
 
 تأىيل كشك وقسم الوالدة بمستشفى شيداء األقصى مشروعبالخاصة  77/3102 مناقصة رقم

 1 

 
 السمطة الوطنية الفمسطينية

 وزارة الصحة 
 غزة - المشتريات دائرة

 77/3102رقم عن المناقصة الن اإلع
 شيداء األقصىمستشفى ب كشك وقسم الوالدةتأىيل  الخاصة بمشروع

الخاصة الصحة الفمسطينية الشركات المؤهمة عف  طرح عطاء بالظرؼ المختوـ  تعمن وزارة      
ووفقًا لكراسة الشروط الخاصة  سـ الوالدة بمستشفى شهداء األقصىبمشروع تأهيؿ كشؾ وق

 والعامة والمواصفات الفنية الواردة لممشتركيف في المناقصة وطبقًا لشروط وزارة الصحة.
يمكف الحصوؿ عمى صحيفة الشروط والمواصفات مف دائرة المشتريات بوزارة الصحة مف    

 العنواف التالي :
     الطػػػابؽ األوؿ و لػػػؾ لقػػػاء مبمػػػ       –عيػػػادة الرمػػػاؿ  –المبنػػػى ارداري   -:  شػػػارع الوحػػػدة غززززة 

 (  شيكؿ ال ترد . 022) 
الثانيػة عشػر السػاعة  8/9/0212ؽ الموافاألحد  موعد لتقديـ العروض هو يوـ بأف آخر عمماً     
  . الموعد  عروض ترد بعد ه ا أليصندوؽ العطاءات ولف يمتفت  في ظهراً 

  مالحظات :
 أجرة اإلعالن عمى من يرسو عميو العطاء . ( (1
       ( يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي صادرين من بنك معتمد لدى السمطة الوطنية الفمسطينية بغزة 2

) البنك الوطني اإلسالمي ( أو سند دفع معتمد صادر من بنك البريد التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
% من العطاء كتأمين دخول ساري المفعول لمدة ثالثة شيور من آخر موعد لتقديم 5غ المعمومات بمبم
 العروض .   

 ( تقديم األسعار بالشيكل اإلسرائيمي وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب .3
قطاع ارفاق شيادة خمو ضريبي أو صوره عنيا أو شيادة خصم ضريبي صادرة عن الدوائر الضريبية في (4

 غزة.
 الساعة العاشرة صباحًا بمستشفى شيداء األقصى . 5/9/3102زيارة الموقع يوم الخميس الموافق  (5
 ( لجنة العطاءات غير ممزمة بقبول أقل األسعار .6

                                                                2827634فاكس  – 2829774لالستفسار يرجى االتصال بقسم المناقصات عمى ىاتف رقم 
 وزارة الصحة

 دائرة المشتريات
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 صحيفة الشروط العامة 
  

االشػتراؾ بالمناقصػة المشػار مف هو مؤهؿ ولديه القدرة عمػى لكػؿ  وزارة الصحة الفمسػطينية عمنت  
المشتريات بوزارة الصحة لمحصوؿ عمى صحيفػة الشػروط والمواصفػات  لدائرةيتوجه  أفإليها عاليه 

 عاليه حسب الشروط التالية : إليهالممشػاركة بالمناقصػة المشػار 
 

والمرفػؽ بصػحيفة الشػروط قصػة عمػى النمػو ج الخػاص بالمناعمى المشترؾ أف يقدـ عطائػه  -1
فقط والمختوـ بخاتـ وزارة الصحة دائرة المشتريات والمؤشر عميه برقـ قسيمة تحصيؿ الثمف 
وكػػػػ لؾ األصػػػػناؼ المرفػػػػؽ بهػػػػ خ الشػػػػروط تولػػػػس داخػػػػؿ مظػػػػروؼ م مػػػػؽ عميػػػػه اسػػػػـ ورقػػػػـ 
المناقصػػة والتوقيػػػس عمػػى كػػػؿ ورقػػه مػػػف أوراؽ صػػحيفة الشػػػروط والمواصػػفات وختمهػػػا بخػػػتـ 

 .كة الشر 

ال يجوز الكشط أو المحي في جدوؿ األصػناؼ وكػؿ تصػحيي فػي األسػعار أو  يرهػا يجػب  -0
 إعادة كتابته رقمًا وكتابة والتوقيس عميه .

 المضززافة القيمززة شززاماًل لضزريبة بالشزيكل االسززرائيمييقػػدـ عػرض سػػعرخ  أفعمػى المشػترؾ  -2
% ثمانيػػة فػػي 2.8يمتهػػا ويمتػػـز المػػورد بتسػػديد لػػريبة الرسػػـو والطوابػػس والبػػال  ق % 0.45

 األلؼ . 

 مشت ال مرخصًا واف يرفؽ لعطائه صورة عف تمؾ الرخصة  لديه يكوف  أفعمى المشترؾ  -4
 لريبيشهادة خصـ  أوصورة عنها  أو لريبييرفؽ لعطائه شهادة خمو  أفعمى المشترؾ  -5

 .صادرة عف الدوائر اللريبية في قطاع  زة

قيمة األصناؼ  إجمالي% مف 5خوؿ عطاء بنسبة يجب عمى مقدـ العطاء أف يقدـ لماف د-6
 الطريقتيف التاليتيف :_ بإحدىالمتقدمة لها 

كفالػػػة بنكيػػػة أو )شػػػيؾ بنكػػػي( مػػػف بنػػػؾ يقبػػػؿ التعامػػػؿ مػػػس السػػػمطة الوطنيػػػة ب ػػػزة )البنػػػؾ  - أ
 الصندوؽ . إ الؽالوطني ارسالمي ( سارية المفعوؿ لمدة ثالثة شهور مف تاريخ 
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ادر مػػػػػف بنػػػػػؾ البريػػػػػد التػػػػػابس لػػػػػوزارة االتصػػػػػاالت وتكنولوجيػػػػػا دفػػػػػس معتمػػػػػد صػػػػػ إيصػػػػػاؿأو  - ب
 بوزارة الصحة ( . –مف دائرة المشتريات  اريصاؿالمعمومات ) يتـ استالـ 

 الصندوؽ . إ الؽ( يـو مف تاريخ 92يكوف صالحية السعر لمدة )-7 

% 12تصػبي ل ريديػةالب البنكيػة أويسػتبدؿ لػمانته  أفيرسػو عميػه العطػاء  الػ يعمى المشػترؾ -8
 األعمػػاؿلممشػػروع واف تكػػوف سػػػارية المفعػػوؿ حتػػى االنتهػػاء مػػف تنفيػػ  كافػػة  ارجماليػػةمػػف القيمػػة 

 األعمػاؿ( وتسميـ جميػس 77/0212 والتنفي ات المطموبة حسب شروط ومواصفات المناقصة رقـ )
بهػا  تجزئػة هػ خ الكفالػة بػؿ يجػب االحتفػاظ ال يجػوز شػهداء األقصػىستشفى لموالتنفي ات تامة 

 .  األعماؿ كامؿ كاممة لحيف االنتهاء مف تنفي 
يكػوف عمػػى عمػـ بػأف مػا يقدمػػه مػف عػرض سػعر وتقبػػؿ بػه وزارة الصػحة هػػو  أفعمػى المشػترؾ -9

 .  المناقصةه خ  في إليهاالمشار  األعماؿممزمًا له حتى االنتهاء مف تنفي  كافة 

 فػيالفنيػة الػواردة  األعمػاؿنفيػ  كافػة حػاؿ رسػو المناقصػة عميػه بت فػييمتػـز  أفعمى المشترؾ -12
الموقػػس واف يمتػػـز  ( مػػف تػػاريخ محلػػر تسػػميـ شػػهر مػػػدة ال تتجػػػاوز ) فػػيالشػػروط الفنيػػة  صػػحيفة 

بتوجيهػػات المهنػػدس المشػػرؼ عمػػى المشػػروع )وفػػى حػػاؿ عػػدـ قدرتػػه عمػػى االلتػػزاـ بػػالفترة الزمنيػػة 
اللتزاـ بالتنفي  ولوزارة الصحة مطمؽ الحرية يستطيس خاللها ا التيالفترة  يحدد هو أفالمحددة عميه 

 باختيار العرض المناسب(.
 01يكوف الدفس لقاء المواد التي يقوـ المورد بتوريدها حسػب شػروط ومواصػفات العطػاء مػدة  -11
 مف تاريخ تقديـ الفواتير واألوراؽ الدالة عمى تماـ التوريد ومف خالؿ وزارة الصحة . يوم
كػػوف عمػػى عمػػـ بأنػػه يحػػؽ لػػوزارة الصػػحة تخفػػيض الكميػػات المطموبػػة أو عمػػى المشػػترؾ أف ي -10

% لألصػػػػناؼ الػػػػواردة فػػػػي المناقصػػػػة بواقػػػػس الكميػػػػات المطموبػػػػة وبػػػػدوف ت ييػػػػر 22زيادتهػػػػا بنسػػػػبة 
 لألسعار وبدوف معارلة مف المورد .

بػالمواد  شػهداء األقصػىمستشػفى بتزويػد  عمى المشترؾ ال ي يرسو عميه المناقصة القياـ -12
طبقػػػًا لمشػػػروط والمواصػػػفات الخاصػػػة بالمناقصػػػة وأف يقػػػوـ بنقػػػؿ وتوصػػػيؿ تمػػػؾ المػػػػواد المطموبػػػة 

 لممخازف بوسائؿ نقمه الخاصة وعمى حسابه الخاص مس التحميؿ والتنزيؿ .
 إبػػػداءجػػػزء منهػػػا بػػػدوف  أو األعمػػػاؿالمناقصػػػة عػػػف جميػػػس  إل ػػػاء فػػػيلػػػوزارة الصػػػحة الحػػػؽ  -14

 تعويض . بأيالمطالبة  فيلعطاء الحؽ يكوف لمقدـ ا أفوبدوف  األسباب
المطموبة منه فػور توقيعػه عمػى العقػد  األعماؿتنفي   فييمتـز مف ترسو عميه المناقصة بالبدء -15

 عوائؽ . أيوتسميمه موقس العمؿ مف قبؿ دائرة الهندسة والصيانة خاليًا مف 
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 حاؿ رسو المناقصة عميه. فيلمتنفي  يمتـز به  زمنييرفؽ لعطائه جدوؿ  أفعمى المشترؾ -16
خراجهػا  التػيمف ترسػو عميػه المناقصػة يمتػـز بإزالػة كافػة المخمفػات -17 تنػت  عػف قيامػه بالتنفيػ  واج

 يخالؼ أنظمة البمدية المتبعة.  أومكاف يسبب إعاقات لمسير  في إلقائهامف موقس العمؿ وعدـ  

الالزمػػة  البريديػػة البنكيػػة أو اتترسػػو عميػػه المناقصػػة تقػػديـ كافػػة اللػػمان الػػ يعمػػى المشػػترؾ -18
 مف ه خ الصحيفة ( . 8التنفي  وتوقيس العقد ) الفقرة رقـ  فيقبؿ البدء 

بعػػػػػػػض شػػػػػػػروط ومواصػػػػػػػفات المناقصػػػػػػػة               أوإ ا اخػػػػػػػؿ مػػػػػػػف ترسػػػػػػػو عميػػػػػػػه المناقصػػػػػػػة بكػػػػػػػؿ -19
 البريديػػػة البنكيػػػة أو مصػػػادرة لػػػمانتهالحػػػؽ فػػػي جزئيػػػًا لػػػوزارة الصػػػحة  أو( كميػػػًا  77/0212رقػػػـ )
ل اء  ارخػالؿالعقد معه والتعاقد مس سواخ وتحميمه كافة التعويلات والخسائر المترتبة عمى  لػؾ  واج

 . الفمسطينيالقلاء  أماـومقالاته 
 

تػأخير  أسػبوعالمائة مف قيمة العطاء عػف كػؿ  في نصؼ% 2.5 رامة التأخير تكوف قيمتها  -02
 أقصػى ( وبحػد 8بػالفقرة رقػـ ) إليهػاالمشار  األعماؿي  بعد المدة المحددة لتنف األسبوعجزء مف  أو

 ويطبؽ ما جاء بالفقرة رقـ ريديةالب البنكية أوبعدها يفسخ العقد وتصادر كفالته  أسابيسثالثة 
 ( مف الشروط العامة لممناقصة. 19 ) 

 ة لػرر قػد يحػدث نتيجػ أيبعيف االعتبار انه مسئوؿ مسئولية كاممػة عػف  األخ عمى المقاوؿ -01
 .المنف ة  األعماؿالموقس وخارج الموقس ويكوف مسئوال مسئولية كاممة عف سالمة كافة  في أعماله

 والمنشآت المجاورة .  المبانييجب عمى المقاوؿ المحافظة عمى سالمة جميس -00

المشػروع حسػب مػا هػو منفػ   أعمػاؿيجب عمى المقاوؿ تقديـ مخططات تنفي ية كاممة لجميس -02
 فور االنتهاء مف تنفي  المشروع . عمى الطبيعة

 عمى المشترؾ تأميف مستمزمات العمؿ كافة بما فيها الماء والكهرباء -04
 مف مسئولية المقاوؿ. هيالموقس بصفة عامة  فيحماية وحراسة المواد والعدد المستخدمة  -05
 أيػةنونيػًا عػف عمى المشترؾ تأميف العامميف معه مف الحوادث ووزارة الصػحة  يػر مسػئولة قا -06

حػػاؿ رسػػو المناقصػػة عمػػى المشػػارؾ وقيامػػه بالتنفيػػ   فػػيالمػػواطنيف  أوقػػد تمحػػؽ بالعػػامميف  إلػػرار
 . األصوؿحسب 

 ه خ المناقصة متكاممة وال يجوز تجزئتها بيف المشاركيف .-07
 . آخرعطاء أي  أووزارة الصحة ليست ممزمة بقبوؿ أرخص العطاءات  -08
معاممتػػه يم ػػى العقػػد ويصػػادر التػػأميف مػػس عػػدـ  فػػيالتالعػػب  أول ػػش إ ا اسػػتعمؿ المقػػاوؿ ا-09

المطالبػػة بالتعويلػػات المترتبػػة عمػػى  لػػؾ وتشػػطب وزارة الماليػػة  فػػيبحػػؽ وزارة الصػػحة  ارخػػالؿ
لمنيابػة  أمػرخ إبػالغمناقصات لمسمطة فلػال عػف  فياسمه مف بيف المقاوليف وال يسمي له بالدخوؿ 

 عند االقتلاء .
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 يػر مباشػر  أوبواسػطة  يػرخ بطريػؽ مباشػر  أوقػدـ بنفسػه  أوعمى المقاوؿ انه شرع  إ ا ثبت-22

بالمصػمحة يم ػى عقػدخ  إلػراراعمى التواطػؤ معػه  أوالسمطة  مستخدمي أو موظفيحد أعمى رشوة 
القلػائية  ارجػراءاتالحاؿ ويصادر التأميف فلال عف شطب اسمه مف بػيف المقػاوليف واتخػا   في

 لدخ.
 إجػراءات أيفيم ى التعاقد معه بخطاب موصػى عميػه دوف اتخػا   أعسر أوالمقاوؿ  أفمس إ ا-21

 قلائية ويصادر التأميف .
لػـ تكػف هنػاؾ مطالبػات  إ اما تبقػى منػه مػس رد التػأميف  أوالعقد  إل اءتوفى المقاوؿ جاز  إ ا-20

نهـ وكيال رسميًا يوافؽ يعينوا ع أفالعقد بشرط  إتماـ فيالسماح لمورثة باالستمرار  أولدى المقاوؿ 
مػف مػورد واحػد وتػوفى احػدهـ فممجهػة  أكثػركػاف العقػد مبرمػًا مػس  واج اعميه رئيس الجهة المختصػة 

 المقاوليف  باقي إلىالتوريد  إيكاؿ في أوالعقد مس رد التاميف  إل اء فيالمختصة الحؽ 
قانونية  إجراءات  اتخا إلىالحالتيف بموجب خطاب موصى عميه بدوف حاجة  في ارل اءويحصؿ 

 القلاء لمحصوؿ عمى حكـ ب لؾ . إلىااللتجاء  أورسمية  أو
القلػػاء  إلػػى األمػػريحػػاؿ  األعمػػاؿكافػػة  أوخالفػػات حػػوؿ تنفيػػ  بعػػض  أيحػػاؿ حػػدوث  فػػي-22

 لمبت فيه . الفمسطيني
أي شػػػروط يقػػػدمها المػػػورد مخالفػػػة لمشػػػروط العامػػػة الػػػواردة بالمناقصػػػة يترتػػػب عميػػػه اسػػػتبعاد  -24
 ض سعر المورد مف المناقصة .عر 
اعطػػػػاء األولويػػػػة لممنػػػػت  الػػػػوطني الفمسػػػػطيني لألصػػػػناؼ المطابقػػػػة لممواصػػػػفات والمقػػػػاييس  -25

 الفمسطينية .
 المشػتريات دائرة صندوؽ العطاءات ب فيبالظرؼ المختـو  األسعارأخر موعد لتقديـ عروض -26

هػػو السػػاعة الطػػابؽ األوؿ  –ي الجديػػد المبنػػى اردار  –عيػػادة الرمػػاؿ  –الكائنػػة فػػي شػػارع الوحػػدة 
 .8/9/0212ؽ الموافاألحد يـو  الثانية عشر ظهراً 

 الساعة العاشرة صباحًا بمستشفى شيداء األقصى . 5/9/3102زيارة الموقع يوم الخميس الموافق  -26
 1599999392لمزيد من االستفسار يرجى االتصال عمى الميندس بياء الكيالني 
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 اء األقصىجدول كميات تأهيل الكشك وقسم الوالدة بمستشفى شهد

 مالحظة السعر االجمالي بالشيكل سعر الوحدة بالشيكل  الكمية  الوحدة  وصف البند البند

1 
1.1 

 اعمال اليدم واالزالة ويشمل التالي: )شايش+أبواب+بالط+كراميكا(
طباء و رفة الفحص بأبعاد . عمؿ فتحتيف انشائيتيف لزـو باب  رفة األ1

اء األقصى وتكحيؿ الفتحات ألبواب موجودة بحوزة مستشفى شهد
حموؽ وأبواب خشب حسب األصوؿ وتعميمات  ؿالستقباوتجهزيها 

 المهندس المشرؼ.
. ازالة باب البوفيه مس الحمؽ الخشب وتكحيؿ مكانه بالمونة االسمنتية 2

 حسب األصوؿ وتعميمات المهندس المشرؼ.
 . ازالة شايش كامؿ مس الحوض والخالط وتجهيز المكاف الستقباؿ3

 حوض ستانمس ستيؿ حسب األصوؿ وتعميمات المهندس المشرؼ.
. خمس كراميكا وبالط أرلي لزـو عمؿ اصالحات وصيانة خطوط 4

 متر مربس(100التصريؼ وخطوط المياخ لكؿ القسـ )ما يعادؿ 
 . ترحيؿ الردـ خارج الموقس حسب األصوؿ.4

 1 اجمالي
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 مالحظة السعر االجمالي بالشيكل لوحدة بالشيكل سعر ا الكمية  الوحدة  وصف البند البند

2 
2.1 

 -أعمال البالط : البالط األرضي :
 س  50×50توريد وتركيب بالط أرلى بورسوالف درجة )أ( مقاس 

(full budy  سطي خشف  لزـو  رفة الكشؾ والصالة الخارجية والبند )
 -والسعر يشمالف اآلتي :

وترحيمه مف الموقس حسب االصوؿ خمس البالط والبانيؿ القائميف  -أ
 وبمعرفة المهندس المشرؼ واصالح اي الرار تنشأ عف  لؾ.

 100 2م

 

    

 -أعمال البالط األرضي العادي: 2.1
كسر رخاـ لزـو  CM 3*30*30توريد وتركيب بالط أرلى مقاس 

 تبميط خطوط التصريؼ والمياخ والبند والسعر يشمالف اآلتي 
نظيؼ إلى المباني للبط المنسوب المطموب مس توريد ورفس وفرد رمؿ  

 ازالة الرمؿ القديـ وحسب تعميمات المهندس المشرؼ.
 نقس البالط األرلي بالماء. 
لتركيب البالط بحيث ال تقؿ سماكة 3:1عمؿ مونة أسمنتية بنسبة   

                       سـ أسفؿ البالط  توريد وتركيب 3المونة عف 
 مطابؽ لموف البالط  CM 30 1*7بانيؿ *

 تنظيؼ وتمميس البالط آليا")كريستاؿ(. 
 مراعاة لبط ميوؿ األرلية حسب تعميمات المهندس المشرؼ. -

 15 2م
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 مالحظة السعر االجمالي بالشيكل سعر الوحدة بالشيكل  الكمية  الوحدة  وصف البند البند

يعادله نخب أوؿ مف  توريد وتركيب بالط حوائط كراميكا أسباني أو ما 2.3
 أجود األنواع متالئـ مس األرليات كالتالي:

 سـ لزـو حوائط الحماـ . 220بارتفاع  -
 سـ لزـو حوائط كشؾ الوالدة. 160بارتفاع  -

مس كؿ ما يمـز مف نقس البالط بالماء وعمؿ المونة والترويب باألسمنت 
األبيض والزنؾ  الصافي وتنظيؼ وتمميس البالط حسب تعميمات 

 المهندس المشرؼ و الموف يحددخ ارشراؼ.
 والبند يشمؿ:

 5مـ وبعرض  3مؾ ( سstainless steel. استعماؿ زوايا معدنية ) 1
سـ وبارتفاع الكراميكا لمزوايا البارزة المعرلة لالحتكاؾ في حوائط 

 الكراميكا
 . يجب تقديـ أكثر مف عينة لالعتماد و االختيار.2
. ازالة الكراميكا القديمة لمحمامات وترحيمها بمعرفة المهندس المشرؼ 3

 واصالح اي الرار تنشأ عف  لؾ.
الكشؾ الستقباؿ الكراميكا بواسطة بمطة مس . تخشيف السطي في  رفة 4

تنطيؼ السطي وال سيؿ بالماء بعد التخشيف حسب األصوؿ وتعميمات 
 المهندس المشرؼ.

 2:1. ازالة البانيؿ القائـ وتعبئة الفرا ات مكانه بمونة اسمنتية 5

 35 2م
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 مالحظة مالي بالشيكلالسعر االج سعر الوحدة بالشيكل  الكمية  الوحدة  وصف البند البند

 بالط أرضيات كراميكا: 2.4
توريد وتركيب بالط أرليات كراميكا أسباني أو ما يعادله نخب أوؿ مف 

أبيض. مس تقديـ عينة لالعتماد  لزـو 33*33أجود األنواع مقاس
أرليات الدورات والبوفيهات مس توريد ورفس وفرد رمؿ نظيؼ بالمنسوب 

بالط بالماء والبند يشمؿ عمؿ المونة ال ي يحددخ المهندس ونقس ال
بالسمؾ ال ي يحددخ المهندس والترويب باألسمنت األبيض والزنؾ 

الصافي وتنظيؼ وتمميس البالط ، ولبط ميوؿ األرلية حسب تعميمات 
المهندس المشرؼ وحسب األصوؿ. والبند يشمؿ فؾ وخمس الكراميكا 

وتعميمات المهندس القديمة والرمؿ القديـ خارج الموقس حسب األصوؿ 
 المشرؼ.

 15 2م

  

    

3 
3.1 

 -أعمال السباكة:
 تمديدات خطوط المياه واألدوات الصحية :

جميس أعماؿ التمديدات تشمؿ الخطوط والوصالت والمحابس بكافة 
األقطار والزوايا والمفؼ والتيات والنبوؿ والكبمونات ورؤوس النحاس 

تحشية والتثبيت وأجرة األيدي بكافة أقطارها .. الخ وأعماؿ العزؿ وال
العاممة حسب المواصفات والمخططات وتعميمات المهندس المشرؼ 

مف الحديد المجمفف ووصالتها مف زوايا  المواسير -أ -والبند يشمؿ :
 عادية و ميوف ومحابس  وجوز ونبوؿ وتيات وزوايا  .....الخ
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 مالحظة السعر االجمالي بالشيكل لشيكلسعر الوحدة با الكمية الوحدة وصف البند البند

توريد وتركيب طبموف مياخ نوع ممتاز يوافؽ عميه المهندس المشرؼ سعة  3.2
خط كامال مس المحابس لكؿ خط عمى حدة وكؿ ما يمـز لمتوصيؿ  25

إلى الحمامات والم اسؿ والمطابخ وخالفه وتزويد رءوس الخطوط عند 
 ط يتـ تركيبهمحاليؾ النحاس النظيؼ و شبر لكؿ خ

      1 عدد

كامال  mm 16توريد وتمديد وتركيب برابيش نوع جوالنني أصمي قطر  3.3
مس ال الؼ الخارجي مف الطابموف الرئيسي إلى الم اسؿ والكراسي 

والمدشآت وخالفه لزـو المياخ الباردة و الساخنة مس ال سيؿ والفحص 
 والتعقيـ .

L.m 200 

  

    

سمة صيني أبيض نخب ) أ ( نوع فيترا مقاس توريد وتركيب م  3.4
( مس كؿ ما يمـز مف توصيالت حسب األصوؿ والتعميمات 42×52)

المهندس المشرؼ. والبند يشمؿ توريد وتركيب صباب م سمة زمبرؾ نوع 
 جبار تركي أصمي.

No. 6 

  

    

توريد وتركيب خالط مياخ لزـو الم اسؿ واألحواض نوع حماة ايريس  3.5
يؿ لألحواض مس كؿ ما يمـز مف قطس وخالفه. حسب األصوؿ  راع طو 

 والتعميمات المهندس المشرؼ.

No. 6 
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 مالحظة السعر االجمالي بالشيكل سعر الوحدة بالشيكل  الكمية  الوحدة  وصف البند البند

توريد وتركيب خالط بالكوع مجهز بارد وساخف يفتي ب راع  اليد والخالط  3.6
ة ايريس  راع طويؿ أو ما يعادله مس كؿ ما يمـز مف قطس مف نوع حما

 وخالفه. والبند يشمؿ
 " نوع جبار تركي أصمي.2. صباب مجمى 1
موجود بحوزة  STAINLESS STEEL. تنظيؼ وتركيب حوض 2

المستشفى داخؿ  رفة الكشؾ و لؾ حسب القائـ في العمميات وتعميمات 
 المهندس المشرؼ.

الكشؾ واعادة تجميس شبكة الصرؼ بشكؿ  .فؾ كرسي قائـ في  رفة3
 مناسب حسب األصوؿ وتعميمات المهندس المشرؼ

 2 عدد

  

    

توريد وتركيب كرسى إفرنجي صيني لوف أبيض نخب )أ( نوع فيترا مس  3.7
ال طاء كامال وشطاؼ تميفوف ونيجارة بالستيؾ كاممة وكؿ ما يمـز مف 

نهاء العمؿ حسب المخط طات والمواصفات التأسيس والوصالت واج
 وتعميمات المهندس المشرؼ. والسعر يشمؿ ازالة الكرسي العربي القائـ.

No. 2 

  

    



 
 تأىيل كشك وقسم الوالدة بمستشفى شيداء األقصى مشروعبالخاصة  77/3102 مناقصة رقم

 12 

 

 مالحظة السعر االجمالي بالشيكل سعر الوحدة بالشيكل  الكمية  الوحدة  وصف البند البند

4 
4.1 

 -تمديدات خطوط الصرف الصحي:
ترميـ وجميس الوصالت جميس األعماؿ تشمؿ الحفر والتمديد والتوصيؿ وال

والزوايا والتيات والمرابط نوع )ا( وجميس القطس الالزمة رنهاء العمؿ 
 حسب األصوؿ وتعميمات المهندس المشرؼ.

   

    

 3سماكة ال تقؿ عف  UPVC sn4" بالستيؾ 2توريد وتركيب مواسير  4.2
مـ لزـو خطوط الم اسؿ واألحواض مس جميس ما يمـز مف قطس 

 هاء العمؿ حسب األصوؿ وتعميمات المهندس المشرؼ.ووصالت الن

L.m 20 
  

    

"  مس  طاء ستانميس ستيؿ مانس 4توريد وتركيب عمب تجميس بالستيؾ  4.3
قطس حسب المخططات  مس جميس ما يمـز مف قطس ووصالت  3لمرائحة 

 النهاء العمؿ حسب األصوؿ وتعميمات المهندس المشرؼ.

No. 3 
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 مالحظة السعر االجمالي بالشيكل سعر الوحدة بالشيكل  الكمية  الوحدة  البند وصف البند

 -أعمال الدىان والنجارة : 5
 -مالحظات:

جميس البويات ومواد الدهاف والطراشة يجب أف تكوف واردة مف مصنس • 
معتمد ) طمبور أو ما يعادله( يوافؽ عميه المهندس المشرؼ مس تقديـ 

 لجودة. شهادات حديثة للبط ا
 يتـ اختيار األلواف بموافقة المهندس المشرؼ.• 
يجب فتي البراميؿ والجالونات أماـ المهندس المشرؼ وعدـ استخدامها • 

 إال بعد موافقة رسميه مف المهندس المشرؼ
يحؽ لممهندس المشرؼ المطالبة بإجراءات فحوصات لمواد الدهاف في • 

ه خ الفحوصات عمى  المختبرات المخصصة ل لؾ ويتـ تحميؿ سعر
 المقاوؿ.

تنظيؼ األسطي مف أى عوالؽ وحسب تعميمات المهندس المشرؼ ه ا • 
 ويتـ تحميؿ أعماؿ السنفرة ولوازمها ومعالجة الرطوبة 

 ممتنة الحوائط واألسقؼ بالبموفيال وتعبئة المسامات والفتحات.• 
هندس يتـ احتساب الكميات بالكيؿ الهندسي ويجب إتباع تعميمات الم• 

المشرؼ في جميس األعماؿ ولف يتـ اعتماد أي كمية مف الكميات إال بعد 
 موافقة المهندس المشرؼ
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 مالحظة السعر االجمالي بالشيكل سعر الوحدة بالشيكل  الكمية  الوحدة  وصف البند البند

 -أعمال السوبركريل : 5.1
ئط الداخمية وأعمى بوية توريد ودهاف بوية سوبركريؿ لزـو السقؼ والحوا

الزيت والكراميكا بحيث يتـ السنفرة لكامؿ الحوائط وتعبئة أية مسامات أو 
فتحات بالبموفيال ودهاف وجه بندروؿ ومف ثـ الدهاف وجهيف عمى األقؿ 

بالسوبركريؿ وحتى يصبي متجانس بالموف ال ي يحددخ المهندس 
 المشرؼ. 

 250 2م

  

    

 -أعمال الزيت : 5.2
يد ودهاف بوية زيت مطفي لزـو الحوائط الداخمية ل رؼ المرلى تور 

و رؼ األطباء والتمريض وسكف األطباء والمحالرات والمكتبة وبعض 
  -المخازف و رؼ المهمات النظيفة .والبند والسعر يشمالف :

 السنفرة لكامؿ الحوائط وتعبئة أية مسامات أو فتحات بالبموفيال -أ
 ب األصوؿ. دهاف وجه بندروؿ حس -ب
ممتنة الحوائط وجهيف جيدا بحيث تكوف جاهزة تماما الستقباؿ  -ج

 الدهاف مس السنفرة جيدا أليا ويدويا حسب تعميمات المهندس المشرؼ.
دهاف الحوائط عمي ثالث وجوخ )وجه أندركوت ووجهيف بوية زيت(  -د

 حسب األصوؿ  والموف المطموب وتعميمات المهندس المشرؼ.

 600 2م
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 مالحظة السعر االجمالي بالشيكل سعر الوحدة بالشيكل  الكمية  الوحدة  وصف البند البند

سـ وقص أسفؿ 10تثبيت حمؽ الباب جيدا عمي الحائط بواسطة برا ي  5.3
الحمؽ وازالته وعمؿ ركبة خرسانية بدؿ الخشب تأخ  نفس شكؿ وديكور 

الخرسانية بوية زيت  حمؽ الباب والبند يشمؿ دهاف الحمؽ مس الركبة
نصؼ لمعة وجهيف بعد السنفرة والحؼ والممتنة حسب األصوؿ وتعميمات 

 المهندس المشرؼ والموف حسب ما يحددخ المهندس المشرؼ.

 8 عدد

 

    

توريد وتركيب وزرفيؿ كامؿ نوع والي أو ما يعادله مس األكر مف النوع  5.4
 الممتاز ومفصالت نوع ممتز والبند يشمؿ

األكر والزرفيؿ والمفصالت القديـ وتسميمه لممهندس المشرؼ  . فؾ1
 وعمؿ جميس ما يمـز حسبب األصوؿ وتعميمات المهندس المشرؼ 

. دهاف الباب كامال وجهاف بوية زيت نصؼ لمعة بعد السنفرة والحؼ 2
 والممتنة حسب األصوؿ والموف حسب ما يحددخ المهندس المشرؼ.

 8 عدد

  

    

يب حمؽ خشب سويد نمرة )أ( لفتحات األبواب الجديدة تأخ  توريد وترك 5.5
 مقاس أبواب موجودة بحوزة المستشفى والبند يشمؿ:

 دهاف حموؽ الخشب وجه ممتينة ووجهيف بوية زيت حسب القائـ. -1
تركيب أبواب خشب موجودة بحوزة المستشفى وت يير المفصالت  -2

 حسب األصوؿ. وممتنة واعادة دهاف الباب بوية زيت نصؼ لمعة

 2 2م
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 مالحظة السعر االجمالي بالشيكل سعر الوحدة بالشيكل  الكمية  الوحدة  وصف البند لبندا

6 
6.1 

 أعمال األلمونيوم:
ممـ أبيض مس شرائي 80*40توريد وتركيب قاطس ألمونيـو بروفيؿ 

ممـ عمى كامؿ القاطس ومقسـ كؿ متر أفقى ورأسي 1ألمونيـو سمؾ 
ع البروفيؿ والبند يشمؿ التثبيت بالبرا ي والزوايا األمونيـو بنفس نو 

والتحشية بالبوستيؾ وتوريد وتركيب جميس ما يمـز مف كمبسات وبرا ي 
 وزوايا حسب األصوؿ وتعميمات المهندس المشرؼ.

 10 2م

 

    

(متر يشمؿ 4*5أبيض مقاس ) 7000توريد وتركيب قاطس ألمونيـو  6.2
رأسي وأفقي كؿ متر مربس  مس شرائي ألمونيـو  7000قواطس ألمونيـو

سـ 200*100مقاس  7000ممـ والقاطس يشمؿ باب ألمونيـو 1سمؾ
ممـ 6% زجاج 40ممـ مف األسفؿ و2%شرائي ألمونيـو سمؾ60مقسـ )

)شماؿ يميف(  4سادة مف األعمى( مثبت بواسطة مفصالت مروحة عدد 
ي أصمي ومقبض وأكر نوع ممتاز مس زرفيؿ باب ألمونيـو نوع كالي ترك

ألمونيـو نوع ممتاز و اسطوب لمباب نوع ممتاز والبند يشمؿ توريد 
وتركيب جميس ما يمـز مف كمبسات وبرا ي وزوايا وفتيؿ جمد وفتيؿ شعر 

 واكسسوارات وخالفه حسب األصوؿ وتعميمات المهندس المشرؼ.

 1 عدد
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 مالحظة السعر االجمالي بالشيكل الشيكل سعر الوحدة ب الكمية  الوحدة  وصف البند البند

7 
7.1 

 أعمال التكييف والتبريد:
 ( مس رموت كنتروؿsplit unit.    توريد وتركيب وتش يؿ مكيؼ )1
 . نوع اسرائيمي أو ما يعادله 2
 h/ 24000 b.t.u. قدرة المكيؼ 3
4 .50HZ -1ph. – 240 V 
 )حماية(. ON/OF. توريد و تركيب مفتاح 5
 جميس القوابؿ الكهربائية داخؿ مجاري بالستيكية  مناسبة..  عزؿ 6
 .  عزؿ جميس مواسير ال از بشكؿ جيد  حسب األصوؿ الفنية.7
. توريد و تثبيت قاعدة حديد لزـو الوحدة الخارجية بحجـ مناسب 8

 وتحديد مكانها مف االشراؼ .
 ( بقطر مناسب لزـو تفري  الماءPVC.  توريد وتركيب أنابيب نوع)9

 المتكاثؼ وتوصيمها بأقرب نقطة تصريؼ مس كؿ ما يمـز لمتوصيؿ 
.  كؿ ما يمـز لمتركيب مف أدوات الربط والتثبيت والوصالت  وشحف 10

  از وخالفه حسب األصوؿ الفنية وتعميمات االشراؼ.
 . استخداـ الجبس االبيض لسد أي خرؽ في الجدراف لزـو التركيب.11
 ؼ المطموبة لممهندس المشرؼ.. تسميـ كتموج خاص بالمكي12

 1 عدد

  

    

       3 عدد h/ 12000 b.t.uكالبند السابؽ ولكف قدرة المكيؼ  7.2
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 مالحظة السعر االجمالي بالشيكل سعر الوحدة بالشيكل  الكمية  الوحدة  وصف البند البند

   4mm*3. تأسيس و توريد كابؿ كهرباء خاص بالوحدة بمواصفات 1 7.3
( أعالخ إلى 5الم كور في البند رقـ( ON/OFتوصيمه مف مفتاح و يتـ 

 طالبوف الكهرباء.
 . استخداـ الجبس االبيض لسد أي خرؽ في الجدراف لزـو التركيب .2

 40 م.ط

 

    

  1 عدد نوع جيفز في الطابموف الرئيسي  A 25توريد و تركيب قاطس تيار  7.4
    

   3 عدد نوع جيفز في الطابموف الرئيسي  A 16توريد و تركيب قاطس تيار  7.5
    

سـ 60*60توريد وتركيب بالطات جبس م مؼ بورؽ ألمونيـو مقاس  7.6
 ممـ نوع ممتاز والبند يشمؿ:10سمؾ 

 .ازالة البالطات التالفة لمقسـ وترحيمها مف الموقس.1
. أعماؿ صيانة شاممة لمحماالت المعدنية والزوايا وتثبتها جيدا وتكممة 2
 ناقص منها النهاء العمؿ حسب األصوؿ وتعميمات المهندس المشرؼ.ال
 عينات أو أكثر لالعتماد. 3. مطموب تقديـ 3

 200 عدد
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 مالحظة السعر االجمالي بالشيكل سعر الوحدة بالشيكل  الكمية  الوحدة  وصف البند البند

8 
8.1 

 أعمال مرمى الميمات المموثة :
سـ   61قطر    stainless steelرأسية مف  توريد وتركيب اسطوانة 

أو حسب ما يتطمب التركيب(  وحسب القائـ في –ـ   3وارتفاع 
 المستشفى لمعمميات لزـو مرمى ق ؼ البيالات المموثة والبند يشمؿ:

توصيؿ أجزاء االسطوانة بواسطة الوصالت المناسبة مف وصالت  -
ووصالت – واحدة في كؿ طابؽ -عادية ووصالت تسمي بالتمدد

 بكمبسات لوصؿ االسطوانة بمنطقة التفري  
مـ لعمؿ دعامات التثبيت   5*40*40استخداـ زوايا معدنية  -

 بالجدارمس كؿ ما يمـز مف برا ي ولحاـ وأجزاء مختمفة لمتثبيت 
عمؿ فتحة لالسطوانة في  رفة الكشؾ مس كؿ ما يمـز لتركيب حمؽ  -

جانبية و مقاس اللمفة ولمفة لباب ق ؼ البيالات مس مفصالت 
مف   stainless steelسـ عمى أف تكوف اللمفة مف  46*46

الوجهيف وتكوف  اتية االن الؽ و اتية القفؿ ومقاومة لمحريؽ مس مقبض 
 وقفؿ.

الجزء السفمي مف االسطوانة وهو لتفري ها ويتـ تثبيته عمى األرلية 
 slamقفاؿ بواسطة دعامة قابمة لمتعديؿ وباب بمفصالت عموية مس أ

latches  وزنبركات وخالفه حسب الرسومات ويزود ه ا الجزء بنقطة
 تصريؼ لممياخ.

 1 عدد
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 مالحظة السعر االجمالي بالشيكل سعر الوحدة بالشيكل  الكمية  الوحدة  وصف البند البند

توريد حاوية جاهزة الستيعاب البيالات المموثة الممقاة في االسطوانة   - 
مـ  مس  طاء منزلؽ  حسب المخطط  8الستيؾ المقوى سمؾ مف الب

 المرفؽ  مس تقديـ كتالوجات النواع الحاويات المتوفرة.
يقـو المقاوؿ بتقديـ كافة الرسومات التنفي ية الالزمة ويقدـ عينات -

 لمفحص واالعتماد

   

    

 كالبند السابؽ  ولكف مس فتحة باب بمفصالت سفمية ولوف م اير لباب 8.2
سـ لزـو مرمى ق ؼ المواد المستهمكة   38*46ق ؼ البيالات مقاس 

 المموثة التي تحتاج إلى رمي أو حرؽ.

 1 عدد
  

    

 اجمالي السعر بالشيكل 
    


