
 الشروط الخاصة

تبديل جميع انظمة التدفئة في مبنى البرج بشكل كامل باستثناء البويلر والروديترات والمضخات  .1

والحارقة والمدخنة وخط الماء البارد ليكون نظام التدفئة خارجي, ومبنى الهندسة تكون المواسير 

 الممدودة تحت البالط.

 سم مع باب وزرفيل حديد. 70*100فتح ابواب للمناور في كل طابق قياس  .2

 نقل جميع القطع وبقايا االعمال االنشائية من مبنى البرج الى الحوطة الرئيسية داخل الجامعة. .3

اي اعمال تتطلب عمل انشائي او دهان لمواقع التمديد يتم اعادتها كما كانت قبل التمديد على حساب  .4

 سو عليها العطاء.الجهة التي ير

 ( وال يقبل اي نوع اخر.GF( او )EEتكون جميع قطع الحديد المستخدمة فقط من نوع ) .5

يوما من تاريخ التبليغ وعدا ذلك سيتم فرض غرامة مقدارها مئتان دينار عن كل  45تكون فترة العمل  .6

 يوم تأخير.

 يشترط تحديد مدة الكفالة لألعمال عند تقديم عرض السعر. .7

 

 

 واالعمال المقدرة المطلوبة إلعادة التأهيلالقطع 

 

 من مبنى التسجيل الى الطابق الخامس

 

السعر  العدد البيان
 االفرادي

 السعر االجمالي

   470 فتحة كولكتر انش ايطالي

   75 نهاية كولكتر ايطالي انش

   75 محبش انش مع شد وصل ايطالي

   470 محبس فرعي ايطالي

   70 ايطالي 3/8هواية 

   50 مربط كولكتر ايطالي 

   1000 ايطالي 16شد وصل 

   16 متر 6طول   Bانش جالس  2ماسورة حديد 

   60 متر 6طول  Bماسورة حديد انش ونصف جالس 

   64 متر 6طول  Bماسورة حديد انش وربع جالس 

   50 متر 6طول  Bماسورة حديد انش جالس 

   3 انش  1محبس ستيم ايطالي 

   2 انش طول متر ونصف 6كولكتر 

   12 انش  2محبس ستيم ايطالي 

   300 ايطالي )بالمتر( عند اللزوم 16بكس 

, قطع توصيل ) نقاصات , تيات , نبول , مرابط , كواع 
 دهان , واي قطع اخرى(

   بالمقطوع

 

 



 مبنى الهندسة

السعر  العدد البيان
 االفرادي

السعر 
 االجمالي

   2 متر 6 طول  B جالس انش 2 حديد ماسورة

   8 متر 6 طول  B جالس ونصف انش حديد ماسورة

   2 متر 6 طول  B جالس وربع انش حديد ماسورة

   10 متر 6 طول  B جالس انش حديد ماسورة

   4 انش 2كوع بند مف 

   4 كوع بند مف انش ونصف

   4 كوع بند مف انش وربع

   12 كوع بند مف انش 

T  2 حديد انش ونصف   

   2 انش الى انش ونصف 2نقاصة حديد 

   4 نقاصة حديد انش ونصف الى انش

   6 ايطالي  3/8هواية 

   6 انش مع شد وصل 1محبس ايطالي 

   بالمقطوع تفلون + كتكت + دهان اساس 

 

 دائرة اللوازم

السعر  العدد البيان
 االفرادي

السعر 
 االجمالي

   2 سم 50انش بطول  3 كولكتر

   4 محبس انش ونصف ايطالي

   4 محبس انش وربع ايطالي

   4 ايطالي 2/1هواية 

   1 انش  2رداد خط 

   B 1انش حديد جالس  2ماسورة 

   B 1ماسورة انش وربع حديد جالس 

   2 انش 2/1سيفتي فالف 

 

 اعمال متفرقة 
 2سم عدد  50انش بطول  4في المكتبة  تغيير كولكتر .1

 1سم عدد  50انش بطول  4تغيير كولكتر في الصالة الرياضية  .2

 تنظيف البويلرات واعمال صيانة عامة حسب الحاجة .3

 


