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 دولة فمسطين
 وزارة الصحة 

 غزة - المشتريات دائرة
 46/1027 رقمعن المناقصة الن اإلعإعادة 
 تأىيل شبكات المياه والصرف الصحي وفواصل التمددالخاصة بمشروع 

 مستشفى شيداء األقصىب لمطابق الثاني
   

والمسجميف لدى الصحة الفمسطينية لممقاوليف المصنفيف لدى لجنة التصنيؼ الوطنية  تعمن وزارة
بمشروع تأىيؿ شبكات المياه والصرؼ الخاصة عف طرح عطاء بالظرؼ المختوـ  اتحاد المقاوليف

لكراسة الشروط الخاصة ووفقًا ى شيداء األقص لمطابؽ الثاني بمستشفىالصحي وفواصؿ التمدد 
 لصحة.والعامة والمواصفات الفنية الواردة لممشتركيف في المناقصة وطبقًا لشروط وزارة ا

عمى صحيفة الشروط والمواصفات مف دائرة المشتريات بوزارة الصحة مف  يمكن الحصول
 العنواف التالي :

     الطابؽ األوؿ وذلؾ لقاء مبمغ     –عيادة الرماؿ  –المبنى اإلداري   -:  شارع الوحدة غزة 
 (  شيكؿ ال ترد .100)

العاشرة الساعة  29/5/2017الموافؽ  ثنيفاال موعد لتقديـ العروض ىو يوـ بأف آخر عمماً     
  . الموعد  عروض ترد بعد ىذا أليصندوؽ العطاءات ولف يمتفت  في صباحاً 

 مالحظات : 
 أجرة اإلعالن عمى من ترسو عميو العطاء . (2
ك الوطني ( يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي صادرين من بنك معتمد لدى السمطة الوطنية الفمسطينية بغزة ) البن1

( أو سند دفع معتمد صادر من بنك البريد التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا أو بنك االنتاج الفمسطينياإلسالمي 
 % من العطاء كتأمين دخول ساري المفعول لمدة ثالثة شيور من آخر موعد لتقديم العروض .   5المعمومات بمبمغ 

 ل جميع أنواع الرسوم والضرائب .وتشمشيكل االسرائيمي بال( تقديم األسعار 3
 ارفاق شيادة خمو ضريبي أو صوره عنيا أو شيادة خصم ضريبي صادرة عن الدوائر الضريبية في قطاع غزة.( 6
 ( لجنة العطاءات غير ممزمة بقبول أقل األسعار .5

                                                                1717436فاكس  – 1719776لالستفسار يرجى االتصال بقسم المناقصات عمى ىاتف رقم 
 وزارة الصحة 
 دائرة المشتريات  
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 دولة فمسطين
 وزارة الصحة 

 غزة - المشتريات دائرة
 46/1027 رقمعن المناقصة الن اإلع
 تأىيل شبكات المياه والصرف الصحي وفواصل التمددالخاصة بمشروع 

 ألقصىشيداء امستشفى ب لمطابق الثاني
 

 صحيفة الشروط العامة
  

ـــــو    المصػػػػنفيف لػػػػدى لجنػػػػة التصػػػػنيؼ الوطنيػػػػة وزارة الصػػػػحة الفمسػػػػػطينية لكػػػػػؿ المقػػػػػاوليف  تتوجـ
يتوجػػو  أفاالشػػتراؾ بالمناقصػػة المشػػار إلييػػا عاليػػو  فػػي الػػرايبيفو  والمسػػجميف لػػدى اتحػػاد المقػػاوليف

روط والمواصفػات لممشػاركة بالمناقصػػة المشتريات بوزارة الصحة لمحصوؿ عمى صحيفػة الشػ لدائرة
 حسب الشروط التالية : وذلؾ

 
والمرفػؽ بصػحيفة الشػروط عمػى النمػوذج الخػاص بالمناقصػة عمى المشترؾ أف يقدـ عطائػو  -1

فقط والمختوـ بخاتـ وزارة الصحة دائرة المشتريات والمؤشر عميو برقـ قسيمة تحصيؿ الثمف 
توضػػػػخ داخػػػػؿ مظػػػػروؼ م مػػػػؽ عميػػػػو اسػػػػـ ورقػػػػـ وكػػػػذلؾ األصػػػػناؼ المرفػػػػؽ بيػػػػذه الشػػػػروط 

المناقصػػة والتوقيػػػخ عمػػى كػػػؿ ورقػػو مػػػف أوراؽ صػػحيفة الشػػػروط والمواصػػفات وختميػػػا بخػػػتـ 
 .الشركة 

ال يجوز الكشط أو المحي في جدوؿ األصػناؼ وكػؿ تصػحيي فػي األسػعار أو ييرىػا يجػب  -2
 إعادة كتابتو رقمًا وكتابة والتوقيخ عميو .

        القيمـــــة شـــــاماًل لضـــــريبة بالشـــــيكل االســـــرائيميض سػػػػػعره يقػػػػػدـ عػػػػػر  أفعمػػػػػى المشػػػػػترؾ  -3
% ثمانيػة 0.8ويمتـز المورد بتسديد ضريبة الرسـو والطوابخ والبػالغ قيمتيػا  % 24المضافة 
 في األلؼ 

 مشت ال مرخصًا واف يرفؽ لعطائو صورة عف تمؾ الرخصة  لديو يكوف  أفعمى المشترؾ  -4
 ضريبيشيادة خصـ  أوصورة عنيا  أو ضريبيخمو يرفؽ لعطائو شيادة  أفعمى المشترؾ  -5

 .صادرة عف الدوائر الضريبية في قطاع يزة
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قيمة األصناؼ  إجمالي% مف 5يجب عمى مقدـ العطاء أف يقدـ ضماف دخوؿ عطاء بنسبة -6
 الطريقتيف التاليتيف :_ بإحدىالمتقدمة ليا 

سػػػمطة الوطنيػػػة ب ػػػزة )البنػػػؾ كفالػػػة بنكيػػػة أو )شػػػيؾ بنكػػػي( مػػػف بنػػػؾ يقبػػػؿ التعامػػػؿ مػػػخ ال - أ
( سارية المفعوؿ لمدة ثالثة شػيور مػف تػاري  أو بنؾ االنتاج الفمسطينيالوطني اإلسالمي 

 الصندوؽ . إيالؽ

دفػػػػػخ معتمػػػػػد صػػػػػادر مػػػػػف بنػػػػػؾ البريػػػػػد التػػػػػابخ لػػػػػوزارة االتصػػػػػاالت وتكنولوجيػػػػػا  إيصػػػػػاؿأو  - ب
 صحة ( .بوزارة ال –مف دائرة المشتريات  اإليصاؿالمعمومات ) يتـ استالـ 

 الصندوؽ . إيالؽ( يـو مف تاري  90يكوف صالحية السعر لمدة )-7 

بكفالػػة حسػػف  ريديػػةالب البنكيػػة أويسػػتبدؿ ضػػمانتو  أفيرسػػو عميػػو العطػػاء  الػػذيعمػػى المشػػترؾ -8
لممشػػروع واف تكػػوف سػػػارية المفعػػوؿ حتػػى االنتيػػاء مػػف  اإلجماليػػة% مػػف القيمػػة 10لتصػػبي تنفيػػذ 

( 64/2017 التنفيػػذات المطموبػػة حسػػب شػػروط ومواصػػفات المناقصػػة رقػػـ )و  األعمػػاؿتنفيػػذ كافػػة 
بالتنسػػػيؽ مػػػخ دائػػػرة اليندسػػػة  شػػػيداء األقصػػػىبمستشػػػفى  والتنفيػػػذات تامػػػة األعمػػػاؿوتسػػػميـ جميػػػخ 

 كامػؿ تجزئة ىذه الكفالة بؿ يجػب االحتفػاظ بيػا كاممػة لحػيف االنتيػاء مػف تنفيػذ ال يجوزوالصيانة 
 .  األعماؿ

يكػوف عمػػى عمػـ بػأف مػا يقدمػػو مػف عػرض سػعر وتقبػػؿ بػو وزارة الصػحة ىػػو  أفؾ عمػى المشػتر -9
 .  المناقصةىذه  في إليياالمشار  األعماؿممزمًا لو حتى االنتياء مف تنفيذ كافة 

 فػيالفنيػة الػواردة  األعمػاؿحػاؿ رسػو المناقصػة عميػو بتنفيػذ كافػة  فػييمتػـز  أفعمى المشترؾ -10
مػػف تػػاري  محضػػر تسػػميـ الموقػػخ واف يمتػػـز  يــوم 30 دة ال تتجػػػاوزمػػػ فػػيصػػحيفة الشػػروط الفنيػػة  

بتوجييػػات المينػػدس المشػػرؼ عمػػى المشػػروع )وفػػى حػػاؿ عػػدـ قدرتػػو عمػػى االلتػػزاـ بػػالفترة الزمنيػػة 
يستطيخ خالليا االلتزاـ بالتنفيذ ولوزارة الصحة مطمؽ الحرية  التيالفترة  يحدد ىو أفالمحددة عميو 

 ب(.باختيار العرض المناس
      يكػػػػوف الػػػػدفخ لقػػػػاء المػػػػواد التػػػػي يقػػػػـو المػػػػورد بتوريػػػػدىا حسػػػػب شػػػػروط ومواصػػػػفات العطػػػػاء  -11
 مف تاري  تقديـ الفواتير واألوراؽ الدالة عمى تماـ التوريد ومف خالؿ وزارة الصحة . يوم 40مدة 
أو عمػػى المشػػترؾ أف يكػػوف عمػػى عمػػـ بأنػػو يحػػؽ لػػوزارة الصػػحة تخفػػيض الكميػػات المطموبػػة  -12

% لألصػػػػناؼ الػػػػواردة فػػػػي المناقصػػػػة بواقػػػػخ الكميػػػػات المطموبػػػػة وبػػػػدوف ت ييػػػػر 30زيادتيػػػػا بنسػػػػبة 
 لألسعار وبدوف معارضة مف المورد .

وبالتنسػيؽ  شػيداء األقصػىمستشػفى عمى المشترؾ الذي يرسو عميو المناقصة القيػاـ بتزويػد  -13
والمواصػػفات الخاصػػة بالمناقصػػة وأف  بػػالمواد المطموبػػة طبقػػًا لمشػػروطدائػػرة اليندسػػة والصػػيانة مػػخ 

يقوـ بنقػؿ وتوصػيؿ تمػؾ المػواد لممخػازف بوسػائؿ نقمػو الخاصػة وعمػى حسػابو الخػاص مػخ التحميػؿ 
 .والتنزيؿ 
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 إبػػػداءجػػػزء منيػػػا بػػػدوف  أو األعمػػػاؿالمناقصػػػة عػػػف جميػػػخ  إل ػػػاء فػػػيلػػػوزارة الصػػػحة الحػػػؽ  -14

 تعويض . بأيبة المطال فييكوف لمقدـ العطاء الحؽ  أفوبدوف  األسباب
المطموبة منو فػور توقيعػو عمػى العقػد  األعماؿتنفيذ  فييمتـز مف ترسو عميو المناقصة بالبدء -15

 عوائؽ . أيوتسميمو موقخ العمؿ مف قبؿ دائرة اليندسة والصيانة خاليًا مف 
 حاؿ رسو المناقصة عميو. فيلمتنفيذ يمتـز بو  زمنييرفؽ لعطائو جدوؿ  أفعمى المشترؾ -16
خراجيػا  التػيمف ترسػو عميػو المناقصػة يمتػـز بإزالػة كافػة المخمفػات -17 تنػت  عػف قيامػو بالتنفيػذ واج

 يخالؼ أنظمة البمدية المتبعة.  أومكاف يسبب إعاقات لمسير  في إلقائيامف موقخ العمؿ وعدـ  
الالزمػػة  البريديػػة البنكيػػة أو ترسػػو عميػػو المناقصػػة تقػػديـ كافػػة الضػػمانات الػػذيعمػػى المشػػترؾ -18

 مف ىذه الصحيفة ( . 8التنفيذ وتوقيخ العقد ) الفقرة رقـ  فيقبؿ البدء 
بعػػػػػػػض شػػػػػػػروط ومواصػػػػػػػفات المناقصػػػػػػػة               أوإذا اخػػػػػػػؿ مػػػػػػػف ترسػػػػػػػو عميػػػػػػػو المناقصػػػػػػػة بكػػػػػػػؿ -19

 البريديػػة البنكيػػة أو مصػػادرة ضػػمانتوالحػػؽ فػػي جزئيػػًا لػػوزارة الصػػحة  أو( كميػػًا  64/2017 رقػػـ )
ل اء  اإلخػالؿمعو والتعاقد مخ سواه وتحميمو كافة التعويضات والخسائر المترتبة عمى ذلػؾ العقد  واج

 . الفمسطينيالقضاء  أماـومقاضاتو 
تػأخير  أسػبوعالمائة مف قيمة العطاء عػف كػؿ  في نصؼ% 0.5يرامة التأخير تكوف قيمتيا  -20
 ( وبحػػػد 10بػػػالفقرة رقػػػـ ) إلييػػػاالمشػػػار  األعمػػػاؿبعػػػد المػػػدة المحػػػددة لتنفيػػػذ  األسػػػبوعجػػػزء مػػػف  أو

ويطبػؽ مػا جػاء بػالفقرة  ريديػةالب البنكيػة أوبعدىا يفسػ  العقػد وتصػادر كفالتػو  أسابيخثالثة  أقصى
 ( مف الشروط العامة لممناقصة.19رقـ)
 ضػرر قػد يحػدث نتيجػة  أيبعيف االعتبار انو مسئوؿ مسئولية كاممػة عػف  األخذعمى المقاوؿ -21

 .المنفذة  األعماؿالموقخ ويكوف مسئوال مسئولية كاممة عف سالمة كافة الموقخ وخارج  في أعمالو
 والمنشآت المجاورة .  المبانييجب عمى المقاوؿ المحافظة عمى سالمة جميخ -22

المشػروع حسػب مػا ىػو منفػذ  أعمػاؿيجب عمى المقاوؿ تقديـ مخططات تنفيذية كاممة لجميخ -23
 شروع .عمى الطبيعة فور االنتياء مف تنفيذ الم

 مف مسئولية المقاوؿ. ىيالموقخ بصفة عامة  فيحماية وحراسة المواد والعدد المستخدمة  -24
 أيػةعمى المشترؾ تأميف العامميف معو مف الحوادث ووزارة الصػحة ييػر مسػئولة قانونيػًا عػف  -25

تنفيػػذ حػػاؿ رسػػو المناقصػػة عمػػى المشػػارؾ وقيامػػو بال فػػيالمػػواطنيف  أوقػػد تمحػػؽ بالعػػامميف  ضػػرارأ
 . األصوؿحسب 
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سـنة  ىيبعد التنفيذ  األعمالمدة ضمانة يكوف عمى عمـ بأف  أفعمى المشترؾ  -26

واف يسػػػتبدؿ كفالػػػة حسػػػف التنفيػػػذ بكفالػػػة ضػػػماف  االبتػػػدائيمػػػف تػػػاري  التسػػػميـ كاممـــة 
% مف المبمغ اإلجمالي لألعماؿ المنفػذة سػارية المفعػوؿ لحػيف انتيػاء 5األعماؿ بنسبة 

مف البنؾ الوطني االسالمي او بنؾ االنتاج الفمسطيني أو سند دفخ مػف بنكػؿ  الضمانة
 .البريد التابخ لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات 

 .ىذه المناقصة متكاممة وال يجوز تجزئتيا بيف المشاركيف -27
 . آخرعطاء أي  أووزارة الصحة ليست ممزمة بقبوؿ أرخص العطاءات  -28

معاممتػػو يم ػػى العقػػػد ويصػػادر التػػػأميف مػػخ عػػػدـ  فػػػيالتالعػػب  أوتعمؿ المقػػاوؿ ال ػػػش إذا اسػػ-29  
المطالبة بالتعويضات المترتبة عمى ذلػؾ وتشػطب وزارة الماليػة اسػمو  فيبحؽ وزارة الصحة  اإلخالؿ

لمنيابػػة عنػػد  أمػػره إبػػالغمناقصػػات لمسػػمطة فضػػال عػػف  فػػيمػػف بػػيف المقػػاوليف وال يسػػمي لػػو بالػػدخوؿ 
 . االقتضاء

ييػر مباشػر  أوبواسػطة ييػره بطريػؽ مباشػر  أوقػدـ بنفسػو  أوإذا ثبت عمى المقاوؿ انو شرع -30
بالمصػمحة يم ػى عقػده  إضػراراعمى التواطػؤ معػو  أوالسمطة  مستخدمي أو موظفيحد أعمى رشوة 

القضػائية  اإلجػراءاتالحاؿ ويصادر التأميف فضال عف شطب اسمو مف بػيف المقػاوليف واتخػاذ  في
 .ضده
 إجػراءات أيفيم ى التعاقد معو بخطاب موصػى عميػو دوف اتخػاذ  أعسر أوالمقاوؿ  أفمس إذا-31

 قضائية ويصادر التأميف .
لػـ تكػف ىنػاؾ مطالبػات  إذاما تبقػى منػو مػخ رد التػأميف  أوالعقد  إل اءتوفى المقاوؿ جاز  إذا-32

يعينوا عنيـ وكيال رسميًا يوافؽ  أفط العقد بشر  إتماـ فيالسماح لمورثة باالستمرار  أولدى المقاوؿ 
ذاعميو رئيس الجية المختصػة  مػف مػورد واحػد وتػوفى احػدىـ فممجيػة  أكثػركػاف العقػد مبرمػًا مػخ  واج

 المقاوليف  باقي إلىالتوريد  إيكاؿ في أوالعقد مخ رد التاميف  إل اء فيالمختصة الحؽ 
قانونية  إجراءاتاتخاذ  إلىحاجة الحالتيف بموجب خطاب موصى عميو بدوف  في اإلل اءويحصؿ 

 القضاء لمحصوؿ عمى حكـ بذلؾ . إلىااللتجاء  أورسمية  أو
القضػػاء  إلػػى األمػػريحػػاؿ  األعمػػاؿكافػػة  أوخالفػػات حػػوؿ تنفيػػذ بعػػض  أيحػػاؿ حػػدوث  فػػي-33

 لمبت فيو . الفمسطيني
يػػػو اسػػػتبعاد أي شػػػروط يقػػػدميا المػػػورد مخالفػػػة لمشػػػروط العامػػػة الػػػواردة بالمناقصػػػة يترتػػػب عم -34

 عرض سعر المورد مف المناقصة .
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األولويػػػػة لممنػػػػت  الػػػػوطني الفمسػػػػطيني لألصػػػػناؼ المطابقػػػػة لممواصػػػػفات والمقػػػػاييس  اعطػػػػاء -35

 الفمسطينية .
تعطػػى المنتجػػات الوطنيػػة أولويػػة فػػي الشػػراء حتػػى لػػو كانػػت قيمتيػػا تزيػػد عمػػى مثيالتيػػا مػػف -36

احضار شيادة مف وزارة االقتصاد الوطني بما يفيد أف  % وعمى المورد5المنتجات األجنبية بنسبة 
 المنت  وطني.

 المشػتريات دائرة صندوؽ العطاءات ب فيبالظرؼ المختـو  األسعارأخر موعد لتقديـ عروض -37
ىػػو السػػاعة الطػػابؽ األوؿ  –المبنػػى اإلداري الجديػػد  –عيػػادة الرمػػاؿ  –الكائنػػة فػػي شػػارع الوحػػدة 

 .19/5/1027 الموافؽ ثنيفااليـو  صباحاً  العاشرة 
 0597999193 بيـــــاء الكيالنـــــيلمزيـــــد مـــــن االستفســـــار يرجـــــى التواصـــــل مـــــع المينـــــدس 

/0597574700 
 
 وزارة الصحـــة

 ترياتالمش دائرة           
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مشروع تأىيل شبكات المياه والصرف الصحي وفواصل التمدد لمستشفى شيداء األقصى

 مالحظة السعر االجمالي بالشيكل سعر الوحدة بالشيكل الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
والصرف الصحي مشروع تأىيل شبكات المياه  2

مستشفى شيداء ب لمطابق الثاني  وفواصل التمدد
 األقصى

 والمخططاتالمواصفات والكميات مرفؽ 

      2 اجمالي
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Bill No.1 (Demolition, dismantling and removing works) 

Item 
No. 

Description Unit Qty 
Unit rate 

(N.S) 
Amount (N.S) 

Notes 

→ Prices include safety provisions. 
→ Prices include the procedures and requirments as 
specified in the technical specifications and 
drawings. 
→ Prices include all required Engineering tests. 
→ Prices include all the required to complete the 
work in accordance with engineer's instructions. 
→ Prices include  all direct and indirect works and 
expenses required for the completion of the coming 
items are included in the unit prices.  
→ Dimolishing and removing applied manually or 
mechanically  in accordance with engineer's 
instructions. 
→ Debris shall be removed to approved area 
certified from authorized authorities. 
→ Pre coordinate with the supervision engineer and 
Gen. Admin. Of Eng. & Main. of hospital before cut 
any existing electrical and mechanical networks, 
with in keeping them operational continuity for 
existed floors. 
→ Delivering any suitable materials that be 
dismantled and not needed in the location for the 
engineering & maintenance department, or to the 
location that approved from the supervisor 
engineer. 
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Item 
No. 

Description Unit Qty 
Unit rate 

(N.S) 
Amount 

(N.S) 

1.01 

→ Dimolish and removing existing tiles (floors, 
walls and others) arround the expansion joints,  
the rehabilitated areas and for plumming 
networks according to the supervisor engineer 
instructions and drawings.→ Dimolish and 
removing existing first bottom row of  wall tiles at 
WC's of rehabilitated areas.→ Dismantle and 

remove existing sewege network (Pipes, floor 
traps and etc.) and defective water lines (HDPE 
pipes) for the rehabilitated areas.→ Dismantle 
and remove existing steel pipes for drain hot 
waste water of autoclaves machine at 
sterilization department.→ Dismantle existing 
sanitary items needed to complete work at 
rehabilitated areas such as (basins, water 
mixers, and any others items with their complete 
accessories) and keep them in a good condition 
to reinstall them again after finishing the 
works.→ Dismantle existing WC chairs with their 
complete accessories, keep them in good 
condition and deliver them to the engineering & 
maintenance department, or to the location that 
approved from the supervisor engineer.→ 
Remove all sand at rehabilitated areas and 
clean the surface of concret from dust and any 
other materils and keep it in dry condition. 

L.S. 1     

Total Bill No. 1 (Carried to summary) 
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Bill No.2 (Tilling works) 

Item 
No. 

Description Unit Qty 
Unit rate 

(N.S) 
Amount 

(N.S) 

Notes 

→The items (tiling and marble works) include 
supplying and testing of all required material and 
providing all required workmanship. All tilling works 
must be mechanically polished according to the 
specifications, drawings and engineer's instructions. 
Samples of used materials should be submitted to the 
engineer for approval before starting. 
→ Prices include supplying and laying clean dry sand 
bed according to exist level mixed with cement (1 bag 
of cement for 16 m2 sand), filling and grouting the 
tiles with approved suitable materials (white cement 
and zinc). 

          

2.01 

Supply and install floor mozaic tiles  (with perlato 
granite chips) size 25x25x2.5cm as the existing tiles in 
the second floor, laid on 2.5cm thick mortar bed 
(Mortar ratio 1:3) with skirting size 25x7x1cm as 
needed. 

m2 110     

2.02 

Supply and install full body colored glazed polished 
porsolan floor tiles (Spanish made) size 40x40x0.8cm 
as the existing tiles in the Sterilization department 
laid on 2.5cm mortar bed (Mortar ratio 1:3). 

m2 5     

2.03 

Supply and install white non sliding ceramic floor tiles 
size 31.5x31.5x0.8mm laid on 2.5cm mortar bed 
(Mortar ratio 1:3), includes using plastic (Voka) cross 
3mm thick. 

m2 80     

2.04 

Supply and install white glazed ceramic wall tiles size 
20x20x0.6mm laid on 2.5cm mortar bed (Mortar ratio 
1:3), includes using aluminum angles at corners. 

m2 30     

Total Bill No. 2 (Carried to summary) 
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Bill No.3 (Painting works) 

Item 
No. 

Description Unit Qty 
Unit rate 

(N.S) 
Amount (N.S) 

Notes 

→ The items (Painting works) include the supplying 
of all required material (paints, putty, …) approved 
from Authorized institutions and workmanship. The 
walls and other elements to be painted should be 
cleaned and dried. The color is according to the 
Engineer approval. All according to the specifications, 
drawings, and engineer's approval. The contractor 
should submit sample for approval from the Engineer 
before starting. The material used must have a valid 
quality certification from the Palestinian Institue for 
Standards and Measurements and pass all tests of 
paintings as conducted in authorized lab. 
→ Prices include removing layers of existing paints 
completely in specified places (Walls and ceilings in 
the first floor that have been dameged due to water 
laekage) that in bad condition including treatment of 
humidity in walls or ceiling  (removing paints using 
emery for supercryl paint and using burning tool for 
oil paint or any suitable method), all according to the 
supervisor engineer instructions and specifications. 

          

3.01 

Supply and paint bondrol primer coat and three coats 
of emulsion paint (Supecryl) for internal walls or 
ceilings including all the required materials as shown 
on the drawings, specifications and Engineer's 
instructions. 

m2 80     

3.02 

Supply and paint two coats of oil paint for internal 
walls , including a pendrol layer, two layers of  putty 
as minimum, one layer of  primer undercoat and two 
layer of oil paint all the required materials as shown 
in specifications and Engineer's instructions. 

m2 140     

Total Bill No. 3 (Carried to summary)  
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Bill No.4 (Proofing works) 

Item 
No. 

Description Unit Qty 
Unit rate 

(N.S) 
Amount 

(N.S) 

4.01 

Supply and execute isolation using hot botumen for 
the bathrooms lands  and other rehabilitated areas 
as per drawings and specifications and Engineer 
instructions, works include: 
→ Supply and cast reinforced concrete (B250) as a 
barrier beam at entrance of the bathrooms with 
cross section 15x10cm. 
→ Supply and execute cement and sand (ratio 1:2) 
angle fillets size 10x10cm at corners betweens walls 
and lands and according to engineer's instructions.  
→ Supply and execute three coats of hot botumen 
with two perpendicular layers of the interglass, walls 
must be isolated up to 30cm height. 
The contractor must submit the samples of proofing 
materials for the supervisor engineer before start 
the works. 

m2 85     

4.02 

Supply and execute isolation using bituminous 
membrane sheets 4mm thick. for the expansion joint 
in the second floor as per drawings and 
specifications and Engineer instructions, works 
include: 
→ Clean and dry the expansion joint (concrete 
surface) well. 
→ Supply and cast reinforced concrete (B250) as a 
barrier beam with cross section 15x10cm on the two 
sides of expansion joint at corridors of second floor. 
→ Supply and execute cement and sand (ratio 1:2) 
angle fillets size 10x10cm at corners betweens walls 
and lands and according to engineer's instructions.  
→ Supply and spray bituminous primer coat. 
→ Supply and lay bituminous membrane sheet 4mm 
thick, 100cm width on the expansion joints, in case 
of there are walls on the joint isolation must be on 
the both sides with 50cm width bituminous 
membrane for each side. 
The contractor must submit the samples of proofing 
materials for the supervisor engineer before start 
the works. 

L.M. 35     

4.03 

Supply and install Aluminum sheets 150x4mm for 
expansion joints on walls and slabs, includes 
supplying and filling the joint with Siksflex 
material.The contractor must submit the samples of 
proofing materials for the supervisor engineer 
before start the works. 

L.M. 30     

Total Bill No. 4 (Carried to summary) 
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Bill No.5 (Plumping works) 

Item 
No. 

Description Unit Qty 
Unit rate 

(N.S) 
Amount (N.S) 

Notes 

→ All following items shall be executed according to 
drawings, specifications and as directed by the 
Engineer. Prices shall include all required works, 
fittings, connections, accessories and testing. 
→ Contractor shall submit shop drawings for all 
sanitary installations to be approved by the Engineer 
before executing the work, As-Built drawings shall 
be submitted after completing the work. 

          

5.01 

Test and compression water networks (HDPE pipes) 
using water test pump through water distribution 
boxes and determine the defective lines in the 
rehabilitated areas as shown in drawings, item 
includes revoke and remove defective lines, all 
according to relevant international standards, 
specifications, and Engineers instructions. 

L.S. 1     

5.02 

Supply, install and test under ground Ø16mm HDPE 
lines from the distribution box to the sanitary 
fixtures (instead of the removed pipes). The price 
must include the pvc sleeve, elbows, supports, 
accessories, cement mortar cover etc.. and all 
needed for complete installation according to 
relevant international standards and according to 
drawings, specifications, and Engineers instruction. 

L.M. 50     

5.03 

Supply, Install and test 4" UPVC (SN8) Pipes for 
drainage system, the item include all the required 
accessories, connections, elbows, tees, rubber, etc.. 
to connect to the Sanitary fixtures and all the 
rquirement for the complete installation according 
to the relevant international drainage standards and 
according to Drawings, Specifications, and Engineers 
instructions. 

L.M. 3     

5.04 

Supply, Install and Test drainage PP pipes 2" 
complete with all needed accessories, elbows, 
fittings, cement mortar cover etc.. According to 
drawings and engineers instructions. 

L.M. 150     

5.05 

Supply, Install and test 4" UPVC Floor Drain and 
collector with Stainless Steel strainer and cover as 
shown in drawings, the floor drain and Its 
installation should be according to the relevant 
international standards and according to Drawings, 
Specifications, and Engineers instructions. 

No. 35     
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Item 
No. 

Description Unit Qty 
Unit rate 

(N.S) 
Amount (N.S) 

5.06 

Supply, install and test galvanized steel pipes 2" for 
hot waste water of autoclaves machine at 
sterilization department, coated with red corrosion 
resistant paint. Price should include all the hangers, 
bolts, fixtures, elbows, supports, connections all 
according to the relevant internatinal standards, 
drawings and, engineers approval. 

L.M. 5     

5.07 

Supply and install Vitreous China, European type, 
W.C. Vitra or approved equivalent, completed with 
4" pipes, Gallon flush reservoir, roll holder, chrome 
plated angle valves and flexible connections, 
supports, hand spray with flexible chrome 
connections, holder, and fittings, heavy duty cover, 
rubber connector on WC outlet to the drain pipe all 
according to relevant international standards, 
specifications, drawings and Engineers instructions. 

No. 15     

5.08 

Supply, install and test Vitreous China wash basin 
(60x45cm) Vitra or approved equivalent, completed 
with all accessories, bottle trap, supports and 
hangers all according to specifications, drawings, 
and Engineers instructions. 

No. 5     

5.09 

Supply and install chrome plated Jack type basin 
mixer Hamat or approved equivalent, all according 
to specifications and Engineers instructions. 

No. 5     

5.10 

Supply, install and test Shower tray (70x70cm) Vitra 
or approved equivalent with including all 
connections according to specifications, and 
engineers instructions  

No. 10     

Total Bill No. 5 (Carried to summary)  
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Grand Summary 

Bill No. Description Total (N.S) 

1 Demolition, dismantling and removing 

works. 

 

2 Tilling works.  

3 Painting works.  

4 Proofing works.  

5 Plumping works.  

Grand Total (N.S)  

 
 
 
 
 
 
 


