المناقص تقديم كاالة دخول عطاء بقيمة ( )%3من قيمة األعمال حسب العرض المقدم منه.

 .11على المناقص المحال عليه العطاء تقديم كاالة حسن تنايذ بقيمة ( )%10من قيمة العقد وذلك قبل المباشرة باألعمال

 .12يففتم صففرف المطالبففة الماليففة النهائيففة للمقففاول بعففد تقففديم كاالففة صففيانة لالعمففال المناففذة لمففدة عففام مففن تففاري إسففتالم األعمففال وبقيمففة ( )%5مففن قيم فة
االعمال اإلجمالية.

 .13الاترة الزمنية لتنايذ االعمال ( )90تسعون يوما من تاري امر المباشرة.

 .14يغرم المناقص مبلغ ( )20عشرين دينار أردني عن كل يوم تأخير عن تاري التسليم.

 .15يكون الدفع بموجب فواتير يقدمها المقاول لألعمال المنجزة والمستلمة مفن المهنفدس المشفرف وبنسفبة ( )%90ويفتم الكيفل دندسفياع وعلفى الواقفع وحسفب
شفروط ومواصففاا و ازرة األشفغال العامففة والايفدى .وتبقففى المحتجف از ال ( )%10لحففين إنهففاء وتسفليم مجمففل أعمفال العطففاء وبعفد تقففديم الكاففاال
والضمانا

المطلوبة حسب األصول.

 .16األسعار بالدينار االردني ويجب أن تكون شاملة كافة الرسوم والض ارئب والضريبة العامة على المبيعا .
 .17على المناقص دفع رسوم الطوابع وأية رسوم أخرى خالل عشرة أيام من تاري التبليغ بقرار اإلحالة.
 .18يحق للو ازرة زيادة الكميا

او انقاصها.

 .20على المقاول تقديم عينا

من المواد المورده العتماددا من قبل المهندس المشفرف قبفل التنايفذ .وتكفون جميفع المفواد المفوردة مفن قبفل المقفاول خاضفعة

 .19يحق للو ازرة إلغاء العطاء او اي من بنوده دون إبداء األسباب و ال يترتب على ذلك أية تبعا

مالية او قانونية.

للاحص الاني وعلى ناقة المقاول.

 .21على المقاول تقديم جميع المخططا

والتااصيل الضرورية وتقديم خطة عمل العتماددا قبل التنايذ.

 .22يضمن المقاول أعمال الهيكل األنشائي للمباني الجديدة لمدة ال تقل عن عشرة سنوا

وحسب األصول المتبعة في ذلك.

 .24على المقاول المحال عليه تنايذ االعمال تسليم كل القطع التالاة والمستبدلة ان وجد

للمعنيين في الموقع وبموجب محضر رسمي.

 .23على المقاول المحال عليه العطاء تأمين مهندس موقع ماوض أو مساعد مهندس بخبرة ال تقل عن خمس سنوا
 .25يجب أن يأخذ المقاول بعين االعتبار عدم تعطيل العمل في المبنى واتخاذ كافة اإلجراءا
 .26على المقاول التنسيق مع المسؤولين في المديرية بخصوص اوقا
 .27على المقاول اخذ االحتياطا

لمتابعة أعمال التنايذ.

التي تضمن ذلك بالتنسيق مع المديرية.

العمل وطريقة ادخال المواد للموقع وتخزينها اذا لزم االمر.

الالزمة إثناء تنايذ االعمال والتقيد بشروط السالمة العامة في منطقة العمل.
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 .28على المقاول إعادة الوضع في الموقع المحيط بموقع التركيب كما كان عليه سابقاع واصالح اية اجزاء تضرر بسبب اعمال التنايذ.

 .29على المقاول المحال عليه العطاء تزويد الو ازرة باسم المنشآة باللغتين العربية واالنجليزية (كما دو وارد في البنك) والرقم الوطني الخاص بالمنشآة واسم
البنك المعتمد وفرعه ورقم ال ( )IBANوالسجل التجاري والرقم الضريبي.

 .30تعاى الو ازرة من ارسال انذار او اخطار عدلي او أي اجراء قضائي قبل ممارسة حقوقها المنصوص عليها باالتااقية.
 .31يتم تطبيق احكام نظام المشتريا

الصادرة بموجبة.

الحكومية رقم ( )28لسنة ( )2019والتعليما

 .32يتم تطبيق احكام دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع االنشائية (.)2010

تعليمات لجميع المقاولين المتقدمين:
 .1على المقفاول أن يقفوم علفى حسفابه الخفاص باحفص و معاينفة الموقفع و األمفاكن المحيطفة بفه و ليتأكفد بناسفه مفن شفكل الموقفع و طبيعفة تربتفه و
كذلك يقوم بمراجعة كميا

العمل و طبيعة المواد الالزمة النجاز األعمال ووسائل الوصول الى الموقع و المرافق التي يحتاج اليها.

 .2على المقاول تقديم برنامج زمني يأخفذ باإلعتبفار المحافظفة علفى إسفتمرار عمفل المفو اين بالمديريفة دون تعطيفل وعنفد ففك أيفة تجهيف از تتعفارض
مع العمل الجديد عليه تأمين إستمرار العمل بالشكل المطلوب لحفين إنهفاء كاففة اإلعمفال المطلوبفة ويفتم التنسفيق مفع المديريفة عنفد الحاجفة للعمفل

أثناء العطل أو اإلجا از .

 .3علففى مقففدم العطففاء الرجففوع الففى المواصففاا

الانيففة العامففة لففو ازرة األشففغال العامففة واإلسففكان ودفتففر عقففد المقاولففة الموحففد (الايففدى) و المخططففا

للحصول على التااصيل المتعلقة بالبنود المذكورة في جداول الكميا .

 .4علففى مقففدم العطففاء ان يأخفذ باعتبففاره التكففاليف االضففااية و المصففاريف لبنففود اعمففال غيففر مففذكورة فففي جففداول الكميففا

و لكنهففا ضففرورية النهففاء

االعمففال بشففكل مرضففي و مقبففول  .و تعتبففر اسففعار مدففل دففذه البنففود متضففمنة فففي اسففعار بنففود العطففاء و لففن تقبففل ايففة مطالبففة لبنففود مففذكورة فففي

المواصاا

و المخططا

و غير مذكورة في جداول الكميا .

 .5في حالة عدم وجود مواصاا
كاف ففة العين ففا
للمواصاا

و ازرة األشفغال ويحمفل علفى بنفود الكميفا

ألي بند من البنود يتم الرجوع الى مواصاا

الالزم ففة ال جف فراء االختب ففا ار و المف فواد المس ففتخدمة ع ففالوة عل ففى جمي ففع المع ففدا

و األدوا

أو يتم اجراء االختبا ار في مختب ار خارجية محايدة حسب موافقة المهندس المشرف.

 .6يلتزم المقاول بتوريد خرسانة جادزة بالقوة المطلوبة حسب المواصاا

-حسفب كفل بنفد مفع توريفد

الت ففي يتطلبه ففا اجف فراء االختب ففا ار

طبق ففا

الانية مع تقديم ما يدبت ذلك من المورد المعتمد .وفي حال كان الصب ففي

الموقع يتم إعتماد مواد الصب مخبرياع وعمل خلطة تصميمية عفن طريفق مختبفر معتمفد لفدى و ازرة األشفغال علفى أن يفتم نتفائج التكسفير للمكعبفا
حسب األصول المتبعة في ذلك.

 .7بخصوص خطوط الخدما

مدل خط الكهرباء الرئيسي وخطوط الكامي ار

والهاتف وغيردا يقوم المقاول بالتنسفيق والتجهيفز ألماكنهفا الجديفدة ليفتم

المهندس المشرف وبدون المطالبة

نقلها في حال إحتياج العمل لذلك وبالتنسيق مع المديرية بما يضمن استمرار العمل بالمديرية وحسب توجيها
بأية تكاليف إضااية.

 .8يلتزم المقاول بإتخاذ جميع التدابير الالزمة للمحافظة على األمن والسالمة العامة وأية أضرار تحدث نتيجة اإلدمال في ذلك يتحملها المقاول.

 .9ي ارعفى المقففاول عنففد تشففوين مفواد العمففل وضففع الحفواجز المؤقتففة بففدون تعطيففل حركففة الففدخول والخففروج للمديريففة وبمففا يكاففل عففدم حففدوث إزعففاج أو
خروج الغبار والمحافظة على التجهي از الموجودة وعدم تعطيل العمل بالمديرية.

 .10على المقاول اعتماد جميع المواد قبل التنايذ من المهندس المشرف وتقديم أية شهادا
عند الحاجة.

العامة والمخططا

 .11يتم انهاء جميع األعمال وفقاع للمواصاا
 .12عند الحاجة المقاول مسئول عن تقديم جميع المخططفا

وجداول الكميا

أو فحوصا

يطلبها المهندس وتقديم أية تااصفيل معماريفة

وطبقا للجدول الزمني للمشروع.

التصفميمية والتنايذيفة لجميفع التخصصفا

مفع الحسفابا

العام شامال المداخل والمخارج والمناسيب بالكامل مع التااصيل التنايذية والتنسيق مع المبانى القائمة وشبكا

الخاصفة وكفذلك د ارسفة الموقفع

البنية التحتيفة والم ارففق مفع اسفتيااء

شروط األمن والسالمة لتشغيل المبنى على ان يتم اعتماددا من قبل مكتب استشارى تصميم متخصص ومعتمد من الو ازرة.
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جدول الكميات -:
رقم

الوحدة

وصف البند

البند

عام:

تمهيد :

لألعمال المدنية والمعمارية

يمدل دذا الجدول جدوالع نموذجياع للكميا

والميكانيكية والكهربائية ،وقد تم إعتماد المواصاا

العامة الصادرة عن و ازرة
األول

األشغال العامة واإلسكان كأساس ألعمال دذا الجدول في المجلدا

والداني والدالث لألعمال المدنية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية على

التوالي والصادرة عن و ازرة األشغال سنة .1996

-1على مقدم العطاء الرجوع الى المواصاا

الانية و المخططا

على التااصيل المتعلقة بالبنود المذكورة في جداول الكميا
بالقيام بجميع المتطلبا

المتطلبا

للحصول

و عليه ان يلتزم

المذكورة دناى سواء كانت دذه التااصيل و

مشا ار اليها في دذه الجداول ام ال.

-2على مقدم العطاء ان يأخذ باعتباره التكاليف االضااية و المصاريف لبنود
و لكنها ضرورية النهاء االعمال

اعمال غير مذكورة في جداول الكميا

بشكل مرضي و مقبول  .و تعتبر اسعار مدل دذه البنود متضمنة في اسعار

بنود العطاء و لن تقبل اية مطالبة لبنود مذكورة في المواصاا

و غير مذكورة في جداول الكميا .

-3مصاريف التجهي از
التجهي از

ومصاريف التشغيل لهذه التجهي از

حسبما دو مبين في القسم االول من المواصاا

و المخططا

و مصاريف ازالة

وجميع المتطلبا

الالزمة إلنجاز العمل في الموقع تكون مشمولة من ضمن اسعار بنود

العطاء.

-4على المناقص أن يطلع ويتمعن بمتطلبا

كل بند في جدول الكميا

وتعتبر األسعار المقدمة من قبله شاملة جميع متطلبا

العقد والمستلزما

الضرورية إلنشاء العمل على أكمل وجه واصالح أية عيوب ويشمل وال

يقتصر على جميع األعمال المؤقتة ( والتي تشمل أيضاع األعمال المؤقتة
المطلوبة من لمقاولين الارعيين سواء تمت تسميتهم ام ال) .والسعر يشمل
جميع المواد والعمالة واستخدام المعدا

الميكانيكية وغير الميكانيكية

المطلوبة إلنجاز األعمال بشكل سريع وبالتسلسل المناسب ويشمل التحريك
والتعديل والمواءمة لألعمال المؤقتة والمعدا

كلما يطلب ذلك خالل سير

االعمال وازالتها عند انهاء االعمال واصالح االسطح التي تضرر .
ويشمل السعر ،الضمانا

والكااال

وتكاليف تحضير المناقصة ويشمل

األرباح ومصاريف التأسيس وأية مصاريف ضرورية إلنجاز العمل ولن يتم
دفع أية مبلغ مقابل أية مطالبة ناتجة عن خطأ أو سوء فهم المناقص في دذه

المجاال .

يشمل دذا العطاء إنشاء مدخل مع غرفة مع ملحقاتها للحارس وما يشمل ذلك
من أعمال مدنية ومعمارية وأعمال ميكانيك وكهرباء ،وعليه فان المقاول ملزم

بالتقيد بجميع ما ورد أعاله بما يكال إنهاء األعمال على أكمل وجه وحسب

تعليما

المهندس المشرف.
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الكمية

سعر الوحدة

المجموع

رقم

وصف البند

البند

الوحدة

الكمية

اوال"  :االعمال المدنية والمعمارية :
1

ددم وإزالة األرصاة الداخلية القائمة واألعمدة عند المدخل بمسطح تقريبي

( )60م .2وددم وإزالة جدران داخلية من الطوب اإلسمنتي وما عليها من

بالمقطوع

بالمقطوع

بالط أو قصارة بمساحة إجمالية ( )20م .2ويشمل العمل ترحيل ناتج العمل
للمكبا

العمومية وعمل ما يلزم من تأميم ألماكن اإلتصال وقصارتها لتصبح

جادزة إلستقبال العمل الجديد حسب أصول الصناعة وحسب المخططا
وتعليما

المهندس المشرف .ويشمل العمل فك وتسليم القطع الكهربائية

والميكانيكة واألبواب والشبابيك والقطع الصحية إن وجد

بموجب محضر رسمي.

2

سليمة إلى المديرية

تقديم وتركيب واجهة معمارية ألكابوند لمدخل المديرية مقاس ()4.80*6.00م
حسب المخطط اإلرشادي المرفق شاملة لألعمال المدنية والمعمارية
والكهربائية وبالمواصاا

التالية :

تقديم وصب قواعد خرسانية مسلحة ()1.00*1.00م لألعمدة

-

الرئيسية شامالع أعمال الحار والردم ومواد الخرسانة وحديد التسليح.
-

عمل الهيكل الرئيسي (البرواز مع القوائم) من تيوبا

()10x10سم وسماكة  2ملم .
عمل المدادا

والقواطع الداخلية من تيوبا

وسماكة  2ملم و تيوبا

قياس

قياس ()8x4سم

قياس ()4x2سم وسماكة  2ملم للقواطع

التي سيتم تركيب ألواح األلكابوند عليها.

-

ددان الهيكل الحديدي ددان أساس مقاوم للصدأ والددان ثالثة

-

تقديم وتركيب ألواح ألكابوند وحسب األلوان المعتمدة من المهندس

-

وجوه وحسب أصول الصناعة.

المشرف.

تقديم وتركيب أحرف أرمة نافذة حسب المخططا

المهندس المشرف.

توريد وتركيب كشافا

المعتمدة من

إلنارة الواجهة حسب المخططا

والمقاسا

المعتمدة من المهندس المشرف مع ياشمل من قطع وإكسسوا ار

من مواسير وكابال

وحتى اللوحة الارعية في غرفة الحارس

الجديدة وحسب األصول.

يقوم المقاول بتقديم وإعتماد المخططا

التركيب وعينا

المعمارية واإلنشائية وجميع مواد

األلوان من المهندس المشرف قبل البدء بالتنايذ.

5

بالمقطوع

بالمقطوع

سعر الوحدة

المجموع

3

حاريا

من كل نوع صخرية أو ترابية باألعماق واألبعاد المطلوبة للقواعد

والزنانير للوصول لمنسوب التأسيس المناسب حسب أرشادا

المهندس مع

م3

15.00
(خمسة
عشر)

التصرف بناتج الحار والصالح للطمم ضمن الموقع .والسعر يشمل تحضير
وتنظيف الموقع والذي يشمل وال يقتصر على إزالة الطبقة العلوية من التربة

أو األسالت بعرض المبنى وبسماكة ال تقل عن ( )10سم

ويزال ما عليها من أية مواد ضارة او احجار او خرسانة او اية مواد ال

تصلح للعمل عليها.

مالحظة :يتم التنسيق مع المهندس المشرف في تحديد مناسيب الحار
ومنسوب التشطيب المعماري مع مراعاة األبنية القائمة.

4

ال تزيد

طمم من ناتج الحار إذا كان صالحاع أو من خارجه على طبقا

سماكتها عن ( )20سم مع الرش بالماء والدمك بواسطة مداحل د اززة

م3

20.00

(عشرون)

ميكانيكية بحيث ال تقل قوة الدمك بعد الدحل عن ( )%95حسب تجربة
بروكتور المعدلة حسب المناسيب المطلوبة مع جميع ما يلزم.

5

تقديم وصب خرسانة عادية (نظافة) درجة ( )20نيوتن/ملم 2تحت القاعدة

م3

3.00
(ثالثة)

6

قوة مميزة ( )30نيوتن/ملم2

م3

15.00
(خمسة

شامال" أعمال الطوبار حسب المخططا

وتعليما

تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة ( )30ذا
على أن ال تقل مقاومة الكسر للمكعبا

المهندس المشرف .

الخرسانية عن ( )30نيوتن/ملم 2بعد

عشر)

( )28يوماع لزوم القواعد والجسور واألعمدة واألسقف والكيل وشمولية أألسعار
حسب نظام و ازرة األشغال العامة واإلسكان .والسعر يشمل الطوبار وال يشمل
حديد التسليح.

مالحظة :يراعي عند صب األسقف عمل ميول لصرف مياه األمطار بإتجاه

الم ازريب حسب األصول وتعليما

7

المهندس المشرف.

تقديم وتركيب حديد مبروم للتسليح إجهاد خضوع ( )300نيوتن/ممMild ( 2

 )Steel Grade 40عالي مقاومة الشد أو إجهاد خضوع ( )420نيوتن/مم2

 High Tensile Steel Grade 60والكيل وشمولية أألسعار حسب نظام

و ازرة األشغال العامة واإلسكان حسب أصول الصناعة وحسب المخططا

وتعليما

المهندس المشرف.

6

طن

1.50
(واحد

ونصف)

8

تقديم وصف طوب ربس للعقدا

بقوة كسر ال تقل عن ( )3.5نيوتن/ملم2

بعد ( )28يوماع قياس ( )18x20x36/40سم مع أستعمال طوب مسدود عند
النهايا

المشرف.

9

وفي األماكن الالزمة حسب المخططا

تقديم وصب خرسانة مسلحة لزوم أرضيا

درجة ( )20ذا
للمكعبا

وتعليما

عدد

وثالثون)

المهندس

الغرف واألرصاة سمك ( )10سم

قوة مميزة ( )20نيوتن/ملم 2على أن ال تقل مقاومة الكسر

130.00
(مائة

م2

50.00
(خمسون)

الخرسانية عن ( )30نيوتن/ملم 2بعد ( )28يوماع والسعر يشمل

شبك حديد للتسليح قطر ( )8ملم في اإلتجادين مع التسوية للسطح حسب

أصول الصناعة وتعليما
10

المهندس المشرف.

تقديم وبناء طوب أسمنتي للجدران الداخلية والخارجية والتصوينة مقاس ()15

سم صنف (أ) بقوة كسر ال تقل عن ( )3.5نيوتن/ملم 2بعد ( )28يوم عا
ويشمل السعر تشريك القساما الطوب باألعمدة الخرسانية بواسطة شرائح

م2

50.00
(خمسون)

من الصاج المجلان سماكة ( )1ملم بعرض ( )4سم وطول ال يقل عن ()30
سم لكل ( )40سم ويشمل السعر القموط والشناجا
التسليح) والبراطيش وجلسا

(خرسانة مع حديد

الشبابيك من خرسانة درجة ( )30ومهما بلغ

عرض الجدار الكلي بما ايه الاراغ في حالة الجدران المزدوجة والاريما

الخرسانية على فتحا

األبواب والشبابيك للوصول إلى الاتحا

اإلنشائية

المطلوبة ويشمل السعر حديد التسليح وخرسانة األكتاف وجميع ما يلزم على

أكمل وجه.

11

القياسية

تقديم وتركيب أطاريف خرسانية صنف (أ) مطابقاع للمواصاا
األردنية جادزة الصنع قياس ( )10x40سم من خرسانة درجة  15نيوتن ،مع

م.ط

25.00
(خمسة

وعشرون)

تدعيم األطاريف بخرسانة درجة  15وبمقطع ( )15x15سم.

والسعر يشمل أعمال الددان العاكس الالزم وباأللوان المطلوبة.

12

تقديم وتركيب بالط لألرصاة والمم ار

وحيدما يلزم من خرسانة جادزة قياس

األردنية .والسعر يشمل كل ما يلزم من

()4x40x40سم مطابقاع للمواصاا
مواد ومصنعية كطمم العدسية تحت البالط والمونة والتكحيل والتنظيف
إلنجاز العمل على أكمل وجه وحسب تعليما

المهندس المشرف.

7

م2

25.00
(خمسة

وعشرون)

13

تقديم وعمل قصارة داخلية ثالثة وجوه من مونة األسمنت والرمل بنسبة 1:2

للوجه األول وبنسبة ( )1:4للوجهين اآلخرين ويشمل السعر الزوايا المعدنية

م2

65.00
(خمسة

وستون)

للزوايا الداخلية والخارجية والشرائح الشبكية وزوايا توقف القصارة وكل ما يلزم

إلنجاز العمل وعلى أكمل وجه.

14

كالبند السابق تقديم وعمل قصارة خارجية أربعة وجوه من مونة األسمنت
والرمل والوجه الرابع رشة شبريز باأللوان التي يحدددا المهندس المشرف مع

م2

50.00
(خمسون)

قصارة التصوينة من الداخل والخارج .ويشمل السعر الزوايا المعدنية للزوايا

الداخلية والخارجية والشرائح الشبكية وزوايا توقف القصارة والوجه ال اربع تكون

رشة شبريز ويتم الخلط والتنايذ حسب تعليما

إلنجاز العمل وعلى أكمل وجه .

15

المهندس المشرف وكل ما يلزم

تقديم وتركيب بالط بورسالن من أجود األصناف وباأللوان المطلوبة
لألرضيا  ،والسعر يشمل أستخدام الطمم أسال البالط من خرسانة درجة

( )10نيوتن مهما كانت السماكا

م2

18.00
(ثمانية
عشر)

ويشمل السعر المونة أسال البورسالن

والروبة الخاصة الجادزة ،وتكون سماكة الحل ( )2ملم بإستعمال مباعدا

بالستيكية خاصة والحد األدنى لقياس البالط ( )40x40سم وبسماكة ال تقل

عن ( )8ملم.
16

توريد وتركيب نعل بالط (بانيل) بورسالن مطابق للنوع واللون والمقاس
لبورسالن األرضيا

وبسماكة ال تقل عن ( )6ملم من أجود األصناف،

م.ط

25.00
(خمسة

وعشرون)

وطريقة التدبيت بإستعمال المالط اإلسمنتي بنسبة ( )3:1ويشمل السعر

الترويب بمعجونة الروبة الخاصة الجادزة ،وتكون سماكة الحل ( )2ملم

بإستعمال مباعدا

بالستيكية خاصة ويشترط تطابق حلول بالط األرضيا

مع الحلول العمودية لبالط الجدران.

17

تقديم وتركيب بالط سيراميك مزجج للجدران من أجود األصناف ،يدبت

بإستعمال المالط اإلسمنتي بنسبة ( )3:1ويشمل السعر الترويب بمعجونة

الروبة الخاصة الجادزة .وتكون سماكة الحل ( )2ملم بإستعمال مباعدا
بالستيكية خاصة .ويشمل السعر القصارة وجهين بإستخدام الودعا

خلف

البالط .والحد األدنى للقياس ( )20*30سم وبسماكة ال تقل عن ( )6ملم.
وكل ما يلزم حسب أصول الصناعة وتعليما

المهندس المشرف.

8

م2

20.00
(عشرون)

18

تقديم وتركيب بالط سيراميك مزجج مانع للتزحلق من أجود األصناف
وباأللوان المطلوبة لألرضيا  ،يدبت بإستعمال المالط اإلسمنتي بنسبة ()3:1

م2

3.00
(ثالثة)

ويشمل السعر إستخدام الطمم أسال البالط من خرسانة درجة ( )10نيوتن

مهما كانت السماكا  .ويشمل السعر المونة أسال السيراميك والترويب

بمعجونة الروبة الخاصة الجادزة ،وتكون سماكة الحل ( )2ملم بإستعمال
مباعدا

مع الحلول

بالستيكية خاصة .ويشترط تطابق حلول بالط األرضيا

العامودية لبالط الجدران .والحد األدنى للقياس ( )30*30سم وبسماكة ال تقل

عن ( )6ملم .وكل ما يلزم حسب أصول الصناعة وتعليما

المهندس

تقديم وتركيب براطيش من الجرانيت المحلي للشبابيك والعتبا

واألدراج

المشرف.

19

الخارجية وحيدما يلزم وحسب العينة المعتمدة من قبل المهندس المشرف

م2

2.00
(إثنان)

ويشمل السعر المونة من األسمنت والرمل بنسبة ( )3:1والترويب والجلي
والتلميع والصقل بدرجة متقنة ،ويشمل السعر شطف وبرم وتلميع األحرف

الظادرة حسب المخططا

20

وتعليما

المهندس المشرف.

تقديم وتركيب أبواب منجور درفة واحدة كبس سويد صنف أول بسماكة ()4.8

سم داخلية .وتكون الحشوا

من الخشب األبيض بقياس تقريبي ()2.5x3.5

سم ضمن إطار من خشب السويد عرض ( )10سم وإطار سويد سماكة

( )3x4.8سم و( )1.5x4.8سم باراغا

ال تتجاوز ( )2سم لكامل الباب.

والدرف ملبسة بالستك صلب ( )Hard P.V.C.سماكة ال تقل عن ()0.9

ملم من أجود األنواع .وفنيرة زان سماكة ( )5ملم والقشاط والكشاا
الزان واألدوا

المعدنية واإلكسسوا ار

من خشب

من الستانلس ستيل والغال سلندر من

أجود األصناف مع تزويد الباب بصاائح األلمنيوم بإرتااع ( )20سم للدفع

باألرجل من الجهتين سماكة ال تقل عن ( )1.5ملم .والحلق من خشب السويد

سماكة ( )45ملم وبكامل سمك جدار الاتحة (وذلك ليغطي سماكة جدار
الاتحة باإلضافة إلى سماكة القصارة أو البالط) وكذلك الكشاا

ملم وسمك ( )20-15ملم .والسعر يشمل جريال
الحماما

عرض ()65

ألمنيوم للتهوية أسال أبواب

مقاس ( )40*30سم عدد ( )2باب .وستوبا

كاوتشوى وتدبيتها

باألرضية أو الجدار خلف األبواب .والسعر يشمل الددان الزياتي للحلق

والسلر واللكر لألجزاء الظادرة األخرى وباألوجه الكااية من أجود األصناف
حسب مواصاا

و ازرة األشغال وتعليما

المهندس المشرف.

9

عدد

1.00
(واحد)

21

توريد وتركيب باب معدني قياس ( )2.00x1.00م ،مكون من هيكل تيوبا

حلق عريض ملبس وجهين صاج سماكة ( )1.5ملم مع عمل حليا
وتشكيال

بواسطة مبسطا

الحلق والماصال

الحديد وحسب تعليما

عدد

1.00
(واحد)

المهندس المشرف مع

عدد ( )3واأليادي والزرافيل من أجود األنواع والددان

زياتي وجهين غير طبقة األساس وكل ما يلزم إلكمال العمل على أكمل وجه.

ويشمل السعر عمل شباى من زجاج مبزر سادة أو ملون مع اإلطار المعدني

مقاس ( )50x30سم مع ما يلزم وحسب تعليما

22

المهندس المشرف.

توريد وتجميع وتركيب بوابة معدنية سحاب لمدخل المركز بناس الشكل

المعماري للبوابا

تيوبا

القائمة بطول ( )1.50*6.00م سحاب ،فريم البوابه من

( )5x10سم سماكه ( )2ملم وقواطع داخلية من تيوبا

عدد

1.00
(واحد)

( )3x3سم.

والسعر يشمل تركيب صاج سماكه ال تقل عن ( )0.5ملم من الجانبين على

طول البوابه ( )7.60م وبارتااع ( )50سم .والسعر يشمل تركيب سكه ارضيه

غاطسة تتكون من زاويه سماكه (6ملم) تدبت على جسر معدني  Uمقلوب
سماكه ( )6ملم والتدبيت في القاعده االرضية بواسطة االسياخ المعدنية

سماكه ( )16ملم والسعر يشمل توريد وتركيب عجال

سالية قطر ال يقل عن

( )9سم عدد ( )6لكامل الدرفه تتناسب مع السكه السالية وعجال

جانبية

عدد ( )2لكل درفه تدبت على العمدان الجانبية االسمنتية بواسطه تيوبا

معدنية لتسهيل الحركة االفقية وتدبيت البوابه .والسعر يشمل االعمال المدنية

للسكة االرضية واعمال الددان لكافة االبواب بما ال يقل عن وجهين وكل ما

يلزم من االيادي وحلقا

االقاال والستوبا .

والسعر يشمل ازالة االبواب القديمة والسكك االرضية القديمة وتسليمها حسب

االصول عدد ( )3واإلبقاء على أحد أبواب األفراد القائم .والسعر يشمل إغالق
الاتحا

بالسور بالطوب والقصارة بإستدناء فتحة البوابة الجديدة وكل ما يلزم

النجاز االعمال على اكمل وجه وحسب تعليما

23

وارشادا

المهندس المشرف

تقديم وتركيب شبابيك ألمنيوم ( )Single Glazedسحاب مقطع ()60*29

ملم للدرف السحاب و( )46*42ملم للدرف القالب و( )66*42ملم للدرف
الماصال

والمنخل من األلمنيوم ،وإستعمال تيوبا

ألمنيوم مقطع

( )1.6*40*100ملم طولي و( )1.6*100*100ملم عامودي للقواطع
الرأسية واألفقية باللون الاضي (ناس العينة المناذة في المبنى) ،وبطالء ال

يقل عن ( )16ميكرون ،مانعة تماما لنااذ الماء وتسرب الهواء ،مع الزجاج
الخالي من التموجا

والاقاقيع سماكة ( )6ملم سادة أو مبزر أو مغشى مع

الحقن بالمعجون المقاوم للعوامل الجوية مع الشبر.

10

م2

8.00
(ثمانية)

والسعر يشمل أيضاع ماكنة اإلغالق والاتح اليدوي من الستينلس ستيل من

أجود األنواع وكل ما يلزم لتنايذ العمل على أكمل وجه.

24

تقديم وتركيب مصبعا

حديد حماية (ناس العينة المناذة في المبنى) لكامل

فتحة الشباى .والسعر يشمل الددان ثالثة وجوه عدا التأسيس وجهين مع

جميع ما يلزم ألنجاز العمل حسب المواصاا

المهندس المشرف.

والمخططا

م2

8.00
(ثمانية)

وتعليما

ثانيا"  :االعمال الكهربائية :
عام:

تكون جميع التمديدا

مخفية ضمن الجدران واالرضيا

وفوق االسقف

والسقف المستعار والسعر يشمل اعمال النجف والقصارة والطراشة حيدما يلزم.

1

توريد وتركيب وتشغيل نقطة انارة كاملة والسعر يشمل كافة االعمال والمواد

الالزمة من مواسير  PVCواسالى ( )1.5*3ملم 2منشأ اردني والسعر يشمل

عدد

4.00
(أربعة)

العلب والقطع ومااتيح االنارة ولغاية اللوحة الكهربائية .والسعر يشمل وحدة

االنارة كاملة لون ابيض شكل دائري نوع  )18( LEDواط قياس ( )20سم
من النوع الذي يركب خارجي على االسقف وحسب تعليما

المشرف.

2

المهندس

توريد وتركيب وتشغيل ابريز كهرباء مزدوج ذو ثالثة ثقوب ( )13امبير مع

ماتاح باستخدام اسالى ( )2.5*3ملم 2منشأ اردني ضمن مواسير PVC

عدد

4.00
(أربعة)

والسعر يشمل العلب والقطع ولغاية اللوحة الكهربائية وحسب تعليما

المهندس المشرف.

3

توريد وتركيب وتشغيل نقطة تغذية مكيف مع ماتاح DOUBLE POLE

)15( SWITCHامبير باستخدام اسالى ( )2.5*3ملم 2منشأ اردني ضمن

عدد

1.00
(واحد)

مواسير  .PVCوالسعر يشمل العلب والقطع ولغاية اللوحة الكهربائية وحسب

تعليما

4

المهندس المشرف .

توريد وتركيب وتشغيل نقطة تغذية لمروحة الشاط ذو ثالثة ثقوب ( )13امبير

مع ماتاح باستخدام اسالى ( )2.5*3ملم 2منشأ اردني ضمن مواسير PVC
والسعر يشمل العلب والقطع ولغاية اللوحة الكهربائية وحسب األصول.

11

عدد

1.00
(واحد)

5

تقديم وتركيب سخان المياه الساخنة سعة ( )50لتر يعمل على الطاقه

الكهربائيه قدرة ( )2000واط ،السلندر مصنوع من طبقتين من الصاج

عدد

1.00
(واحد)

المجلان سماكة الطبقه الداخليه ( )2ملم والخارجيه ال تقل عن ( )1ملم مع

العزل بين الطبقتين بمادة البولي يورثين الرغوي وبسماكه ال تقل عن ( )5سم

مع ددان الصاج الخارجي بددان البودره . POWDER COATING

والسعر يشمل جميع القطع المطلوبه بما فيها االنابيب وقطع التوصيل
ومحابس الزاوية والردادا

والدرموستا

والتوصيال

والهوايا

ووصال

الكروم المرنه والحماله

الكهربائيه من مواسير واسالى وعلب وماتاح

التشغيل  DOUBLE POLE SWITCHمع لمبة االشاره وحتى لوحة

التوزيع الكهربائية.

والسعر يشمل توريد وتوصيل شبكا

المياه الباردة من مواسير ال CPVC

قطر ( )1/2انش مع جميع ما يلزم من قطع واكواع وشدا
ونقاصا

ومحابس مع الحاريا

في األرض والجدران .والسعر يشمل كل ما

يلزم إلنجاز العمل حسب المواصاا

المشرف.

6

وصل وتيها

والمخططا

المهندس

وإرشادا

توريد وتركيب وتشغيل لوحة كهرباء فرعية لغرفة الحارس كاملة من الصاج

المجلان مع البسبا ار

والحمايا

والسعر يشمل القواطع التالية:

عدد

1.00
(واحد)

● قاطع رئيسي احادي الطور ( )30امبير

● قاطع فرعي احادي الطور ( )16امبير عدد ()4

وكل ما يلزم النجاز االعمال وحسب تعليما

7

المهندس المشرف.

مقطع

توريد وتركيب وتمديد كيبل كهربائي مسلح مطمور ضمن حاريا

(6*3ملم )2منشأ اردني ضمن مواسير  PVCمن اللوحة الكهربائية الرئيسية
وحتى غرفة الحارس والسعر يشمل االعمال المدنية الحار والردم والتزفييت

واعادة الوضع كما كان والسعر يشمل الردم حسب االصول طبقة رمل صويلح

واالشرطة التحذيرية وطبقة حصمة والتزفييت والسعر يشمل القطع والمواسير

 PVCداخل الجدران والسعر يشمل توريد وتركيب قاطع كهربائي في اللوحة
الكهربائية الرئيسية احادي الطور ( )30امبير وحسب تعليما

المشرف.

المهندس

12

م.ط

20.00
(عشرون)

ثالثا"  :االعمال الميكانيكية :
عام:

تكون جميع التمديدا

مخفية ضمن الجدران واالرضيا

الحار والتوصيل لشبكة الخدما

الرئيسية وغرف التاتيش القائمة وإعادة

الوضع كما كان وكل ما يلزم حسب األصول وتعليما

1

والسعر يشمل اعمال

المهندس المشرف.

توريد وتركيب مرحاض عربي قياس ( )50*43سم مزود بحافة مرتاعه عن
البالط من الاخار المطلي بالصيني األبيض يركب له سياون باتحه قياس

عدد

1.00
(واحد)

( )3.5انش والسعر يشمل مواسير التصريف من  UPVCصنف أول قطر

( )4أنش من المرحاض حتى وصله الى اقرب حارة تاتيش خارج المبنى
(السعر يشمل االعمال المدنية كاملة) والسعر يشمل المنجيت الخاص

بالتوصيل والقطع والوصال

باستعمال المواد الخاصة وتزويد المرحاض

بالنياج ار من البالستيك المقوى ال تقل سعتها عن ( )2جالون مزوده بماسورة
ض من البالستيك المقوى قطر ( )1 1/4انش وسلسله قويه مع يد معدنية

ومحبس قطر ( )1/2انش على ماسورة التعبئة التي تكون من النوع الزمبركي

والسعر يشمل تزويد المرحاض بشطافة يدوية والسعر يشمل تقديم وتوصيل
شبكا

المياه الباردة جديدة من مواسير ال  CPVCقطر ( )1/2انش مع

جميع ما يلزم من قطع واكواع وشدا

الحاريا

في األرض والجدران .والسعر يشمل كل ما يلزم إلنجاز العمل

حسب المواصاا

2

وصل وتيها

ونقاصا

ومحابس مع

وإرشادا

المهندس المشرف.

تقديم وتركيب مغسلة جدارية نصف عمود من الاخار المطلي بالصينفي

األبيفض قياس ( )56*40سم والسعر يشمل مواسير التصريف من UPVC
صنف أول قطر ( )2أنش من المغسلة حتى وصله بالالورتراب والسعر يشمل

القطع والوصال

باستعمال المواد الخاصة وتزويد المغسلة بسياون حلزوني

متصل بالاائض قطر ( )1 1/4انش مع المنجيت الخاص بالتوصيل

والصباب المناسب وتزويد ألمغسله بسده والسعر يشمل تقديم وتركيب خالط
كروم رقبه طويله قطر ( )1/2أنش ومن النوع الذي يركب على جسم

المغسلة ) (gear typeومن أجود األنواع كامل مع البرابيش الكروم من النوع

الزمبركي والسعر يشمل تدبيت المغسلة بواسطة براغي الدبيت الخاصة (رول

بالى) والسيليكون الشااف .والسعر يشمل تقديم وتوصيل شبكا

المياه الباردة

والساخنة جديدة من مواسير ال  CPVCقطر ( )1/2انش مع جميع ما يلزم
من قطع واكواع وشدا

وصل وتيها

ونقاصا

ومحابس مع الحاريا

في

األرض والجدران .والسعر يشمل كل ما يلزم إلنجاز العمل حسب المواصاا
وإرشادا

المهندس المشرف.

13

عدد

1.00
(واحد)

3

تقديم وتركيب حوض مجلى من الستانلس ستيل سماكة ( )0.8ملم قياس

( )50x60سم مع تزويد الحوض بسياون حلزوني متصل بالاائض قطر

عدد

1.00
(واحد)

( )1 1/4انش مع المنجيت الخاص بالتوصيل والصباب المناسب وسدادة
والسعر يشمل اعمال التدبيت بالسيليكون واحكام االغالق ،والسعر يشمل

مواسير التصريف من  UPVCصنف أول قطر ( )2أنش من الحوض حتى
وصله بالالورتراب والسعر يشمل القطع والوصال

باستعمال المواد الخاصة

والسعر يشمل تقديم وتركيب خالط كروم رقبه طويله قطر ( )1/2أنش ومن

النوع الذي يركب على جسم الحوض ) (gear typeومن أجود األنواع كامل

مع البرابيش الكروم من النوع الزمبركي .والسعر يشمل تقديم وتوصيل شبكا

المياه الباردة والساخنة من مواسير ال  CPVCقطر ( )1/2انش مع جميع ما
وصل وتيها

يلزم من قطع واكواع وشدا

ومحابس مع الحاريا

ونقاصا

في األرض والجدران .والسعر يشمل توريد وتركيب خزانة خشب التيه ()18

ملم ملبس معاكس ( )5ملم مع ما يلزم من ماصال

وأيادي وكل ما يلوم

بطول ( )1.20م مع درف يدبت عليها المجلى وتوريد جرانيت محلي إلنهاء
العمل وكل ما يلزم إلنجاز العمل حسب المواصاا
وإرشادا

4

المهندس المشرف.

المواصاا

والمخططا

تقديم وتركيب مصرف ارضي فلورتراب من آل  UPVCذو مخرج قطر ()4

أنش وثالثة مداخل قطر ( )2أنش مع فتحة تنظيف مزودة بسن داخل

المصرف ومن أجود األنواع مع السدا

عدد

2.00
(إثنان)

حيدما يلزم .والسعر يشمل أغطية عدد

اثنين

مطلية باالكروم احددما شبك واآلخر مغلق قياس ( )20*20سم

لغايا

التوصيل من الالورتراب وحتى مواسير التصريف الرئيسية الداخلية مع

والسعر يشمل مواسير التصريف من  UPVCصنف أول قطر ( )4أنش
كل ما يلزم من قطع ووصال

باستخدام المواد الخاصة والسعر يشمل كل ما

يلزم إلنجاز العمل حسب المواصاا

المشرف.

5

والمخططا

وإرشادا

المهندس

تقديم وتركيب مواسير التهوية الخارجية العامودية من مواسير  UPVCصنف

أول قطر ( )4أنش لون ابيض والسعر يشمل القطع والوصال

لون ابيض

م.ط

3.00
(ثالثة)

باستعمال المواد الخاصة والمرابط المعدنية وطرابيش الناس والسعر يشمل كل

ما يلزم حسب المواصاا

6

وإرشادا

المهندس المشرف.

تقديم وتركيب خزان للمياه الحلوة سعة ( )1م 2من حديد الصاج المجلان

سماكة ( )1.5ملم ويركب داخل الخزان قضبان تقويه أفقيه من المواسير
المجلانه قطر ( )3/4أنش ويشمل السعر أيضا القاعدة من مواسير وقطع

14

عدد

1.00
(واحد)

مجلانه قطر ( )1 1/4أنش مع أرجل بارتااع ( )35سم وفلجنا

بقطر ال

يقل عن ( )15سم وسماكة ال تقل عن ( )4ملم وعوامة قطر ( )3/4أنش
من نوع الضغط العالي ،وفتحة تنظيف من القاع قطر ( )3/4أنش مع

محبس.

وماسورة فائض وماسورة تغذيه مع المحابس الالزمة وغطاء ( )45*45سم

بماصل وقال وددان القاعدة والخزان بددان زياتي والسعر يشمل توصيل
الخزان بخط التغذية وحسب البند التالي وكل ما يلزم إلنجاز العمل حسب

المواصاا

7

والمخططا

وإرشادا

المهندس المشرف.

تقديم وتوصيل خط المياه قطر ( )1/2انش من خط التغذية الرئيسي (البلدية)

بجانب (مبنى المكاتب) إلى خزان ماء على سطح غرفة الحارس المنوي
انشائه من مواسير فوالذية مجلانه مع جميع ما يلزم من قطع واكواع وشدا
وصل وتيها

ونقاصا

وجميع المحابس النحاسية أو البرونزية مع الحاريا

في األرض والجدران وإعادة إصالحها وجميع ما يلزم إلنجاز العمل والعزل

للمواسير تحت األرض بطبقتين من الخيش المشبع بالزفتة الباردة بعد ددانها

بالددان األساسي المقاوم للصدأ والسعر يشمل االعمال المدنية والحاريا

والقطع في الشارع االسالتي واالرصاة االسمنتية واعادة اصالحها والسعر

يشمل كل ما يلزم حسب المواصاا

8

وإرشادا

المهندس المشرف.

تقديم وتركيب وتنايذ حارة تاتيش كاملة لمياه الصرف الصحي بالقرب من

مبنى المكاتب المنوي انشائه قياس ( )60سم القاعدة والجدران من خرسانه
واسمنت مقاوم لألمالح والسعر يشمل الحاريا

الالزمة وبناء الجدران

والقاعدة من الخرسانة العادية درجة ( )20وبسماكة ال تقل عن ( )20سم
ورصاه من الحجر المزي اسال القاعدة وبسماكة ( )15سم والسعر يشمل

أعمال القصارة والتنعيم الالزمة للمنادل من الداخل وكذلك األجزاء الظادرة

منها ويشمل السعر توريد وتركيب سلم مصنوع من المواسير قطر ( )3/4أنش

مع الددان وبواقع درجه كل ( )30سم وبطول ال يقل عن ( )30سم للدرجة
وتزويد الحارة بغطاء حديد سكب واألعماق المناسبة لربط حارة التاتيش باقرب

حارة تاتيش قائمة بجانب (مبنى المكاتب القديم) والسعر يشمل تقديم وتركيب

مواسير المجاري من الف  UPVCصنف أول قطر ( )6أنش والسعر يشمل
اعمال التوصيل من المنهل الجديد الى المنهل القائم والسعر يشمل االعمال
المدنية واعمال الحاريا

والقطع في الشارع االسالتي واالرصاة االسمنتية

والطمم الالزمة واعمال الخرسانة والرمل الناعم والخشن واعادة الوضع كما

كان سابقا" والسعر يشمل كل ما يلزم إلنجاز العمل حسب المواصاا
والمخططا

وإرشادا

المهندس المشرف.

15

م.ط

25.00
(خمسة

وعشرون)

عدد

أ -حارة تاتيش كاملة قطر ()60سم:
ب -مواسير التصريف قطر ( )6أنش  UPVCضغط  10بار سماكة 5.3
ملم:

9

فك وإعادة تركيب وتشغيل وموازنة وفحص وحدا

تكييف (تدفئة  +تبريد)

كاملة (وحدة خارجية +الوحدة الداخلية) والسعر يشمل كافة االعمال

2.00
(إثنان)

م.ط

10.00
(عشرة)

عدد

1.00
(واحد)

الكهربائية (التغذية بالكهرباء من اقرب نقطة) واالعمال المدنية والحار
بالجدران وتركيب الوحدا

الداخلية والخارجية والقواعد للوحدا

تركيب موانع االدتزاز الخارجية والحماال
الجدارية مع السلياا

الخارجية مع

وقواعد التعليق للوحدا

الداخلية

من مواسير ( )UPVCباالقطار المناسبة الماكن

اختراق المواسير للجدران والمواسير النحاسية للوصل بين الوحدا

مع العزل

وتغليف العازل بالشريط الالصق الخاص بشكل حلزوني وخطوط التصريف
القرب نقطة خارج أو داخل المبنى وكل ما يلزم النجاز االعمال حسب

تعليما

المهندس المشرف.
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