
 

 
 

1.1. UNICEF Egypt and the Ministry of Youth and Sports (MoYS) have been implementing successfully a 

skills development and career guidance programme namely: ‘Meshwary’ (My Journey) Project for 

adolescents and young people (10-24 years old) as a response to the social and economic exclusion and 

lack of career opportunities many young people face. A comprehensive process to review and improve 

the ‘Meshwary’ Project is currently underway. One of the main approaches towards this improvement is 

the establishment of innovation labs. To promote a culture of self-employment among young people, 

UNICEF is currently planning to pilot the “Innovation Labs Model” to provide in-depth support to young 

people to start their businesses/careers. This support includes providing technical capacity building to 

young people through experts and mentors in the relevant field, networking with different stakeholders 

in the ecosystem including incubators, accelerators and other actors. The UNICEF Adolescent 

Development and Participation (ADAP) team, jointly with MOYS, selected El-Waily youth center for 

the establishment of an Innovation Lab. The selected youth center is located in a close proximity of Cairo 

downtown, and as such the Innovation Lab will serve a vast range of Egyptian and non-Egyptian youth, 

and contribute to their economic empowerment. The Innovation labs will create a hub to equip youth with 

skills,   tools,   and   resources   as   well    as    linking    youth    to    investors    and    incubators.    The 

Innovation Lab will also be a place where different potential start-ups can access technical support, and 

receive guidance and mentorship in addition to networking opportunities. 

 
1.2 Within the above intervention, UNICEF seeks to hire a contractor/s to conduct simple rehabilitation and 

accessibility works for the targeted space for the Innovation Lab within El Waily youth center. 
 

2.1 Simple rehabilitation includes repairing doors, windows, flooring, wall plastering, paintings, 

bathroom and WASH facilities and lighting. Also includes similar activities that do not include 

de/construction of building. 

2.2 Youth Center is a space with two floors and approximately three rooms. 

2.3 Contractor a person or firm that undertakes a contract to provide materials or labour to perform a 

service or do a job. 

2.4 Tender means the bid submitted upon invitation to tender. 

2.5 Bidder means the individual, company or group of joint companies that have submitted an offer based 

on the invitation to tender. 
 

3.1 Objective: conduct simple rehabilitation of the physical environment of El-Waily youth center to be 

used as an Innovation Lab. 

3.2 Nature of works and location: Simple rehabilitation in El-Waily youth center in the governorate of 

Cairo. 

3.3 Division of project into lots: The project is geographically divided into one (1) lot: Lot 1 includes all 

rehabilitation work required for El-Waily youth center to become an Innovation Lab 

Table 1: List of lots and scope of work 

Lot 

# 
Space # Governorate District Space Name 

Renovation 

works 

 

1 1 Cairo El-Waily 
El-Waily Youth 

Center 
1 

 

 

3.4 General specifications: The Works will be carried out in accordance with the Drawings, Bill of 

Quantities and Technical Specifications provided under Annex E: Technical Documents and in 

accordance with all construction standards applicable in Egypt. 

BACKGROUND 

DEFINITION 

SCOPE OF WORK 



3.5 Site visit: Potential Bidders are required to join a site visit to El-Waily youth center on 26 

January 2021 to get familiar with site conditions that may affect their Proposals. Potential Bidders are 

expected to make their own arrangements to visit the site. UNICEF shall accept no excuse or claim 

whatever from the Selected Contractor for not knowing or being able to properly evaluate the site 

condition and assess the equipment, local material, local labour, etc. requirements for the Works to be 

carried out. Questions should be submitted in writing to UNICEF in accordance with instruction 

provided under the RFP. 

3.6 Greening and accessibility: All construction and rehabilitation works implemented directly or 

indirectly by UNICEF shall be in line with the Organization’s commitments towards Accessible 

Buildings and achieving Climate Neutrality by 2020, as per DFAM/PROCEDURE/2018/001 on Eco- 

friendly and Inclusive Access in UNICEF Premises and Operations, CF/EXD/2017-004 on 

Accessibility in UNICEF’s Programme-Relegated Construction, and Decision Memo: UNICEF Climate 

Neutral Strategy, 26 May 2015. 

All work Drawings, BoQs and technical specifications are complying with the comply with UNICEF 

Accessibility technical Card Approved by the headquarter. and we use the same technical 

measurements and specification of (curb Ramp, Handrail, Handles, Bathrooms toilet and other 

rehabilitation elements). 

3.7 Other Considerations: 

The work at the youth center should to be under the supervision and permission from the Ministry of 

Youth and Sports and with the full coordination with the Ministry and the youth center’s management 

or relevant officers at the governorate. Also, the Ministry will hire a site engineer to follow up with 

day-to- day supervision and quality insurance. 
 

4.1 The timely completion of the construction work is of utmost importance for UNICEF. 

4.1 The Selected Contractor shall commence on the Effective Date of the Contract, which is the date both 

Parties signed the same and the contract shall be closed upon payment of the final installment of the 

Contract Price. 

4.2 The Selected Contractor will submit the final Project Implementation Plan for UNICEF’s approval 

within seven (7) calendar days of the Effective Date of the signed Contract (see Form 10). 

4.3 Following the above approval, UNICEF in collaboration with the Ministry of Youth and Sports shall 

handover the site(s) to the Selected Contractor within five 10 -15 working days from the Effective Date 

of the signed Contract to enable the Selected Contractor to proceed following the Contract. 

4.4 The Start Date of the Works will be Seven (7) calendar days after the hand-over date mentioned above. 

4.5 The Selected Contractor will commence execution of the Works on the Start Date and shall carry out 

the Works following the Project Implementation Plan submitted by the Selected Contractor and 

approved by UNICEF (see Form 10). 

4.6 The Intended Substantial Completion Date should be no later than Three (3) calendar months from the 

Start Date. Upon UNICEF’s acceptance of Works at Substantial Completion, the Certificate of 

Substantial Completion will be produced. 

4.7 The Selected Contractor shall hand over the Operations and Maintenance manual within 14 (fourteen) 

days of the date of the Certificate of Substantial Completion. 

4.8 The Defects Liability Period is six (6) calendar months counted as from the date of the Certificate of 

Substantial Completion. Upon UNICEF’s acceptance of Works at Final Completion, the Certificate of 

Final Completion will be produced, and the Contract will be closed upon issuing of final payment. 

4.9 UNICEF will issue partial and final payments upon satisfactory completion of each Deliverable. 

4.10 The Potential Bidder may propose additional, or alternative, Deliverables to suit their recommended 

sequencing of the Works and expected cash flow during execution of the Works. UNICEF will consider 

the Proposal as part of the technical evaluation. 

Table 2: Deliverables and Timeframe 

EXPECTED DELIVERABLES AND TIMEFRAME 

https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/UNICEF%20Procedure%20on%20Eco-Efficiency%20and%20Inclusive%20Access%20In%20Unicef%20Premises%20and%20Operations.pdf
https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory%20Framework%20Library/Executive%20Directive%20-%20Accessibility%20in%20UNICEF%27s%20Programme-related%20Construction%20Activities.pdf


 

Deliverable 

# 

 

Scope of deliverable 

Suggested 

payment 

distribution 

 

Timeframe 

1 Completion the following works: 

Bricks works and plastering 

Flooring works 
Wooden doors and windows 

Electricity and plumbing works (infrastructure 

works) 
Sandwich panel ceiling 

 

 

 
30% 

By end of 1st month 

2 Completion the following works: 

Construct the metal ramp 

Electricity and plumbing works (finishing 

works) 

Paintings works 

Marble works 

 

 

40% 

By the mid of 2nd 

month 

3 Supplying the furniture 

Completion of all rehabilitation works in the youth 

center based on the agreed BoQs 

 

20% 

By the mid of 3rd 

Month 

4 Monitoring and testing phase 5% By the end of 3rd 

5 Defect Liability Period sum  

5% 

6 months after 

substantial 

completion 
 

5.1 The Potential Bidder shall provide all the information and documentation requested in this section with 

its Proposal. Failure to submit the information below will disqualify the Potential Bidder. 

5.2 Documents to be submitted in the Technical Proposal: 

▪ The Potential Bidder must be registered construction company in Egypt and have no conflict of 

interest to the Project. Technical Proposals shall include copies of original documents defining the 

constitution or legal status of the company, place of registration, and principal place of business; 

written power of attorney of the signatory of the Contractor to commit the Contract. 

▪ A statement that the company (including all members of a joint venture and Sub-Contractor) is not 

associated, nor has been associated in the past, directly or indirectly, with the Project Manager or any 

other entity that has prepared the design, specifications, and other documents for the Project or being 

proposed as the Project Manage for the Contract. 

▪ Copy of curriculum vitae (Maximum two (2) pages) of key personnel to be involved in the Project, 

such as Contract/Project Manager, Clerk of Works, Foreman. UNICEF may verbally interview the 

key personnel before the commencement of the Project. 

▪ The organizational chart /project management chart. 

▪ The project team has a civil/architecture engineer registered at the Egyptian engineering union. 

▪ Reports on the financial standing of the Potential Bidder, such as profit and loss statements and 

auditor’s reports for the past three years. 

▪ Evidence of adequacy of working capital for the signed Contract (access to line(s) of credit and 

availability of other financial resources). 

▪ Proposed Project Implementation Plan of Works showing the proposed implementation methods, 

quality control strategy, schedule for all the activities in the Works. 

ELIGIBILITY AND QUALIFICATION 



5.3 The Potential Bidder must provide sufficient information in their Proposal to demonstrate compliance 

with the requirements defined by UNICEF. The forms listed below contains the eligibility and minimum 

qualifying criteria that UNICEF will use to evaluate Proposal for the award of Contract. 

5.3.1 Information to be submitted in the Technical Proposal (ANNEX C): 

▪ Technical Proposal Submission (Form 1) 

▪ Technical Proposal Letter (Form 2) 

▪ Potential Bidder General Information (Form 3) 

▪ Potential Bidder’s Contact Details (Form 4) 

▪ List of Proposed Key Personnel (Form 5) 

▪ List of Machine and Equipment (Form 6) 

▪ Potential Bidder’s Financial Information/ Adequacy of Working Capital (Form 7) 

▪ Works in Hand and their Financial Values (Form 8) 

▪ Litigations (Form 9) 

▪ Proposed Project Implementation plan of Works (Form 10) 

5.3.2 Information to be submitted in the Financial Proposal (ANNEX D): 

▪ Financial Proposal Letter (Form 11) 

▪ Summary of Financial Proposal (Form 12) 

▪ Completed Bill of Quantities (Form 13) 

5.4 The Proposals prepared by potential contractors and all correspondence and documents relating to the 

Proposals exchanged by potential contractors and UNICEF shall be written in the Arabic language. 

5.5 Errors in the Proposals 

▪ Bidders are expected to examine all instructions and documentation of the RFP. Failure to do so will 

be at Bidders’ own risk. In case of errors in the extension price, the unit price shall govern. 

▪ In the event of any discrepancy between the copies of the Proposals, the original shall govern. The 

original and each copy of the Technical and Financial Proposal shall be prepared in indelible ink and 

shall be signed by the authorized Contractor’s representative. 

▪ The Proposal shall contain no interlineations or overwriting except as necessary to correct errors made 

by the Bidders themselves. Any such correction shall be initialled by the person or persons signing the 

Proposal. 
 

6.1 Following closure of the RFP, Technical Proposals will be evaluated by the evaluation team. The 

evaluation will be restricted to the contents of the Technical Proposals and the reference checks. 

6.2 UNICEF will first evaluate the completeness and responsiveness of Proposals in relation to: 

▪ The sealed double envelope system is followed (Technical Proposal and Financial Proposal are 

submitted in separate sealed envelopes each) 

▪ Submission of all document requested in Section 5.2 and all information requested in Section 5.3. 

▪ The Technical Proposal letter is duly signed (Form 2) 

6.3 Proposals that fail to comply with the above will be disqualified and will not be given further 

consideration. 

6.4 UNICEF will then evaluate the technical merits of each Technical Proposal using the rating system in 

Table 3 below. 

6.5 A maximum of 70 points will be assigned to the Technical Proposals. Technical Proposals receiving 42 

points or higher will be considered technically responsive. Non-technically compliant and non- 

responsive Proposals will not be given further consideration. 

6.6 UNICEF will evaluate the Financial Proposals of those RFPs the bids that pass the technical evaluation. 

The total number of points allocated for the Financial Proposal is 30 points. The maximum number of 

EVALUATION PROCESS AND METHOD 



points will be allocated to the Proposal with the lowest price. All other Price Proposals shall receive points 

in inverse proportion to the lowest price. 

6.7 The recommendation for the award of each lot will be based on the best value for money principle. The 

Proposal obtaining the highest cumulative score (Technical + Financial) will be recommended for the 

award. 

Table 3 Evaluation Criteria 
 

CRITERIA 
MAXIMU 

M POINTS 

Technical Evaluation  

1. Capability (skills, expertise and experience) of the Potential Bidder: 

- A list of key personnel proposed for the execution of the Works, including the CVs, and 

ToR for the position 

- Number of years as key personnel and building contractor for similar Works 

- A list of the Projects of similar nature competed in past three (3) years with reference 

- Number of years as a rehabilitation Works contractor for related Works (proof required) 

- Experience providing related services to other international organizations, governmental 

bodies or commercial entities 

– The number and the corresponding value of related assignments undertaken in the country 

 

 

 

 
20 

2. Capacity (resources and availability) of the Potential Bidder: 

- Provision of Audited Financial Reports for the past three (3) years 

- A detailed list of equipment (owned or leased). The equipment proposed should be 

sufficient to achieve the timely completion of the Works, with consideration for concurrent 
operations where more than one site is proposed 

 
 

15 

3. Proposed Solution (Approach, Methodology, Schedule, Quality and time Control 

plan) 

- Understanding of scope and objectives 

- Proposed Implementation Plan showing the overall approach to be adopted in the execution 

of the Works 

- Detailed quality control plan to be used in the execution of the Works, addressing anticipated 

risks, handling of materials, workmanship and record keeping on site to track daily progress. 

- Understanding of, and responsiveness to, UNICEF requirements, social and environmental 

responsibility 

 

 

 

35 

Financial Evaluation  

4. Price 30 

TOTAL MARK (Technical + Financial points) (100) 

 

PROJECT MANAGEMENT 

7.1 Project Management and Coordination 

▪ UNICEF will oversee the technical works and management of the Contract, including the certification 

of payments through an appointed Project Manager, or any other competent person, entity or firm 

appointed by UNICEF and notified to the Selected Contractor, to act in replacement of the Project 

Manager. 

▪ UNICEF will supervise and inspect the Works during its execution through its Project Manager, or its 

representative. The Project Manager, or its representative, will provide instructions and clarify 

technical queries during the execution of Works in consultation with UNICEF. 

▪ UNICEF, through its Project Manager or its representative, will regularly check the progress of Works 

and notify the Selected Contractor of any defects that are found. Such checking shall not affect the 

Selected Contractor’s responsibilities. 

▪ If the Selected Contractor has not corrected a defect within the time agreed with UNICEF’s Project 

Manager or its representative, the Selected Contractor will be liable for Liquidated Damages. 



▪ Communications between parties shall be valid only when in writing. Notice shall be valid only when 

it is delivered. 

7.2 Management Meetings 

▪ Either UNICEF’s Project Manager, its representative or the Selected Contractor may require the others 

to attend a management meeting. The business of a management meeting shall be to review the plans 

for remaining Works and to deal with matters raised under the procedure for “Delays and Extension 

of time” sets out under UNICEF Contract for Construction. 

▪ UNICEF’s Project Manager or its representative shall record the meetings and provide copies of the 

record to those attending the meeting and to UNICEF, including action points and responsible for each 

action point. 

7.3 Payment Certificates 

▪ The Bill of Quantities is used to calculate the Contract Price for each Deliverable. The Selected 

Contractor will be paid for each deliverable accepted by UNICEF and following the price to each 

deliverable agreed in the contract. 

▪ UNICEF will certify acceptance of partial, substantial, and final Works through its Project 

Management, or its representative. No payments will be processed prior to a written certificate of its 

satisfactory acceptance. Payments will be issued within a period defined in the Contract and following 

UNICEF’s procedures. 



ANNEX C: TECHNICAL PROPOSAL FORMS 
 

The following Annexes and information there within are considered an integral part of this submission and 

must be provided for the Proposal to be considered. The information should be provided according to the 

sample format. 

 
 

Technical Proposal Submission, Form 1 

 

This PROPOSAL FORM must be completed, signed and returned to UNICEF. Proposal must be made in 

accordance with the instructions contained in this Request for Proposal. 

 
 

INFORMATION 

Any request for information concerning this invitation, must be forwarded in writing by email or by fax, to 

the person who prepared this document, with specific reference to the RFP number. 
 

DECLARATION 

The undersigned, having read the Terms of Reference, the UNICEF Contract for Construction Works, the 

UNICEF General Terms and Conditions, and RFP# [LRPS-2020-…………….] set out in the attached 

document, hereby offers to supply the services specified in Terms of Reference at the price or prices quoted 

in the Schedule of Prices, in accordance with the specifications stated and subject to the Terms and Conditions 

set out or specified in the RFP# [LRPS-2020 ..................................... ] 

 

Name of authorized representative:        
 

Title: 
 

 

Signature: 
 

 

Date: 
 

 

Supplier Name: 
 

 

Postal Address: 
 

 

Telephone No.:    
 

Fax No.: 
 

 

Email Address: 
 

 

Validity of Offer (not less than 90 days):    
 

Currency of Offer: 
 



Technical Proposal Letter, Form 2 
 
 

Date:    
 

To: Chief/ OIC SUPPLY & PROCUREMENT SECTION 

UNICEF Egypt Country Office | Intersection of Rd. 87&14, Maadi, Cairo 11431 

 

 

 

 

Dear Madam/Sir, 

 

We, the undersigned, offer to provide simple rehabilitation works of El-Waily Youth Center to become an 

Innovation Lab in one governorate, namely: Cairo as specified in Terms of Reference in accordance with 

your Request for Proposal (RFP#_)dated [18 Jan 2021 ] and our Proposal dated  [ ----------------------- ]. We 

are hereby submitting our Proposal, which includes this Technical Proposal and a Financial Proposal sealed 

under separate envelopes. 

 

If negotiations are held during the period of validity of the Proposal, we undertake to negotiate based on the 

proposed staff. Our Proposal is binding upon us and subject to the modifications resulting from Contract 

negotiations. 

 

We understand that you are not bound to accept any Proposal you receive. 

 

Yours sincerely, 

Authorized Signature: 

Name and Title of Signatory: 

Name of Construction Company 

Address: 



 

Potential Bidder General Information, Form 3 

 

Potential Bidder General Information 

Description Information Remarks 

(to be filled by the Potential Bidder) 

Registration number 
  

Grade 
  

Specialty 
  

Expiry Date 
  

Legal Status 
 Provide certified copies of 

Registration 

Written power of attorney of 

the signatory to the Bid 

Provide original or certified copy of the power of 

attorney attested by a Notary 

VAT Registration Nr.   

 

Potential Bidder’s Contact Details, Form 4 

 

 
Name and Title of Contact Person 

Address of Contact Person 

Telephone/Cell number of Contact 

Person 

 
Email of Contact Person 
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Staff Qualification and Experience, Form 5 
 

Qualifications and experience of key management and technical personnel proposed for this Project. 

Signed CVs (Max. two (2) pages) of all proposed key staff must accompany the submission, and it 

should be noted that substitution of staff during Project implementation shall be subject to the 

approval of UNICEF. (Key Personnel of all sub-Contractors must also be listed along with the name 

of the sub-Contracting Companies). A detailed organization chart of the company, including the 

location and staffing of existing offices must also be attached to the offer. 

 

Construction Management Staff 

A. Key Professionals 

Name Position Task 

   

   

   

   

   

B. Support Staff 

Name Position Task 

   

   

   

 

List of Machine and Equipment, Form 6 

 

No 
List of machine and 

Equipment 

Quantity Remark (rent, own, year of 

production, condition) 

1    

2    

3    

4    

5    

7    

8    
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Potential Bidder’s Financial Information/ Adequacy of Working Capital, Form 7 

 

Adequacy of Working Capital 

Source of credit 

line 

Amount Remarks 

  
 

Provide documentary evidence 
  

  

  

Total   

 
 

Works in hand & their Financial Value, Form 8 

 

Works in Hand 

Employer name & contact 

details 

Description of 

Works/Services 

Start date End date Amount 

     

     

     

     

     

Total:   

 
 

Litigations, Form 9 
 

Information on any current litigation in which the Firm(s) is involved. 
Other Party(ies) Cause of Dispute Amount Involved 
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Proposed Project Implementation Plan, Form 10 
 

The proposed Project Implementation Plan of Works and schedule of activities must be submitted with this 

Technical Proposal. The work plan and schedule should be prepared in detail to the extent possible and 

include time allocated to sites- and district-level periodic progress review meetings and preparation of agreed 

progress reports. 

The Potential Bidder may be asked to provide clarification or present the Proposed Plan to UNICEF as part 

of the Proposal evaluation process. The Selected Contractor will submit the final Project Implementation 

Plan for UNICEF’s approval within seven (7) calendar days of the Effective Date of the signed Contract (see 

4.3). The Project Implementation Plan submitted by the Selected Contractor and accepted by UNICEF will 

be part of the agreement signed with the Selected Contractor. Penalties for delays will be strictly enforced as 

per the General Terms and Conditions. 
 

The Proposed Implementation plan shall include: 

- implementation methods, 

- quality control strategy, 

- schedule for all activities in a bar chart format. 

- analysis of anticipated Project risks, and their approach to mitigate and control such risks, 

- proposed approach to mitigate negative social and environmental impact on local community by the 

Project, approach to address labor’s rights and their health and safety 
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ANNEX D: FINANCIAL PROPOSAL FORMS 
 

 

Financial Proposal Letter, Form 11 
 

 
 

Date:    
 

To: Chief/ OIC SUPPLY & PROCUREMENT SECTION 

UNICEF Egypt Country Office | Intersection of Rd. 87&14, Maadi, Cairo 11431 

 

 

 

Dear Madam/Sir, 

 

We, the undersigned, offer to provide simple rehabilitation works of El-Waily Youth Center to become an 

Innovation Lab in one governorate, namely: Cairo as specified in Terms of Reference following your 

Request for Proposal dated [18 Jan 2021] and our Technical Proposal dated [ .................. ]. 

 
 

Our attached Financial Proposal is for the sum of (   

-----------------------------------------------------amount in figures and words). This amount is inclusive of all 

taxes payable under the applicable law. 

 

Our Financial Proposal shall be binding on us subject to the modifications resulting from Contract 

negotiations, up to the expiration of the validity of the Proposal. 

 

We understand that you are not bound to accept any Proposal you receive. 

 

Yours sincerely, 

Authorized Signature: 

Name and Title of Signatory: 

Name of Construction Company 

Address: 
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Sample of Financial Proposal (from BOQ), Form 12 
 

Table-12.1: Summary of Financial Proposal 

 

Lot 

# 
Space # Governorate District Space name Unit cost Total 

1 1 Cairo El-Waily 
El-Waily 

Youth Center 

  

 

 

Notes: 

 

- UNICEF will assume that the Potential Bidder has factored in its offer all causes that may influence 

the prices. 

- All prices are inclusive of all fees, sub-Contractor fees, documentation reproduction, legal fees, 

contingencies, and administrative fees, all taxes, or any other fees necessary to the Potential Bidder 

to achieve the Objective of the RFP. 

- All amounts should be quoted in Local currency Egyptian pounds 

- The Selected Contractor shall be paid only upon UNICEF acceptance of the work or deliverable. 

- Inform the Bank, branch, and account information. Indicate names of persons operating the agency 

account. All payment will be done through bank transfer. 

- The Potential Bidder may suggest the alternative payment schedule (the manner in which payment 

requested), with justification of each installment with the Deliverables UNICEF will receive against 

each installment required. 

- Advance payment is not permitted. Payment will be in accordance with the schedule outlined in 

Section 4.10. 
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Completed Price Bill of Quantities (BoQ), Form 13 

(as part of Financial Proposal) 
 

 

 

 

 

 

 
ANNEX E: TECHNICAL DOCUMENTS 

 

(DRAWINGS, BOQ, SPECIFICATION) 
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 مقايسة أعمال " معمل اإلبتكار _ مركز شباب الوايلي "  

رقم 

 البند 

 بيان االعمال 
 االجمالي  الفئه    الكمية  الوحده 

         أوال : االعمال االعتيادية 

  

 جميع االعمال يجب ان تتم وفقا للتالي :  

 الكود المصري للتشييد والبناء .  -1

 المهندس المشرف . اصول الصناعة وتعليمات  -2

         طبقا للعينة المعتمدة من قبل جهاز االشراف .   -3

1 

بالمتر المسطح تكسير حوائط بأي سمك مكسية بأي مادة سواء  

محارة أو سيراميك وخالفه والبند يشمل نقل المخلفات الي المقالب  

          -         50.0 بالمتر المسطح  العمومية و عمل كل ما يلزم لنهو االعمال 

2 

بالمتر المسطح تكسير بالط االرضيات القديم و البند يشمل نقل  

          -         50.0 بالمتر المسطح  المخلفات الي المقالب العمومية  

3 

بالمتر المسطح توريد وعمل مباني من الطوب الوردي المفرغ  

مكونه من  سم  لزوم الحوائط وينفذ بمونة  6×   12×   25مقاس  

كجم اسمنت لكل متر مكعب رمل مع ضبط العراميس و  300

التشحيط الجيد والمعالجة بالمياه حسب األصول الفنية وتعليمات  

          -         50.0 بالمتر المسطح  المهندس المشرف 
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4 

بالمتر الطولي توريد و تركيب بردورة خرسانية جاهزة كبس الي  

سم   10سم  مع عمل فرشة خرسانة بسمك  15*30*50مقاس  

اسفل البردورات والبند شامل دهان البردورات طبقا للمواصفات  

الفنية و اصول الصناعة و تعليمات جهاز االشراف على ان يتم  

          -         50.0 بالمتر الطولي  يد  اعتماد العينة من جهة االشراف قبل التور

5 

بالمتر المسطح توريد و تركيب بالط ستيل كريت بابعاد ال تقل عن  

سم بالشكل المطلوب من ماركة معتمدة ذو كثافة ال   3* 30* 30

و    2كجم/سم 50و مقاومة لالنحناء   3كجم/سم 2100تقل عن  

االعمال و تعليمات  مقاومة للبري و االمتصاص وكل ما يلزم لنهو 

          -         100.0 بالمتر المسطح  جهاز االشراف 

6 

بالمتر المسطح توريد و عمل قاطوع من الزجاج السيكوريت سمك  

ملم ، و البند يشمل توريد و عمل و جميع االكسسوارات من   10

شاسيهات و علب لزوم التثبيت و عمل كل ما يلزم لنهو االعمال  

 الصول الصناعة و تعليمات جهاز االشراف طبقا 
          -         11.0 بالمتر المسطح 

7 

سم شامل الرمل  2بالمتر المسطح اعمال بياض محاره سمك 

وشامل المصنعيات عن طريق عمل    42واالسمنت رتبه ال تقل عن  

مم ثم عمل البؤج واالوتار ثم الملئ   5طبقه من الطرطشه سمك 

مع التخشين الجيد للسطح   3كجم /م 250بمحتوي اسمنتي  بمونه 

وعمل كل ما يلزم لنهو االعمال نهوا صحيحا حسب تعليمات جهاز  

 االشراف. 

          -         50.0 بالمتر المسطح 

8 

بالمتر المسطح توريد وعمل بياض اسمنتي ملون )دراي مكس او  

واالسوار من انتاج شركه  سافيتو او مايماثلهم ( لزوم الواجهات 

معتمدة، وتحمل البطانة فوق طرطشة مسمارية بحتوى اسمنتي  

سم بمونة تتكون من  2رمل وبياض تخشين سمك  3كجم/م 450

كجم اسمنت بروتالندى عادى لكل متر مكعب من الخلطة  200

جير( وتوزن على البقج  3م 0.30رمل +   3م1المكونة من ) 

مل طبقات تحضير االسطح  واالوتار وتمشط وترش بالمياه وتع 

بالسيلر و الضهارة بالملمس المطلوب  ويخدم السطح جيدا  

بالبروه وحسب تعليمات الشركة المصنعة والبند شامال كل ما يلزم  

ومعالجة التنميالت والشروخ ومما جميعه طبقا للرسومات  

والمواصفات والقياس الهندسى.والفئة تشمل الرش بالماء و نهو  

بطانه الموجوده وعمل التقاسيم المطلوبة طبقاً  االعمال علي ال

 للرسومات والمواصفات الفنية . 

          -         45.0 بالمتر المسطح 
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9 

بالمتر المسطح توريد وعمل ضهارة فقط ببياض اسمنتي ملون )  

دراي ميكس او سافيتو او مايماثلهم ( لزوم الواجهات واالسوار  

وتعمل طبقات تحضير السطح بالسيلر  من انتاج شركه معتمدة،  

والضهارة بالملمس المطلوب  ويخدم السطح جيدا بالبروه وحسب  

تعليمات الشركة المصنعة والبند شامال كل ما يلزم من معالجة  

التنميالت والشروخ وازالة البياض المطبل وبياض تلك االماكن  

وضبط وترميم السوك واالميات بالمونة ومما جميعه طبقا  

سومات والمواصفات والقياس الهندسى.والفئة تشمل الرش  للر 

بالماء و نهو االعمال المطلوبة طبقاً للرسومات والمواصفات  

 الفنية . 

          -         40.0 بالمتر المسطح 

10 

بالمتر المسطح توريد وعمل بياض طرطشة او فطيسة لالسوارو  

المسمارية بمحتوى  الواجهات وتعمل البطانة فوق الطرطشة 

سم بمونة  2رمل وبياض تخشين سمك   3كجم/م 450اسمنتي 

كجم اسمنت بروتالندى عادى لكل متر مكعب من  200تتكون من 

جير( وتوزن على   3م0.30رمل + 3م1الخلطة المكونة من ) 

البقج واالوتار وتمشط وترش بالمياه وتعمل الضهارة الطرطشة  

ن االسمنت االبيض المولن  مم بمونة مكونة م5بسمك ال يقل عن  

باللون المطلوب وتكون الفطيسة  بالمصيص واسمنت ابيض  

مع اضافة اللون المطلوب    1:1:3وبودرة حجر جيرى بنسبة  

ويخدم السطح جيدا والبند شامال كل ما يلزم ومما جميعه طبقا  

 للرسومات والمواصفات والقياس الهندسى. 
          -         20.0 بالمتر المسطح 

11 

بالمتر المسطح: توريد و عمل سقف صاج ) ساندوتش بانل سمك  

مم .   0.7سم ( سم   5سم ( ماركة ايكون ) ساندوتش بانل   5

ملم مدهونه بالبرايمر المانع   2سمك   8* 8شامل الشاسيهات علب  

          -         35.0 بالمتر المسطح  للصدأ و كل ما يلزم لنهو االعمال .  

12 

المسطح توريد و عمل سقف ساقف من الواح الجبس  بالمتر 

سم )االخضر( من ماركة معتمدة و البند   2المقاوم للرطوبة سمك 

يشمل الواح الجبس من الجهتين و الشبك الفايبر لزوم الفواصل و  

معجون الفواصل و جميع االكسسوارات من شاسيهات و علب  

ا الصول  لزوم التثبيت و عمل كل ما يلزم لنهو االعمال طبق 

          -         65.0 بالمتر المسطح  الصناعة و تعليمات جهاز االشراف وغير شامل الدهان 

13 

بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات بالستيك داخليه قابل للغسيل  

ربع المع  لزوم الحوائط علي بياض محارة من انتاج شركة  

بالسيلر وعمل سكينتين  معتمدة وجهين بعد عمل تحضير االسطح 

من المعجون وععمل الصنفرة و المعجون)تلقيط( شامل أيضا  

معالجه اثار الرطوبه والرشح والتنميالت ان وجدت قبل الوجه  

االخير والفئة تشمل عمل السقاالت الالزمة و تنظيف األسطح قبل  

الدهانات ونهو األعمال كاملة مما حميعه حسب الشروط  

 لصناعة و تعليمات جهاز اإلشراف. والمواصفات و أصول ا 

          -         200.0 بالمتر المسطح 
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14 

بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات بالستيك علي بياض محارة  

من انتاج شركة معتمدة وجهين بعد عمل تحضير االسطح بالسيلر  

وعمل سكينتين من المعجون وععمل الصنفرة و المعجون)تلقيط(  

معالجه اثار الرطوبه والرشح والتنميالت ان وجدت  شامل أيضا 

قبل الوجه االخير والفئة تشمل عمل السقاالت الالزمة و تنظيف  

األسطح قبل الدهانات ونهو األعمال كاملة مما حميعه حسب  

الشروط والمواصفات و أصول الصناعة و تعليمات جهاز  

 اإلشراف. 

          -         150.0 بالمتر المسطح 

15 

بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببوية البالستيك لالسقف من  

انتاج شركة معتمدة طبقا للمواصفات ويتم عمل وجه تحضيري  

بالسيلر ثم وجه دهان فقط وال يسمح بتخفيف او بمزج االلوان  

للبالستيك وعلى المقاول اعتماد عينة المواد وااللوان قبل التوريد  

ة جميع الشروخ والتنميالت بالبياض  , الفئة تشمل ترميم ومعالج

ان وجد مما جميعه طبقا لتعليمات المهندس المشرف واللرسومات  

 و المواصفات و المقاس هندسى. 

          -         120.0 بالمتر المسطح 

16 

بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات وجهين من الالكيه باللون  

المطلوب من ماركه معتمدة لزوم حديد الحمايه واالبواب الجديدة  

والكوبستات بعد نظافه الحديد القديم من االتربه وعمل وجه من  

 البرايمر و كل مايلزم النهاء االعمال نهوا صحيحا  

          -         50.0 بالمتر المسطح 

17 

بالمتر المسطح: عمل رسمة حائط للشباب في جانب حائط واحد او  

دي في كل قاعة من والصاله الخارجية الرئيسيه    3ورق حائط 

وتكون الرسمه طبقا للعينة المعتمدة ومن اختيار مهندس  

المشروع شامل الخامات والمصنعيات وعمل كل ما يلزم لنهو  

          -         15.0 متر مسطح االعمال نهوا صحيحا. 

18 

بالعدد : فك و نقل باب شامل الحلق الخلص به ،يشمل اعمال تغيير  

االكسسوار الخاص بالباب المفصالت و الكوالين و المقابض و رد  

          -         3.0 عدد  الشئ الى اصله .  

19 

بالعدد  دهان أبواب خشب والبند يشمل الصنفرة و سحب سكينتين  

الالكيه نص المع  من ماركة  معجون مع الدهان وجهين ببوية 

معتمدة باللون المطلوب ومحمل دهان الحلوق والبرور مع عمل  

كل ما يلزم لنهو االعمال طبقا الصول الصناعة ويقاس الدهانات  

          -         3.0 بالعدد  كل وجه على حده طبقا تعليمات جهاز االشراف 

20 

فورفورجيه لزوم باب او شباك  بالكيلوجرام توريد وعمل حديد 

شامل الدهان شامل المفصالت والكوالين  وعمل كل ما يلزم حسب  

          -         200.0 بالكيلوجرام  العينة المعتمدة ونهو االعمال نهوا صحيحا. 

21 

بالمتر المسطح  اعمال صيانة باب حديد شامال تغيير الكالون  

ببوية الالكيه وعمل كل ما يلزم لنهو  والمفصالت التالفة والدهان 

          -         1.0 بالمتر المسطح  االعمال نهوا صحيحا غير شامل تركيب الزجاج . 



Page 22 of 19 

 

 

22 

بالمتر المسطح توريد وتركيب ودهان ابواب خشب موسكي حشو  

MDF    مللي )كبس بي في سي ( ومحمل عليه الحلق   16سمك

بوصه  والرأس العلوية   4بوصه ×  1من الموسكي قطاع  

بوصة × 2والقوائم والرأس الوسطي للدلفة من قطاعات الخشب 

بوصة والبند شامل   6بوصة × 2بوصة والرأس السفلية مقاس   4

س  االكر والكوالين بسلندر ماركة معتمدة والشناكل والترابي 

والمفصالت والسباليونات وغيرها من النحاس ومن اجود  

االصناف وتعتمد العينة قبل التوريد والدهان حسب اللون المطلوب  

ومحمل علي البند فك القديم وتسليمه الي ادارة المنشأ والمرمات  

وكل مايلزم لنهو االعمال طبقا الصول الصناعه وتعليمات  

 المهندس المشرف. 
          -         3.0 بالمتر المسطح 

          -         3.0 بالمتر المسطح  كالبند السابق ولكن ضلفة فقط بدون حلق  23

24 

  2بالمتر الطولي  توريد وتركيب حلق من الخشب الموسكي قطاع 

بوصه والسعر شامل التوريد والتركيب ودهان االجزاء   4بوصه *  

          -         6.0 بالمتر الطولي  السيروتيكت او مايماثلها المالصقة للمباني بمادة 

25 

ملم . من   2بالعدد: توريد و تركيب باب مصفح شامل الحلق سمك  

النوع المعتمد من استشاري المشروع . و البند يشمل التوريد و  

التركيب و المصنعيات و كل ما يلزم لنهو االعمال نهوا صحيحا و  

 حسب اصول الصنعه.  

          -         1.0 عدد 

26 

برجولة خشب من خشب الزان االحمر.  بالمتر المسطح:  توريد 

  10* 10عمود تخانه   16متر . مكونه من   7* 5مقاس البرجولة 

سم . البرجولة دهانات استر    18*4سم و شيش للسقف تخانه 

والبند يشمل كل ما يلزم ومما جميعه طبقا للرسومات والمواصفات  

          -         35.0 بالمتر المسطح  والرسومات والمقاس هندسى. 

27 

بالعدد: تسكيك و ترميم شبابيك ألمونيوم والبند يشمل توريد و  

تركيب النواقص أو استبدال التالف قطاعات تلزم أو كاوتش او  

عجل او مقبض و موانع االتربة و السلك و الخردوات وكل ما يلزم  

          -         20.0 عدد  لزوم نهو االعمال والبند غير شامل تغيير الزجاج. 

28 

بالمتر المسطح توريد وتركيب شباك الوميتال من النوع الجرار  

  1.2عبارة عن ضلفتين سلك و ضلفتين اكريليك سمك اليقل عن 

الملون الكتروستاتيك باللون المطلوب عالي   P.Sمللي من قطاع 

مللي والمقبض والكالون   6الجوده واالكسسوار و اكريليك سمك 

          -         14.0 بالمتر المسطح  لنهو االعمال نهوا صحيحا. شامال مما جميعه وعمل كل ما يلزم 
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29 

بالمتر المسطح:  توريد وتركيب سيراميك الرضيات الطرق  

(سم فرز اول وطبقا للعينة   60* 60الخارجية مقاس اليقل عن )

كجم اسمنت بورتالندى عادى لكل  300المعتمدة ويلصق بمونة  

سم مباشرة على طبقة من  2,5متر مكعب رمل بسمك ال يقل عن  

العرانيس فى   الرمال النظيفة مع وضع مادة لصق معتمدة مع ضبط

االتجاهين المتعامدين بعرض طبقا للرسومات وتعليمات المهندس  

المشرف وتسقى اللحامات بلبانى االسمنت البورتالندى االبيض  

وكل مايلزم ومما جميعه طبقا الصول الصناعة والرسومات  

والمواصفات والمقاس هندسى وعلي ان تكون بالط السيراميك  

ن النوع الخارجي المقاوم للعوامل  من ماركة معتمدة . ) بالط م

 الجوية (  
          -         35.0 متر مسطح

30 

ملم . من ماركة   9سمك  HDFبالمتر المسطح:  توريد وتركيب  

مقاوم للخدوش .   32سويسري ( ، وذلك رتبة  -معتمدة ) ألماني  

باللون و الشكل المعتمد من المهندس االستشاري . و السعر يشمل  

سم . و عتب فرق المنسوب و    8تركيب الوزر من نفس اللون 

عتب الربع عمود مع عمل لفائف الفوم أسفل القطاعات . و كل ما  

 االعمال نهوا صحيحا و حسب أصول الصنعة .    يلزم لنو
          -         80.0 بالمتر المسطح 

31 

بالمتر الطولى توريد وتركيب درج رخام طبيعى للساللم خالى من  

الشروخ والعيوب الظاهره والغير ظاهرة من رخام الجاللة تصدير  

تكون  لزوم اى فروق مناسيب من عينة معتمدة قبل التوريد و 

سم و   4سم و النائمة بسمك    11سم و ارتفاع  2القائمة بسمك  

سم ويتم اللصق بمونة مكونة من االسمنت   32عرض  

( رمل والفئة تشمل  3كجم/م350البورتالندى العادى بمحتوى )

التالبيس بالجانبين و الصقل والتلميع طبقا للمواصفات وتعليمات  

 المهندس المشرف 

          -         18.0 بالمتر الطولي 

32 

سم  2بالمتر الطولي توريد وتركيب عتب من رخام الجاللة سمك  

          -         8.0 بالمتر الطولي  سم  15عرض  

33 

بالمتر المربع :  توريد وتركيب رخام طبيعى للساللم خالى من  

الشروخ والعيوب الظاهره والغير ظاهرة من رخام الجاللة تصدير  

فروق مناسيب من عينة معتمدة قبل التوريد و ذلك  لزوم اى 

لبسطة السلم . ويتم اللصق بمونة مكونة من االسمنت البورتالندى  

( رمل والفئة تشمل التالبيس  3كجم/م 350العادى بمحتوى ) 

بالجانبين و الصقل والتلميع طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس  

 المشرف 

          -         5.0 بالمتر المربع 

34 

بالمتر الطولي :  توريد وتركيب رخام طبيعى للساللم خالى من  

الشروخ والعيوب الظاهره والغير ظاهرة من رخام التريستا   

تصدير لزوم كوبسته السلم من عينة معتمدة قبل التوريدم . ويتم  

اللصق بمونة مكونة من االسمنت البورتالندى العادى بمحتوى  

والفئة تشمل التالبيس بالجانبين و الصقل  ( رمل 3كجم/م350)

 والتلميع طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف 

          -         9.0 متر طولي  
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35 

بالمتر المسطح توريد وتركيب نجيلة صناعية من إنتاج اوروبي  

على أن يكون النجيل الصناعى من أجود األنواع على أن يتم تقديم  

عينة العتمادها من جهاز االشراف ومراجعه شهادة المنشأ  

ومطابق للشروط المعتمدة معزولة بفايبر الدولي ليثاين بسمك  

مم للشعيرة وعدد الغرز فى   20ميكرون بإرتفاع ال يقل عن   100

 doubleغرزة ومثبته على  8000المتر السطح ال يقل عن  

backing   من البولي والسعر شامل ربط روالت النجيله بعضها

ببعض بمادة الصقه إنتاج اوروبي وشريط الصق من نوعية جيدة  

تعتمد قبل التوريد على أن تكون الفواصل بعرض الملعب وبعرض  

للرول ثم رش طبقه عليا من الحبيبات المطاطية   متر  2ال يقل عن  

BR   اوروبي على أن يتم نهو العمل طبقا ألصول الصناعة

والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والبند غير شامل  

 الدكة الخرسانية اسفل النجيلة . 

          -         40.0 بالمتر المسطح 

36 

بالمقطوعية  : توريد و تركيب رامب خارجي للصعود و ذلك من  

قطاعات الحديد المعتمدة من االستشاري . مع عمل تصميم معتمد  

لالعمال التفصيلية و حسابات األحمال. و البند يشمل عمل  

الهاندريل و الماندريل و التوب بورد و  الدهانات الكتروستاتيك و  

صحيحا و حسب الكود المصري و  كل ما يلزم لنهو االعمال نهوا 

الدليل الخاص بتصميم أعمال االتاحة المرفق و التابع لهيئة  

 اليونيسيف.  
          -         1.0 مقطوعية 
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37 

كيلو   6بالعدد توريد جهاز اطفاء من النوع البودره الجافه سعه  

 .يتكون من: 

الصدمات  خرطوم يتحمل الضغوط العالية وينتهى بمسدس يتحمل  -

، البدن مزود بقاعدة بالستيكية بجراب خاص لتثبيت المسدس  

 عازلة للكهرباء ومانعة للصدأ. 

الجهاز معبأ بمسحوق كيماوى جاف صالح إلطفاء فئات    -

  ABCDEالحرائق 

يشترط ان يكون سهل االستخدام ومصمم ليسمح بالتحكم فى  -

.  خروج المسحوق على دفعات وفى كمية المسحوق المتدفقة

مجموعة صمام التشغيل مزودة بصمام أمان ميكانيكى يعمل تلقائيا  

على تصريف الضغط الداخلى فى حالة زيادته عن الحد المسموح  

به..يعمل بنظام خرطوشة الضغط الداخلية المصنعة من الصلب  

 قطعة واحدة بدون لحامات. 

          -         2.0 بالعدد 

    -                   االعتيادية اجمالي االعمال    

 -       ثانيا : االعمال الصحية   

38 

بالعدد توريد وتركيب حوض وجه ساقط رخامة من ماركة معتمدة  

سم شامل جميع التوصيالت والمحابس وشامل الخالط    45مقاس  

من انتاج شركة معتمدة وشامل اعمال مواسير التغذيه من ماركة  

ماركة معتمدة حتي اقرب سيفون ارضية  معتمدة والصرف من 

اوعمود صرف مع عمل االختبارات الالزمه وتقديم شهادات  

الضمان مما جميعه حسب كما تشمل توريد تركيب رخام مقاس )  

( م . من النوع المصري المعتمد و حسب تعليمات    0.6*   1.5

 جهاز االشراف. 
          -         1.0 بالعدد 

39 

بوصه في الحمام شامل جميع أعمال   3توريد وعمل بيبه  بالعدد 

التأسيسات وتركيب البيبه شامل الغطاء من النحاس المصري  

المطلي بالكروم شامل مما جميعه وعمل كل ما يلزم لنهو االعمال  

          -         2.0 بالعدد  نهوا صحيحا. 

40 

التغذية بالمياة من  بالمتر الطولى توريد وتركيب وتجربة مواسير 

مادة البولى برويلين المعزول المقاوم لالشعة فوق البنفسجية من  

ماركة معتمدة كاملة بجميع المشتمالت تركب ظاهرة على الحوائط  

و معرضة لضوء الشمس المباشر و البند شامل فك القديم و  

          -           بالمتر الطولي  تسليمه الي االدارة مما جميعه كالتالي : 
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          -         30.0 بالمتر الطولي  بوصة  3/4قطر  41

42 

بالمتر الطولى توريد وتركيب وتجربة مواسير التغذية بالمياة من  

مادة البولى برويلين من ماركة معتمدة كاملة بجميع المشتمالت  

تركب داخل الحوائط او تحت االرض او االرضيات او ظاهرة على  

معرضة لضوء الشمس المباشر  و البند شامل فك  الحوائط غير 

          -           بالمتر الطولي  القديم و تسليمه الي االدارة مما جميعه كالتالي : 

          -         5.0 بالمتر الطولي  بوصة  1/2قطر  43

          -         30.0 بالمتر الطولي  بوصة  2قطر  44

          -         20.0 بالمتر الطولي  بوصة  3قطر  45

46 

بالمقطوعية توريد وتركيب محابس زاوية ايطالي لدورات المياه   

          -         4.0 بالمقطوعية بوصه من ماركة معتمدة.  1/2قطر 

47 

بالعدد توريد وتركيب جاليتراب من البالستيك  طبقاً للمواصفات  

ويشمل البند كافة التوصيالت  مم   110قطرال يقل مخرجه عن  

والغطاء طبقاً لعينة يتم إعتمادها من االستشارى والسعر يشمل كل  

ما يلزم لنهو العمل وطبقا للرسومات المعتمدة وأصول الصناعة  

 والمواصفات القياسية المصرية وتعليمات جهاز األشراف . 
          -         4.0 بالعدد 

    -                   الصحية اجمالي االعمال    

 -       ثالثا : االعمال الكهربائية   

50 

بالعدد توريد و تركيب و تشغيل دائرة تغذية مروحة سقف داخل  

الحائط أو مخفى باالسقف مما جميعه طبقا للرسومات و  

          -         15.0 بالعدد  المواصفات الفنية. 

51 

مروحه حائطي بالريموت من ماركة معتمدة  بالعدد توريد وتركيب 

  18في االماكن الغير جيدة التهوية من ماركه معتمدة مقاس  

بوصة او مايماثلها شامل التثبيت الجيد في الحائط لضمان سالمة  

االطفال وعمل كل ما يلزم لنهو االعمال نهوا صحيحا حسب  

          -         15.0 بالعدد  تعليمات جهاز االشراف 
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52 

مم من ماركة   6* 2بالعدد عمل دائرة بريزة باسالك نحاسية 

من   pvcمعتمدة مدفونة داخل الحائط في خراطيم من مادة ال

ماركة معتمدة البند يشمل التكسير في الحائط مع عمل مرمات  

المحارة الناتجة عن التكسير و البند شامل نقل المخلفات الي  

المقالب العمومية مع عمل كل ما يلزم لنهو االعمال طبقا الصول  

          -         4.0 بالعدد  الصناعة و تعليمات جهاز االشراف 

53 

مللي داخل   2× 2توريد وعمل دائرة بريزة كهربائيه  بالعدد 

الحائط وعمل كل ما يلزم لنهو االعمال نهوا صحيحا والتقطيب  

          -         40.0 بالعدد  مكان التكسير حسب تعليمات جهاز االشراف 

54 

مم من ماركة   2* 2بالعدد عمل دائرة انارة باسالك نحاسية 

من   pvcالحائط في خراطيم من مادة المعتمدة مدفونة داخل 

ماركة معتمدة و البند يشمل التكسير في الحائط مع عمل مرمات  

المحارة الناتجة عن التكسير و البند شامل نقل المخلفات الي  

المقالب العمومية مع عمل كل ما يلزم لنهو االعمال طبقا الصول  

          -         22.0 بالعدد  الصناعة و تعليمات جهاز االشراف 

55 

بالعدد توريد وتركيب واختبار و تشغيل مفتاح انارة من ماركة  

أمبير ووجه   10معتمدة كامل غاطسة وشاسيه و عدد واحد لقمه 

مناسب للحائط طبقا للمواصفات محمل على البند توصيل المفتاح  

شامال مما جميعه ومطابقا للمواصفات القياسيه و اصول الصناعه  

          -         10.0 بالعدد  و العينه المعتمده  

56 

بالعدد توريد وتركيب واختبار و تشغيل بريزه ) بغطاء امان ( من  

  220ماركه معتمدة كامل من ماركة معتمدة غاطسة وشاسيه  

فولت ووجه مناسب للحائط طبقا للمواصفات القياسيه و اصول  

          -         80.0 بالعدد  الصناعه و العينه المعتمده  
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57 

بالعدد توريد وتركيب كشاف اضاءه ليد جسم الكشاف مصنوع من  

االلومنيوم الغطاء مصنوع من اكريليك ابيض ميلكى وزن الكشاف  

  40سم. القدرة   0.5سم *  60سم *  60كجم ابعاد الكشاف  2. 7

هرتز معامل القدرة   50ف /   250-100وات الفولت التشغيل 

  75تمييز اللون  كلفن معامل   5500درجة حرارة اللون    0.95

  110ليومن الكفاءة الضوئية   4300الفيض الضوئى 

ساعة بضمان اليقل عن   36000ليومن/الوات عمر التشغيل 

سنتين شامل عمل التوصيالت الالزمة شامال مما جميعه وعمل كل  

 ما يلزم لنهو االعمال نهوا صحيحا. 
          -         22.0 بالعدد 

58 

وتركيب و تشغيل وحدة اضاءة عبارة عن جلوب  بالعدد توريد  

نصف كروى / مربع بغطاء ناشر اوبال او شفاف تركب به لمبة  

وات مما جميعة طبقا للرسومات    12من ماركة معتمدة ليد 

والمواصفات الفنية على ان تقدم عينة للمهندس المشرف  

          -         10.0 بالعدد  لألعتماد قبل التوريد. 

59 

  100بالعدد توريد و تركيب كشاف اضاءة ليد خارجي ذو قدرة 

و البند شامل التركيب في المكان المطلوب     ip 65وات من نوع  

من ماركة معتمدة شامل التوصيالت و عمل كل ما يلزم لنهو  

          -         4.0 بالعدد  االعمال 

60 

مفتاح  من الصاج من   24بالعدد توريد و تركيب لوحة فرعية  

مفاتيح الفصل    6ماركة معتمدة  و البند يشمل توريد و تركيب 

أمبير  ومفتاح   32مفاتيح  3امبير و   25مفتاح   6أمبير و  16

ثنائي  امبير شامل مما جميعه طبقا الصول الصناعة   62عمومي  

          -         1.0 بالعدد  و تعليمات جهاز االشراف  

61 

حصان ماركة كاريير أو شارب   3بالعدد: توريد و تركيب تكييف  

          -         2.0 عدد  بارد فقط واختباره و تشغيله شامل مما جميعه

62 

  -   CAT6بالعدد : توريد و تركيب علبة داتا تحتوي سلك داتا 

شيلد من ماركة معتمدة . و البند يشمل التوريد و التركيب داخل  

مواسير بالحائط و عمل مخارج الداتا . و كل ما يلزم لنهو  

          -         15.0 عدد  االعمال.  

63 

  24خط . سيسكو سويتش  24بالعدد : توريد و تركيب سويتش  

، و البند يشمل التثبيت و التوصيل و   1000/  100/ 10بورت  

          -         1.0 عدد  كل ما يلزم .  
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64 

من ماركة   RACK   4U 60*45بالعدد : توريد و تركيب 

          -         1.0 عدد  معتمدة شامل مما جميعه.  

65 

ماركة   CCTVبالعدد: توريد و تركيب كاميرا مراقبة خارجيبة 

  DVRمعتمدة شاملة سلك الداتا مع توريد و تشغيل جهاز ال 

الخاص بهم . أو ربطها على شبكة كاميرات المراقبة الموجودة  

          -         4.0 عدد  داخل المركز، و عمل كل ما يلزم لنهو االعمال نهوا صحيحا . 

    -                   اجمالي االعمال الكهربائية   

 -       ثالثا : أعمال الفرش    

67 

( سم يصلح    75* ارتفاع   70*  140بالعدد : توريد مكتب ) 

  PVCقشرة  MDFلالجتماعات . و ذلك من القرصة الخشبية 

من اختيار العميل . و الشاسيه معدني مدهون بدهانات  

االلكتروستاتيك . مع تقديم كتالوج للمنتج لالختيار من قبل العميل  

          -         5.0 عدد  . 

68 

  75* ارتفاع  60*   100بالعدد: توريد طاولة كمبيوتر مقاس )  

 DATAو مخرج لوصلة ال   V  220سم ( تحتوي على مخرج  

CAT6  و ذلك من القرصة الخشبية .MDF  قشرةPVC   من

اختيار العميل . و الشاسيه معدني مدهون بدهانات االلكتروستاتيك  

 . مع تقديم كتالوج للمنتج لالختيار من قبل العميل .  
          -         15.0 عدد 

69 

بالعدد : توريد كرسي مكتب و اجتماعات جلد بدون مسند . و  

الشاسيع معدني مدهون بدهانات االلكتروستاتيك . مع تقديم  

          -         40.0 عدد  كتالوج للمنتج لالختيار من قبل العميل .  

70 

م . و ذلك من   1قطر   outdoorبالعدد : توريد ترابيزة دائرية 

الخشب الطبيعي المدهون بدهانات مقاومة للعوامل الجوية  و  

الشاسيه معدني مدهون بدهانات االلكتروستاتيك . مع تقديم  

          -         4.0 عدد  كتالوج للمنتج لالختيار من قبل العميل .   

71 

و ذلك من الخشب الطبيعي   outdoorبالعدد : توريد كرسي  

المدهون بدهانات مقاومة للعوامل الجوية  و الشاسيه معدني  

مدهون بدهانات االلكتروستاتيك . مع تقديم كتالوج للمنتج  

          -         16.0 عدد  لالختيار من قبل العميل .   
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72 

بالعدد : توريد سبورة فليب شارت )السبورة الورقية ( متحركة .  

و ذلك بالمواصفات التالية : السطح وجه معدني مطلي بمادة  

: مصنوع من مادة األلمنيوم  RAاإلطار موديل البوليستراألبيض.

من المقطع  15X20X14MMالمؤكسد بلون فضي مط، قياس  

ية بالستيكية  الرف رف فضي مط لألقالم مع أغطالعرضي . 

الملقط : مصنوع من مادة األلمنيوم المؤكسد بلون فضي  للحماية.

القاعدة: أرجل تلسكوبية  ثقب لتعليق الورق.  2مط و يحتوي على 

مصنوعة من المعدن المطلي حرارياً للتحكم في ارتفاع اللوح لغاية  

70CM  امكانية اختيار قاعدة متحركة على عجالت من ألمنيوم(

  MDFاللوح من الداخل: خشب عجالت( 3ة على  مؤكسد مرتكز 

 100X70مقاسمغطى بورق األلمنيوم لمنع الرطوبة من الخلف.

          -         2.0 عدد 

73 

بالعدد: توريد دوالب مستندات رأسي بضرفتين و كالون و مفتاح  

لالغالق . و ذلك من مسطحات الخشب الكونتر طبقات قشرة من  

          -         4.0 عدد  اختيار العميل . مع تقديم كتالوج للمنتج لالختيار  .   

74 

بالمتر الطولي : توريد و تركيب ستاير رأسية من خامة معتمدة  

مع توريد جميع االكسسوارات و التثبيت الجيد و الختبار . و كل ما  

          -         15.0 متر طولي   لنهو االعمال  

75 

بالعدد: توريد زرع طبيعي . و لك من الحجم الكبير لعمل سور  

أشجار بالروف .و عمل كل ما يلزم لنهو االعمال بشكل صحيح و  

          -         20.0 عدد  حسب تعليمات جهاز االشارف   

76 

.   60*   94مقاس   Big buff bean bagsبالعدد : توريد 

تصلح لالستخدام الخارجي . و حسب اختيار العميل و جهاز  

          -         10.0 عدد  االشراف.   

     0.0   اجمالي أعمال الفرش    

  Total ( EGP )  العام اإلجمالي    
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