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 : المشروع 

 صيانة و تأهيل لعدة مدارس و عيادات في نابلس و سلفيت اعمال

 (تلفيت، يتما، الساوية، ياسوف ، بزاريا، برقة، طلوزة، فرخة،سالم ،عصيرة القبلية، دير الحطب، عوريفجالود، مجدل بني فاضل، قصرة، ) 

  

 موقعالمحضر االجتماع التمهيدي وزيارة 

 

)جالود، مجدل بني فاضل، قصرة، عصيرة القبلية، دير الحطب، عوريف،  تمت زيارة المواقع :  17،18/6/0202،،1بتاريخ 

 بحضور المقاولين التالية أسماؤهم: سالم، بزاريا، برقة، طلوزة، فرخة، ياسوف، الساوية، تلفيت، يتما(

 االسم الرقم

 شركة األمل 1

 شركة ماتركس 0

 شركة برذرز للمقاوالت 3

 شركة جعفر محفوظ 4

 شركة الجبالي للمقاوالت ،

 شركة سامر ربايعة للمقاوالت 6

 

 .والرد على استفسارات المشاركين العطاءبخصوص  اإلجراءاتتوضيح بعض  تم وقع المشروع احيث قام الحضور بزيارة مو
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وبحضور المقاولين والمهندس  17،18/6/0202،،1تعديالت على جداول الكميات نتيجة الزيارات الميدانية بتاريخ أوالً : 

 االستشاري والمستفيد والرؤيا العالمية:

 مدرسة جالود المختلطة: .1

 :3رقم البند  -

 يضاف التعديل التالي:

بخصوص المدة األرضية يشمل السعر توريد وفرد ودحل طبقة بيسكورس اسفل المدة األرضية سمكها ال يقل عن 

سم بعد الدحل وكذلك يشمل صقال وتنعيم المدة األرضية بطريقة ميكانيكية ومتقنة الستقبال طبقة المطاط  02

 ن المسلح.لبند بالمتر المكعب للباطوضمن ا فوقها، وتبقى طريقة الكيل كما هي 

 

 ) بالط التيرازو( ويستبدل بالبند التالي: 4يلغى البند رقم  -

بالطات حسبما ورد بالمخطط  روالت او فوق المدة األرضية للقاعة اجور وتكاليف تقديم وتركيب بالط مطاطي

يعادلها عازل ومقاوم للحريق وسهل  أو ما أوروبيةملم  من أجود األنواع  صناعة 0.2*  02*02والبالط قياس 

التنظيف، خالي من العيوب ، المقاس مربع تماماً  واللون المطلوب فاتح وغامق وحسب اختيار المهندس المشرف 

من نفس الموديل ، و تقدم عينات للموافقة عليها قبل التبليط ، والسعر يشمل المادة الالصقة الخاصة الالزمة للتثبيت 

سم وبحيث يطابق حلول  02كة الصانعة، والسعر يشمل البانيل من نفس نوع البالط بارتفاع حسب تعليمات الشر

البانيل مع حلول البالط األرضي  وجميع ما يلزم النجاز العمل. والكيل هندسي صافي من وجه البانيل بدون 

الط، يقة تشكيل الوان البالبالط يظهر طر ألعمالعالوات على مساحات البانيل وعلى المقاول تقديم مخطط تنفيذي 

 .لمخططات وتعليمات المهندس المشرفكل ذلك حسب المواصفات وا

 0: موحدة البند

 72:  كمية البند

 

 يضاف بند جديد: -

 00 رقم البند :

في الممر الذي سيصل بين البناء القائم للمدرسة والقاعة الجديدة  أجور وتكاليف تقديم وتركيب باب حديد فاصون اسم البند:

مع الكاوتشوك مع صاج كبس على  "1.5من درف أو بدون بندات مقطع  الباب حسب عرض الكوريدور القائم قياس درفتين

حلق الصاج مجلفن  و فتح الباب ومعالجة الجوانب والتركيب وجميع ما يلزم ملم لكل وجه والسعر يشمل 1.5 الوجهين سماكة

اجود االنواع و حسب المواصفات الفلسطينية والجريالت ودهان زياتي  ملم والمفصالت واأليدي والبيش والغال من0سماكة 

وجهين عدا وجه التأسيس وتفقيد معجون ووجه أندركوت كما ويشمل السعر وضع مرد ماء  وكل ما يلزم حسب المخططات 

 .والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

 .0 ،مقطوع :  الوحدة والكمية
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  :لجميع المواقع .0

 "Woven Tiles"  :البالط المطاطييضاف لوصف  -

 

 عيادة عوريف: .3

 يضاف: 11للبند رقم  -

 الالقط والمستقبل بالجودة والثمن شامال مااو ما يضاهيه Samsungاو  LG" من نوع 20" ويكون قياس الشاشة 

 وموافقة المهندس المشرف". مع جميع ما يلزم الحمالة المتحركة والتركيب والتشغيل حسب األصولو

 

 بند جديد: إضافة -

 00رقم البند: 

نخب اول اسباني او  للجدران للواجهة من جهة الخزان سيراميكتوريد وتركيب بالط  ر وتكاليفأجو اسم البند:

ويشمل ايضا  تهيئة الواجهة لتركيب البالط الجديد فوق منسوب المطاط بالجودة والثمن وخاٍل من العيوب ما يعادله 

الالصقة حسب الحاجة والترويب  بواسطة روبة جاهزة بما يتطابق مع مواصفات  والمونة خلف البالط او المادة

وجميع ما يلزم التمام العمل حسب التنظيف يشمل السعر أيضا  أو ما يعادلهما و (MAPEI)روبة فوسروك او

 .(قبل التوريد ى البالط)تقدم عينات للموافقة عل األصول وحسب مواصفات المهندس المشرف.

 0م البند:وحدة 

 00كمية البند: 

 

 :عيادة عصيرة القبلية .4

 :6بند رقم ال -

 تستبدل البرادي المذكورة ببرادي قماش من نوع جيد ملون بالوان زاهية ورسومات تالئم غرفة األطفال.

 :13بند رقم ال -

لحة وتهيئتها المسمن الشمولية يلغى إعادة التبليط ببالط تيرازو ويضاف الى الشمولية صقل وتنعيم المدة األرضية 

 لتركيب البالط المطاطي مع مراعاة المناسيب الصحيحة.

 

 عيادة سالم: .،

 :4البند رقم  -

 .وال تدفع عالوات اضافية على ذلك يراعى ان يكون ارتفاع منسوب المظلة اعلى من سطح شبابيك البناء المجاور

 

 عيادة دير الحطب: .6

 )تركيب البرادي(: 7يلغى البند رقم  -

 : حمالة شاشة العرض.00رقم يلغى البند  -



                                              

 

Page 4 of 5 

 

 عيادة بزاريا: .7

 إضافة بند جديد : -

 02رقم البند: 

ثمن بالجودة والنخب اول اسباني او ما يعادله  للجدران سيراميكتوريد وتركيب بالط  ر وتكاليفأجو اسم البند:

ويشمل ايضا  تهيئة الواجهة لتركيب  فوق منسوب المطاط شامال خلع البالط القائم فوق المجلىوخاٍل من العيوب 

والمونة خلف البالط او المادة الالصقة حسب الحاجة والترويب  وفك وإعادة تركيب حلق الشباك  البالط الجديد 

يشمل السعر أيضا  أو ما يعادلهما و (MAPEI)بواسطة روبة جاهزة بما يتطابق مع مواصفات روبة فوسروك او

)تقدم عينات للموافقة  التمام العمل حسب األصول وحسب مواصفات المهندس المشرف.وجميع ما يلزم التنظيف 

 والبالط يكون  للواجهه حيث المجلى والمقابلة لها والواجهة الخارجبة والكيل هندسي. (قبل التوريد ى البالطعل

 0م وحدة البند:

 02كمية البند: 

 

 عيادة برقة: .8

 يستبدل قاطع الطوب بالجبص مع الغاء القصارة. :1البند رقم  -

 م 5.7وطول  0.2بارتفاع  ملم ملبسة من الجهتين 00.7توريد  وتركيب قسامات داخلية من ألواح جبص سماكة 

 2.0سم وسمك )  2، حسب والمواصفات والسعر يشمل بروفيالت الصاج المغلفن عرض )او حسب قياس الفراغ(

العمودي والبراغي المغلفنة  واالشرطة الكاتمة ، وحزام المطاط لمنع نفاذ الصوت سم باألتجاه  02ملم ( كل 

السعر يشمل إزالة الباب والحلق  سم وعمل الفتحات الالزمة للمخارج بكافة انواعها  و 7والصوف الصخري سمك 

 يطه بعد االغالق وجعلهاعمال التهيئة لالزمة الغالق الفتحة لمعالجة جوانبه ومح جميعالقائم ومعالجة الجوانب و

 .جاهزا العمال الطراشة وجميع ما يلزم كامال حسب المواصفات والمخططات وموافقة المهندس

 

 عيادة طلوزة: .9

 : 6يضاف الى شمولية البند رقم  -

أجور وتكاليف توريد وتركيب بالط سيراميك نخب اول اسباني او ما يعادله بالجودة والثمن وخاٍل من العيوب  "

ويشمل ايضا  تهيئة الواجهة لتركيب البالط الجديد والمونة خلف البالط او المادة  سم 02لى بارتفاع المجفوق 

( MAPEIالالصقة حسب الحاجة والترويب  بواسطة روبة جاهزة بما يتطابق مع مواصفات روبة فوسروك او)

األصول وحسب مواصفات أو ما يعادلهما و يشمل السعر أيضا التنظيف وجميع ما يلزم التمام العمل حسب 

 .المهندس المشرف. )تقدم عينات للموافقة على البالط قبل التوريد
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 : ال يوجد المقاولين والرد عليها تثانيا: استفسارا

 

 


