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Sakiya | Art | Science | Agriculture  

REQUEST FOR PRICE OFFER 

Renovation work for Upper House/ Zalatimo Estate/ Ein Qiniya 

 

 

 

 

 

 

Sakiya | Art | Science | Agriculture is supported by the A. M. Qattan Foundation 
through the ‘Visual Arts: A Flourishing Field’ Project, funded by Sweden
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 12/11/2018التاريخ : 

 

 

 

، على الراغبين عليهو أدناه جدولالالمذكورة في المواصفات حسب  عمل أعمال ترميم تود شركة ساقية

بالمشاركة يمكنكم تعبئة عرض السعر لألصناف المدرجة في الجدول أدناه و حسب المواصفات 

   المطلوبة.

 الشروط الواجب توافرها في الشخص المتقدم لعرض السعر: 

  يجب أن تكون األسعار بالشيكل وشاملة لضريبة القيمة المضافةVAT   او ضريبة الدخل. 

  على األقل من تاريخ التقديم. ينأن تكون األسعار سارية المفعول لمدة شهريجب 

  17/11/2018موعد للتقديم السبت اخر. 

 عبر البريديجب ان تقدم عروض االسعار :sahar@sakiya.org 
 أو باليد في مكتب ساقية في عين قينيا.

 
 

 :مالحظات هامة 
 إبداء أسباب.غير ملزمة بأقل األسعار دون  شركة ساقية -

 
 

 و شكرا لتعاونكم

mailto:sahar@sakiya.org
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 الوحدة وصف األعمال  رقم البند
سعر الوحدة 
)مصنعية 

 فقط(
 العطاء

  

Item (Description) Unit UNIT  Total Contract 
  

No.     Rate ILS المجموع   الكمية 
  

           األعمال المدات واالعمال الخرسانية : 1

1-1 

حفر وإزالة وتعزيل المدات التالفة والمهترئة )فقط( سواء كانت 
وحيثما  R1,R2,R3جيرية أو إسمنتية من أسطح الغرف 

سم عن 20يطلب المهندس المشرف بحيث يكون الحفر أقل ِب 
المستوى الحالي أو حتى ظهور الريش، يكون الحفر يدوي 
وذلك بعد عمل البند األول في القصارة )بند التحشية وتعبئة 

 الحلول(.

m²   130   

  

1-2 

سم  10داخلية بسماكة  مدة  اسمنتية أرضيةأجور تنفيذ أشغال 
وتصليح الداخلي  R4,R6لغرفة البئر والحمام والممر 

R1,R2,R3 (15  )متر مربع تصليح 
m²   40   

  

1-3 

لسقف البيت )سقف الغرف  جيريةأجور تنفيذ أشغال مدة 
R1,R2,R3) 

 حسب دليل رواق
m²   130   

  

1-4 
لسقف الغرف   مدة ميالن اسمنتية أجور تنفيذ أشغال 

   m²   10 (R4الخارجية و سقف غرفة البئر  )سقف الغرف 
  

  
"االعمال الخرسانية  1مجموع جدول الكميات واالسعار رقم 

 ينقل الى خالصة صفحة المجاميع
        

  

           أعمال القصارة : 2

2-1 

أجور تنفيذ أشغال نجف القصارة اإلسمنتية او القصارة القديمة 
بعد موافقة المهندس المشرف الخطية من الجدران  R2لغرفة 

 حيثما يطلب المهندس المشرف
m²   55   

  

2-2 

 اعمال قصارة تقليدية  )جيرية(: 
وحيثما يطلب   R5أجور تنفيذ أشغال قصارة سقف الممر 

المهندس المشرف قصارة تقليدية بمونة جير هوائي وذلك 
حسب "دليل رواق لصيانة وترميم المباني التاريخية في 

فلسطين". وبالنسب التي يطلبها المهندس المشرف. يشمل 
العمل نجف القصارة اإلسمنتية أو القصارة المهترئة وال تحسب 

ية على أعمال النجف. عالوة لذلك يطلب موافقة المهندس الخط
 تكون الكيلة هندسية.

m²   12   

  

2-3 

سقف وجدران الغرفة  R4سقف أعمال قصارة اسمنتية :  
R6 وارضية المدخل ,C1 .   أجور تنفيذ أشغال ثالث وجوه

قصارة إسمنتية ويشمل العمل الزوايا والشبك وكل ما يلزم 
 إلنجاز العمل، وتكال األعمال هندسيا.

m²   60   

  

  
 " اعمال القصارة " 2مجموع جدول الكميات واالسعار رقم 

 ينقل الى خالصة صفحة المجاميع
        

  

           أعمال الكحلة وبناء الحجر: 3

3-1 

قص   -1أجور تنفيذ أشغال إعادة بناء حجر ويشمل ذلك: 
وخلع األشجار من الواجهات بعد رشها بالمبيدات المناسبة 

أسبوع وخلع الجذور حسب توصيات المهندس. واالنتظار مدة 
فك وإعادة بناء الحجر عند اللزوم باستخدام المونة الجيرية.  -2
حقن الحوائط والشقوق وتشبيعها بالمونة الجيرية حسب  -3

 دليل رواق

LS   1   
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3-2 

 الكحلة التقليدية للواجهات الحجرية للبناء: 
للواجهات الحجرية الخارجية للبناء و أجور تنفيذ اعمال كحلة 

R5 وR6+7 وR4 وR8  وفقا لما هو وارد في دليل رواق
لصيانة وترميم المباني التاريخية في فلسطين أو بتجربة الكحلة 
المناسبة ، وذلك باستخدام مونة جيرية مكونة من كسر الحجر 
الجيري وكسر الفخار والرمل والجير حسب مواصفات دليل 

ات المهندس ، والسعر يشمل أيضا: ازالة الكحلة رواق وتوصي
القديمة الضعيفة و القابلة لالزالة بسهولة  ، وتنفيذ كل ما يلزم 

إلتمام العمل بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات 
المهندس المشرف ضمن حدود العقد.  والكيل هندسي بالمتر 

 المربع للمرتسم الشاقولي للواجهات المنفذة.

m²   400   

  

3-3 

تنظيف الواجهات الحجرية للبناء بالماء وبمادة بيكربونات 
أجور تنفيذ أشغال تنظيف الواجهات الحجرية للبناء االمونيا:

من الجهة الخارجية بالماء ومادة بيكربونات االمونيا حسب ما 
هو موضح أدناه ووفقا لما هو وارد في دليل رواق لصيانة 

في فلسطين، وتنفيذ كل ما يلزم إلتمام وترميم المباني التاريخية 
العمل بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس 

المشرف ضمن حدود العقد. والكيل هندسي بالمتر المربع 
 2كغم/سم7,5لغاية  بالماء النقي المضغوطللواجهات المنفذة.

وبدون ايه اضافات، والسعر يشمل أيضا ازالة الفطريات 
يتم تات عن الجدران وحقنها بالمبيد النباتي. والطحالب والنبا

 وال تحسب أي عالوة. 3-3تحميل هذا البند على بند الكحلة 

m² X 400 X 

  

  
"اعمال الكحلة  3مجموع جدول الكميات واالسعار رقم 

 وتنظيف الحجر "
 ينقل الى خالصة صفحة المجاميع

        
  

           المجموع النهائي  بدون البنود االضافية  

x اعمال إضافية           

x-1 
 (R5,R6,R7لسقف الغرف ) جيريةأجور تنفيذ أشغال مدة 

 حسب دليل رواق
m²   50   

  

x-2 

سقف و جدران أجور تنفيذ أشغال أعمال قصارة اسمنتية :  
قصارة اسمنتية ثالث وجوه قصارة  . R1,R2,R3الغرف 

إسمنتية ويشمل العمل الزوايا والشبك وكل ما يلزم إلنجاز 
 العمل، وتكال األعمال هندسيا.

m²   188   

  

         مجموع جدول الكميات واالسعار  " اعمال اضافية"  
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 مبلغ العطاء االجمالي  الفترة الزمنية للتنفيذ

  

 

 

 

 

 معلومات المتقدم بعرض السعر:

 

 ----------------------------------------:اإلسم
 

 --------------------------------------التوقيع :

 ----------------------------------رقم الهاتف: 
 


