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Technical Specifications of Goods 

 
P r e - f a b r i c a t e d  u n i t  T e c h n i c a l  S p e c i f i c a t i o n s  

 
TECHNICAL SPECIFICATION  TABLE 

1 2 3 4 

No.  Item name & Details 
Pre-fabricated unit composite for medical usage (As in attached 

Design-Plans)  

Supplier Provided Offer Remarks 

  Item Number: 1     
  A medical Pre-fabricated unit composite that has multi 

medical units. (As in provided design).   

Manufacturer: 
Brand: 
Type/Model: 
Catalogue reference: 
Country of Origin: 

  

  APPLICATION     

  The cabin unit is designed the way it can be easily assembled 

and disassembled. 

Cabin units will be used as clinic, midwife, laboratory, 

pharmacy and multi-usage section such archiving and saving 

cabinets and ambulance services… 

    

1 DESCRIPTION      

1.1 Dimensions and design:  

(Please find attached the suggested design plans(A_PLN_01 / 
A_PLN_02/A_PLN_03 

  

1.1.1 

In case of mismatching between the overall dimensions 
for the units and the partial dimensions for the rooms and 
spaces, the roller dimensions are the overall dimensions. 
Differences have to be corrected accordingly with the 
rooms in both cases increasingly and decreasingly. 

  

1.1.2 Dimensions includes lengths, widths, heights, thicknesses 
and levels according to the attached plans. 

  

1.2 Windows   

1.2.1 PVC framed strengthen with steel profiles with good 
quality including all accessories required to deliver its 
performance at the optimum way (opening, closing, 
locking and preventing air leaking…etc.) 

  

1.2.2 White colored.   

1.2.3 Dimensions 100x110 cm for all windows according to 
design sheets. 

  

1.2.4 Dimensions 100x55  cm for upper windows at the waiting 
hall according to design sheets. 

  

1.2.5 For upper windows there is no movable shutter (fixed).   
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For 100x110 cm size windows there is one movable 
shutter. 

1.2.6 Each movable shutter’s opening should have fly net.   

1.2.7 The windows inner sheet must be made of frosted foggy 
plexiglass for both types capable of providing external 
light from outside. 

  

1.2.8 Dimensions mentioned herein above at clauses 1.2.3 and 
1.2.4 are meant to be shutter’s dimensions, it does not 
include casement frames thicknesses and dimensions in 
account, provider has to take them in consideration 
properly according to the standards. 

  

1.2.9 Two Ventilation Grill Shaft at the sides of  main door, 
according to the attached design sheets, adjustable (able 
to open and close), with a net to prevent insects entering. 

  

1.3 Doors   

1.3.1 PVC framed strengthen with steel profiles with good 
quality including all accessories required to deliver its 
performance at the optimum way (opening, closing, 
locking and preventing air leaking…etc.) 

  

1.3.2 White colored.   

1.3.3 Dimensions 190x200 cm for   main door, the door consists 
of 2 shutters every shutter is 95 cm, with capability of 
fixing one of them. 

  

1.3.4 Dimensions 80x200 cm for  doors of type A.   

1.3.5 Dimensions 70x200 cm for  doors of type B.   

1.3.6 Dimensions 100x200 cm for  doors of type C.   

1.3.7 The upper half of door shutter should be blurry Plexiglas. 
(exception for toilets doors) 

  

1.3.8 Dimensions mentioned herein above at clauses 1.2.3 and 
1.2.4 are meant to be shutter’s dimensions, it does not 
include casement frames thicknesses and dimensions in 
account, provider has to take them in consideration 
properly according to the standards. 

  

1.4 Walls   

1.4.1 Walls 40 mm thikness of foamy isolated sandwich panels 
for all external, internal and toilets walls. 

  

1.4.2 Coil Coating system ready painted galvanized steel sheet, 
EPS foam galvanized metal sheet. White colored. 

  

1.4.3 Internal partition between rooms must be (as in provided 
drawing sheets).   

  

1.4.4 All intersection lines between (walls, ceiling and ground ) 
must be covered with corner plastic tubes to help in 
electrical wiring. 

  

1.4.5 Walls must provide compelete isolation against heat 
exchanging and water leaking.( preventing water and air 
leaking). 
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1.4.6 Walls must be coated from inside face by a layer of plastic 
panels heightwise from the groud towards the ceiling. 

  

1.4.6.1 White colored.   

1.4.6.2 Width of the boards is between 20-25 cm, with thichness 
of ½ to 1 cm. 

  

1.5 Roof   

1.5.1 80 mm isolating glass wool covered outside by galvanized 
rolled steel sheet white colored, plastic panels from 
inside. 

  

1.5.2 Roof extends for a distance 1 m at the perimeter of the 
composite except for the front facade it extend 1.2 m as 
illustrated in the attached design sheets. As its projection 
covers the area of the ground molded concrete slab. 

  

1.5.3 Areas of installing the water tanks must be strengthen at 
the corner of the composite as illutrated in attached 
design sheets. 

  

1.5.4 The roof panels must assure the capability of bearing live 
loads ( mentanence workers load, filled tank loads, wind 
and snow loads). 

  

1.5.5 Roof slope must be 10% outwards as it is in the attaches 
design sheets, to provide rain water drainage.  

  

1.5.6 Roof must provide compelete isolation against heat 
exchanging and water leaking.( preventing water and air 
leaking). 

  

1.5.7 İnterverls between panels must be filled up with Selecone 
and plastic tapes to inssure complete isolation against 
rain water leakage (panels overlaping mechanizim can be 
accepted).  

  

1.6 Floor    

1.6.1 A layer of agrigates, cement plaster and granite tiles or all 
areas( thickness and levels as it is attched in the design  
plans. 

  

1.6.2 Tiles colors must be off-wite or any color around( a 
sample can be provided by the supplier to by approved by 
purchaser). 

  

1.6.3 Tiles dimension is 40x40 cm for all areas and rooms 
except the toilets. 

  

1.6.4 Tiles dimension for toilets is 30x30 cm.   

1.6.5 İntervals between tiles must be 2 mm filled properly.    

1.6.6 Filling material must be epoxy plaster.   

1.6.7 All materials used for tiling must be from good quality.   

1.6.8 Outside entrance area is made of the same tiles used 
inside including the first stair as it illustrated in the 
attached desigin sheets.  

  

1.7 The steel Structure    
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1.7.1 Base, Columns and Roof frames made from square hollow 
cross section steel profiles, according to design 
requirements. 

  

1.7.2 Connections are only accomplished by welding lines not 
less than 2 mm. 

  

1.7.3 All steel frame parts must be covered and painted with 
white epoxy, including welding lines. 

  

1.7.4 All truss beams must be installed in line with section walls 
and external walls in its same plane, in case of structure 
requires extra trusses they must be located properly in 
accordance with spaces with the walls’ trusses parallelly 
as the attached design sheets accordingly. 
Example: in case of 2 parallel cross two trusses with 3.5 
m distance in-between, if bay between them needs to 
another support truss it should be placed into the middle 
of this space 1.75 m. in case of 2 extra trusses needed the 
bay is to be divided by 3 equal spaces, and so on.  

  

1.7.5 All spaces between truss’s members which are located 
over the internal section walls must be closed by glass 
wool with same thickness of the walls with extension of 
the plastic panels reaching to the ceiling (according to the 
attached designed sheets). 

  

1.7.6 All steel profiles should have at least 3.6 Mpa yielding 
strength.  

  

2 ACCESSORIES      

2.1 Electrical Installations (as the design drawing sheets 
E_Pln_01 and E_Pln_02) 

    

2.1.1 Lights devices 26 watts (florecent white saving energy) 
for each device, except for toilets’ lighting. 

  

2.1.2 Lights devices 13 watts (florecent white saving energy) 
for toilets. 

  

2.1.3 Lights devices 26 watts (florecent white saving energy) 
for handicaps toilets. 

  

2.1.4 Lighting device consists of fixing base, plastic cylindrical 
tube with length does not exceed 10 cm, cable, lighting 
spiral socket and light bulb.  

  

2.1.5 Light devices’ power in the buffet is 13 watts (florecent 
white saving energy). 

  

2.1.6 Emergency lights must be compacted (6V battery, 
charger, invertor with 220 V input power) so it can active 
automatically when electrical circuit is broken for a 
period not less than 10 mins. 

  

2.1.7 Power capacity of emergency lights must be in 
accordance with the reequipments of clauses 2.1.1 to 
2.1.3. 
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2.1.8 External light devices’ power capacity must be 200 watts 
of projector light direction adjustable devices (fully 
equipped). 

  

2.1.9 External light devices must be installed according to the 
attached design sheets hanged under the extended roof. 

  

2.1.10 Light switches in each room is according to electrical 
sheets attached. 

  

2.1.11 All electrical sockets must be heat resistible and 
connected to the grounding network, according to the 
attached electrical sheets. 

  

2.1.12 Toilets lighting devices are working with motion sensors 
system. 

  

2.1.13 All sockets, switches, light motion sensors and light 
devices must be of good qualities. 

  

2.1.14 Household exhaust fan must be installed in the buffet 
according to the plan sheets, with diameter of 30 cm, 
power capacity 30 watts. Provided by plastic grill blades 
from the outside to prevent of insects entering in case of 
off-mode. 

  

2.1.15 Industrial exhaust fan in the waiting lobby according to 
the attached design sheets, installed properly. 

  

2.1.15.1 Electrical power does not be less than 75 watts   

2.1.15.2 Volume of replaced exhausted air must not be less than 
2000 m3/ hour. 

  

2.1.15.3 Main electrical panel for the composite is located near the 
main entrance according to attached electrical sheet 
E_Pln_03.  

  

2.1.16 A plastic tube for the main suppling cable from the main 
board to ATS board of an electrical generator will be 
installed later, for a distance at least 10 m and diameter 
not less than 1.5 cm, without suppling the main cable. 

  

2.1.17 Main board must include extra spaces for spare 6 
breakers may be will installed later. 

  

2.1.18 Toilets’ breakers will be installed inside the toilets itself 
at location will be determined later during 
implementation. 

  

2.1.19 Electrical water heat 1500 watts, 100 liters, according to 
the design sheets attached. 

  

2.1.20 Electrical water heater must be installed horizontally 
most close to the ceiling, so all electrical and sanitation 
fittings can be installed properly. 

  

2.1.21 Supplier had to provide all accessories and requirement 
necessary to connect all electrical parts properly to insure 
its performance optimally.  

  

2.1.22 All cables and wiring must be of: 
Pure capillary copper. 
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Cable and wires cover must be free halogen, flame 
retardant. 

2.1.23  All cables and wires provided for 16 Ampere breakers’ 
area must not be less than 2.5 mm2 and diameter not less 
than 1.63 mm. 

   

2.1.24 All cables and wires provided for 10 Ampere breakers’ 
area must not be less than 2 mm2 and diameter not less 
than 1.4 mm. 

  

2.1.25 All cables and wires provided for 6 Ampere breakers’ area 
must not be less than 1.5 mm2 and diameter not less than 
1.12 mm. 

  

2.1.26 All wiring must be into box plastic tubes.   

2.1.27 Main board must be prepared with three copper bars for 
the phases from main cable, and a bar for the natural line. 

  

2.1.28 Beakers must be installed as the attached electrical 
sheets. 

  

2.1.29 All triple breakers and mono breakers signal bulbs must 
be of good qualities and Europe made. 

  

2.1.30 Grounding and lightning systems must be installed for 
whole system by providing all requirements (coal, salt, 
metal sheets, all copper cables, poles and Bakelite 
isolators to be installed on the roof) 
Provide all the required works of digging and refilling for 
the soil around the structure. 

  

2.1.31 All electrical requirements must include costs and fees of 
wiring, tubing, transportation of the goods. 

  

2.1.32 All installed electrical equipment must ensure the 
optimum usage for the required services mentioned 
herein from clause 2.1.1 up to clause 2.1.30. 

  

2.2 Water and sanitation installation (as the design 
drawing sheet S_Pln_01) 

  

2.2.1 Two galvanized water tank capacity of 1000 liters for 
each composite installed at the roof of the composite 
separately (one for the composite, the other one is for the 
toilets), as it illustrated in the attached plans. 

  

2.2.2 Thickness of plate sheets of the tanks is not less than 2 
mm. 

  

2.2.3 Shape of tanks might be cubic with dimensions of 
100x100x100cm or cylindrical with capacity of 1000 liter 
with a steel base fixed firmly to the surface of the 
composite’s roof.  

  

2.2.4 Each tank must be provided with inlet and outlet fitting 
parts suitable for PPR piping system. 

  

2.2.5 Each tank must have floating valve, overflow opening, 
cleaning opening and water suppling gap with lockable 
cap.  
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2.2.6 Water supply piping system is PPR pipes including all 
accessories (one way valves, ball valves, brass elbows, 
brass Tee, fitting reducing adapters, wall hangers and 
union pipe fittings) with diameter ½”. 

  

2.2.7 Pipes and accessories colors must be white.   

2.2.8 Water supply systems for each composite are separated 
according to each tank; one system is for service 
section(toilets) the other is for the rest parts of the 
composite. 

  

2.2.9 Each cabin must include one fully equipped wall-hanged 
hand wash basin @ 85 cm from floor level (connections 
to water supplying system, drainage system and all fitting 
accessories). 

  

2.2.10 All ground syphons in the rooms must be located as it 
illustrated within the attached design sheets and be 
connected to drainage network to insure its performance 
properly. 

  

2.2.11 Each toilet must have one fully equipped dual flush toilet 
(connections to water supplying system, drainage system 
and all fitting accessories with spiral hose to be not laid 
on the toilet’s ground). 

  

2.2.12 Each toilet must include fully equipped hand wash basin 
@ 85 cm from floor level (connections to water supplying 
system, drainage system, tap and all fitting accessories). 

  

2.2.13 Buffet closet set and laboratory closet set must include a 
fully equipped stainless steel sink (connections to water 
supplying system, drainage system, taps and all fitting 
accessories). 

  

2.2.14 Each composite must have drainage system of PVC pipes; 
according to the attached design sheets. 

  

2.2.15 Drainage system must include all equipment and 
requirements necessary to insure best performance of 
the system. 

  

2.2.16 All used pipes’ diameters must be as it illustrated in the 
attached plan sheets, thickness must not be less than 2 
mm. 

  

2.2.17 During installation of the drainage network the slope of 
pipes must be taken in consideration according to the 
attached plans. 

  

2.2.18 Galvanized rolled U channel should be installed at the 
both sides of the long direction edges of the roof to collect 
and drain rain water and must be connected with rain 
water drainage network as it illustrated in attached 
design sheets to insure its best performance. 

  

2.2.19 All sanitary equipment including accessories must be in 
accordance with international federation of sanitary 
works. 

  



      

 

8 | P a g e                       P r e f a b r i c a t e d  U n i t s  T e c h n i c a l  S p e c i f i c a t i o n s   

 

2.3 General geometric requirements    

2.3.1 Location of installing Pre-fabricated unit composite must 
be settled with a reinforced concrete slab with thickness 
is not less than 15 cm. 

  

2.3.2 The slab area must cover each composite’s model area 
with a parametrical edge according to the attached design 
sheets. 

  

2.3.3 Soil under the slab must be treated to prevent deferential 
settlements and cracking  of the slab. 

  

2.3.4 Concrete compressive strength must be not less than 200 
kg/cm2 

  

2.3.5 Steel bars must not be less than 5ϕ12mm@1m in two 
directions, lengthily and laterally.  

  

2.3.6 Steel yielding stress must not be less than 3.6 Mega 
Pascal.  

  

2.3.7 Steel bars should be bonded firmly with tiles.   

2.3.8 Technical Pit placed away from the composıte’s location 
at distance that is not less than 20 m, for each Pre-
fabricated unit composite model according to the 
attached design drawing sheet  

  

2.3.9 Technical pit’s size not less than 12 m3    

2.3.10 Dimensions of technical pit must be as it illustrated in 
attached plans. 

  

2.3.11 Bottom slab of the Technical Pit should be of reinforced 
concrete with thickness not less than 20 cm. 

  

2.3.12 Concrete compressive strength must not be less than 200 
kg/cm2. 

  

2.3.13 Steel bars must not be less than 5ϕ12mm@1m in two 
directions, lengthily and laterally.  

  

2.3.14 Walls of Technical Pit must be built from masonry rocks 
compacted by cement mortar, mortar thickness between 
the masonry rocks must be not less than 2 cm, the cement 
mortar compressive strength must be less than 150 
kg/cm2. 

  

2.3.15 Technical Pit’s wall thickness must not be less than 30 cm.    

2.3.16 Top slab of the Technical Pit should be of reinforced 
concrete with thickness not less than 20 cm. 

  

2.3.17 Steel bars must not be less than 5ϕ16mm@1m in two 
directions, lengthily and laterally. 

  

2.3.18 Concrete compressive strength must not be less than 200 
kg/cm2. 

  

2.3.19 The upper surface level of Technical Pit’s top slab must be 
at least 30 cm lower than ground level and composite’s 
slab level (whatever is lower). 
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2.3.20 Technical Pit’s top slab must include a 6” steel pipe 
perpendicular to the slab upraised over ground level at 
least 40 cm; with a lockable cap. 

  

2.3.21 6” PVC pipe must be attached to the Technical Pit @20 cm 
under the top slab, this pipe should end at closest point to 
composite’s drainage network outlet point, with a slope 
towards to the Technical Pit not less than 2%, bared 
underground surface level at least 40 cm covered with 
gravel.  

  

2.3.22 A proper connection between the main drainage line and 
with Pre-fabricated unit units composite’s drainage 
system outlet point with cleaning opening with cap. 

  

2.4 Buffet Closets:   

2.4.1 Sets of double under closets made up of Melamine wood 
plates, white colored, with a shelf at the middle of the 
height for each set. Depth is 60 cm from the wall in 
accordance with the attached design sheets. 

  

2.4.2 At the top of under closets a marble flat is placed with a 
thickness of 2.5 cm, the edge line between marble flat and 
the wall must be covered with 5 cm marble strip bar, 
equipped with all openings required to install the 
stainless-steel sink including its accessories (water tap, 
other fittings) 
 The top level of marble flat is 87 cm above the level of 
buffet’s floor level. 

  

2.4.3 The marble flat edge must be filleted, extends 2 cm 
outside closet’s shutter surface. 

  

2.4.4 Sets of upper closets made up of Melamine wood plates, 
white colored, with a shelf at the middle of the height for 
each set. Depth is 30 cm from the wall, according to the 
attached plans. 

  

2.4.5 Thickness of used Melamine wood panels must not be less 
than 12 mm. 

  

2.4.6 All closets must be fully equipped with (accessories, 
handles, hinges) to be used properly. 

  

2.4.7 In case of mismatching between dimensions in the design 
sheets and actual implemented dimensions, the closets 
are to be implemented accordingly with actual 
dimensions for rooms and spaces taking the required 
design in consideration. 

  

2.5 Laboratory closets   

2.5.1 Sets of double under closets made up of Melamine wood 
plates, white colored, with a shelf at the middle of the 
height for each set. Depth is 60 cm from the wall in 
accordance with the attached design sheets. 

  

2.5.2 At the top of under closets a marble flat is placed with a 
thickness of 2.5 cm, the edge line between marble flat and 
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the wall must be covered with 5 cm marble strip bar, 
equipped with all openings required to install the 
stainless-steel sink including its accessories (water tap, 
other fittings) 
 The top level of marble flat is 87 cm above the level of 
buffet’s floor level. 

2.5.3 The marble flat edge must be filleted, extends 2 cm 
outside closet’s shutter surface. 

  

2.5.4 Thickness of used Melamine wood panels must not be less 
than 12 mm. 

  

2.5.5 All closets must be fully equipped with (accessories, 
handles, hinges) to be used properly. 

  

2.5.6 In case of mismatching between dimensions in the design 
sheets and actual implemented dimensions, the closets 
are to be implemented accordingly with actual 
dimensions for rooms and spaces taking the required 
design in consideration. 

  

2.6 Pharmacy shelves and closets   

2.6.1 Providing and installing sets of shelves for the pharmacy 
as it illustrated in attached sheets. 

  

2.6.2 Shelves must include all accessories required to be wall 
mounted to insure its best performance properly. 

  

2.6.3 Shelves must be of white Melamine wood panels with 
thickness not be less than 12 mm. 

  

2.6.4 Set of closets of white Melamine wood panels with shelf 
at the middle of its height according to attached plans. 

  

2.6.5 Thickness of closets’ panels must not be less than 12 mm 
with all required accessories to insure its performance 
properly. 

  

2.7 Handicaps ramps   

2.7.1 It must consist of steel square cross section profiles 2x2 
cm covered with diamond steel plate with thickness not 
less than 2 mm to prevent sliding according to attached 
design sheets. 

  

2.7.2 Steel yielding strength must not be less than 3.6 Mpa.   

2.7.3 Ramps must be fixed with grounds firmly to insure its 
performance properly. 

  

3 NOTES     

3.1 Bidder may propose any product/system, equivalent or 
better than the requirements specified above.  

    

3.2 Bidder have to fill a clause-by-clause commentary on the 
requirements. Bidder who comment with texts such as 
"Yes", "Complied", "Refer to catalogue", copying texts 
directly from the technical specifications form, leave any 
line blank and/ or submit any text or content of this 
nature may be considered as NON-RESPONSIVE. 
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3.3 Products must be completely new.   

3.4 Provider is obliged to replace or change any piece with 
defects, the purchaser may refuse  any part or piece does 
not match with the specifications or any piece may 
purchaser find it defected.  

  

3.5 Bidder is obliged to apply standard tests at (his own 
behave without any extra costs) for the offered goods 
unless otherwise stated by purchaser.  

  

3.6 Bidder bears the cost of residency, transportations of an 
inspection committee specified later by purchaser that 
not exceed 3 persons during testing and inspection 
period, internally and abroad. 

  

3.7 Inspections will be done at each delivery process at 
(loading –offloading) points. 

  

3.8 All electrical fittings must include tubing, cables and 
installation costs. 

  

3.9 All electrical fitting including (cables’ diameters) must 
provide proper usage the requested service as mentioned 
here above in clauses(2.1.1 to 2.1.10). 

  

3.10 All sanitation fittings and accessories must meet NSF 
(National Sanitation Foundation) standards.  

  

4 DOCUMENTS     

4.1 Bidder should provide the following documents for bid 
submission  
- Brochures or catalogues 
−  Technical data sheet 
−  Technical drawing  

    

5 Workshops     

5.1 NA     

 
 
 
 

 جدول المواصفات الفنية

4 3 2 1 

 تفاصيله اسم البند و  العرض المقدم من قبل العارض  مالحظات 
ي 
ي )كما هو موضح ف  مجمّع وحدات مسبقة الصنع  لالستخدام الطب 

 ( و المخططات المرفقةالتصميم 

 فقرةال

   المادة االوىل      

عة:   
ّ
كة المصن  الشر
 نوع المنتج: 
 الموديل: 
 الكاتالوج: 

 بلد المنشأ: 

ن بالتصميممجمع وحدات مسبقة الصنع  توصيف المادة :   و    كما هو مبي 
  . ة المرفق المخططات
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   التطبيق     

 بطريقة يمكن بها تجميعها وتفكيكها بسهولة.   المجمعتم تصميم    
وقابلة ومختب   طبيب عام سيتم استخدام وحدات المجمع كعيادة 

و خدمة   وصيدلية وقسم متعدد االستخدامات مثل خزائن حفظ األرشفة
 ...  اسعاف

  

 
 1 لوصف ا   

 : والتصميماالبعاد   
 / A_PLN_01) رقم:  ة قالمرف ات لمخططيرج  مراجعة ا  

A_PLN_02/A_PLN_03 ) 

1.1 

 
ي حال وجود اختالف بي   البعد  

 
  ة و االبعاد الداخلي وحدات لل اإلجمالي ف

ي للكرفانات و يتم تصحيح    فروق  للغرف فإن البعد الحاكم هو البعد الخارج 
 
 
  بعد داخلي   بما يتناسب مع كل  االبعاد الداخلية تباعا

 
 .  زيادة كان أم نقصانا

1.1.1 

  و المناسيب  اتو السماك اتض و االرتفاعو ل و العر ا طو األبعاد تشمل األ   
 حسب المخططات المرفقة. 

1.1.2 

 1.2 النوافذ   

وفيالت من الفوالذ    عة من مادة ال ب ف ث المدعم بب 
ّ
نوعية   ذات مصن

بالشكل األمثل  لضمان عملها الالزمة  ت كافة اإلكسسوارا  ة متضمنجيده 
 )فتح, اغالق, قفل وعدم ترسيب الهواء... إلخ(

1.2.1 

 1.2.2 اللون أبيض.   

 1.2.3 لمخططات المرفقة.  ل  فقا و  وحداتنوافذ السم ل  100x110األبعاد   

ي صالة االنتظار وفقا للمخططات  سم للنوافذ  x100 55األبعاد   
العلوية ف 

 المرفقة .  
1.2.4 

 . 110x100اس درفة واحدة متحركة للنوافذ ذات القي  
 .  100x55ة ثابته للنوافذ ذات االبعاد درف 

1.2.5 

ات اطار شبكي  مقابل كل درفة متحركة     1.2.6 . مانع لدخول الحرسر

كافية النفاذ   نوعية النافذة من مادة البليكسي غالس المغسر لكال القياسي     
 .   االنارة الطبيعية من الخارج

1.2.7 

ي الفقرتي     
يقصد بها ابعاد الدرفات و ال   1.2.4و  1.2.3االبعاد المذكورة ف 

الحواجب و الكشوف و عل المزود اخذها بعي     و سماكات  ابعاد تتضمن 
  بها  مول االعتبار وفق المعايب  المع

ا
 . أصول

1.2.8 

ي الباب الرئيسي قابلة     ي تعويض التهوية عل شكل شفرات جانب 
فتحب 

ات.   للتعديل )فتح و اغالق الشفرات( مزودة بشبك لمنع دخول الحرسر
1.2.9 

 1.3 األبواب  

وفيالت من الفوالذ    عة من مادة ال ب ف ث المدعم بب 
ّ
ذو نوعية جيده    مصن

لضمان عملها بالشكل األمثل )فتح,  كافة اإلكسسوارات الالزمة   ة متضمن
  . اغالق, قفل وعدم ترسيب الهواء... إلخ(

1.3.1 

 1.3.2 اللون أبيض.   

للباب الرئيسي )الباب مكون من درفتي   كل درفة  سم  x200 190األبعاد   
 تثبيت إحداهما.   إمكانيةسم( مع  95

1.3.3 

 A   . 1.3.4سم لألبواب ذات النموذج   x 80 200األبعاد    

 B   . 1.3.5سم لألبواب ذات النموذج   x 70  200األبعاد   

 C  . 1.3.6سم لألبواب ذات النموذج   100*  200األبعاد   
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العلوي لدرفة االبواب يجب أن تكون من مادة البليكسي غالس  نصفال  
سر )تستثب  أبواب المراحيض(. 

ّ
 المغ

1.3.7 

يقصد بها ابعاد الدرفات و   1.3.6 ال 1.3.3الفقرتي   من االبعاد المذكورة   
الكشوف و عل المزود اخذها بعي   االعتبار  ال تتضمن ابعاد الحواجب و 

 .
ا
 وفق المعايب  المعمول بها أصول

1.3.8 

 1.4 الجدران   

لكافة   مس  4الجدران من الصفائح الرغوية )ساندويش بانال( بسماكة   
 . الجدران الخارجية و الداخلية و و جدران المرافق و المراحيض

1.4.1 

 1.4.2 حراريا باللون األبيض.  ومطلية مغلفنة   تكون الصفائح يجب أن   

مخططات  )كما هو مبي   باليجب أن تكون التقسيمات الداخلية بي   الغرف   
 المرفقة( 

1.4.3 

يجب أن تكون مغطاة   واألسقف  واالرضياتكافة خطوط التقاء الجدران   
 . لتمرير االسالك الكهربائية ضمنها  بقضبان بالستيكية

1.4.4 

العازلية الحرارية و المائية بشكل تام ) عدم ترسب   جدرانيجب أن تؤمن ال   
 مياه االمطار او الهواء(. 

1.4.5 

تغىط الجدران بألواح بالستيكية طوالنية امتدادا من االرضية و انتهاءا    
 بالسقف. 

1.4.6 

 1.4.6.1 لون األلواح أبيض .   

 1.4.6.2 سم.  1سم و السماكة بي   ½ و  25-20عرض االلواح بي      

 1.5 لسطحا   

 1.5.1 سم لكافة االسطح.   4سماكة   مدرفل صفائح رغوية ) ساندويش بانال (   

م عل محيط المجمع فيما عدا الواجهة   1يمتد السطح لمسافة افقية   
م كما هو موضح بالمخططات المرفقة و بحيث   1.2االمامية يمتد لمسافة 

 البالطة البيتونية المصبوبة. مسقطه مساحة يغىطي  

1.5.2 

حسب   تقوية مناطق تنصيب خزانات المياه عند اطراف المجمع  
 المخططات. 

1.5.3 

تكون الصفائح قابلة لتحمل االحمال الحية )حمولة عمال صيانة  ان   
 (  و الرياح و الثلج, الخزانات أو السطح نفسه 

1.5.4 

% باتجاه الطرفي   الطويلي   للمجمع كما هو مبي    10ميول السطح   
 بالمخططات المرفقة, لترصيف المياه المطرية. 

1.5.5 

بشكل تام ) عدم ترسب  يجب أن يؤمن السطح العازلية الحرارية و المائية   
 مياه االمطار او الهواء(. 

1.5.6 

يتم وضع مادة السيليكون بي   كل فواصل االلواح اضافة لقضبان بالستيكية    
) أو تأمي   ألية تراكب بي   األلواح تضمن  تضمن عازلية كاملة ضد مياه االمطار

 . األمطار للداخل(عدم ترسب مياه 

1.5.7 

 1.6 األرضية  

اميك غرانيت لكافة المساحات     طبقة من البحص و المونة االسمنتية و سب 
 حسب المخططات المرفقة(   و المناسيب الموجودة ) السماكة 

1.6.1 

اميك يجب أن يكون أبيض سكري أو اي لون مجاور   )يحدد نماذج  لون السب 
 . الشاري و العارض(الحقا يتفق عليها بي   

1.6.2 

 1.6.3 سم لكافة الغرف و المساحات عدا المرافق.  40x40قياس البالط   

 1.6.4 سم .  30x30قياس البالط للمرافق   

 1.6.5 مم و تملئ بشكل جيد.   2فواصل تكحيل البالطات   
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 1.6.6 مادة الكحلة ايبوكسي أبيض.   

 1.6.7 المستخدمة للتبليط من النوعية الجيدة. يجب أن تكون كافة المواد   

ي الداخل بما   
 
ي مكون من نفس نوعية البالط المستخدم ف المدخل الخارج 

 فيه الدرجة االول كما هو موضح بالمخططات المرفقة للتصميم. 
1.6.8 

 1.7 الفوالذي  للهيكا   

 لمتطلبات  القاعدة و االعمدة و السطح من مقاطع فوالذية مربعة   
 
وقفا

 حسب المخططات المرفقة.  التصميم
1.7.1 

التوصيالت بي   اجزاء الهيكل الفوالذي يجب أن تكون بواسطة اللحام   
 مم.   2بحيث ال تقل سماكة اللحام عن  

1.7.2 

االبيض,    مادة االيبوكسي مطلية بكافة أجزاء الهيكل الفوالذي يجب أن تكون    
 بما فيه خطوط اللحام. 

1.7.3 

جميع الجوائز الشبكية يجب ان تكون متماشية مع القواطع و الجدران   
ي حال تطلب المنشأ لجوائز اضافية يتم  

 
الخارجية بنفس المستوي و ف

 توزيعها بشكل متناسب و متوازن مع الفراغات حسب المخططات المرفقة. 
ي 
حال وجود جائزين شبكيي   متوازيي   فوق جدارين لغرفة البعد  مثال: ف 
. اذا كان الفراغ يحتاج لجائز شبكي داعم ثالث موازي لهما فانه  م  3.5بينهما  

ي منتصف المسافة 
م. و ان كان االحتياج لجائزين اخرين   1.75يتم وضعه ف 

 اقسام.  3يتم تقسيم المسافة ل 

1.7.4 

الجوائز الشبكية الواقعة فوق الجدران الداخلية للغرف  يتم اغالق كافة   
ي مع امتداد االلواح البالستيكية لجدران و قواطع   بقطع من الصوف الزجاج 

 الغرف وصوال للسقف )حسب المخططات المرفقة( 

1.7.5 

ي    
ي جميع المقاطع المستخدمة ف 

 تقل مقاومة الفوالذ المستخدم ف 
ّ
يجب اّل
ي عن الهيكل 

 ميغا باسكال.   3.6االنشائئ
1.7.6 

 2 االكسسوارات   

ن     ات الكهربائية) كما هو مبي  ن  ,E_PLN_01بالمخططات التجهي 
E_PLN_02) ) 

2.1 

( واط  26نارة اال أجهزة استطاعة    عدا  أجهزة  )نوع فلوريسينت أبيض توفب 
 . انارة المرافق و المراحيض

2.1.1 

( للمرافق و   13االنارة استطاعة اجهزة    واط )نوع فلوريسينت أبيض توفب 
 المراحيض. 

2.1.2 

( لمرحاض  26استطاعة اجهزة االنارة    واط )نوع فلوريسينت أبيض توفب 
 ذوي االحتياجات الخاصة. 

2.1.3 

ي السقف, قناة اسطوانية بالستيكية    
الجهاز مؤلف من )قاعدة تثبيت ف 

يط   10بطول  ي , قابس و مصباح. سم للرسر
 الكهربائئ

2.1.4 

( استطاعة أجهزة انارة البوفيه      2.1.5 واط.  13 )نوع فلوريسينت أبيض توفب 

و محول  مدمجة بشاحن يجب أن تكون أجهزة االنارة المخصصة للطوارئ   
  د.  10بحيث تعمل بحالة انقطاع التيار آليا لمدة ال تقل عن  6Vو بطارية 

 .V  220بحيث  يكون دخل الطاقة 

2.1.6 

اجهزة الطوارئ يجب ان تكون متوافقة مع متطلبات الفقرات   اتاستطاع  
 2.1.3و 2.1.2و 2.1.1

2.1.7 

وجكتور القابل   W 200أجهزة االنارة الخارجية ذات استطاعة    من نوع الب 
 لتعديل توجيه الضوء. )مجهز بالكامل( 

2.1.8 

يتم تركيب اجهزة االنارة الخارجية حسب المخططات المرفقة و تعليقا    
 تحت المظلة. 

2.1.9 
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ي كل غرفة يتم تركيب   
 
الكهربائية  حسب المخططات مفاتيح االنارة ف

 المرفقة. 
2.1.10 

و أن  حسب المخططات الكهربائية المرفقة مآخد كهربائية اليتم تركيب   
 .بشبكة التأريضتكون من النوع المقاوم للحرارة و موصولة 

2.1.11 

 2.1.12 .أجهزة انارة التواليتات و المرافق تعمل بنظام حساسات الحركة  

مفاتيح و حساسات االنارة ذات نوع جيد  يجب أن تكون جميع مآخذ و   
 كذلك اجهزة االنارة. 

2.1.13 

ي البوفيه )حسب المخطط( قطر   
 
  30سم, استطاعة  30جهاز طرد هواء ف

ي حالة عدم االستعمال. 
 
ات ف  واط, مزود بشفرات خارجية لمنع دخول الحرسر

2.1.14 

ي الصالة حسب المخططات   
 
يتم تركيبه  , المرفقةجهاز طرد هواء صناعي ف

 بشكل مناسب. 
2.1.15 

 W 2.1.15.1  75االستطاعة ال تقل عن   

 2.1.15.2 / الساعة.   3م 2000حجم الهواء المستبدل ال تقل عن    

حسب المخططات الكهربائية  لوحة قواطع للمجمع بقرب المدخل الرئيسي    
 E_Pln_03المرفقة 

2.1.15.3 

التغذية الرئيسي من اللوحة الكهربائية الرئيسية ال لوحة  تمديد تيب لكبل   
م و  10التبديل االلي لمولدة كهرباء يتم تركيبها الحقا ولمسافة ال تقل عن 

 سم , و ذلك دون تزويد الكبل.   2قطر ال يقل عن 

2.1.16 

 2.1.17 قواطع احتياطية يمكن تركيبها الحقا.  6يجب أن تتسع اللوحة ل   

ي مكان يتفق    
قواطع المرافق و التواليتات يتم تركيبها ضمن المرافق نفسها ف 

 عليه اثناء التنفيذ. 
2.1.18 

ي استطاعة   
ل و ذلك حسب   100سعة  W 1500سخان كهربائئ

 المخططات المرفقة. 
2.1.19 

ي و اقرب ما يمكن للسقف بحيث    
ي بشكل افق 

يتم تركيب السخان الكهربائئ
كافة االكسسوارات و التمديات الكهربائية و المائية بشكل  يمكن توصيل  

 مناسب. 

2.1.20 

تأمي   كافة المستلزمات الالزمة لتوصيل كافة القطع الكهربائية بشكل جيد    
 لضمان عملها بالشكل األمثل. 

2.1.21 

 جميع الكابالت الممدة للقواطع يجب  
ية. أن يكون من النحاس الخالص و ذات نوعية   شعب 

 مقاوم للهب( ,)خالي من الهالوجي   ان يكون الغالف مقاوم للحرارة 

2.1.22 

 تقل   16جميع الكابالت الممدة للقواطع ذات االستطاعة   
ّ
أمبب  يجب أّل

 مم.   1.63و قطره عن  2مم  2.5مساحة مقطعه عن 
2.1.23 

 تقل  أمبب  يجب  10جميع الكابالت الممدة للقواطع ذات االستطاعة   
ّ
أّل

 مم.  1.4و قطره عن  2مم  2مساحة مقطعه عن 
2.1.24 

 تقل   6جميع الكابالت الممدة للقواطع ذات االستطاعة   
ّ
أمبب  يجب أّل

 مم.   1.12و قطره عن  2مم  1.5مساحة مقطعه عن 
2.1.25 

 2.1.26 يتم تمديد كافة الكابالت ضمن مقاطع بروفيل بالستيكية مغلقة.   

بارات للفازات القادمة من خط التغذية الرئيسي   3اللوحة الرئيسية ب  تجهز    
 و بار من اجل الخط الحيادي. 

2.1.27 

 2.1.28 يتم ربط القواطع بالبارات حسب المخططات المرفقة.   

يجب أن تكون كافة القواطع الثالثية و االحادية و مصابيح االشارة من النوع    
. الجيد و ذات منشأ  ي  اورئ 

2.1.29 
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وضع نظام تأريض و منع صواعق للمنشأة و ربطه باللوحة الرئيسية و تأمي      
كافة اللوازم )فحم ,ملح , صفائح معدنية و كافة الكبالت النحاسية الالزمة  

ي سيتم تركيبها عل السطح( 
 و االوتاد و العوازل البيكاليتية الب 

 طمر لألتربة المحيطة بالمنشأة. و تأمي   كافة االعمال الالزمة من حفر و 

2.1.30 

ات الكهربائية يجب أن تتضمن تكاليف و اجور التتيب, و    كافة التجهب  
كيب و النقل.   الكبالت و أجور الب 

2.1.31 

ات الكهربائية بما فيها أقطار الكابالت يجب أن تأمن     جميع التجهب  
ي األعل   األمثلستخدام اال 

 
للخدمات المطلوبة وفق البنود المذكورة ف

 ( 30. 2.1ال  2.1.1)

2.1.32 

ات ال    ن ن صحالتجهي   2.2 (   S_Pln_01بالمخططات  ية و المائية) كما هو مبي 

لكل مجمع يركب عل سطح   2عدد  ليب   1000خزان مياه مغلفن بسعة   
) األول لكتلة المجمع و اآلخر للمرافق و المراحيض  المجمع بشكل منفصل
 كما هو مبي   بالمخطط. 

2.2.1 

 2.2.2 مم.  2سماكة صفائح الخزان التقل عن    

ي  100x100x100شكل الخزان يمكن أن يكون مكعبا   
سم او اسطوائ 

, مثبت عل قاعدة فوالذية فوق سطح المذكورةعمودي يحقق نفس السعة  
 .المجمع بشكل جيد

2.2.3 

ات و توصيالت دخل وخرج مياه     كل خزان يجب ان يكون مزودا بتجهب  
 لشبكة أنابيب ب ب ر . 

2.2.4 

كل خزان يجب أن يكون مزودا بسكر عوامة, فتحة فضال, فتحة تنظيف و    
 للقفل. فتحة تزويد بالمياه مع غطاء قابل  

2.2.5 

 كافة    
 
ويد بالمياه هو أنابيب البولي بروبولي   متضمنا نظام شبكة الب  

كيب ) صمامات عدم الرجوع, األكواع,   االكسسوارات الالزمة للجمع و الب 
السكور , معدالت االقطار و قطع التعليق الجدارية و قطع الجمع و الوصل(  

 بأقطار ½".  

2.2.6 

 2.2.7 يجب أن يكون أبيض.  بما فيه االكسسوارات  لون االنابيب   

 حسب كل خزان,    
ا
ي كل مجمع يجب أن يكون منفصال

ويد بالمياه ف  نظام الب  
ي اقسام المجمع  بالمرافقنظام خاص 

 .و االخر من اجل باف 
2.2.8 

  85كل غرفة يحتوي عل مغسلة يدين جدارية مجهزة بالكامل عل ارتفاع   
  أرض الغرفة )التوصيالت ال نظام شبكة تغذية المياهسم من منسوب 

ات الالزمة لذلك ب  با صنال , نظام الترصيف و ساخنة و باردة   و كافة التجهب  
 . حسب المخططات المرفقة( من النوعية الجيدة

2.2.9 

تتوضع سيفونات ترصيف مياه الشطف بالغرف كما هو موضح   
بشبكة الرصف بشكل يضمن عملها بالمخططات المرفقة و يتم توصيلها 

 بطريق  مثل. 

2.2.10 

مجهز بالكامل )التوصيالت ال نظام شبكة  يكون كل مرحاض يجب أن   
ي   تغذية المياه, نظام الترصيف و صنبور 

لمنع تماسه باألرض    و خرطوم حلزوئ 
ات الالزمة لذلك(  . حسب المخططات المرفقةو كافة التجهب  

2.2.11 

يحتوي عل مغسلة يدين جدارية مجهزة بالكامل )التوصيالت  كل مرحاض   
ات   ال نظام شبكة تغذية المياه, نظام الترصيف و صنبور و كافة التجهب  

 . حسب المخططات المرفقة الالزمة لذلك(

2.2.12 

يجب أن تحتوي عل حوض من  و خزانة المخب  مجموعة خزائن البوفيه   
الساخنة    بالكامل )التوصيالت ال نظام شبكة المياهالستانلس ستيل مجهز  

ات الالزمة لذلك ب  با صنال, نظام الترصيف و و الباردة  من    و كافة التجهب  
 (. النوعية الجيدة

2.2.13 
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كما  عل شبكة ترصيف من أنابيب ال ب ف ث,  يحتوي  كل مجمع يجب أن    
 هو موضح بالمخططات المرفقة. 

2.2.14 

ات و االكسوارات الالزمة لعمل الشبكة  يتضمن نظام    الرصف كافة التجهب  
 عل الوجه االمثل. 

2.2.15 

يجب أن تكون كافة أقطار شبكة الرصف الصحي كما هو بالمخطط المرفق    
 تقل سماكة جدران االنابيب عن 

ّ
 مم   2و أّل

2.2.16 

بالمخططات  يذ شبكة الرصف الصحي يجب مراعاة الميول كما هو ف أثناء تن  
 المرفقة. 

2.2.17 

تركيب مجرى فوالذي مغلفن عل الجانبي   الطوالنيي   للسطح لتجميع و    
ترصيف مياه المطار و ربطه بشبكة الترصيف المطري حسب ما هو موضح 
بالمخططات لضمان عمله بالشكل األمثل و ضمان عنم ترسب مياه االمطار  

 منه. 

2.2.18 

ات الصحية بما فيها االكسسوارات يحب أن تتوافق مع معايب      كافة التجهب  
ات الصحية. االتحاد الدولي   للتجهب  

2.2.19 

 2.3 عامة متطلبات هندسية  

يجب تسوية موقع تركيب مجمع الوحدات المسبقة الصنع ببالطة بيتونية    
 سم.   15مسلحة و بسماكة ال تقل عن  

2.3.1 

مساحة البالطة يجب أن تغىطي مساحة كل نموذج مجمع مع بروز محيىطي    
 حسب المخططات المرفقة. 

2.3.2 

بة اسفل البالطة يجب أن تتم معالجتها و تسويتها لمنع الهبوطات     الب 
 التفاضلية و تشقق البالطة. 

2.3.3 

 تقل عن   
ّ
  2كغ/سم  200مقاومة البيتون المستخدم عل الضغط يجب أّل

 اكياس اسمنت للمب  المكعب(  6)
2.3.4 

,  1مم@  5ϕ12أقطار قضبان التسليح المستعملة ال تقل عن     م باالتجاهي  
 طوليا و عرضيا". 

2.3.5 

 2.3.6 ميغا باسكال.   3.6اجهاد السيالن للفوالذ المستعمل ال يقل عن    

 2.3.7 يتم ربط القضبان بشكل جيد بواسطة تيل بشكل متناوب.   

تتوضع الحفرة الفنية بعيدا عن موقع مجمع الوحدة المسبقة الصنع عل    
, لكل مجمع وحدات مسبقة الصنع و وفقا   20مسافة ال تقل عن  مب 

 المرفقة. لمخططات 

2.3.8 

 2.3.9 . 3م 21ال يقل حجم الحفرة الفنية عن   

 2.3.10 كما هو مبي   بالمخططات المرفقة. أبعاد الحفرة الفنية يجب أن تكون    

القاعدة السفلية للحفرة الفنية من البيتون المسلح و بسماكة ال تقل عن    
 سم.  20

2.3.11 

 تقل عن   
ّ
  2كغ/سم  200مقاومة البيتون المستخدم عل الضغط يجب أّل

 اكياس اسمنت للمب  المكعب(  6)
2.3.12 

,  1مم@  5ϕ12أقطار قضبان التسليح المستعملة ال تقل عن     م باالتجاهي  
 طوليا و عرضيا". 

2.3.13 

اص مع     جدران الحفرة الفنية يجب أن تبب  من اللي   الحجري بشكل مب 
اوح سماكتها حوالي 

خليط  سم بحيث ال تقل مقاومة  2مونية اسمنتية تب 
اكياس اسمنت للمب    4) 2كغ/سم  150المونة االسمنتية عل الضغط عن 

 .المكعب(

2.3.14 

 2.3.15 .سم    30سماكة جدران الحفرة الفنية ال تقل عن   
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البالطة العلوية للحفرة الفنية يجب أن تكون من البيتون المسلح و بسماكة    
 سم.   20ال تقل عن  

2.3.16 

,  1مم@  5ϕ16أقطار قضبان التسليح المستعملة ال تقل عن     م باالتجاهي  
 طوليا و عرضيا". 

2.3.17 

 تقل عن   
ّ
  2كغ/سم  200مقاومة البيتون المستخدم عل الضغط يجب أّل

 اكياس اسمنت للمب  المكعب(  6)
2.3.18 

سم   30منسوب السطح العلوي للحفرة الفنية يجب أن يكون عل األقل   
 . بة و منسوب بالطة المجمع أيهما أدئ   أدئ  من منسوب الب 

2.3.19 

يجب أن تحتوي البالطة العلوية للحفرة الفنية عل انبوب فوالذي بقطر   
بة عل االقل  6 مزود  سم    40" متعامد مع البالطة و يرتفع فوق منسوب الب 

 بغطاء قابل للقفل. 

2.3.20 

" عل الحفرة الفنية تحت  6يتم توصيل أنبوب من مادة ال ب ف ث بقطر    
سم, هذا االنبوب يجب ان ينتهي   20منسوب أسفل البالطة العلوية ب 

% باتجاه  2عند أقرب نقطة لخرج شبكة ترصيف المجمع بميول ال يقل عن  
بة عل االقل   سم و محاطا بطبقة    40الحفرة الفنية, مدفونا تحت سطح الب 

 الحىص.  من

2.3.21 

توصيل مناسب بي   خط الترصيف الرئيسي و بي   نقطة خرج شبكة ترصيف    
 مجمع الوحدة المسبقة الصنع متضمنا فتحة تنظيف مع غطاء. 

2.3.22 

 2.4 خزائن البوفيه   

مجموعات خزائن سفلية مزدوجة من مادة الخشب الميالمي   لون ابيض    
وز  مع رف بالمنتصف لكل مجموعة.    سم عن الجدار و ذلك حسب    60بب 

 المخططات المرفقة. 

2.4.1 

تتوضع أعل مجموعات الخزائن السفلية بالطة من المرمر الصناعي بسماكة    
يطية من المرمر عند منطقة التماس مع الجدار ال     سم مع حافة 2.5 شر

سم مع عمل كافة الفتحات الالزمة لحوض المجل و   5زيد ارتفاعها عن 
ات الالزمة(.  , ملحقاته  )كصنبور المياه و كافة التجهب  

سم عن منسوب ارضية   87يجب أن يكون منسوب سطح بالطة المرمر 
 البوفيه. 

2.4.2 

ز بالطة الخزائن عن وجهه درفات الميالمي   مسافة ال تقل عن     2.4.3 سم     2تب 

مجموعات خزائن علوية مزدوجة من مادة الخشب الميالمي   لون ابيض مع    
وز  سم عن الجدار وذلك حسب   30رف بالمنتصف لكل مجموعة.  بب 

 المخططات المرفقة. 

2.4.4 

ي الخزائن عن ال تقل سماكة الواح الخشب   
 2.4.5 مم.  12المستعمل ف 

تتضمن الخزن كافة االكسسوارات و المفصالت الالزمة لالستعمل بالشكل     
 األمثل. 

2.4.6 

ي حال   
ي المخطط عن المنفذ فعليا تطابق  عدمف 

تنفذ الخزائن بما  االبعاد ف 
 يتناسب مع االبعاد المنفذة للغرف مع مراعاة التصميم المطلوب. 

2.4.7 

 2.5 خزائن المخي    

مجموعات خزائن سفلية مزدوجة من مادة الخشب الميالمي   لون ابيض    
وز   سم عن الجدار و ذلك حسب    60مع رف بالمنتصف لكل مجموعة.  بب 

 المخططات المرفقة. 

2.5.1 

تتوضع أعل مجموعات الخزائن السفلية بالطة من المرمر الصناعي بسماكة    
يطية من المرمر عند منطقة التماس مع الجدار ال     حافةسم مع  2.5 شر

سم مع عمل كافة الفتحات الالزمة لحوض المجل و   5زيد ارتفاعها عن 
ات الالزمة(.  , ملحقاته  )كصنبور المياه و كافة التجهب  

2.5.2 
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سم عن منسوب ارضية   87يجب أن يكون منسوب سطح بالطة المرمر 
 .  المخب 

ز بالطة الخزائن عن وجهه درفات الميالمي   مسافة ال تقل عن     2.5.3 سم     2تب 

ي الخزائن عن   
 
 2.5.4 مم.  12ال تقل سماكة الواح الخشب المستعمل ف

تتضمن الخزن كافة االكسسوارات و المفصالت الالزمة لالستعمل بالشكل     
 األمثل. 

2.5.5 

ي   
 
ي حال عدم تطابق االبعاد ف

 
المخطط عن المنفذ فعليا تنفذ الخزائن بما  ف

 يتناسب مع االبعاد المنفذة للغرف مع مراعاة التصميم المطلوب. 
2.5.6 

 2.6 رفوف الصيدلية  

تزويد و تركيب مجموعات رفوف الصيدلية كما هو موضح بالمخططات    
 المرفقة. 

2.6.1 

لتعليقها جداريا لضمان عملها  الرفوف تتضمن كافة االكسسوارات الالزمة   
 بالشكل االمثل. 

2.6.2 

  12الرفوف يجب أنت تكون من مادة الميالمي   األبيض بسماكة ال تقل عن    
 مم. 

2.6.3 

مجموعات خزائن سفلية مزدوجة من مادة الخشب الميالمي   لون ابيض    
 مع رف بالمنتصف لكل مجموعة, ذلك حسب المخططات المرفقة. 

2.6.4 

مم متضمنة جمع االكسسوارات الالزمة    12سماكة ألواح الخزن التقل عن   
 لضمان ادائها عل النحو األمثل. 

2.6.5 

 2.7 ممر عبور ذوي االحتياجات الخاصة  

وفيالت الفوالذية المفرغة    سم  مغطاة بطبقة   2x2يجب ان يكون من الب 
لمنع االنزالق و ذلك حسب   مم 2بسماكة ال تقل عن  من الصاج المحجر 

 المخخطات المرفقة. 

2.7.1 

 2.7.2 ميغا باسكال.   3.6اجهاد السيالن للمقاطع الفوالذية ال يقل عن    

 2.7.3 يتم تثبيت الممرات باالرضيات بشكل جيد يضمن عملها بالشكل األمثل.   

 3  مالحظات    

ح اي     ئ او ان يكون أفضل من  يمكن للعارض ان يقب  منتج او نموذج يكاف 
.   االحتياجات المحدده أعاله   و ذلك بعد موافقة الجهة الشارية بشكل خىطي

 3.1 

ي قسم التعليق عل االحتياجات. العارض يعلق    
عل العارض أن يملئ البنود ف 

ا لرقم البند, و يقوم بنسخ  مستعمال كلمات مثل "نعم", "متوافق" مشب 
 النصوص من نموذج المواصفات التقنية. 

ي حال بقاء اي فقرة فارغة  
و/أو يقدم نصوص مغايرة لهذا المحتوى سيعتب   ف 

 .
 
 غب  نافذا

3.2 

   
ا
و من النوع   يجب أن تكون المنتجات المقدمة جديدة كليا جملة و تفصيال

 الجيد. 
3.3 

قصور من اي نوع, و  العارض ملزم باستبدال أو تغيب  أية قطعة تحتوي عل    
يحق للجهة الشارية أن ترفض اي قسم أو اي قطعة ال تتوافق مع  
 المواصفات أو اي قطعة قد تجدها الجهة الشارية محتوية عل اي قصور. 

3.4 

متحمال كافة  رض ملزم باجراء التجارب المعيارية للمنتج المعروضا الع  
ي خالف ذلك.  التكاليف  ما لم يطلب المشب 

3.5 

ي    للجنةيتحمل العارض كافة تكاليف اإلقامة و التنقالت    
تدقيق البضائع و الب 

ة االختبارات  ي الحقأ بما ال تتجاوز ثالثة افراد أثناء فب  تحدد من قبل المشب 
 و فحص المنتجات داخل و خارج البالد. 

3.6 
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ي كل نقطة )تحميل و    
 
الفحص و التدقيق سيتم عند كل عملية تسليم و ف

 بالتنسيق مع الجهة الشارية.   تفري    غ(
3.7 

 4  لوثائق ا    

 عل العارض أن يرفق الملفات التاية ضمن ملفات المناقصة,    
اءه.  -  الكاتالوجات و الكتيبات المعنية بالمنتج المطلوب شر
 كتيات المواصفات الفنية للعرض.  -
 الرسومات التقنية للمنتج المعروض.  -

 4.1 

 5  تدريبات    

 5.1  غب  مطبق.    

 


