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***

الجملةالفئةالكمية الوحدةبيان ا�عمالم

١

بالمتر المربع توريد وتنفيذ دھان ببوية ب�ستيك للحوائط مع 
ازالة الدھانات القديمة ويكون الوجه التحضيري بمحلول 

مركب من زيت بذرة الكتان المغلى والنفط مع اضافة 
المجففات ال�زمة ويتم البدء فيه سيكينة معجون من النوع 
الجاھز فى عبوته ا9صلية ثم يتم تنفيذ الوجه ا9ول ببوية 
الب�ستيك والوجه الثانى بالرولر مخففا ثم الوجه ا9خير 
بالرولر بعد ساعتين من الوجه الثانى ببوية الب�ستيك 

والتنفيذ طبقا لتعليمات ومعد9ت الشركة المنتجة وعلى ان 
تعتمد العينة قبل التوريد

٢٠٠م٢مما جميعه بالمتر المسطح (مائتين )

بالمتر المسطح توريد وتركيب اسقف معلقة من ا9رمسترنج 
سمك 9 يقل عن ١٦ سم من ترابيع من ا9لياف السيلوزية 
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٢

سمك 9 يقل عن ١٦ سم من ترابيع من ا9لياف السيلوزية 
يتم تركيبھا على د9يات حرف Tمن ا9لمونيوم ومعلقة 

بواسطة مسامير فيشر والبند يشمل جميع مستلزمات تعليق 
وقطاعات ا9لمونيوم على ان يتم العمل طبقا للمواصفات 
الفنية واصول الصناعـــــة  وتعليمات المھندس المشرف

٢٠م٢مما جميعه بالمتر المسطح (عشرين )

٣
بالعدد توريد وتركيب طقم حمام شامل مما جميعة من ماركة 
معتمدة على ان يتم العمل طبقا للمواصفات الفنية واصول 

الصناعـــــة  وتعليمات المھندس المشرف

١بالعددمما جميعه بالعدد(واحد)

٤
بالعدد توريد وتجليد فيبر ل�بواب مع دھان ببوية الزيت 

باللون المطلوب على ان يتم العمل طبقا للمواصفات الفنية 
واصول الصناعـــــة  وتعليمات المھندس المشرف

٤بالعددمما جميعه بالعدد (اربعة )

٥
بالمتر المسطح توريد وتركيب ستائر للشبابيك على ان يتم 

العمل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعـــــة  
وتعليمات المھندس المشرف

٣٠م٢مما جميعه بالمتر المسطح  (ث�ثين )
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٦
بالعدد توريد وتركيب كشاف اضاءة مقاس ٦٠ *٦٠ سم 
طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعـــــة  وتعليمات 

المھندس المشرف

٨بالعددبالعدد ( ثمانية  )
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