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 الشروط والمواصفات العامة

 

تطوير ة  ن الشركات المتخصصة للقيام بعمليبيعامة  ديرية الطب البيطري بالقاهرة عن مناقصة  ن م تعل

 ة: الآتي للشروط  وفقا المرج البيطرية  ادارة

تبرمها  الخاص 2018 لسنة(  182)  رقم القانون لأحكام خاضعة العملیة هذه (1 التي  التعاقدات  بتنظيم 

  2015( لسنة  5والقانون رقم )  التنفيذيةولائحته   دات والمزا الجهات الحكومية عن طريق المناقصات

 المحلي. ولائحته التنفيذية وتعديلاته بشأن تفضيل المنتج 

صاحب وعلى    (لا غير  ا جنيه  خمسة الاففقط  )  جنيه5000مين مؤقت قدرهسداد تأعلى مقدم العطاء   (2

التأم  يكمل  الذي  النهائي  التأمين  يؤدي  أن  عطائه  قبول  بعد  المقبول  ما  العطاء  إلى  المؤقت  ين 

 .من قيمه العقد  % 5يساوي 

التأ  (3 ال  على النقدي    الابتدائي مين  يتم سداد  الخاص بمديرية الطب  المؤسسي  القاهرة  الكود  بيطري 

أ طريق  بنك  عن  التحصيل  ي  لطريقة  المؤسسي    الالكتروني طبقا  الكودي  الرقم  ان  العلم  هو مع 

(20100701) . 

 للجهالة على   افيةنة الفنية الني المناقصة القيام بالمعه اهذ  للمشاركة في يجب على كل من يتقدم   (4

 هذه لتنفيذ اللازمة المعلومات كافة التحقق من وعلبهبإدارة المرج البيطرية   بموقع العملالطبيعة 

 . ويعتبر كل من تقدم بعطائه انه ملم بجميع المعلومات اللازمة لتنفيذ هذه العملية.العملیة 

يقتصر فتح وسوف  هما للعرض الفني والآخر للعرض المالي  دوفين أحتقديم العطاء في مظر يجب   (5

 مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنياً. 

 الآتي: يشتمل مظروف العرض الفني على  أنيجب  (6

وكذلك   تقرير • العمل  يوضح خطة  المعاينة  على ضوء  العملية  الاعمال موضوع هذه  عن  فني 

واد والخامات والأصناف المستخدمة في تنفيذ العملية توضيح انواع ومواصفات جميع الم

 والبرنامج الزمني للتنفيذ. 

 المناقصة.  لموضوع مماثلة أعمال سابقة الخبرة والأعمال عن •

 د بالسجل التجاري. صورة رسمية من بيانات القي •

   صورة رسمية من البطاقة الضريبية سارية واخر إقرار ضريبي. •

ائب المصرية )الضريبة على القيمة  التسجيل بمصلحة الضر   صورة رسمية من شهادة  ة. شهاد •

 المضافة(. 

 بطاقة عضويه الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد.  •

 ت. تقديم ما يفيد شراء كراسة الشروط والمواصفا •

أصل كراسة الشروط والمواصفات موقعة ومختومة بجميع صفحاتها من مقدم العطاء على ان   •

 بالمظروف المالي موقع ومختوم من صاحب العطاء. يتم وضع جدول الأسعار

• ( المؤسسي  الكود  على  النقدي  الابتدائي  التأمين  الطب 20100701اثبات سداد  بمديريه  الخاص   )

 البيطري. 

نونية لصاحب العطاء والمستندات المؤيدة لذلك ويعتد في هذا الشأن بنسخة بيان الطبيعة القا  •

 لأساسي او هيكل راس المال وفق اخر تعديل. معتمدة من عقد التأسيس او النظام ا

يوما تحسب اعتبارا من التاريخ المحدد لفتح   90يجب أن تكون العطاءات سارية المفعول لمدة   •

 المظاريف الفنية. 
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 يشتمل المظروف المالي على الاتي: يجب أن  (7

الم • والقيمة  والرسوم  الضرائب  كافة  شاملة  وكمياتها  الفئات  وجدول  الأسعار  ضافة  قوائم 

سعر الوحدة في    وطريقة السداد على ان تكتب الاسعار رقما وحروفا باللغة العربية وان يكون

غير ذلك دون تعديل نا او مقاسا او  وز   ا اودكل صنف بحسب ما هو مدون بجدول الفئات عد

 في الوحدة. 

المالي   • بالمظروف  والمواصفات  الشروط  كراسة  من  بصورة  بند  كل  امام  الاسعار  وضع  يجب 

 ان تكون قوائم الأسعار وجدول الفئات مؤرخة وموقعه ومختومة من صاحب العطاء.  على 

ته رقما  عدم الكشط أو المحو او التحشير في العرض المالي وكل تصحيح فيه يجب إعادة كتاب •

 وحروفا والتوقيع بجانبه. 

والخدمات  الأعمال جميع القیمة تشتمل أن على  المصري بالجنيه القیمة ذكر العطاء مقدم على  •

 .الوجه الأكمل على  المطلوب العمل لإنجاز اللازمة والمعدات

 وخلافه.  والتأمينات والرسوم الضرائب كافة سداد عن مسئول المقبول العطاء صاحب (8

يتجاوز   (9 لا  وبما  العملية  لتنفيذ  ممكنة  زمنية  مدة  اقل  تحديد  العطاء  مقدم  تاريخ   60علي  من  يوما 

 تسلم الموقع. 

الطبيعة    على ما يتم تنفيذه فعليا    على بالجدول تقديرية ويجري المحاسبة المالية    ةالواردالكميات   (10

 هندسيا.  المنفذةالاشراف وتقاس الاعمال  لجنةوتعليمات 

تكون (11 ان  وان   يجب  الاصناف  اجود  من  العملية  تنفيذ  المستخدمة في  والأصناف  والخامات  المواد 

ويجب المصرية  القياسية  للمواصفات  مطابقة  والأصناف   تكون  والخامات  المواد  جميع  تعتمد  ان 

 الاشراف قبل التوريد والتنفيذ.   لجنةوالادوات والاجهزة المستخدمة في تنفيذ العملية من 

 الفنية للصناعة.  للأصولدة لا تتجزأ وتتم الاعمال طبقا العملية وحدة واح (12

ال (13 الاعمال  بنود  ومواصفات  المصري  بالكود  التنفيذ  عند  الالتزام  وزير  يجب  السيد  بقرارات  صادرة 

 . المناقصةالاسكان فيما يخص الاعمال موضوع 

مطابقة  (14 غير  تكون  اعمال  او  خامات  او  اصناف  اي  قبول  رفض  في  الحق  البيطري  الطب  لمديرية 

تأ اي  بسبب  العمل  مدة  بامتداد  يسمح  ولا  الاشراف للمواصفات  جهة  لرفض  نتيجة  ينشا  قد  خير 

 تكون غير مطابقة للمواصفاتللأصناف او الاعمال التي قد 

 . مدة الضمان للأعمال موضوع المناقصة سنة واحدة من تاريخ الاستلام الابتدائي  (15

التي  (16 العمالة  المقبول مسئوله مسئولية كاملة عن جميع  العطاء  الشركة صاحبة   تستخدمها تكون 

الاجتماع التأمين حیث من للعقد وفقا التزاماتها لتنفيذ التأمينات  ودفع   دفع كذلك  يةعليهم 

المستحقة عن أي فرد منهم الناشئة عن أصابه عمل أو أي أمور تتطلب دفع تعويضات   التعويضات

قبلها الشركة مسئولیة وتكون عنها المعينين من  الأفراد   للغیر أضرار من یسببونھ عما كاملة عن 

 .المدیریة على  مسئولية أي دون
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مكتب  حقي (17 الي  بشكواه  التقدم  الشأن  الش   لصاحب  تقديم  ويكون  الحكومية  الي  التعاقدات  كوى 

 المكتب في المواعيد الاتية

 

 المدة  موضوع الشكوى  م

1 

الطرح    شكاوى بإجراءات   وكراسةمتعلقة 

 الشروط

الفنية   المظاريف  لفتح  المحدد  الموعد  قبل 

 . الأقل على بيومين عمل 

 متعلقة بالبت الفني شكاوى 2

المظاريف لفتح  المحدد  الموعد  المالية    قبل 

 . الأقل على بيومين عمل 

 متعلقة بالبت المالي شكاوى 3

عمل   بيومين  للتعاقد  المحدد  الموعد   على قبل 

 الاقل

4 

متعلقة بدخول اجراءات التعاقد حيز   شكاوى

 التنفيذ 

تقديم   يومين عمل    الشكاوىيتم  الاكثر   على بعد 

 من صدور القرار الذي يتضرر منه الشاكي

 

 قت الي السلطة المختصة بالجهة الإدارية المشكو فيها الشكوى في ذات الومع تقديم صوره من  (18

في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لفتح المظاريف الفنية وذلك        الموافق          تحدد يوم    (19

 . القاهرة –التونسي  – دالأوتوستراللمجزر الالي بالبساتين بطريق  العامةبمقر الادارة 

 

 

 يعتمد                                                                                                  

 الطب البيطري  مدير مديريةالوزارة  وكيل

 

 صبري زينهم عكاشة د.               
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 جدول الكميات والأسعار

الكمي  الوحدة  بيان الأعمال  م

 ة

 الاجمالي الفئة 

وترك 1 توريد  المسطح  ارضيات وحوائط بالمتر   يب سيراميك 

فرز)عينة   المطلوب    معتمدة(  والمقاس  اللون  اول حسب 

ويلصق  يماثلها  ما  او  كليوباترا  محلي  انتاج  من  ويفضل 

رمل   3كجم اسمنت / م  350بمونة الاسمنت والرمل بنسبة  

الأبيض   الاسمنت  بلباني  اللحامات  سقية  والسعر  مع 

وت  يشمل الاعمال  بدء  قبل  الحوائط  وتنزيل  تجهيز  جميع 

يلزم   ويجب عمل كل ماالعمومية  المخلفات الي المقالب  

كامله    لانهاء الاكملالاعمال  الوجه  الشروط   على  وحسب 

اصول   وحسب    لجنة وتعليمات    الصناعةوالمواصفات 

 الاشراف. 

 2م

 

1100 

 

  

بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين سمك متوسط   2

من    2 مكونة  بمونة  اسم  300سم  لكل كجم  بورتلاندي  نت 

مكعب   العمومية  متر  الطرطشة  الاعمال  وتشمل  رمل 

كجم اسمنت بورتلاندي لكل متر مكعب رمل مع   450بمونة  

تكسير   يشمل  والسعر  بالمحارة  والمس  جيدا  التخشين 

القديم   البياض  المقالب وتقشير  الي  التكسير  ناتج  ونقل 

ماالعمومية   كل  عمل  كامل  لإنهاءيلزم    ويجب  ه  الاعمال 

الاكمل الوجه  وحسب   على  والمواصفات  الشروط  وحسب 

 الاشراف. وتعليمات لجنة  الصناعةاصول 

 2م

 

100   

لاسقف 3 البلاستيك  دهانات  وعمل  توريد  المسطح    بالمتر 

وحوائط الادارة من الداخل باللون المطلوب وتشمل دهان  

ما  2 وتلقيط  للغسيل  القابل  البلاستيك  ببويه  يلزم    وجهه 

ال وتسويتها  واعداد  البويات اسطح  تكون  ان  ويجب 

ها يداخل عل  والموردةوالمعجون من اجود الانواع المعتمدة  

من   العينةوتعتمد    ،سكيب او سايبس او ما يماثلها  الأصلية

ويجب  لج التنفيذ  قبل  الاشراف  كامل  انهاءنه   ة الأعمال 

الصناعة  أصول  وحسب  والمواصفات  الشروط  وحسب 

   الإشراف. لجنةوتعليمات 

 2م

 

650   
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بدهان  4 الخارج  من  الحوائط  دهان  توريد  المسطح  المتر 

تكون  ان  ويجب  الخارجية  للدهانات  المناسب  البلاستيك 

المعتمدة    البويات الانواع  اجود  علبها    والموردةمن  داخل 

من   العينةسكيب او سايبس او ما يماثلها وتعتمد    الأصلية

ويجب   التنفيذ  قبل  الاشراف  كامله أعمال  انهاءلجنه  ال 

الصناعة  أصول  وحسب  والمواصفات  الشروط  وحسب 

 الإشراف.  لجنةوتعليمات 

 2م

 

600   

قدرة   5 ليد  واجهات  كشاف  وتركيب     ip65وات    150توريد 

ما   او  السويدي  داخل   يماثلهانتاج  والمورده  الجودة  في 

قبل   العينةوتعتمد    ،الأصليةعلبها   الاشراف  لجنه  من 

مجه والكشاف  علية التنفيذ  ومحمل  المشتملات  بجميع  ز 

التوصيل ما    سلك  او  السويدي  انتاج   يماثلهترموبلاستك 

ب الجودة  حت في  الكشاف  لقدرة  مناسب  اقرب   ى قطاع 

مواسير   داخل  لزوم    PVCمصدر  معتمد  مفتاح  وتركيب 

كهربائي   وقاطع  المناسبة  والمواسير  والايقاف  التشغيل 

مبن  للدائرةاتوماتيكي   لكل  وذلك    ى حد  ى عل  ى الكهربائية 

والتنفيذ الاشراف  لجنة  لاعتماد  طبقا و   ،طبقا  يتم 

لل   لأصولاومواصفات  لل لجنة الفنية  تعليمات  و  صناعة 

 الاشراف. 

   14 العدد 

 36=  18*2سم مزدوج  120توريد وتركيب كشاف ليد داخلي   6

كلفن ابيض ثلجي ويثبت بالسقف والكشاف   6500وات و  

علي ومحمل  المشتملات  بجميع  النحاس مجهز  من  سلك  ة 

مم تدفن 16او خراطيم    PVCمم داخل مواسير  3*2معزول  

عدد   تغذي  والدائرة  الحوائط  و    8داخل  اقصي  بحد  مخرج 

وتركيب عدد مفتاح اضاءة لكل كاشفين البند يشمل توريد  

كامل لقمة  والشاسية   ةويشمل  الدفن  البلاستيك  بالعلبة 

عل  التوصيل  مع  الخامات  ى والوجه  وجميع  انتاج   اللوحة 

ما   او  الجودة    يماثلهالسويدي  علبها    والموردةفي  داخل 

من لجنه الاشراف قبل التنفيذ ويتم    العينةوتعتمد    الأصلية

ل طبقا  للصناعة  فات  مواصل التنفيذ  الفنية  والاصول 

 تعليمات لجنة الاشراف. و

   16 العدد 

بالعدد توريد وتركيب دائرة مخرج كهربائي )بريزة( مزدوجة  7

معزول  مكونة   النحاس  من  سلك  داخل 2*1+3*2من  مم 

خراطيم    PVCمواسير   الحوائط 16او  داخل  تدفن  مم 

والبند يشمل توريد   أقصىمخرج بحد    4والدائرة تغذي عدد  

وتعادل  )فاز  من  المكون  الكهربائي  المخرج  وتركيب 

كامل مربع  الدفن    وارضي(  البلاستيك   والشاسيه بالعلبة 

يلزم    جب عمل كل ماحة وي اللو  ىمع التوصيل عل   والوجه

   4 عدد 
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كامله  لانهاء والمواصفات   ،الاعمال  الشروط  وحسب 

 وتعليمات لجنة الاشراف.  الصناعةوحسب اصول 

الصاج   8 من  فرعية  توزيع  لوحة  وتركيب  توريد  بالعدد 

تحتوي   اليكتروستاتيك   ،ياتوماتيكقاطع    8  على المدهون 

ما  ،امبير  40 كل  عمل  كامله    عمال الا  لانهاءيلزم    ويجب 

اصول   وحسب  والمواصفات  الشروط   الصناعةوحسب 

 وتعليمات لجنة الاشراف. 

   1 عدد 

واجهه  9 علي  دور  اوت  خارجية  )لوحة(  لافتة  وتركيب  توريد 

الجوية   للإدارة للعوامل  المقاوم  الفلكس  خامة  من 

من    3والمطبوع عليها بالألوان الزيتية وتقدم الشركة عدد  

ال الفنية  منها التصميمات  المقبوله  لاختيار  مقترحة 

وتشمل   المرج.  ادارة  مدير  مقاوم    شاسيهبواسطة  قوي 

ال )شمس  للعوامل  والصدأ  ورياح(   رطوبة   –مطر    –جوية 

الحديد    1*3بأبعاد   من  علب  من  مكون  مع  5*8متر  سم 

الجوية   العوامل  من  لحمايتها  البريمر  ببويه  العلب  دهان 

الص  ى ومغط  بألواح  والجوانب  الخلف  المجلفن  من  اج 

كل متر بواسطة دعامات من    الشاسيهمم وتقوية  1سمك  

وتثبيت عدد   لكل  50شاف خارجي  ك  2الحديد وتركيب  وات 

داخل  المستخدمة  الكهربية  الكابلات  حماية  ويتم  لوحة 

مم وعمل مفتاح  2مواسير بلاستكية ويكون سمك الكابلات  

ويجب   الدائرة  لحماية  كهربائي  وقاطع  لوحة  لكل  تشغيل 

ماعم كل  كامله    ءلانهايلزم    ل  الشروط  الاعمال  وحسب 

اصول   وحسب  لجنة  وتعل   الصناعةوالمواصفات  يمات 

 الاشراف. 

 

   2 الوحدة 

مانعة   10 للاسقف  عازلة  وعمل طبقة  توريد  المسطح  بالمتر 

بيتومنيه سمك   لفائف  المياه بواسطة  او ما   4لتسرب  مم 

عمل وزرة   سم علي الاقل بين الشرائح و15  يماثلها  بركوب

بارتفاع   الحائط  عن  علي  يقل  العزل   10لا  بدء  وقبل  سم. 

بالماء  غسلها  و  سلك  بفرشاة  جيدا  الاسطج  تنظيف  يجب 

للتاكد  الكومبرسور  باستخدام  المضغوك  بالهواء  وتنظيفها 

كفاءة   من  تعوق  قد  مواد  اي  من  وخلوها  نظافتها  من 

العازل المواد  بلاط  التصاق  تركيب  يشمل  السعر  و  ة 

 2م

 

50   
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اللصق ويتم  معتمدة(   )عينة  من   اسمنتي  مكونة  بمونة 

العينه 350 وتعتمد  رمل  مربع  متر  لكل  اسمنت  كجم 

والتنفيذ  التوريد  قبل  الاشراف  لجنه  من  التنفيذ  وطريقة 

الشروط  وحسب  جميعه   مما  كامله  الأعمال  نهو  ويجب 

وتعليمات   الصناعة  أصول  وحسب    نة لجوالمواصفات 

 الإشراف. 

شبكة   11 وعمل  المياه    للمياهتوريد  مدخل  الادارة  داخل 

باستخدام   الادارة  داخل  مبني  بكل  وربطها  العمومي 

ما البولي بروبلين قطر بوصة مع تغيير  يلزم من    مواسير 

الخامات  تكون  ان  علي  والمحابس  والوصلات  الدخلات 

إن المعتمدة ومن  الانواع  اجود  تاج محلي مثل المورده من 

BR  يشمل السعر توريد   الجودةالشريف ما يماثلها في    او

مياه   ماتور  يماثلها 2.5وتركيب  ما  او  كالبيدا  ماركة  حصان 

التوصيلات  عمل  السعر  علي  ومحمل  الانواع  اجود  من 

اجود   من  تشغيل  ومفتاح  بسلك  ويجب    الأنواعالكهربائية 

كل   يلز عمل  كامله    لانهاء  مما  االاعمال  لشروط  وحسب 

اصول   وحسب  لجنة  وتع  الصناعةوالمواصفات  ليمات 

 الاشراف. 

   1 الوحدة 

بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام جندولا )عينة معتمدة(  12

وسمك   متر  باستخدام    على سم    4عرض  التركيب  يتم  ان 

سم كل نصف 3سم *3من الحديد علي شكل زوايا    كوابيل

والجلي   التشميع  شامل  وترك متر  جنب   يبوالتلميع  مرايه 

بارتفاع   سمك  10الحائط  كل    2سم  عمل  مع  يلز سم   مما 

وحسب الشروط والمواصفات وحسب الاعمال كامله    لانهاء

 وتعليمات لجنة الاشراف.  الصناعةاصول 

   24 2م

الاول    : البابللإدارةباب حديد    2بالوزن توريد وتركيب عدد   13

  250*  250سم تقريبا والباب الثاني مقاس    300*  300مقاس  

لا  سم تقريبا عبارة عن حلق وضلفتين والصاج المستخدم 

  50سم وتركيب عواض زوايا حديدة كل    3يقل سمكه عن  

سم والسعر يشمل اعمال الدهانات وهي عبارة عن وجهين 

والمقابض   من والكالون  الزيت  بوية  ووجهين  البرايمر 

والمفصلات   يلز وكل  والترابيس  كامله   لانهاء  مما  الاعمال 

حسب اصول الصناعة و تعليمات لجنة الوجه الاكمل    ى عل

 الاشراف. 

   800 كجم 

ارضي   14 حوض  عمل  م  1*1*1صافية    بأبعادبالمقطوعية 

والعزل  وتشمل الخرسانة  و  الحفر  وتوصيل    الاعمال 

مواسير   خلال  من  للحوض  بوصة   2  قطر UPVCالصرف 

   1 الوحدة 
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حنفية   وعمل  صرف  غرفة  اقرب  الحوض   ءللملي الي 

بوصة   من  بالمياه قطر  بروبلين  البولي  مواسير  خلال 

وحنفيات   محابس  من  الخاصة  القطع  البند  علي  ومحمل 

مما جميعة وكذلك وسائل  وخلاقة  وتيهات  وكيعان  وجلب 

وتعتمد   الاشراف    العينةالتثبيت  لجنه  من  التنفيذ  وطريقة 

ويجب   والتنفيذ  التوريد  يلز كل  قبل  الاعمال    لانهاء  مما 

و  ،كامله الشروط  اصول  وحسب  وحسب  المواصفات 

 . الاشراف لجنةوتعليمات  الصناعة

 هبالجني الاجمالي
 

 یعتمد                                                                           

 بالقاهرة  البيطري الطب مدیریة الوزارة مدیر وكیل

 صبري زينهم عكاشة  /دكتور
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 تطوير ادارة المرج البيطرية   المقايسة التقديرية لكراسة الشروط والمواصفات لعمليةجدول 

 الاجمالي الفئة  الكمية  الوحدة  بيان الأعمال  م

ارضيات  1 سيراميك  وتركيب  توريد  المسطح  بالمتر 

اللون والمقاس اول حسب    معتمدة( فرزوحوائط )عينة  

ما  او  كليوباترا  محلي  انتاج  من  ويفضل  المطلوب 

كجم   350يماثلها ويلصق بمونة الاسمنت والرمل بنسبة  

رمل مع سقية اللحامات بلباني الاسمنت   3اسمنت / م

تجهيز الحوائط قبل بدء الاعمال   والسعر يشملالأبيض  

العمومية   المقالب  الي  المخلفات  وتنزيل  وتجميع 

نهو   الشروط ويجب  وحسب  جميعه  مما  كامله  الاعمال 

اصول   وحسب    لجنة وتعليمات    الصناعةوالمواصفات 

 الاشراف. 

 2م

 

1100 

 

260 286000 

سمك   2 تخشين  بياض  وعمل  توريد  المسطح  بالمتر 

من    2متوسط   مكونة  بمونة  اسمنت   300سم  كجم 

متر   لكل  رملبورتلاندي  الاعمال   مكعب  وتشمل 

كجم اسمنت بورتلاندي   450ية بمونة  الطرطشة العموم 

لكل متر مكعب رمل مع التخشين جيدا والمس بالمحارة  

والسعر يشمل تكسير وتقشير البياض القديم ونقل ناتج  

الاعمال  نهو  ويجب  العمومية  المقالب  الي  التكسير 

كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب 

 الاشراف. وتعليمات لجنة  الصناعةاصول 

 18000 180 100 2م

 لأسقف بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات البلاستيك   3

وتشمل  المطلوب  باللون  الداخل  من  الادارة  وحوائط 

وتلقيط    2دهان   للغسيل  القابل  البلاستيك  ببويه  وجهه 

تكون  ان  ويجب  وتسويتها  الاسطح  واعداد  مايلزم 

 والموردة والمعجون من اجود الانواع المعتمدة    البويات

علب يماثلها    الأصليةها  داخل  ما  او  سايبس  او  سكيب 

وتعتمد العينه من لجنه الاشراف قبل التنفيذ ويجب نهو 

الشروط   وحسب  جميعه  مما  كامله  الأعمال 

وتعليمات   الصناعة  أصول  وحسب    لجنة والمواصفات 

 الإشراف.  

 58500 90 650 2م
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بدهان   4 الخارج  من  الحوائط  دهان  توريد  المسطح  المتر 

المناسب للدهانات الخارجية ويجب ان تكون البلاستيك  

البويات من اجود الانواع المعتمدة والمورده داخل علبها  

او ما يماثلها وتعتمد    الأصلية او سايبس   العينة سكيب 

الاعمال   لانهاء  مما يلز كل  من لجنه الاشراف قبل التنفيذ  

الصناعة  أصول  وحسب  والمواصفات  الشروط  وحسب 

 اف. الإشر  لجنةوتعليمات 

 48000 80 600 2م

ليد قدرة   5    ip65وات    150توريد وتركيب كشاف واجهات 

داخل   والموردةفي الجودة    يماثلهانتاج السويدي او ما  

قبل   العينةوتعتمد    الأصليةعلبها   الاشراف  لجنه  من 

التنفيذ والكشاف مجهز بجميع المشتملات ومحمل علية  

  يماثله و ما  سلك التوصيل ترموبلاستك انتاج السويدي ا

اقرب  حتي  الكشاف  لقدرة  مناسب  بقطاع  الجودة  في 

مواسير   داخل  لزوم    PVCمصدر  معتمد  مفتاح  وتركيب 

ي  التشغيل والايقاف والمواسير المناسبة وقاطع كهربائ

الكهربائية لكل مبني علي حدي وذلك    للدائرةاتوماتيكي  

طبقا   يتم  والتنفيذ  الاشراف  لجنة  لاعتماد  طبقا 

الفنية للصناعة و تعليمات لجنة    لأصولاومواصفات  لل

 الاشراف. 

 21000 1500 14 العدد 

داخلي   6 ليد  = 18*2سم مزدوج  120توريد وتركيب كشاف 

و    36 بالسقف   6500وات  ويثبت  ثلجي  ابيض  كلفن 

علية سلك   المشتملات ومحمل  بجميع  والكشاف مجهز 

معزول   النحاس  مواسير  3*2من  داخل  او   PVCمم 

 8دفن داخل الحوائط والدائرة تغذي عدد  مم ت16خراطيم  

توريد   يشمل  البند  و  اقصي  بحد  عدد مخرج  وتركيب 

بالعلبة   كامل  لقمة  ويشمل  كاشفين  لكل  اضاءة  مفتاح 

علي   التوصيل  مع  والوجه  والشاسية  الدفن  البلاستيك 

في   يماثلهاللوحة وجميع الخامات انتاج السويدي او ما  

من   العينة وتعتمد    صليةالأداخل علبها    والموردةالجودة  

فات لجنه الاشراف قبل التنفيذ ويتم التنفيذ طبقا لمواص 

 والاصول الفنية للصناعة و تعليمات لجنة الاشراف. 

 12800 800 16 العدد 

)بريزة(  7 كهربائي  مخرج  دائرة  وتركيب  توريد  بالعدد 

معزول  النحاس  من  سلك  من  مكونة  مزدوجة 

مم تدفن 16راطيم  او خ  PVCمم داخل مواسير  2*3+1*2

عدد   تغذي  والدائرة  الحوائط  بحد    4داخل    أقصىمخرج 

المكون  الكهربائي  المخرج  وتركيب  توريد  يشمل  والبند 

البلاستيك   من )فاز وتعادل وارضي( مربع كامل بالعلبة 

التوصيل   مع  والوجهه  والشاسية  اللوحة   على الدفن 

 8000 2000 4 عدد 
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ه على الوجالاعمال كامله    لانهاءيلزم    ويجب عمل كل ما

اصول الاكمل،   وحسب  والمواصفات  الشروط  وحسب 

 وتعليمات لجنة الاشراف.  الصناعة

الصاج  8 من  فرعية  توزيع  لوحة  وتركيب  توريد  بالعدد 

  ياتوماتيكقاطع    8  على المدهون اليكتروستاتيك تحتوي  

ماامبير    40 كل  عمل  كامله    لانهاءيلزم    ويجب  الاعمال 

الاكمل الوجه  والمواصفات و   على  الشروط  حسب 

 وتعليمات لجنة الاشراف.  الصناعةوحسب اصول 

 3000 3000 1 عدد 

علي   9 دور  اوت  خارجية  )لوحة(  لافتة  وتركيب  توريد 

الفلكس  للإدارةواجهه   خامة  للعوامل   من  المقاوم 

الشركة  وتقدم  الزيتية  بالألوان  عليها  والمطبوع  الجوية 

  المقبولة حة لاختيار  من التصميمات الفنية المقتر   3عدد  

قوي  شاسية  وتشمل  المرج.  ادارة  مدير  بواسطة  منها 

 رطوبة  –مطر   –مقاوم للعوامل الجوية والصدأ )شمس 

بأبعاد   الحدي   1*3ورياح(  من  علب  من  مكون  د  متر 

من  5*8 لحمايتها  البريمر  ببويه  العلب  دهان  مع  سم 

بألواح   والجوانب  الخلف  من  ومغطي  الجوية  العوامل 

ا سمك  الصاج  وتقوية  1لمجلفن  متر   الشاسيهمم  كل 

عدد   وتثبيت  وتركيب  الحديد  من  دعامات   2بواسطة 

خارجي   الكابلات 50كشاف  حماية  ويتم  لوحة  لكل  وات 

مواس  داخل  المستخدمة  ويكون الكهربية  بلاستكية  ير 

الكابلات   لوحة  2سمك  لكل  تشغيل  مفتاح  وعمل  مم 

يلزم   ما  ويجب عمل كلوقاطع كهربائي لحماية الدائرة  

كامله    لانهاء الاكملالاعمال  الوجه  وحسب   ،على 

اصول   وحسب  والمواصفات    الصناعة الشروط 

 وتعليمات لجنة الاشراف. 

 10000 5000 2 الوحدة 

عازلة   10 طبقة  وعمل  توريد  المسطح   للأسقف بالمتر 

بيتومنيه سمك   لفائف  بواسطة  المياه  لتسرب   4مانعة 

ما   او  بركوبمم  الشرائح    ى عل سم  15  يماثلها  بين  الاقل 

سم. وقبل   10الحائط بارتفاع لا يقل عن    على وزرة    وعمل

و  سلك  بفرشاة  جيدا  الاسطج  تنظيف  يجب  العزل  بدء 

وتنظي بالماء  بالهواء  غسلها  باستخدام   المضغوط فها 

من نظافتها وخلوها من اي مواد قد   للتأكدالكومبرسور  

يشمل   تعوق من كفاءة التصاق المواد العازلة و السعر

اللصق بمونة   معتمدة( ويتمتركيب بلاط اسمنتي )عينة 

متر 

 مربع 

50 350 17500 
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كجم اسمنت لكل متر مربع رمل وتعتمد  350مكونة من  

ال  العينة لجنه  من  التنفيذ  التوريد وطريقة  قبل  اشراف 

ماوالتنفيذ   كل  عمل  كامله    لانهاءيلزم    ويجب  الاعمال 

الاكمل الوجه  والمواصفات   على  الشروط  وحسب 

 الإشراف.  لجنةعة وتعليمات وحسب أصول الصنا 

شبكة   11 وعمل  المياه    للمياهتوريد  مدخل  الادارة  داخل 

باستخدام   الادارة  داخل  مبني  بكل  وربطها  العمومي 

تغيير   مع  بوصة  قطر  بروبلين  البولي  يلز مواسير    م ما 

عل والمحابس  والوصلات  الدخلات  تكون   ى من  ان 

ا  الموردةالخامات   إنتاج  من  المعتمدة ومن  الانواع  جود 

يشمل    الجودةالشريف ما يماثلها في    او  BRمحلي مثل  

حصان ماركة كالبيدا  2.5السعر توريد وتركيب ماتور مياه 

السعر عمل   ى او ما يماثلها من اجود الانواع ومحمل عل

اجود  من  تشغيل  ومفتاح  بسلك  الكهربائية  التوصيلات 

لنهو الاعمال كامله مما    مما يلز ويجب عمل كل    الأنواع

والموا الشروط  وحسب  اصول جميعه  وحسب  صفات 

 وتعليمات لجنة الاشراف.  الصناعة

 45000 45000 1 الوحدة 

)عينة   12 جندولا  رخام  وتركيب  توريد  المسطح  بالمتر 

ان يتم التركيب   على سم    4معتمدة( عرض متر وسمك  

كوابيل عل  باستخدام  الحديد  زوايا    ى من  سم  3شكل 

التشميع والجلي    سم3* متر شامل  والتلميع كل نصف 

بارتفاع    وتركيب الحائط  جنب  سمك  10مرايه  سم   2سم 

كل   عمل  يلز مع  جميعه    مما  مما  كامله  الاعمال  لنهو 

اصول   وحسب  والمواصفات  الشروط   الصناعةوحسب 

 وتعليمات لجنة الاشراف. 

 14400 600 24 2م

عدد   13 وتركيب  توريد  حديد    2بالوزن  الباب للإباب   دارة: 

الثاني مقاس   300*  300الاول مقاس   سم تقريبا والباب 

سم تقريبا عبارة عن حلق و ضلفتين والصاج   250*  250

سم وتركيب عواض زوايا    3المستخدم لا يقل سمكه عن  

 ىسم والسعر يشمل اعمال الدهانات وه  50حديدة كل  

وجهين   عن  الزيت عبارة  بوية  ووجهين  البرايمر  من 

ويجب عمل والمقابض والترابيس والمفصلات  والكالون  

ما كامله    لانهاءيلزم    كل  الاكملالاعمال  الوجه   ،على 

 تعليمات لجنة الاشراف. حسب اصول الصناعة وو

 32000 40 800 كجم 

ارضي   14 حوض  عمل  م   1*1*1صافية    بأبعادبالمقطوعية 

و  وتشمل الحفر  وتوصيل الاعمال  والعزل  الخرسانة 

بوصة  2قطر   UPVCال مواسير الصرف للحوض من خل

 8000 8000 1 الوحدة 
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حنفية    ى ال وعمل  صرف  غرفة  الحوض    ءللملي اقرب 

بوصة   بالمياه قطر  بروبلين  البولي  مواسير  خلال  من 

ومحمل علي البند القطع الخاصة من محابس وحنفيات 

وخلاقة   وتيهات  وكيعان  الاكمل وجلب  الوجه   على 

وتعتمد  و التثبيت  وسائل  التنفيذ    العينةكذلك  وطريقة 

ويجب    من والتنفيذ  التوريد  قبل  الاشراف  ويجب لجنه 

 على الوجه الاكمل الاعمال كامله   لإنهاءيلزم   عمل كل ما

اصول   وحسب  والمواصفات  الشروط   الصناعةوحسب 

 . الاشراف لجنةوتعليمات 

 582200 ه الاجمالي بالجني

 یعتمد                                                                          

 بالقاهرة  البيطري الطب مدیریة الوزارة مدیر وكیل

 دكتور/ صبري زينهم عكاشة       

 


