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صاحب العمل

رقم العطــــاء

تاريخ امر المباشرة

الجهة المشرفة

قيمة العطاء عند االحالة

ع س ش / ٧٦ / ٢٠١٣

مؤسسة االسكان واالشغال العسكرية

١٥٫٧٥ مليون دوالر امريكي | قيمة العطاء الفعلية  ١٩ مليون دوالر امريكي
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اتحاد المستشارين
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الرقم

١

٢

٣

٤

البيان

طبيعة المشروع

موقع المشــروع

مســـــاحة االبنية

مســــاحة االرض

عادة تاهيـــل وتوسعة المبنى الرئيسي للمستشفى ويشمـــل ذلك ازالة كافة 

اعمال التشطيبات واالعمال الكهروميكانيكية واعادة تنفيذها حسب المخططات

والمواصفات الجديدة وبما يتفق مع احدث مـــا هو مطلوب في المستشفيـــات

اضافة لتوسعة المبنى بانشاء قسم جديد  وصيانة الواجهات الحجرية القــائمة

وتنفيذ اعمال المواقف الخارجية وتنسيق الموقع واعمال الديكور واالثاث الطبي

عمان – شارع االردن

المبنى الرئيسي ١٧٠٠٠ م٢

١٠٠٠٠ م٢ تقريبا

٨ طوابق من ضمنها ٢ طوابق تسوية وطابق السطح عـــدد الطــــوابق
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٧

االعـــــمــال المطلــوب٦
تنفيذها حسب العقد

مكونـــــات المشروع 

اعمال انشاء وتشطيب توسعة مبنى المستشفى الرئيسي
هدم وازالة اعمال الطوب والبالط واالسقف الثانوية واعمال الكهروميكانيك 

اعمال الكهروميكانيك للمبنى الرئيسي والموقع العام
اعمال االسوار والساحات ومواقف السيارات 

المبنى الرئيسي ويشمل

مكاتب ادارة المستشفى واالقسام 
    المختلفة لمختلف التخصصات الطبية
غرف المرضى وغرف العنــــاية المركزة

غرف العمليات الرئيسية عدد ٣ 
مختبرات وصيدلية واالشعة ووحـــدات
     غسيــــل الكــــلى والمطبخ والمصبغة

صاالت انتظار ذات طابع مميز
مستودعات وغرف خدمات

مواقف للسيارات

الخدمات الكهربائية وتشمل

 التزويد بالطاقة الكهربائية لجميع اجزاء المشروع
UPS نظام الطاقة االحتياطية باستعمال مولد احتياطي  ونظام

نظام انذار الحريق المعنون
نظام الهاتف IP والصوتيات

نظام شبكة المعلومات لكامل مباني ومكونات المستشفى   
انظمة الساعة المركزية والنداء االلي ونداء الممرضات

BHU انظمة وحدات االسرة كاملة
انظمة تاريض لغرف العمليات ولكل االنظمة االخرى

نظام منع الصواعق

االعمال الصحية بما في ذلك الخاصة بالمعوقين
اعمال التدفئة والتكييف لكامل المبنى

VRF باستعمال نظام     
FMنظام اطفاء الحريق باستعمال المرشات و ٢٠٠

نظام تجديد الهواء
انظمة الغازات الطبية والهواء المضغوط 

نظام تنقية المياة لغسيل الكلى
انظمة كاملة للتجهيزات الطبية

تجهيزات المطبخ والمصبغة
وحدة المعالجة الطبيعية والمعالجة

Hydrotherapy بالماء     
اثاث المختبرات الطبية

الواجهات الخارجية جميعها من الحجر الطبيعي
المبنى مخدوم بعدد ٤ مصعد

جميع اسقف المبنى من االسقف المستعاره
ابواب المشروع الداخلية ملبسه بالفورمايكا مع حلوق معدنية

بالط االرضيات من البورسالن والسيراميك الجرانيتي 
بالط الموزعات وواجهات المصاعد من الجرانيت والكريما مارفل

قواطع جبس في عدد من المواقع
عزل صوتي وديكورات خاصة لغرف العمليات

الدرج الداخلي من الجرانيت.
الكاونترات من الجرانيت والخشب والكوريان.

واقيات للجدران وواقيات للزوايا
درابزينات الشرفات من الستينلس ستيل .

ابواب مقاومة للحريق 

التشطيبات المعمارية للمبنى وتشمل الخدمات الميكانيكية وتشمل



تشمل االعمال الخارجية على ما يلي
االجدران الداخلية 

االشوارع ومواقف السيارات االسفلتية 
ااحواض الزريعة واالرصفة

انظام انارة خارجية  

اتم تغيير نوع الطوب الى طوب بوزوالني خفيف بحيث يحقق المتطلبات الخـــاصة بالمستشفى وال يزيد من االحمال

     على العناصر االنشائية نظرا النها نفذت قبل اكثر من ٣٠ عاما وقد تاخر الموافقة على التغيير من المباشرة 
     وحتى شهر ٢٠١٥/٣

اتم استحداث العديد من بنود االعمال الضرورية لعمل المستشفى والتي لم تكن واردة ضمن وثائق العطاء االصلية

اتم اجراء تعديالت على مواصفات العديد من بنود االعمال

اتم استحداث ازالة الواجهات الحجرية القائمة واعداد تصميم جديد للواجهات وقد تم اصدار 

     التعليمات الخاصة بالواجهات الحجرية حتى شهر ٢٠١٥/١٠ وتم اصدار التعليمات النهائية الخاصة بالواجهات الزجاجية 
      بعدها بعدة اشهر 

االعمال الخارجية 

التعديالت والتغييرات التي حصلت خالل مرحلة التنفيذ
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ع س ش /2013/76

Project Description Renovation Of Queen

Alia Military Hospital 

Project Components Description

Number Item

Project Name Renovation Of Queen Alia Military Hospital

Client

Tender Reference

Royal Medical Services – Establishment of Housing And Military 

15.75 Million USD   Actual value : 19 Million USD

2014/07/01

Tender Amount

Date of Order to
Procee

Consultant Consolidated  Consultant Group (CC)
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Number Item

17000 sqm

Nature of project

Project Location Amman - Jordan

Buildings Area

10000 sqm

8 !oors including 2 basements

Plot Area

Number of !oors

Rehabilitation and expanding the main hospital building including
removal of all existing "nishes and electromechanical works and 
executing the building according to the new designs and speci"cations 
in compliance to the latest requirements of medical facilities 
speci"cations in addition to an extension to the hospital 
(new department), also the works include maintenance of existing stone
elevations and new external parking areas. Works also include coordination
and installation of interior decorations and medical furnature.



Scope of works 
6

Project components7

Plumping works including
   handicapped Lavatories  

HVAC system for entire building 
Fire"ghting systems using sprinkler

   system and clean agent "re suppression
   system (fm200)

Fresh air supply system 
Medical gases  networks and pressurized

  air system 
Catalytic water treatment system 
Ro Water treatment system 
Hot water calori"er  system 

External elevations consists of:

Curtain wall system with double 

   glazed vision panels 

Stone cladding system (Rewashed Stone )
Installing and operating 4 main elevators and 2  

Dump waiters servicing the building 

Mechanical works include Finishes Works  includes 

1.Main Building includes  

Hospital management o#ces and

    Departments’ o#ces 

Patient rooms and ICU department

Major operation rooms ( 3 rooms)

Laboratories, pharmacy, radiology, dialysis 

    section, main kitchen and laundry.

Waiting halls with special designs and 

     decorations.

Storage and service rooms

Car parking areas.

Electrical Works includes
Power supply network for all project’s areas 
Emergency power supply using backup generators

    and UPS system 
Addressable "re alarm system
Audio system and IP telephony system 
Data network system for the entire building and 

    departments
Central clock system, nurse call and public address system
Bed head units 
Earthling system for operation rooms and other services.
Access control system 
Closed circuits TV system (CCTV)
Two passengers left (1600 kg)
Two bed lefts (1600kg)
Dump waiter (500 kg)
Lighting protection system



Structural steel work

Internal ceilings compose of:
Fire resistance,  water repellent  Gypsum boards  for wet Areas
Acoustic mineral "ber suspended ceiling tiles for patient rooms 

 Laminated internal wooden doors 
 Marble wall cladding system (Crema  Mar!l) for corridors and lefts’ elevations 
 terrazzo tile covered with PVC  for Patients’ corridor and  patients’ rooms  
 Toilets’ walls tiled with ceramic 
 Floor tiling of porcelain (granite pattern).
 High pressure laminate wall cladding system(HPL) for Toilets’ partitions
 Internals  stairs are tiled with Granite  
 Counters are made of HPL panels for elevations and PDF  for tops
 Marble Emprador used for vanities’ tops 
 Fire rated doors installed at required designated locations 
 Stainless steel balustrade 
 Partitions are made of light weight block (Bozolani)
 Wall lining system comprising of lead for x-ray rooms.
 shield wooden doors for  X-ray rooms 
 Signage system 

External works consists of the following  
External walls
Service roads and Parking areas paved with asphalt 
Sidewalks and planters 
External Lighting 

Variation and Modi!cations
Demolishing of the existing elevation and  Re built it using Stone cladding and curtain walls
Introducing a new item -Laboratory furniture
Introducing a new item - Fume hood cabinets  
Introducing a new item - IP telephony system 
Substantial modi"cations on timbered doors speci"cations 
Using  Bozolani  lightweight block instead  of the BOQ  Speci"ed  block (Thermo stone block)

  for the internal partitions 
Substantial modi"cations  on laundry and kitchen equipment  


