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 المنشأ الماركة الكمية الوحدة اسم المادة ومواصفاتها البند
السعر 

 االفرادي
 السعر اإلجمالي

     30 عدد انش  4تي بالستيك  1

     40 عدد انش 4نقاصة بالستيك  2

     40 عدد انش2نقاصة بالستيك  3

     200 عدد انش4كوع فاتح  4

     60 عدد انش عادي4كوع فاتح  5

     60 عدد انش عادي 4مفه  6

     25 عدد انش 4سدة  7

     250 عدد انش5انش فتحة  4سيفون قطعتين  8

     300 متر انش بالستيك 2ماسورة  9

     360 عدد انش بالستيك 2كوع فاتح  10

     50 عدد انش بالستيك  0 مفه 11

     70 متر انش بالستيك 5ماسورة  12

     50 ك مواسير اغو 13

     60 عدد مقعد عربي  14

     60 عدد ستايلس 25×25غطاء مصرف  15

     120 عدد بطارية مغسلة 16

     60 عدد بطارية دوش  17

     60 عدد حنفية كروم 18

     60 عدد قصبة دوش 19

     30 عدد سم  3نبل كروم  20

     30 عدد سم  2نبل كروم  21

     20 عدد سم 1 ½نبل كروم  22

     60 عدد ½شمسية حنفية كروم  23

     300 عدد جلدة بطارية  24
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 المنشأ الماركة الكمية الوحدة اسم المادة ومواصفاتها البند
السعر 

 االفرادي
 السعر اإلجمالي

     100 عدد تفلون 25

     20 عدد سم 1نبل كروم  26

     10 باكيت ملم4×سم 4براغي سن خشب  27

     6 عدد انش ايطالي 2محبس  28

     8 عدد ايطالي 1 ½محبس  29

     8 عدد انش ايطالي 1 ¼محبس  30

     20 عدد انش  1 ¼نبل اسود  31

     10 عدد انش ايطالي ½هواية اتوميك   32

     10 متر انش 1 ¼شد وصل اسود  33

     20 عدد انش  ½نبل اسود  34

     20 عدد انش  ½اسود  تي  35

     10 عدد انش  1اسود  تي  36

     10 عدد انش 1 ¼تي  اسود  37

     20 عدد زرفيل سويتش كامل مع االيادي  38

     100 عدد زرفيل عادي 39

     10 عدد شوال 55جبصين سعة  40

     70 دلو (454بيج )دهان امليشن لون  41

     100 جالون (454بيج ) دهان زياتي 42

     10 جالون  معجون جدران  43

     50 عدد رول طراشة  44

     50 عدد انش  3فرشاة دهان  45
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 مواد كهرباء 

 

 

 المنشأ الماركة الكمية الوحدة اسم المادة ومواصفاتها البند
السعر 

 االفرادي
 السعر اإلجمالي

     25 عدد ABBامبير  33قاطع مجوز  46

     145 عدد ABBامبير 25قاطع مفرد  47

     100 عدد مفرد MKابريز  44

     100 عدد MKمفتاح مجوز  44

     100 عدد MKمفتاح مفرد  55

     25 عدد MKمفتاح مصلب  51

     35 عدد MKمفتاح دريكسون  52

     200 عدد سم 125شصي لد  53

     110 عدد سوكة ديكور طبش 54

     250 عدد لمبة لد 55

     120 عدد واط 21لمبة  53

     100 عدد مروحة سقف  55

     100 لفة تب نايلون  54

     50 باكيت ملم  3اسافين بالستيك  54

 ملم  25مواسير كهرباء  35
 72ربطة 

 ماسورة
4 

    

 72ربطة  ملم  25مواسير كهرباء  31

 ماسورة
10     

     1 باكيت ملم  25مفة  32

     2 باكيت  ملم  25مفة  33

     10 لفة ملم  25بربيش حلزوني مقوى  33

     20 لفة ملم 13بربيش حلوزوني  34

     220 عدد MK 7x7علبة معدنية  35

     25 عدد قواطع  15فاز  1لوحة كهرباء  33
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 مواد تدفئة 

 

 

 

 

 

 المنشأ الماركة الكمية الوحدة اسم المادة ومواصفاتها البند
السعر 

 االفرادي
 السعر اإلجمالي

     25 عدد قواطع  15فاز  1لوحة كهرباء  35

     18 لفة ملم احمر + اسود + اخضر  3سلك كهرباء  34

     36 لفة  ملم  ازرق  1 ½سلك كهرباء  34

     18 لفة ملم  اصفر 1 ½سلك كهرباء  55

     20 لفة ملم  اسود 1 ½سلك كهرباء  51

     10 عدد تايمر كهرباء  52

     6 عدد بار 3سيفتي فلف  53

 المنشأ الماركة الكمية الوحدة اسم المادة ومواصفاتها البند
السعر 

 االفرادي
 السعر اإلجمالي

     1 عدد صاج الف ك.ك  145بويلر تدفئة بقدرة  54

     2 عدد لتر  555سلندر ماء ساخن سعة  55

53 
 2 ½حصان فتحة  ½مضخة تدفئة قدرة 

  1انش فاز 
 2 عدد

    

     5 عدد متر  2رديتر تدفئة صاج قياس  55

     5 عدد متر 1  ½رديتر تدفئة صاج قياس  54

     5 عدد متر  1رديتر تدفئة صاج قياس  54

     5 عدد متر 2225تدفئة صاج قياس  رديتر 45

     30 عدد بالزوج مغذي +راجع  ركالج تدفئة 41

     2 عدد B30ماتور حارقة  42
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 مواد بناء

 

 المنشأ الماركة الكمية لوحدةا اسم المادة ومواصفاتها البند
السعر 
 االفرادي

السعر 
 اإلجمالي

43 
عدد  سم33×1215سم قياس  2جرانيت صيني 

   حبة255سم عدد  15×1215حبة  255
متر 
 مربع

95.60 
    

 ملم 12جرانيت صيني سماكة  44
متر 

     60 مربع 

     35 عدد سم  35×2225رخام مصري قياس  45

 سم 25بالط مزايكو  43
متر 
     50 مربع

  45×45بالط سيرميك قياس  45
متر 

 مربع 
150     

     600 عدد سم  15طوب  44

     600 عدد سم  15طوب  44


