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 دولة فمسطين
 وزارة الصحة 

 غزة - المشتريات دائرة
 66/1027 رقمعن المناقصة الن اإلع

 الخاصة بمشروع صيانة وتطوير قسمي باطنة وجراحة لمحريم واألطفال
 في مستشفى غزة األوروبي

     
 الصحة الفمسطينية لممقاوليف المصنفيف لدى لجنة التصنيؼ الوطنية والمسجميف لدى تعمن وزارة  

بمشروع صيانة وتطوير قسمي باطنة الخاصة عف طرح عطاء بالظرؼ المختـو  اتحاد المقاوليف
لكراسة الشروط الخاصة والعامة ووفقًا  في مستشفى غزة األوروبي وجراحة لمحريـ واألطفاؿ

 والمواصفات الفنية الواردة لممشتركيف في المناقصة وطبقًا لشروط وزارة الصحة.
يفة الشروط والمواصفات مف دائرة المشتريات بوزارة الصحة مف عمى صح يمكن الحصول

 العنواف التالي :
     الطابؽ األوؿ وذلؾ لقاء مبمغ     –عيادة الرماؿ  –المبنى اإلداري   -:  شارع الوحدة غزة 

 (  شيكؿ ال ترد .100)
الحادية لساعة ا 27/3/2017الموافؽ االثنيف  موعد لتقديـ العروض هو يوـ بأف آخر عمماً     

  . الموعد  عروض ترد بعد هذا أليصندوؽ العطاءات ولف يمتفت  في عشر صباحاً 
 مالحظات : 

 أجرة اإلعالن عمى من ترسو عميو العطاء . (2
( يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي صادرين من بنك معتمد لدى السمطة الوطنية الفمسطينية بغزة ) البنك الوطني 1

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

 والضرائب .وتشمل جميع أنواع الرسوم شيكل االسرائيمي بال( تقديم األسعار 6
 ارفاق شيادة خمو ضريبي أو صوره عنيا أو شيادة خصم ضريبي صادرة عن الدوائر الضريبية في قطاع غزة.( 4
 ( لجنة العطاءات غير ممزمة بقبول أقل األسعار .5
 بمستشفى غزة األوروبيالساعة العاشرة صباحًا  11/6/1027 الموافقاألربعاء ( زيارة الموقع يوم 6

                                                                1817664فاكس  – 1819774جى االتصال بقسم المناقصات عمى ىاتف رقم لالستفسار ير 
 وزارة الصحة 
 دائرة المشتريات  
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 دولة فمسطين
 وزارة الصحة 

 غزة - المشتريات دائرة
 66/1027 رقمعن المناقصة الن اإلع

 نة وتطوير قسمي باطنة وجراحة لمحريم واألطفالالخاصة بمشروع صيا
 في مستشفى غزة األوروبي

 

 صحيفة الشروط العامة
  

ـــــو    المصػػػػنفيف لػػػػدى لجنػػػػة التصػػػػنيؼ الوطنيػػػػة وزارة الصػػػػحة الفمسػػػػػطينية لكػػػػػؿ المقػػػػػاوليف  تتوجـ
يتوجػػ   أفاالشػػتراؾ بالمناقصػػة المشػػار إلييػػا عاليػػ   فػػي الػػراغبيفو  والمسػػجميف لػػدى اتحػػاد المقػػاوليف

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

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

عمي  برقـ قسيمة تحصيؿ الثمف فقط والمختوـ بخاتـ وزارة الصحة دائرة المشتريات والمؤشر 
وكػػػػذلؾ األصػػػػناؼ المرفػػػػؽ بيػػػػذخ الشػػػػروط تولػػػػس داخػػػػؿ مظػػػػروؼ م مػػػػؽ عميػػػػ  اسػػػػـ ورقػػػػـ 
المناقصػػة والتوقيػػػس عمػػى كػػػؿ ورقػػ  مػػػف أوراؽ صػػحيفة الشػػػروط والمواصػػفات وختميػػػا بخػػػتـ 

 .الشركة 

ال يجوز الكشط أو المحي في جدوؿ األصػناؼ وكػؿ تصػحيي فػي األسػعار أو غيرهػا يجػب  -2
 دة كتابت  رقمًا وكتابة والتوقيس عمي  .إعا

        القيمـــــة شـــــاماًل لضـــــريبة بالشـــــيكل االســـــرائيمييقػػػػػدـ عػػػػػرض سػػػػػعرخ  أفعمػػػػػى المشػػػػػترؾ  -3
% ثمانيػة 0.8ويمتـز المورد بتسديد لريبة الرسـو والطوابس والبػالغ قيمتيػا  % 26المضافة 
 في األلؼ 

 لعطائ  صورة عف تمؾ الرخصة  مشت ال مرخصًا واف يرفؽ لدي  يكوف  أفعمى المشترؾ  -4
 لريبيشيادة خصـ  أوصورة عنيا  أو لريبييرفؽ لعطائ  شيادة خمو  أفعمى المشترؾ  -5

 .صادرة عف الدوائر اللريبية في قطاع غزة
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قيمة األصناؼ  إجمالي% مف 5يجب عمى مقدـ العطاء أف يقدـ لماف دخوؿ عطاء بنسبة -6
 تيف :_الطريقتيف التالي بإحدىالمتقدمة ليا 

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

 الصندوؽ . إغالؽ

دفػػػػػس معتمػػػػػد صػػػػػادر مػػػػػف بنػػػػػؾ البريػػػػػد التػػػػػابس لػػػػػوزارة االتصػػػػػاالت وتكنولوجيػػػػػا  إيصػػػػػاؿأو  - ب
 بوزارة الصحة ( . –مف دائرة المشتريات  اإليصاؿعمومات ) يتـ استالـ الم

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

بكفالػػة حسػػف  ريديػػةالب البنكيػػة أويسػػتبدؿ لػػمانت   أفيرسػػو عميػػ  العطػػاء  الػػذيعمػػى المشػػترؾ -8
ف تكػػوف سػػػارية المفعػػوؿ حتػػى االنتيػػاء مػػف لممشػػروع وا اإلجماليػػة% مػػف القيمػػة 10لتصػػبي تنفيػػذ 

( 36/2017 والتنفيػػذات المطموبػػة حسػػب شػػروط ومواصػػفات المناقصػػة رقػػـ ) األعمػػاؿتنفيػػذ كافػػة 
بالتنسػػػػيؽ مػػػػس دائػػػػرة اليندسػػػػة  بمستشػػػػفى غػػػػزة األوروبػػػػي والتنفيػػػػذات تامػػػػة األعمػػػػاؿوتسػػػػميـ جميػػػػس 

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

يكػوف عمػػى عمػـ بػأف مػا يقدمػػ  مػف عػرض سػعر وتقبػػؿ بػ  وزارة الصػحة هػػو  أفعمػى المشػترؾ -9
 .  المناقصةهذخ  في إليياالمشار  األعماؿممزمًا ل  حتى االنتياء مف تنفيذ كافة 

 فػيالفنيػة الػواردة  األعمػاؿكافػة  حػاؿ رسػو المناقصػة عميػ  بتنفيػذ فػييمتػـز  أفعمى المشترؾ -10
مػػف تػػاري  محلػػر تسػػميـ الموقػػس واف  ثالثــة أســابيع مػػػدة ال تتجػػػاوز فػػيصػػحيفة الشػػروط الفنيػػة  

يمتـز بتوجييات الميندس المشرؼ عمى المشروع )وفى حاؿ عدـ قدرت  عمى االلتزاـ بالفترة الزمنية 
االلتزاـ بالتنفيذ ولوزارة الصحة مطمؽ الحرية يستطيس خالليا  التيالفترة  يحدد هو أفالمحددة عمي  

 باختيار العرض المناسب(.
      يكػػػػوف الػػػػدفس لقػػػػاء المػػػػواد التػػػػي يقػػػػـو المػػػػورد بتوريػػػػدها حسػػػػب شػػػػروط ومواصػػػػفات العطػػػػاء  -11
 مف تاري  تقديـ الفواتير واألوراؽ الدالة عمى تماـ التوريد ومف خالؿ وزارة الصحة . يوم 60مدة 
رؾ أف يكػػوف عمػػى عمػػـ بأنػػ  يحػػؽ لػػوزارة الصػػحة تخفػػيض الكميػػات المطموبػػة أو عمػػى المشػػت -12

% لألصػػػػناؼ الػػػػواردة فػػػػي المناقصػػػػة بواقػػػػس الكميػػػػات المطموبػػػػة وبػػػػدوف ت ييػػػػر 30زيادتيػػػػا بنسػػػػبة 
 لألسعار وبدوف معارلة مف المورد .
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وبالتنسيؽ مس  وبيمستشفى غزة األور عمى المشترؾ الذي يرسو عمي  المناقصة القياـ بتزويد  -13
بػالمواد المطموبػة طبقػًا لمشػروط والمواصػفات الخاصػة بالمناقصػة وأف يقػوـ دائرة اليندسة والصػيانة 

 بنقؿ وتوصيؿ تمؾ المواد لممخازف بوسائؿ نقم  الخاصة وعمى حساب  الخاص مس التحميؿ والتنزيؿ 
 إبػػػداءء منيػػػا بػػػدوف جػػػز  أو األعمػػػاؿالمناقصػػػة عػػػف جميػػػس  إل ػػػاء فػػػيلػػػوزارة الصػػػحة الحػػػؽ  -14

 تعويض . بأيالمطالبة  فييكوف لمقدـ العطاء الحؽ  أفوبدوف  األسباب
المطموبة من  فػور توقيعػ  عمػى العقػد  األعماؿتنفيذ  فييمتـز مف ترسو عمي  المناقصة بالبدء -15

 عوائؽ . أيوتسميم  موقس العمؿ مف قبؿ دائرة اليندسة والصيانة خاليًا مف 
 حاؿ رسو المناقصة عمي . فيلمتنفيذ يمتـز ب   زمنييرفؽ لعطائ  جدوؿ  أفعمى المشترؾ -16
خراجيػا  التػيمف ترسػو عميػ  المناقصػة يمتػـز بإزالػة كافػة المخمفػات -17 تنػت  عػف قيامػ  بالتنفيػذ واج

 يخالؼ أنظمة البمدية المتبعة.  أومكاف يسبب إعاقات لمسير  في إلقائيامف موقس العمؿ وعدـ  
الالزمػػة  البريديػػة البنكيػػة أو ترسػػو عميػػ  المناقصػػة تقػػديـ كافػػة اللػػمانات الػػذيرؾ عمػػى المشػػت-18

 مف هذخ الصحيفة ( . 8التنفيذ وتوقيس العقد ) الفقرة رقـ  فيقبؿ البدء 
بعػػػػػػػض شػػػػػػػروط ومواصػػػػػػػفات المناقصػػػػػػػة               أوإذا اخػػػػػػػؿ مػػػػػػػف ترسػػػػػػػو عميػػػػػػػ  المناقصػػػػػػػة بكػػػػػػػؿ -19

 البريديػػة البنكيػػة أو مصػػادرة لػػمانت الحػػؽ فػػي وزارة الصػػحة جزئيػػًا لػػ أو( كميػػًا  36/2017 رقػػـ )
ل اء  اإلخػالؿالعقد مع  والتعاقد مس سواخ وتحميم  كافة التعويلات والخسائر المترتبة عمى ذلػؾ  واج

 . الفمسطينيالقلاء  أماـومقالات  
خير تػأ أسػبوعالمائة مف قيمة العطاء عػف كػؿ  في نصؼ% 0.5غرامة التأخير تكوف قيمتيا  -20
 ( وبحػػػد 10بػػػالفقرة رقػػػـ ) إلييػػػاالمشػػػار  األعمػػػاؿبعػػػد المػػػدة المحػػػددة لتنفيػػػذ  األسػػػبوعجػػػزء مػػػف  أو

ويطبػؽ مػا جػاء بػالفقرة  ريديػةالب البنكيػة أوبعدها يفسػ  العقػد وتصػادر كفالتػ   أسابيسثالثة  أقصى
 ( مف الشروط العامة لممناقصة.19رقـ)
 لػرر قػد يحػدث نتيجػة  أيسئوؿ مسئولية كاممػة عػف بعيف االعتبار ان  م األخذعمى المقاوؿ -21

 .المنفذة  األعماؿالموقس وخارج الموقس ويكوف مسئوال مسئولية كاممة عف سالمة كافة  في أعمال 
 والمنشآت المجاورة .  المبانييجب عمى المقاوؿ المحافظة عمى سالمة جميس -22

المشػروع حسػب مػا هػو منفػذ  أعمػاؿ يجب عمى المقاوؿ تقديـ مخططات تنفيذية كاممة لجميس-23
 عمى الطبيعة فور االنتياء مف تنفيذ المشروع .

 مف مسئولية المقاوؿ. هيالموقس بصفة عامة  فيحماية وحراسة المواد والعدد المستخدمة  -24
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 أيػةعمى المشترؾ تأميف العامميف مع  مف الحوادث ووزارة الصػحة غيػر مسػئولة قانونيػًا عػف  -25
حػػاؿ رسػػو المناقصػػة عمػػى المشػػارؾ وقيامػػ  بالتنفيػػذ  فػػيالمػػواطنيف  أود تمحػػؽ بالعػػامميف قػػ لػػرارأ

 . األصوؿحسب 
سػػوؼ يػػتـ ترسػػي  أصػػناؼ المناقصػػة عمػػى أسػػاس اقػػؿ هػػذخ المناقصػػة عبػػارة عػػف مشػػروعيف و  -26

األسعار لمصنؼ الواحد وسوؼ يتـ اعتبار كؿ صػنؼ عطػاء مسػتقؿ ويمكػف لممػورد التقػدـ بعػرض 
 .كثر لمصنؼ واحدسعر أو أ

 . آخرعطاء أي  أووزارة الصحة ليست ممزمة بقبوؿ أرخص العطاءات  -27
معاممتػػ  يم ػػى العقػػػد ويصػػادر التػػػأميف مػػس عػػػدـ  فػػػيالتالعػػب  أوإذا اسػػتعمؿ المقػػاوؿ ال ػػػش -28  

المطالبة بالتعويلات المترتبة عمى ذلػؾ وتشػطب وزارة الماليػة اسػم   فيبحؽ وزارة الصحة  اإلخالؿ
لمنيابػػة عنػػد  أمػػرخ إبػػالغمناقصػػات لمسػػمطة فلػػال عػػف  فػػيبػػيف المقػػاوليف وال يسػػمي لػػ  بالػػدخوؿ مػػف 

 االقتلاء .
غيػر مباشػر  أوبواسػطة غيػرخ بطريػؽ مباشػر  أوقػدـ بنفسػ   أوإذا ثبت عمى المقاوؿ ان  شرع -29

قػدخ بالمصػمحة يم ػى ع إلػراراعمى التواطػؤ معػ   أوالسمطة  مستخدمي أو موظفيحد أعمى رشوة 
القلػائية  اإلجػراءاتالحاؿ ويصادر التأميف فلال عف شطب اسم  مف بػيف المقػاوليف واتخػاذ  في

 لدخ.
 إجػراءات أيفيم ى التعاقد مع  بخطاب موصػى عميػ  دوف اتخػاذ  أعسر أوالمقاوؿ  أفمس إذا-30

 قلائية ويصادر التأميف .
لػـ تكػف هنػاؾ مطالبػات  إذاالتػأميف  ما تبقػى منػ  مػس رد أوالعقد  إل اءتوفى المقاوؿ جاز  إذا-31

يعينوا عنيـ وكيال رسميًا يوافؽ  أفالعقد بشرط  إتماـ فيالسماح لمورثة باالستمرار  أولدى المقاوؿ 
ذاعمي  رئيس الجية المختصػة  مػف مػورد واحػد وتػوفى احػدهـ فممجيػة  أكثػركػاف العقػد مبرمػًا مػس  واج

 المقاوليف  باقي إلىالتوريد  إيكاؿ في وأالعقد مس رد التاميف  إل اء فيالمختصة الحؽ 
قانونية  إجراءاتاتخاذ  إلىالحالتيف بموجب خطاب موصى عمي  بدوف حاجة  في اإلل اءويحصؿ 

 القلاء لمحصوؿ عمى حكـ بذلؾ . إلىااللتجاء  أورسمية  أو
القلػػاء  إلػػى األمػػريحػػاؿ  األعمػػاؿكافػػة  أوخالفػػات حػػوؿ تنفيػػذ بعػػض  أيحػػاؿ حػػدوث  فػػي-32
 لمبت في  . مسطينيالف
أي شػػػروط يقػػػدميا المػػػورد مخالفػػػة لمشػػػروط العامػػػة الػػػواردة بالمناقصػػػة يترتػػػب عميػػػ  اسػػػتبعاد  -33

 عرض سعر المورد مف المناقصة .
األولويػػػػة لممنػػػػت  الػػػػوطني الفمسػػػػطيني لألصػػػػناؼ المطابقػػػػة لممواصػػػػفات والمقػػػػاييس  اعطػػػػاء -34

 الفمسطينية .
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تعطػػى المنتجػػات الوطنيػػة أولويػػة فػػي الشػػراء حتػػى لػػو كانػػت قيمتيػػا تزيػػد عمػػى مثيالتيػػا مػػف -35
% وعمى المورد احلار شيادة مف وزارة االقتصاد الوطني بما يفيد أف 5المنتجات األجنبية بنسبة 

 المنت  وطني.
 تريات المشػدائرة صندوؽ العطاءات ب فيبالظرؼ المختـو  األسعارأخر موعد لتقديـ عروض -36

هػػو السػػاعة الطػػابؽ األوؿ  –المبنػػى اإلداري الجديػػد  –عيػػادة الرمػػاؿ  –الكائنػػة فػػي شػػارع الوحػػدة 
 .17/6/1027 الموافؽ االثنيفيـو  الحادية عشر صباحاً 

بمستشفى غزة الساعة العاشرة صباحًا  11/6/1027الموافق األربعاءزيارة الموقع يوم مالحظة: 
 . األوروبي

 0597928664 العرايشيمازن ار يرجى التواصل مع الميندس لمزيد من االستفس
 
 وزارة الصحـــة

 ترياتالمش دائرة           
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 صيانة وتطوير قسمي باطنة وجراحة لمحريم واألطفال في مستشفى غزة األوروبيمشروع 

 
 

 مالحظة السعر االجمالي بالشيكل سعر الوحدة بالشيكل الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
مشروع صيانة قسمي جراحة وباطنة حريم  2

 بمستشفى غزة األوروبي
      2 جماليا

أطفال مشروع صيانة قسمي جراحة وباطنة  1
 بمستشفى غزة األوروبي

      2 اجمالي
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 مالحظة   شيكلالسعر االجمالي بال شيكلسعر الوحدة بال الكمية الوحدة بيان األعمال الرقم
 األوروبي غزة بمستشفى حريم وباطنة جراحة قسمي صيانة وعمشر   -1

 
 -:الدىان أعمال 1

 -:عامة مالحظات* 
 مـــن تكـــون أن يجـــب والطراشـــة الـــدىان ومـــواد البويـــات جميـــع -أ

 . المشرف الميندس عميو يوافق و ممتازة صناعة
  المشرف الميندس بموافقة األلوان اختيار يتم -ب
ــــى المحافظــــة يجــــب  -ج ــــة واألدوات األجــــزاء كافــــة عم  الميكانيكي

 العمــل وأمــاكن والممــرات الغرفــة فــي الموجــود وخالفــو والكيربائيــة
 .الدىان أثار من وتنظيفيا والصاالت

 وعــدم المشــرف المينــدس أمــام والجالونــات البراميــل فــت  يجــب -د
 المشرف الميندس من رسميو موافقة بعد إال استخداميا

ـــل يـــتم-و ـــة داخ لبـــروا الســـنفرة أعمـــال تحمي ـــدىان طبقـــات وازال  ال
 الدىان بند عمى المستشفى خارج المخمفات ونقل القديمة

 تعميمــات إتبــاع ويجــب اليندســي بالكيــل الكميــات احتســاب يــتم -ي
 مـن كمية أي اعتماد يتم ولن األعمال جميع في المشرف الميندس
 المشرف الميندس موافقة بعد إال الكميات

       



 في مستشفى غزة األوروبي صيانة وتطوير قسمي باطنة وجراحة لمحريم واألطفالوع بمشر الخاصة  33/2017مناقصة رقم 
 

 9 

 مالحظة   السعر االجمالي بالشيكل سعر الوحدة بالشيكل الكمية الوحدة بيان األعمال الرقم

 و الداخمية الحوائط لزوم( 027 سيمك)سوبركريل بوية ودىان توريد 1-1
 والسـعر والبنـد  الحـوائط كراميكـا منسـوب وأعمـى الزيـت طبقـة أعمى

 -:يشمالن
 المسـامات تختفـي وحتـى سـوبركريل بويـة األقـل عمـى وجيـين دىان
 المشرف الميندس يحدده الذي وبالمون اماتم

      1000 1م

 والســـعر والبنـــد الداخميـــة الحـــوائط لـــزوم زيـــت بويـــة ودىـــان توريـــد 1-2
 : يشمالن

 .المطموبة االماكن في األصول حسب بندرول وجو دىان -أ
   األساس بوية من األقل عمى وجو الجدران دىان -
 السـتقبال تماما جاىزة تكون بحيث جيدا وجيين الحوائط ممتنة -ب

ــدىان ــا جيــدا الســنفرة مــع ال  المينــدس تعميمــات وحســب ويــدويا آلي
 . المشرف

ــى الحــوائط دىــان -ج ــى وجيــين عم ــة االقــل عم ــت ببوي  حســب الزي
 .المشرف الميندس وتعميمات واألصول المطموب المون

 

      250 1م
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 مالحظة   سعر االجمالي بالشيكلال سعر الوحدة بالشيكل الكمية الوحدة بيان األعمال الرقم

 الوجيين عمى الخشبية االبواب حموق لزوم زيت بوية ودىان توريد 1-3
 : يشــــــــــــــمل والبنــــــــــــــد يمــــــــــــــزم مــــــــــــــا كــــــــــــــل عمــــــــــــــل مــــــــــــــع

 المينـــدس تعميمــات حســب وذلــك القديمــة الــدىان طبقــات ازالــة -
 .المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف

ــة - ــوق ممتن ــداً  الحم ــى جي ــين الســنفرة مــع  وجيــين عم  وجــو كــل ب
 .المشـــــــرف المينـــــــدس تعميمـــــــات حســـــــب وذلـــــــك مـــــــع واآلخـــــــر

 األقـل عمـى وجيـين الـدىان ثـم ومـن انتركـوت أسـاس وجـو دىان -
 الــذي وبــالمون تمامــاً  المســامات تختفــي وحتــى مطفــ  زيــت بويــة
 .المشرف الميندس يحدده

 مع الالكر بمادة االبواب في الزان الخشب بيش دىان تحميل يتم -
 الصنعة اصول في وعمي متعارف ىو ما ووفق لذلك الالزم عمل

      50 عدد
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 مالحظة   السعر االجمالي بالشيكل سعر الوحدة بالشيكل الكمية الوحدة بيان األعمال الرقم
 : الخشب اعمال 2

ــب لــزوم الجــودة عــالي  ســاندويش خشــب وتركيــب توريــد -  الجوان
 ان عمــــى 1.6x20cmبإبعـــاد والممـــرات غــــرفال لحمايـــة الخشـــبية

 :  يمي ما البند يشمل
  جيدا مسحو مراعاة مع الخشب توريد -1
 . الخشبية األعمال لزوم التأسيس -2
 داخـل ومدفونـة قويـة نـوع وفجـل براغـي باستخدام جيدا التثبيت -3

 .المشرف الميندس طمب وحسب المتانة عمى التأثير دون الخشب
 المشرف الميندس يحدده الذي االرتفاع عمى التركيب يتم -4
 الغـراء من جيدا وتنظيفو الموجود الحمايات جمد فك البند يشمل-5

عادة  السـندويش خشـب عمـى( اجنبـي غـراء) الصـقة بمادة تركيبو وا 
 . وقوية مناسبة بصورة الجمد لتثبيت يمزم ما كل وعمل

      150 م.ط
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 مالحظة   السعر االجمالي بالشيكل سعر الوحدة بالشيكل الكمية الوحدة بيان األعمال الرقم

3 
3-1 

 : الكراميكا اعمال
 والممـر الحـوائط لزوم( ا) نخب أسباني حوائط كرميكا وتركيب توريد

ــداخمي ــر وغــرف ال ــس تغيي ــل مــع المالب ــزم مــا ك  تعميمــات حســب يم
 .المشرف الميندس

 المشرف الميندس تعميمات حسب الكراميكا زوايا استعمال يجب
ــد يشــمل - ــة البن ــدىان إزال ــا ال ــذلكو   وجــدت إن القائمــة والكرميك  ك

 الكراميكـا تركيـب سـيتم التي الجدران عمى الموجودة القصارة ازالة
 اسـمنت: رمـل) مسـمار رشقة وجو وعمل السط  وتخشين عمييا

 وجـــو مـــع بـــاطون ووجـــو القديمـــة الحـــوائط فـــي( 1:1) بنســـبة( 
 البنـد ويشـمل الكرميكا  تركيب قبل الجديدة لمحوائط مسمار رشقة
عـادة األعمـال بيـذه المتعمقة الصحية القطع جميع فك  تركيبيـا وا 
 . جيدا تنظيفيا بعد االنتياء بعد

  الصــــحية القطــــع التركيــــب بإعــــادة الخاصــــة المســــتمزمات جميــــع)
 (. البند سعر عمي محممة

 
 1م
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 مالحظة   السعر االجمالي بالشيكل سعر الوحدة بالشيكل لكميةا الوحدة بيان األعمال الرقم

 األوروبي غزة بمستشفى أطفال وباطنة جراحة قسمي صيانة مشروع -2
 

 -:الدىان أعمال 1
 -:عامة مالحظات* 
 مــن تكــون أن يجــب والطراشــة الــدىان ومــواد البويــات جميــع -أ

 . المشرف الميندس عميو يوافق و ممتازة صناعة
  المشرف الميندس بموافقة األلوان تياراخ يتم -ب
ــى المحافظــة يجــب  -ج ــة عم ــة واألدوات األجــزاء كاف  الميكانيكي

 العمـل وأمـاكن والممـرات الغرفـة في الموجود وخالفو والكيربائية
 .الدىان أثار من وتنظيفيا والصاالت

 وعدم المشرف الميندس أمام والجالونات البراميل فت  يجب -د
 المشرف الميندس من رسميو موافقة عدب إال استخداميا

 الــدىان طبقــات وازالــة داخ والبــر الســنفرة أعمــال تحميــل يــتم-و
 الدىان بند عمى المستشفى خارج المخمفات ونقل القديمة

ــــات احتســــاب يــــتم -ي ــــاع ويجــــب اليندســــي بالكيــــل الكمي  إتب
 اعتمـاد يـتم ولـن األعمال جميع في المشرف الميندس تعميمات

 المشرف الميندس موافقة بعد إال كمياتال من كمية أي
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 مالحظة   السعر االجمالي بالشيكل سعر الوحدة بالشيكل الكمية الوحدة بيان األعمال الرقم

 الحــــوائط لــــزوم( 027 ســــيمك)ســــوبركريل بويــــة ودىــــان توريــــد 1-1
  الحــوائط كراميكــا منســوب وأعمــى الزيــت طبقــة أعمــى و الداخميــة

 -:نيشمال  والسعر والبند
 تختفــــي وحتــــى ســــوبركريل بويــــة األقــــل عمــــى وجيــــين دىــــان

 المشرف الميندس يحدده الذي وبالمون تماما المسامات

      1000 1م

 والســعر والبنــد الداخميــة الحــوائط لــزوم زيــت بويــة ودىــان توريــد 1-2
 : يشمالن

 .المطموبة االماكن في األصول حسب بندرول وجو دىان -أ
   األساس بوية من األقل ىعم وجو الجدران دىان -
 تمامـــا جـــاىزة تكـــون بحيـــث جيـــدا وجيـــين الحـــوائط ممتنـــة -ب

 تعميمـات وحسـب ويـدويا آليـا جيـدا السنفرة مع الدىان الستقبال
 . المشرف الميندس

 حسـب الزيـت ببويـة االقـل عمى وجيين عمى الحوائط دىان -ج
 .المشرف الميندس وتعميمات واألصول المطموب المون

 

      250 1م
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ــد 1-3 ــة ودىــان توري ــت بوي ــزوم زي ــوق ل ــواب حم ــى الخشــبية االب  عم
ـــــــوجيين ـــــــع ال ـــــــل م ـــــــا كـــــــل عم ـــــــزم م ـــــــد يم  : يشـــــــمل والبن

 المينـدس تعميمـات حسـب وذلـك القديمـة الدىان طبقات ازالة -
 .المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف

 وجـو كـل بـين السـنفرة مـع  وجيـين عمى جيداً  الحموق ةممتن -
ـــــك مـــــع واآلخـــــر ـــــدس تعميمـــــات حســـــب وذل  .المشـــــرف المين

ــدىان ثــم ومــن انتركــوت أســاس وجــو دىــان -  عمــى وجيــين ال
 وبـالمون تمامـاً  المسـامات تختفـي وحتـى مطفـ  زيت بوية األقل
 .المشرف الميندس يحدده الذي
 الالكر بمادة االبواب في الزان الخشب بيش دىان تحميل يتم -
 اصــول فــي عميــو متعــارف ىــو مــا ووفــق لــذلك الــالزم عمــل مــع

 الصنعة

      50 عدد
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 : الخشب اعمال 2
 الجوانـب لـزوم الجودة عالي  ساندويش خشب وتركيب توريد -

 ان عمــى 1.6x20cmبإبعــاد والممــرات غــرفال لحمايــة الخشــبية
 :  يمي ما البند يشمل

  جيدا مسحو مراعاة مع الخشب توريد -1
 . الخشبية األعمال لزوم التأسيس -2
ــدا التثبيــت -3  ومدفونــة قويــة نــوع وفجــل براغــي باســتخدام جي

 المينـدس طمـب وحسـب المتانـة عمى التأثير دون الخشب داخل
 .المشرف

 المشرف الميندس يحدده الذي االرتفاع عمى لتركيبا يتم -4
 مــن جيــدا وتنظيفــو الموجــود الحمايـات جمــد فــك البنــد يشـمل-5

عـادة الغـراء  خشــب عمـى( اجنبـي غــراء) الصـقة بمـادة تركيبــو وا 
 مناســبة بصــورة الجمــد لتثبيــت يمــزم مــا كــل وعمــل الســندويش

 . وقوية

      150 م.ط
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3 
3-1 

 : الكراميكا اعمال
 الحــوائط لــزوم( ا) نخــب أســباني حــوائط كرميكــا وتركيــب توريــد
 حســب يمــزم مــا كــل مـع المالبــس تغييــر وغــرف الــداخمي والممـر
 .المشرف الميندس تعميمات

 المشرف دسالمين تعميمات حسب الكراميكا زوايا استعمال يجب
 وكـذلك  وجـدت إن القائمـة والكرميكا الدىان إزالة البند يشمل -

 تركيـــب ســـيتم التـــي الجـــدران عمـــى الموجـــودة القصـــارة ازالـــة
 مســمار رشــقة وجــو وعمــل الســط  وتخشــين عمييــا الكراميكــا

 ووجــو القديمــة الحــوائط فــي( 1:1) بنســبة(  اســمنت: رمــل)
  تركيــب قبــل الجديـدة لمحــوائط مسـمار رشــقة وجـو مــع بـاطون

 المتعمقــة الصــحية القطــع جميــع فــك البنــد ويشــمل الكرميكــا
عادة األعمال بيذه   جيدا تنظيفيا بعد االنتياء بعد تركيبيا وا 

ــع)   الصــحية القطــع التركيــب بإعــادة الخاصــة المســتمزمات جمي
 (. البند سعر عمي محممة

 
 1م
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بمستشفى غزة  مشروع صيانة قسمي جراحة وباطنة أطفالإجمالي  
 بالشيكل األوروبي

 


