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  إستكمال إنشاء ورصف  /�������אط���א�������������
   مرحله أولى- مدينة العريش  طرق داخل

  
) الھيئه العامه للط�رق والكب�ارى ( تخضع ھذه العمليه للشروط والمواصفات الوارده بكتاب وزارة النقل  -١

 ٨٩أن�ه ق�د أطل�ع عليھ�ا وعل�ى ال�شروط المكمل�ه وواف�ق بمقت�ضاھا وإحك�ام الق�انون ويعتبر مقدم العطاء 

  .التعاقد فى ھذه العمليه  و^ئحته التنفيذيه وتعدي\ته أساس ١٩٩٨لسنة 

تقب��ل العط��اءات بمكت��ب العق��ود بمجل��س مدين��ة الع��ريش لغاي��ة ال��ساعه الثاني��ة ع��شرة ظھ��را ي��وم ا1ح��د   -٢

 .٢٧/٩/٢٠١٥الموافق 

 .العطاء سارى المفعول لمدة تسعون يوما من تاريخ جلسة فتح المظاريف  -٣

ا بي�ان مق�دار العق�د ب�صفه عام��ه الكمي�ات ال�وارده بكراس�ة ال�شروط والمواص�فات تقديري�ه والغ�رض منھ� -٤

والعبره بما يطلب تنفيذه من المقاول وعل�ى المق�اول التحق�ق م�ن ص�حة المق�ادير والكمي�ات ويطب�ق عل�ى 

 م و^ئحت�ه التنفيذي�ه وتعدي\ت�ه وأى م�واد م�ضافه بخ�صوص ١٩٩٨ لسنة ٨٩المقاول نصوص القانون 

م وأى تع��دي\ت تط��رأ ١٩٩٨ ل��سنة ٨٩لق��انون  ال\ئح��ه التنفيذي��ه ل٨٢ وم��اده ٨٧الكمي��ات المنف��ذه م��اده 

 .عليه 

 .للمجلس الحق فى رفض أو قبول أى عطاء أو تجزءته أو إلغاء المناقصه بدون إبداء ا1سباب  -٥

على المقاول تقديم سابقه أعمال معتمده من الجھ�ات ال�سابق التعام�ل معھ�ا وص�وره مج�دده م�ن البطاق�ه  -٦

رى لمق��اولى الت��شييد والبن��اء وش��ھادة الت��سجيل بم��صلحة ال��ضريبيه وبطاق��ه الت��سجيل باDتح��اد الم��ص

الضرائب على المبيعات وصوره م�ن ال�سجل التج�ارى مج�دد وص�وره م�ن عق�د تأس�يس ال�شركه وك�شف 

من اDتحاد المصرى لمقاولى التشييد ) أصل(بالمعدات ومراكز الصيانه إن وجدت وشھادة بيانات مؤقته 

 .والبناء 



مواد المطلوبه بمعرفت�ه ودون إنتظ�ار 1ى ت�صاريح ودون أن ي�ؤثر ذل�ك عل�ى على المقاول تدبير جميع ال -٧

م��دة العملي��ه وأن ي��ضع المق��اول ف��ى تقييم��ه لفئ��ات البن��ود تقلب��ات ا1س��عار وال��ضرائب العام��ه والمبيع��ات 

وخ\فه خ\ل مدة التنفيذ وكذا المواد البتروليه مع العلم بان جميع المواد وارد كسارات ش�مال س�يناء م�ا 

 .م يطلب خ\ف ذلك ل

 .م ١٩٩٨ لسنة ٨٩أى تأخير عن المده ا1صليه للعمليه دون مبرر يطبق عليه ^ئحة القانون  -٨

يعين المق�اول مھندس�ا نقابي�ا متخص�صا م�ديرا للم�شروع ومھندس�ون آخ�رون ح�سب فئ�ة الت�صنيف الت�ى  -٩

ء ومت�ضامنين مع�ه ف�ى تنطبق على العملي�ه والمح�دده واDتح�اد الم�صرى لمق�اولى أعم�ال الت�شييد والبن�ا

عل�ى ) مائتين جني�ه يومي�ا( جنيه ٢٠٠المسئوليه ويحضرھم معه عند التعاقد ويحق للمجلس خصم مبلغ 

 .كل مھندس غير متواجد أثناء سير العمل 

ا1عمال الغير وارده بالكراسه ويكلف بھا المقاول يتم المحاسبه عليھا على أسعار قائمة صيانة المجلس  - ١٠

xنشائيه وبخ�صوص ا1عم�ال الخاص�ه بأعم�ال الط�رق ي�تم المحاس�به عليھ�ا بعم�ل لسنة التعاقد لDعمال ا

 .دراسه تحليليه للسعر السوقى

 .المقاول مسئو^ على تدبير المياه والكھرباء بمعرفته ونفقته  - ١١

امه  من اDشتراطات الع٢٠تبدأ مدة العمليه من تاريخ إست\م الموقع أو التاريخ المشار إليه بالفقره رقم  - ١٢

      ) .أربعة شھور  ( ومدة العمليه ھى    

                                                                                          توقيع مقدم العطاء

  

أى إش��تراطات مخالف��ه لم��ا ج��اء ب��دفتر اDش���تراطات الخاص��ه وبم��ا ورد بكت��اب الھيئ��ه العام��ه للط���رق  - ١٣

   .فوضه قطعيا وللمجلس الحق فى رفض أى عطاء مقترن والكبارى تعتبر مر

 س�ى س�ى ١٦٠٠ على المقاول تخصيص س�ياره رك�وب ب�سائقھا بحال�ة جي�ده و^ تق�ل س�عة المح�رك ع�ن -١٤     

وتخصص للعمل مع طاقم اDشراف المع�ين م�ن قب�ل المجل�س ط�وال اDس�بوع وط�وال النھ�ار وتك�ون ھ�ذه 

م�ائتين ( جنيه ٢٠٠وميا وفى حالة تخلفھا 1ى سبب يتم خصم مبلغ السياره جاھزه وصالحه ل|ستخدام ي

يومي��ا ع��ن ك��ل س��ياره عل��ى ح��ساب المق��اول Dس��تخدام س��يارات المجل��س وذل��ك دون إعت��راض م��ن ) جني�ه

 .المقاول 

على المقاول قبل البدء فى إستخدام أى ماده التأكد م�ن مطابقتھ�ا للمواص�فات ب�إجراء التج�ارب المعملي�ه  - ١٥

 .لبدء فى التنفيذ وفى حالة مخالفتھا يتم إزالتھا بمعرفة المقاول دون المطالبه بأى تعويض وذلك قبل ا

يتم توقيع مق�دم العط�اء عل�ى جمي�ع ص�فحات كراس�ة ال�شروط والمواص�فات واDش�تراطات العام�ه وتخ�تم  - ١٦

 .بخاتم الشركه الخاص بھا 

 ).شرط إضافة مدة تأخير بسبب عدم صرف الدفعات ( ^ يتم وضع  - ١٧

 .ي المقاول تقديم ميزانية طويلة للطريق وقطاع للطريق المطلوب العمل فيه قبل البدء في ا^عمال عل - ١٨



يلتزم المقاول بمجرد اخطاره اس�تيفاء الت�امين النھ�ائي وقب�ل الب�دء ف�ي العم�ل ي�تم الت�امين عل�ي ا^عم�ال  - ١٩

 ل�سنة ٣٠ق�انون رق�م  والمع�دل لل١٩٧٦ ل�سنة ٦موضوع العق�د ويق�دم ل�ذلك وثيق�ة ت�امين طبق�ا للق�انون 

١٩٨٣.  

علي المقاول استي\م موقع العملية خ\ل اسبوع من تاريخ صدور امر ال�شغل وف�ي حال�ة تخل�ف المق�اول  - ٢٠

عن استي\م الموقع مدة تزيد عن اسبوع اخر يعتبر ابتداء مدة العملية من ت�اريخ ت�سديد الت�امين النھ�ائي 

. 

الخاص�ة بالم�شروع والمق�اول م�سئول م�سئولية كامل�ة صورة من المستندات + يعتبر دفتر الزيارة اصل  - ٢١

ع�ن تواج�د دفت��ر الزي�ارة ب�الموقع وتنفي��ذ ك�ل م�ا ج��اء م�ن التعلمي�ات الموقع��ة م�ن المھندس�ين الم��شرفين 

وتعتب��ر أي اعم��ال ل��م ي��صرح بھ��ا ب��دفتر الزي��ارة عي��ر ملزم��ة للمجل��س ومرفوض��ة و^ ي��ستحق عنھ��ا أي 

 .مستحقات وتزال عن نفقة المقاول 

 .المقاول التاكد من موقع العملية قبل الدخول في المناقصة علي  - ٢٢

المجلس وطاقم ا^شراف ھما المسئو^ن ع�ن أي تع�دي\ت او م�ا ش�ابة ذل�ك ي�تم تنفي�ذھا بمعرف�ة المق�اول  - ٢٣

 .دون اعتراض منه عليھا 

ص�يات علي المقاول التاكد بنفسه من ان كراسة الشروط والمواصفات المباعة له وك�ذا الم�ستندات والتو - ٢٤

والتعدي\ت المرفقة ھي لذات العملي�ة المتق�دم بھ�ا وان جمي�ع الكمي�ات الخاص�ة ب�البنود مدون�ة بالكراس�ة 

 .وان يرجع المجلس في ايضاحات له قبل جلسة فتح المظاريف 

عل��ي المق��اول تجھي��ز مكت��ب بمنطق��ة العم��ل ح��سب اش��تراطات المكت��ب العرب��ي وتحف��ظ ب��ه ن��سخة م��ن  - ٢٥

 . وا^شتراطات العامة الرسومات ونسخة من العقد

 .للمجلس الحق في تغير موقع العمل داخل كردون المدينة او القرية دون المطالبة بفروق اسعار  - ٢٦

 .المجلس غير مسئول عن مدد التاخير ^عمال نقل المواد المحجرية او البترولية الخاصة بالعملية  - ٢٧

فقط خمسة وع�شرون أل�ف جني�ه ) نيه   ج٢٥٠٠٠(  علي المقاول ان يرفق بالعطاء تامين ابتدائي قدرة  - ٢٨

 . عند الرسو٪٥يزداد الي 

( مدة ضمان ا^عمال ث\ث سنوات من تاريخ ا^ستي\م ا^بتدائي للطريق واذا ظھر أي عي�ب ف�ي الطري�ق  - ٢٩

او أي عي��ب فن��ي ي��تم اص��\حه بمعرف��ة المق��اول خ\ل��ل اس��بوع م��ن ت��اريخ )  فج��وات – ھب��وط –ش��روخ 

ذلك جزء او كل من مسافة الطريق الذي يتضح عدم ص�\حيته وذل�ك ح�سب اخطار المقاول ولو استدعي 

                                                                     ارشادات لجنه ا^ستي\م ا^بتدائي للعملية 

                                                                     توقيع مقدم العطاء

ي��تم عم��ل ا^ختب��ارات ال\زم��ة ف��ي أي م��ن المعام��ل الت��ي يح��ددھا المجل��س عل��ي نفق��ة المق��اول ةتق��ديم  - ٣٠

 .   التسھي\ت ال\زمة للتأكد من مطابقة اDعمال والمواصفات وموافتنا بنتائج العينات معتمدة 



ة الط��رق عل�ي المق�اول اعتم��اد عين�ات م��ن طبق�ة ا1س��اس والطبق�ة ال�سطحية اDس��فلتية ف�ي معم��ل مديري� - ٣١

بالعريش قبل البدء في التنفيذ وتكون ھذه ا^ختبارات علي نفقة المقاول وھذا الشرط يعتبر مكمل لل�شرط 

  .٣٠رقم 

  مت�ر مرب�ع و^ ٧٠ : ٦٠بخصوص طبقة ا1ساس يتم عمل جلسة واحدة لكل عشرون متر طولي أو من  - ٣٢

 ٠يسمح بنقص السمك عما ھو وارد بكراسة الشروط والمواصفات

 مت�ر مرب�ع و^ ي�سمح ب�أي ١٠٠ م ط�ولي او ٥٠ السطحية والرابطة ي�تم عم�ل جل�سة واح�دة لك�ل الطبقة - ٣٣

ج طبق�ات ٤عجز في السمك عما ھو وارد بكراس�ة ال�شروط والطبق�ة ال�سطحية داخ�ل ح�دود الت�درج رق�م 

سطحية والطبق�ة الرابط�ة داخ�ل ح�دود الت�درج رف�م   طبق�ات رابط�ة وال�واردة بمواص�فات الھيئ�ة للط�رق 

 ٠كباري وال

علي المقاول توفير الموازين والمكاييل وا1جھ�زة الم�ساحية ا1زم�ة للرقاب�ة عل�ي اDعم�ال وعلي�ة التأك�د  - ٣٤

 ٠من معايرتھا

^ يتم صرف أي مستحقات للمقاول سواء كانت دفعات جارية أو ختامية إ^ بع�د مواف�ات المجل�س بنت�ائج  - ٣٥

 ٠ردة العينات المختبرة والمعتمدة ومطابقة للمواصفات الوا

^ يتم تنفيذ طبقة تلي الطبقة السابقة إ^ بعد التأكد من جميع التجارب ال\زم�ة للوص�ول ال�ي المواص�فات  - ٣٦

الفنية الواردة ف�ي كراس�ة ال�شروط وف�ي حال�ة ع�دم مطابقتھ�ا ي�تم إزالتھ�ا بكاملھ�ا بمعرف�ة المق�اول عل�ي 

 ٠نفقته الخاصة دون طلب أي تعويض 

 ٠معاينة المعدات وا�^ت التي تستخدم في التنفيذ يحق للمجلس المرور في أي وقت ل - ٣٧

يحق للمجلس إيقاف كل أو بعض أجزاء العمل التي تتأثر من مخالفة المقاول بأي شرط من شروط العق�د  - ٣٨

 ٠ و^ يحق للمقاول بسبب ذلك الحصول علي مدد إضافية أو تعويض ةإلي أن يتم إزالة اثأر المخالف

مال�ة المح�ددة م�ن إدارة التخط�يط والمتابع�ة وفق�ا لتعليم�ات الخط�ة العاجل�ة علي المقاول ا^لتزام بعدد الع - ٣٩

 . عامل فقط(      )بعدد

 ٠يلتزم المقاول بتنفيذ قوانين العمل وا^حتياطات الصحية والبيئية وا1منية للعمالة القائمة علي التنفيذ  - ٤٠

اس�ة وان ي�تم وض�ع أس�عار عل�ي ^ يسمح للمقاول بأي ح�ال م�ن ا1ح�وال تجزئ�ة الكمي�ات أو فئاتھ�ا بالكر - ٤١

الكميات النصوص عليھا بالكراسة واضحة وبقيمة واحدة لكل بند وي�ستبعد أي عط�اء يق�رن باش�تراطات 

 ٠أو تحفظات تخالف اشتراطات المجلس و^ يقبل تحميل ا1سعار من بند إلي أخر

منتظمه وذل�ك تنفي�ذا ل�نص على المقاول الراسى عليه العمليه يلتزم بسداد مستحقات وحدة العماله الغير  - ٤٢

 وعدم صرف أى مبالغ إ^ بعد تسوية م�ستحقات وح�دة ٢٠٠٣ لسنة ١٢ من قانون العمل رقم ٢١الماده 

 .العماله الغير منتظمه بمديرية القوى العامله 

 س�م ٣٠س�م وع�رض ١٠ س�مك ت أس�فل الب�ر دوراة ش�امل توري�د فرش�ة خرس�ا ني�تبند تركيب البردورا - ٤٣

 وحسب تعليمات جھ�از اDش�راف وك�ذا ال�دھان ث\ث�ة اوج�ة ب�الون ت البر دوراوضع خرسانة علي جانبي

 ٠المطلوب 



  ٠يتم وضع ا1سعار لجميع البنود بمعرفة المقاول واضحة مع تفقيطھا بخط واضح في خانة الفئة  - ٤٤

ي علي المقاول تقديم برنامج زمني تنفيذ ل|عمال علي أن يلتزم به بعد اقرارة واعتماده م�ن المجل�س وف� - ٤٥

حالة اDخ\ل بھذا البرن�امج يح�ق للمجل�س تعلي�ة قيم�ة غرام�ة الت�أخير حت�ي انتھ�اء ا^عم�ال أو ت�سليمھا 

 ٠وذلك حسب ما يراه المجلس

 علي المقاول التقدم بنفسه عند طلب شراء الكراسة أو تفويض احد أف�راد ال�شركة بتف�ويض رس�مي م�ن  - ٤٦

توقي��ع مق��دم                               – ال��شركة ومخت��وم بخ��اتم ال��شركة وك��ذا عن��د ح��ضور الجل��سات

     العطاء

 أي��ام الك��وارث الطبيعي��ة والح��روب والن��وات واDمط��ار والت��ي يتوج��ب فيھ��ا وق��ف ا^عم��ال ي��تم احت��سابھا  - ٤٧

 العامة لxرص�اد الجوي�ة م�ن اDدارة ةللمقاول كمدد تضاف لمدة العملية بعد إحضار كتاب معتمد من الھيئ

                                                                              ٠ المطالبة بزيادة ا^سعارالعامة للمناخ دون

يتم نقل وإعادة تثبت أي إنارة تعترض نھر ال�شارع الج�اري ان�شاءة عل�ي نفق�ة المق�اول ش�امل جمي�ع م�ا  - ٤٨

مك�ان ال�ذي يح�دده ط�اقم اDش�راف يلزم من توصي\ت كھربائية وعوازل وخ\فة ويتم إعادة التثبيت في ال

٠ 

يتم نقل ورف�ع أي أحج�ار كبي�رة ومخلف�ات ت�شغيل عن�د توري�د الم�واد الح�صوية الطبيعي�ة ونقلھ�ا بمعرف�ة  - ٤٩

 ٠المقاول وعلي نفقته إلي المقالب العمومية 

فق�ط خم�سة وع�شرون أل�ف جني�ه وعن�د )  جني�ه ٢٥٠٠٠( يرفق بالمظروف الفنى تأمين إبت�دائى بمبل�غ  - ٥٠

 يوما م�ن ت�اريخ ١٢٠تأمين اDبتدائى بخطاب ضمان يجب أ^ تقل مدة سريان خطاب الضمان عن تقديم ال

 يوم�ا م�دة س�ريان العط�اء ٩٠(  من ال\ئح�ه التنفيذي�ه ٧٠فتح المظاريف الفنيه وذلك طبقا 1حكام الماده 

ى ا1ق��ل بع��د عل��) ث\ث��ين يوم��ا( يوم��ا ٣٠م��ن ت��اريخ ف��نح المظ��اريف الفني��ه م��ضافا إليھ��ا م��ده ^ تق��ل ع��ن 

 ) . إنتھاء المده المحدده لسريان العطاء 

أى بن��د غي��ر وارد ف��ى كراس��ة ال��شروط والمواص��فات يحاس��ب عل��ى أس��عار ال��سوق أو دراس��ة تحليلي��ه  - ٥١

 .لxسعار  

بلت��زم المق��اول الراس��ى علي��ه العملي��ه ب��سداد م��ستحقات العمال��ه الغي��ر منتظم��ه ل��دى الق��وى العامل��ه وفق��ا  - ٥٢

 وتعدي\ته والقوانين واللوائح المعمول بھا فى ھ�ذا ال�شأن بمديري�ة الق�وى ٢٠٠٣  لسنة١٢للقانون رقم 

 .العامله وإحضار مخالصه بذلك

 -:اDختبارات علي مواد ا1ساس وا1ساس المساعد كما يلي  - ٥٣

 ١٠التآكل علي الجزء المحجوز علي مھزة رقم •

 ٠التدرج الحبيبي للمواد  •

 ٤٠مار من المھزة رقمحد السيولة ومجال اللدنة علي الجزء ال •

 ٠الكثافة الجافة علي الطبيعة  •

 ٠طبقات اDسفلت  •



 ٠نسبة البتومين للمخلوط اDسفلتي  •

 ٠التدرج الحبيبي  •

 ٠تحديد الثبات وا^نسياب للمخلوط اDسفلتي بطريقة مارشال  •

 ٠تحديد نسبة الفراغات الھوائية  •

 -:في جميع ا1حوال يتم التنفيذ طبقا لما يلي  �

 ٠از اDشراف بمجلس المدينة تعليمات جھ •

 ٠ م للھيئة العامة للطرق والكباري ١٩٩٠الشروط والمواصفات القياسية لسنة  •

 ٠الشروط الخاصة للعملية  •

 ٠توصيات المعامل المركزية للطرق والكباري  •

 ١٣٦٧م وال\ئح��ة التنفيذي��ة ال��صادر بق��رار وزي��ر المالي��ة رق��م ١٩٩٨ ل��سنة ٨٩الق��انون  •

  ٠رأ علية من تعدي\ت م وما يط١٩٩٨لسنة 

  ٠الكود المصري للطرق  •

يشمل المظروف الفنى على التأمين المؤقت والبيانات والمستندات المطلوبه للتحقق من مطابقة الع�رض  - ٥٤

الفن��ى لل��شروط والمواص��فات المطروح��ه وت��وافر الكفاي��ه الفني��ه والمق��دره المالي��ه لمق��دم العط��اء وعل��ى 

 توقيع مقدم العطاء -:ا1خص 

 .لبيانات الفنيه على العرض المقدم جميع ا •

 ٠طريقة التنفيذ  •

 .البرنامج الزمنى للتنفيذ ومدته  •

 .بيان مصادر ونوع المواد والمھمات وا1جھزه التى تستخدم فى التنفيذ  •

 ٠بيان عن أسماء ووظائف وخبرات الكوادر التى سيسند إليھا اDشراف على التنفيذ  •

 ٠ إليھا جزء من التنفيذ بيانات كامله عن الشركات التى يسند •

                                                        ٠سابقة ا1عمال  •

 ٠بيان القيد فى السج\ت الخاصه بالنشاط موضوع التعاقد  •

ًالقيد فى السجل التجارى أو الصناعى أو السج\ت التى تكون القيد بھا واجبا قانونيا حسب ا1حوال  • ً

٠ 

                                                                  .                                       Dتحاد المصرى للتشييد والبناء بطاقة عضويه ا •

 .شھادة تسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات  •

 .البطاقه الضريبيه  •

 .بيان الشكل القانونى لمقدم العطاء  •

 -  :المظروف المالى ويشمل -



 ٠قوائم ا1سعار وطريقة السداد   •

ًقيم��ة ال��صيانه وغيرھ��ا م��ن العناص��ر الت��ى ت��ؤثر عل��ى القيم��ه المالي��ه للع��رض وفق��ا لم��ا  •

 .تقتضيھا شروط الطرح

  

  

  توقيع مقدم العطاء                                                                             

  

 

< << << << <
 

< << << << <
< << << << <
< << << << <
< << << << <
< << << << <
< << << << <
< << << << <
< << << << <
< << << << <
< << << << <
< << << << <
< << << << <
< << << << <

^�<í¿Ê^¦^�<í¿Ê^¦^�<í¿Ê^¦^�<í¿Ê^¦ð^ßé‰<Ùð^ßé‰<Ùð^ßé‰<Ùð^ßé‰<Ù< << << << <
�è†ÃÖ]<íßè‚Ú<‹×¥�è†ÃÖ]<íßè‚Ú<‹×¥�è†ÃÖ]<íßè‚Ú<‹×¥�è†ÃÖ]<íßè‚Ú<‹×¥< << << << <

<<<<<<<<l^Âæ†�¹]<ÜŠÎl^Âæ†�¹]<ÜŠÎl^Âæ†�¹]<ÜŠÎl^Âæ†�¹]<ÜŠÎ< << << << <
 )مرحلة أولى ( إستكمال إنشاء ورصف طرق داخل مدينة العريش  / مقايسه تقديريه لعملية 

  الكميــه  الوحده   بيــــــــــــــان ا1عمــــــــــال  البند  اDجمـــــــــــالى  الفئـــــــــــه
  جنيــــه  ق  جنيــــه  ق

 المكعب أعمال أتربه حفر أو ردم أو نقل أتربه لتشكيل ج�سر بالمتر  ١
ًالطريق طبقا للمنسوب التصميمى مع الدمك والرش بالمي�اه وطبق�ا  ً

  للشروط والمواصفات والقطاع العرضى النموذجى والبند كامل 

          ١٠٠٠  ٣م

ب��المتر الم��سطح أعم��ال ت��رميم وم��سح وإزال��ة المخلف��ات للمقال��ب   ٢
طبق��ة ا1س���اس القديم���ه وإع��دادھا قب���ل وض���ع العمومي��ه وتجھي���ز 

 ٢٥الطبقه السطحيه مع ت�رميم طبق�ة ا1س�اس للوص�ول إل�ى س�مك 
ن���اتج ( س���م ١٠س���م بحي���ث ^ يق���ل طبق���ة ا1س���اس الم���ضافه ع���ن 

  بعد الدمك مما جميعه ) ٦كسارات سن 

          ١٠٠٠  ٢م

ب�المتر الم��سطح توري��د وف��رش طبق�ة أس��اس م��ن الم��واد الح��صويه   ٣
 سم بعد ٢٥بسمك متوسط  ) ٦سن ( ارات متدرجة ناتج تكسير كس

الدمك على طبقتين مع رش المياه مع عمل الفرم�ه ال\زم�ه وعم�ل 
اDختبارات ال\زمه فى القطاعات الت�ى يح�ددھا المھن�دس الم�شرف 

          ١٠٠٠  ٢م



  الكميــه  الوحده   بيــــــــــــــان ا1عمــــــــــال  البند  اDجمـــــــــــالى  الفئـــــــــــه
  جنيــــه  ق  جنيــــه  ق

ًوطبق���ا للمناس���يب الت���صميميه والقط���اع العرض���ى وطبق���ا لل���شروط  ً
  والمواصفات

د وف��رش طبق�ة أس��اس م��ن الم��واد الح��صويه ب�المتر الم��سطح توري��  ٤
 س��م بع��د ٢٥ب��سمك متوس��ط )  ترب��ه زلطي��ه ( الطبيعي��ه المتدرج��ه 

الدمك على طبقتين مع رش المياه مع عمل الفرم�ه ال\زم�ه وعم�ل 
اDختبارات ال\زمه فى القطاعات الت�ى يح�ددھا المھن�دس الم�شرف 

ًوطبق���ا للمناس���يب الت���صميميه والقط���اع العرض���ى وطبق���ا لل���ش روط ً
  والمواصفات

          ٦٠٠٠  ٢م

ب��المتر الم��سطح توري��د ورش طبق��ة ت��شريب م��ن ا1س��فلت ال��سائل   ٥
 ٢م/  كجم١.٥ فوق طبقة ا1ساس بمعدل M.C.Oمتوسط التطاير 

  المسطح مما جميعه

          ٨٠٠٠  ٢م

ب���المتر الم���سطح توري���د ورش طبق���ة ل���صق م���ن ا1س���فلت س���ريع   ٦
ق��ة ا1س��فلت وذل��ك  ف��وق طب٢م/  كج��م٠.٥ بمع��دل R.C.5التط��اير 

بعد نظافتھا من ا1تربه والمخلفات وذلك حتى تكون صالحه لوض�ع 
  ًطبقة اللصق وطبقا للشروط والمواصفات مما جميعه

          ٨٠٠٠  ٢م

ب���المتر الم���سطح توري���د وإن���شاء طبق���ه س���طحيه م���ن الخرس���انه   ٧
)  ج��ـ٤( س��م بع��د ال��دمك ت��درج ٥ا1س��فلتيه عل��ى ال��ساخن ب��سمك 

ًر ال���صلبه وطبق���ا لل���شروط والمواص���فات بإس���تخدام س���ن ا1حج���ا
  والقطاع العرضى 

          ١٦٠٠٠  ٢م

 ٣( بالمتر المكعب توريد وفرش خلطه أسفلتيه لزوم الترميم تدرج   ٨
م��ع عم��ل النظاف��ه لل��سطح المطل��وب ترميم��ه وإزال��ة المخلف��ات ) د 

المنھ��اره م��ن الحف��ر م��ع ت��سوية جوان��ب الحف��ر ورش��ھا بطبق��ه م��ن 
M.C.O أو R.C.5زھا لوضع ا1سفلت عليھا مما جميعه  وتجھي  

          ٢٥  ٣م

ب���المتر الط���ولى توري���د وتركي���ب ب���ردوره خرس���انيه عادي���ه ش���امل   ٩
 و ي��تم تركيبھ��ا عل��ى طبق��ة ا1س��اس بالمون��ه ا1س��منتيه م��ع الكحل��ه

 ح�سب المواص�فات الفني�ه وأص�ول الدھان ببوية الزيت ث\ثة أوج�ه
  الصناعه 

  سم ٥٠×٣٠×)٢٥/٣٠(بردوره عجالى مقاس 

          ٥٠  ط. م 

ب���المتر الط���ولى توري���د وتركي���ب ب���ردوره خرس���انيه عادي���ه ش���امل   ١٠
 و ي��تم تركيبھ��ا عل��ى طبق��ة ا1س��اس بالمون��ه ا1س��منتيه م��ع الكحل��ه

 ح�سب المواص�فات الفني�ه وأص�ول الدھان ببوية الزيت ث\ثة أوج�ه
  الصناعه 

   سم٥٠×٣٠×)١٢/١٥( بردوره متوسطه مقاس 

          ٢٥  ط. م 

د رفع وخفض مطابق الصرف الصحى وغرف تفتيش محابس بالعد  ١١
المياه وانشاء غ�رف ص�رف امط�ار وخ\ف�ه للوص�ول إل�ى من�سوب 
ا1س����فلت لل����شارع  مم����ا جميع����ه م����ع نھ����و العم����ل ك����ام\ ح����سب 

  المواصفات وأصول الصناعه 

          ٥٠  العدد

              الجمـــــــــــله  
          يعتمد ،،،                            مدير عام اDداره الھندسيه            م المشروعات                  رئيس قس          مھندس               

        رئيس مجلس المدينه                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                        (                          )           
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