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�U ) بالمتر المربع توريد وتركيب بـــــــــ�ط سيراميك كليوباترا او ما يماثله

فرز اول ) ل1رضيات باللون المطلوب ومن عينة معتمدة قبل التوريد 

وسطح بارز ومنقوش ومانع ل�نز8ق والبند يشمل سقى اللحامات بلبانى 

اسمنت ابيض والسعر يشمل اعمال ازالة الب�ط القديم ونقل المخلفات الى 

المقالب العمومية على ان يتم نھو العمل حسب ا8صول الفنية وتعليمات 

المھندس المشرف .

٥م٢ مقاس ٣٠× ٣٠ سم لدورات المياه      ( خمسة  )

بالمتر المربع  توريد وتركيب سيراميك مزجج ملون لحوائط الحمامات 47

وبمقاسات ٢٠×٣٠ سم  ويتم التركيب شرح البند السابق والسعر يشمل 

اعمال ازالة الب�ط القديم ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ويتم التنفيذ 

طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المھندس المشرف  .

٣٠م٢مما جميعة بالمترالمربع (  ث�ثون  )

بالمتر المسطح توريد وعمل دھانات ببوية الب�ستيك الجاھزة  للحوائط �4

واGسقف مكونة من وجه تحضيرى من زيت بذرة الكتان المغلى وسكنتين 

معجون افقى وراسى مع الصنفرة بوجه ببوية الزيت والزنك كبطانة مع 

التلقيط بالمعجون والصنفرة ووجھين ببوية الب�ستيك الجاھزة باللون 

المطلوب و8يسمح بتخفيف أو مزج ا8لوان على أن يتم اعتماد عينات 

البوية قبل التنفيذ والسعر يشمل إزالة الدھان القديم على أن يتم نھو العمل 

حسب المواصفات وا8صول الفنية المتبعة وتعليمات المھندس المشرف .

١٧٠م٢مما جميعة بالمترالمربع ( مائة وسبعون  )
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ا8عمال الصحية

م�حظات :

** محمل على ثمن ا8جھزة الصحية توريد وتركيب محبس عمومى بارد 

وساخن لكل دورة مياه
** يتم التنفيذ طبقا للمواصفات المرفقة ويعتبر الكود المصرى 8عمال 

تصميم وشروط التنفيذ لھندسة التركيبات الصحية للمبانى جزء مكمل 

لمواصفات ا8عمال
** فئة ا8جھزة الصحية وكذا فئة مواسير التغذية ( بارد وساخن ) بالمياه 

ومواسير الصرف محمل عليھا اعمال التجارب وا8ختبارات بالموقع بعد 

التركيب
** على المقاول تقديم عينات 8عتمادھا من جھة ا8دارة لجميع ا8جھزة 

الصحية ال�زمة
** جميع توصي�ت الصرف  والتغذية ( للمياه الساخنة والبادرة ) 

والتھوية بجميع ا8جھزة الصحية داخل الدورات تحمل ثمنھا على فئات 

ھذه ا8جھزة حتى القوائم الراسية خارج الدورة بالنسبة ل�دوار المتكررة 

وحتى الجاليتراب او غرفه التفتيش بالنسبة للدور ا8رضى

بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدى  من ماركة معروفة ( ليسكو او 44

مايماثله) ومعتمد وبكامل المشتم�ت من صرف وتغذية وخ�ط وخ�فه 

والسعر يشمل إزالة القديم وتقديمه للجھة المالكة على أن يتم نھو العمل  

طبقا ل�صول الفنية المتبعة وتعليمات المھندس المشرف

١بالعددمما جميعه بالعدد (   واحــــــــد  )

بالعدد توريد وتركيب مرحاض افرنجى ذو صندوق طرد واطى من ماركة 46

معروفة (ليسكو أو مايماثله ) ومعتمدة والسعر يشمل جميع ما يلزم من 

تغذية وصرف حتى خارج الدورة والسعر يشمل إزالة القديم وتقديمه 

للجھة المالكة على أن يتم نھو العمل حسب ا8صول الفنية المتبعة 

وتعليمات المھندس المشرف

١بالعددمما جميعه بالعدد (   واحــــــــد  )
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بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضية ب�ستيك  بغطاء وقطر مخرخة ٧٥مم 49

من عينه معتمدة قبل التركيب وحسب ا8صول الفنية المتبعه

٢بالعددمما جميعه بالعدد (     إثنين   )

4F لزوم اعمدة الصرف U.P.V.C بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير

ومحمل على الفئة الكيعان والمشتركات وخ�فه طبقا ل�صول الفنيـــــة 

المتبعـه وبحيث تكون ا8عمـــــدة 8تعــــوق دخــــول السيارات أسفل 

المبنى .

مما جميعه بالمتر الطولى

٥م/ط مواسير قطر٤ " 8يقل السمك عن ٤.٥ مم        ( خمسة )

4V بالمتر الطولى توريد وتركيب شبكة مواسير مياه للتغذية من البولى

برويلين P.P تركيب تحت ا8رضية او فوق الحوائط داخل دكتات او 

مدفونه داخل الحائط كاملة بالقطع المخصوصة من كيعان ومشتركات 

وخ�فه ونھو العمل طبقا ل�صول الفنية المتبعه

مما جميعه بالمتر الطولى

١٠م/طأ - مواسير قطر ١"              (   عشرة   )

١٠م/طب - مواسير  قطر ٤/٣"         (   عشرة   )

4W بالعدد توريد وتركيب محبس سكينة من عينة معتمدة كامل بجميع

مشتم�ته وذلك طبقا 8صول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات 

المھندس المشرف .

مما جميعه بالعدد

١بالعددأ - محبس قطر ١"       (   واحـــــد    )

٢بالعددب - محبس قطر ٤/٣"     (   إثنين     )
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4; U.P.V.C بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير انحدار من الب�ستيك

8عمال المجارى تحت ا8رض وكاملة بالقطع المخصوص والمواسير انتاج 

شركة مصر الحجاز او ما يماثلھا وتكون مطابقة للمواصفات ا8لمانية  

وذلك طبقا 8صول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المھندس 

المشرف .

مما جميعه بالمتر الطولى

١٠م/ط   مواسير قطر ٥ "  8يقل السمك عن ٧ مم        ( عشرة )

4U بالعدد توريد وتنفيذ غرفة تفتيش من الطوب الطفلى المخرم ومحمل على

البند اعمال البياض والعزل ومجارى المياه والتوصي�ت وكافة ما يلزم 

ليكون العمل كام� وحسب تعليمات المھندس المشرف وغطاء الزھر 

٦٠كجم

مما جميعه بالعدد

١بالعدد مقاس داخلى ٦٠×٦٠سم وعمق مناســــــــــــب   (   واحــــــد  )

أعمال الكھرباء

بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع من الصاج الثقيل ومدھونة بدھان �

الكترستاتيك ومزودة بباب مفصلى وكالون وجوان مطاط وتثبيت اللوحة 

حسب اGصول الفنية وجميع ما يلزم Qتمام العمل يركب عليھا اPتى : -
عدد ١ مفتاح أتوماتيك ٤٠ أمبير أحادى

عدد ٤ مفتاح أتوماتيك ١٠ : ٢٥ أمبير أحادى

١بالعددمما جميعه بالعدد ( واحـــــــــد )

بالمتر الطولى توريد وتركيب خط تغذية من موص�ت نحاس معزول بقطاع 4

٣ × ١٠ مم٢ من اللوحة إلى أقرب مكان للتغذية شام� المجرى الحاوى 

وجميع ما يلزم Qتمام التوصيل
٣٠م/طمما جميعه بالمتر الطولى ( ث�ثون )

بالعدد توريد وتركيب مخرج إضاءة أو مروحة سقف أو مأخذ والسعر 6

يشمل الموص�ت بقطاع ٢× ٢ مم٢ نحاس وما يخص المخرج من الدائرة 

العامة بنفس القطاع والمواسير وجميع اGعمال التكميلية والوجه من 

البكاليت حتى لوحة التوزيع
١٠بالعددمما جميعه بالعدد ( عشرة  )
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بالعدد توريد وتركيب كشاف فللورى مصنوع من خامات الب�ستيك المعالج 9

ضد الرطوبة واGتربة يحتوى على ٢ وحدة فللورية × ٣٦ وات
٤بالعددمما جميعه بالعدد ( أربعة  )

F بالعدد توريد وتركيب شفاط ٦٠٠ قدم ٣ / د ( ٢٢٠ فولت ) ويحمل على

السعر الخط المغذى وجميع ما يلزم للتركيب حتى لوحة التوزيع
١بالعددمما جميعه بالعدد ( واحــــــد  )

ملحوظة ھامة
يتم التنفيذ طبقا لTعتماد المتاح ( أعمال متكاملة ) ***

وتعليمات الجھة المالكة
الكميات الموضحة بالمقايسة التقديرية تعتبر كميات ***

تقريبية والعبرة بالكميات التى سوف تنفذ على الطبيعة 
بعد الكشف والترميم ٠
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