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* جلســة فتح المظاريف الفنيه  :يوم األحد الموافق  ٢٠١٥/٩/٢٧الساعه الثانية عشراً ظھراً
* إسم مقدم العطاء :
* التأمين اإلبتدائى  ٢٥٠٠٠ :جنيه ) فقط خمسة وعشرون ألف جنيه (
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 אط א/إستكمال إنشاء ورصف
طرق داخل مدينة العريش  -مرحله رابعه

 -١تخضع ھذه العمليه للشروط والمواصOفات الOوارده بكتOاب وزارة النقOل ) الھيئOه العامOه للطOرق والكبOارى ( ويعتبOر مقOدم
العطاء أنه قد أطلع عليھا وعلى الشروط المكمله ووافق بمقتضاھا وإحكOام القOانون  ٨٩لOسنة  ١٩٩٨والئحتOه التنفيذيOه
وتعديالته أساس التعاقد فى ھذه العمليه .
 -٢تقبOOOل العطOOOاءات بمكتOOOب العقOOOود بمجلOOOس مدينOOOة العOOOريش لغايOOOة الOOOساعه الثانيOOOة عOOOشرة ظھOOOرا يOOOوم األحOOOد الموافOOOق
.٢٠١٥/٩/٢٧
 -٣العطاء سارى المفعول لمدة تسعون يوما من تاريخ جلسة فتح المظاريف .
 -٤الكميات الوارده بكراسة الشروط والمواصفات تقديريه والغرض منھا بيان مقOدار العقOد بOصفه عامOه والعبOره بمOا يطلOب
تنفيذه من المقاول وعلى المقاول التحقق من صحة المقادير والكميات ويطبق علOى المقOاول نOصوص القOانون  ٨٩لOسنة
 ١٩٩٨م والئحته التنفيذيه وتعديالته وأى مواد مضافه بخصوص الكميات المنفذه ماده  ٨٧وماده  ٨٢الالئحه التنفيذيه
للقانون  ٨٩لسنة ١٩٩٨م وأى تعديالت تطرأ عليه .
 -٥للمجلس الحق فى رفض أو قبول أى عطاء أو تجزءته أو إلغاء المناقصه بدون إبداء األسباب .
 -٦على المقاول تقديم سابقه أعمال معتمده من الجھات السابق التعامل معھا وصوره مجدده مOن البطاقOه الOضريبيه وبطاقOه
التOسجيل باإلتحOاد المOصرى لمقOاولى التOشييد والبنOاء وشOOھادة التOسجيل بمOصلحة الOضرائب علOى المبيعOات وصOوره مOOن
السجل التجارى مجدد وصوره مOن عقOد تأسOيس الOشركه وكOشف بالمعOدات ومراكOز الOصيانه إن وجOدت وشOھادة بيانOات
مؤقته )أصل( من اإلتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء .
 -٧على المقاول تدبير جميع المواد المطلوبه بمعرفته ودون إنتظار ألى تصاريح ودون أن يؤثر ذلOك علOى مOدة العمليOه وأن
يضع المقاول فى تقييمه لفئات البنود تقلبات األسعار والضرائب العامه والمبيعات وخالفه خالل مOدة التنفيOذ وكOذا المOواد
البتروليه مع العلم بان جميع المواد وارد كسارات شمال سيناء ما لم يطلب خالف ذلك .
 -٨أى تأخير عن المده األصليه للعمليه دون مبرر يطبق عليه الئحة القانون  ٨٩لسنة ١٩٩٨م .
 -٩يعين المقاول مھندسا نقابيا متخصصا مديرا للمشروع ومھندسون آخرون حسب فئة التصنيف التى تنطبق علOى العمليOه
والمحدده واإلتحاد المصرى لمقاولى أعمال التشييد والبناء ومتضامنين معه فى المOسئوليه ويحOضرھم معOه عنOد التعاقOد
ويحق للمجلس خصم مبلغ  ٢٠٠جنيه )مائتين جنيه يوميا( على كل مھندس غير متواجد أثناء سير العمل .
 -١٠األعمال الغير وارده بالكراسه ويكلف بھا المقاول يتم المحاسOبه عليھOا علOى أسOعار قائمOة صOيانة المجلOس لOسنة التعاقOد
لألعمال اإلنشائيه وبخصوص األعمال الخاصه بأعمال الطرق يتم المحاسبه عليھا بعمل دراسه تحليليه للسعر السوقى.
 -١١المقاول مسئوال على تدبير المياه والكھرباء بمعرفته ونفقته .
 -١٢تبدأ مدة العمليه من تاريخ إستالم الموقع أو التاريخ المشار إليه بOالفقره رقOم  ٢٠مOن اإلشOتراطات العامOه ومOدة العمليOه
ھى ) أربعة شھور ( .

توقيع مقدم العطاء
 -١٣أى إشOOتراطات مخالفOOه لمOOا جOOاء بOOدفتر اإلشOOتراطات الخاصOOه وبمOOا ورد بكتOOاب الھيئOOه العامOOه للطOOرق والكبOOارى تعتبOOر

مرفوضه قطعيا وللمجلس الحق فى رفض أى عطاء مقترن .
 -١٤على المقاول تخصيص سياره ركوب بسائقھا بحالة جيده وال تقOل سOعة المحOرك عOن  ١٦٠٠سOى سOى وتخOصص للعمOل
مع طاقم اإلشراف المعين من قبل المجلس طوال اإلسبوع وطوال النھار وتكون ھذه الOسياره جOاھزه وصOالحه لإلسOتخدام

يوميا وفى حالة تخلفھا ألى سبب يتم خصم مبلغ  ٢٠٠جنيOه )مOائتين جنيOه( يوميOا عOن كOل سOياره علOى حOساب المقOاول
إلستخدام سيارات المجلس وذلك دون إعتراض من المقاول .
 -١٥على المقاول قبل البدء فى إستخدام أى ماده التأكد من مطابقتھOا للمواصOفات بOإجراء التجOارب المعمليOه وذلOك قبOل البOدء
فى التنفيذ وفى حالة مخالفتھا يتم إزالتھا بمعرفة المقاول دون المطالبه بأى تعويض .
 -١٦تOOم توقيOOع مقOOدم العطOOاء علOOى جميOOع صOOفحات كراسOOة الOOشروط والمواصOOفات واإلشOOتراطات العامOOه وتخOOتم بخOOاتم الOOشركه
الخاص بھا .
 -١٧ال يتم وضع ) شرط إضافة مدة تأخير بسبب عدم صرف الدفعات (.
 -١٨علي المقاول تقديم ميزانية طويلة للطريق وقطاع للطريق المطلوب العمل فيه قبل البدء في االعمال .
 -١٩يلتزم المقاول بمجرد اخطOاره اسOتيفاء التOامين النھOائي وقبOل البOدء فOي العمOل يOتم التOامين علOي االعمOال موضOوع العقOد
ويقدم لذلك وثيقة تامين طبقا للقانون  ٦لسنة  ١٩٧٦والمعدل للقانون رقم  ٣٠لسنة . ١٩٨٣
 -٢٠علي المقاول استيالم موقع العمليOة خOالل اسOبوع مOن تOاريخ صOدور امOر الOشغل وفOي حالOة تخلOف المقOاول عOن اسOتيالم
الموقع مدة تزيد عن اسبوع اخر يعتبر ابتداء مدة العملية من تاريخ تسديد التامين النھائي .
 -٢١يعتبر دفتر الزيارة اصل  +صورة من المستندات الخاصة بالمشروع والمقاول مOسئول مOسئولية كاملOة عOن تواجOد دفتOر
الزيارة بالموقع وتنفيذ كل ما جاء من التعلميات الموقعة من المھندسين المشرفين وتعتبر أي اعمال لم يصرح بھا بدفتر
الزيارة عير ملزمة للمجلس ومرفوضة وال يستحق عنھا أي مستحقات وتزال عن نفقة المقاول .
 -٢٢علي المقاول التاكد من موقع العملية قبل الدخول في المناقصة .
 -٢٣المجلس وطاقم االشراف ھما المسئوالن عن أي تعديالت او ما شابة ذلك يتم تنفيذھا بمعرفة المقاول دون اعتراض منOه
عليھا .
 -٢٤علOي المقOOاول التاكOOد بنفOOسه مOOن ان كراسOOة الOOشروط والمواصOفات المباعOOة لOOه وكOOذا المOOستندات والتوصOOيات والتعOOديالت
المرفقOOة ھOOي لOOذات العمليOOة المتقOOدم بھOOا وان جميOOع الكميOOات الخاصOOة بOOالبنود مدونOOة بالكراسOOة وان يرجOOع المجلOOس فOOي
ايضاحات له قبل جلسة فتح المظاريف .
 -٢٥علي المقاول تجھيز مكتب بمنطقة العمل حسب اشتراطات المكتب العربي وتحفظ بOه نOسخة مOن الرسOومات ونOسخة مOن
العقد واالشتراطات العامة .
 -٢٦للمجلس الحق في تغير موقع العمل داخل كردون المدينة او القرية دون المطالبة بفروق اسعار .
 -٢٧المجلس غير مسئول عن مدد التاخير العمال نقل المواد المحجرية او البترولية الخاصة بالعملية .
 -٢٨علي المقاول ان يرفق بالعطاء تامين ابتدائي قدرة )  ٢٥٠٠٠جنيه ( فقط خمOسة وعOشرون ألOف جنيOه يOزداد الOي ٪٥
عند الرسو.
 -٢٩مدة ضمان االعمال ثالث سنوات من تاريخ االستيالم االبتدائي للطريق واذا ظھر أي عيب في الطريق ) شOروخ – ھبOوط
– فجوات ( او أي عيب فني يتم اصالحه بمعرفة المقاول خاللل اسبوع من تاريخ اخطار المقاول ولو استدعي ذلOك جOزء
او كل من مسافة الطريق الذي يتضح عدم صالحيته وذلك حسب ارشادات لجنه االستيالم االبتدائي للعملية

توقيع مقدم العطاء
 -٣٠يتم عمل االختبارات الالزمة في أي من المعامل التي يحددھا المجلس علي نفقة المقاول ةتقديم التسھيالت الالزمة للتأكد
من مطابقة اإلعمال والمواصفات وموافتنا بنتائج العينات معتمدة .
 -٣١علي المقاول اعتماد عينات من طبقة األساس والطبقة السطحية اإلسفلتية في معمل مديريOة الطOرق بOالعريش قبOل البOدء
في التنفيذ وتكون ھذه االختبارات علي نفقة المقاول وھذا الشرط يعتبر مكمل للشرط رقم . ٣٠

 -٣٢بخصوص طبقة األساس يتم عمل جلسة واحدة لكل عشرون متر طOولي أو مOن  ٧٠ : ٦٠متOر مربOع وال يOسمح بOنقص
السمك عما ھو وارد بكراسة الشروط والمواصفات٠
 -٣٣الطبقة السطحية والرابطة يتم عمل جلسة واحدة لكل  ٥٠م طOولي او  ١٠٠متOر مربOع وال يOسمح بOأي عجOز فOي الOسمك
عما ھو وارد بكراسة الOشروط والطبقOة الOسطحية داخOل حOدود التOدرج رقOم ٤ج طبقOات سOطحية والطبقOة الرابطOة داخOل
حدود التدرج رفم طبقات رابطة والواردة بمواصفات الھيئة للطرق والكباري ٠
 -٣٤علي المقاول توفير الموازين والمكاييل واألجھزة المساحية األزمة للرقابة علي اإلعمال وعلية التأكد من معايرتھا٠
 -٣٥ال يتم صرف أي مستحقات للمقاول سواء كانت دفعات جارية أو ختامية إال بعد موافات المجلس بنتائج العينات المختبOرة
والمعتمدة ومطابقة للمواصفات الواردة ٠
 -٣٦ال يتم تنفيذ طبقة تلي الطبقة السابقة إال بعد التأكد من جميOع التجOارب الالزمOة للوصOول الOي المواصOفات الفنيOة الOواردة
فOOي كراسOOة الOOشروط وفOOي حالOOة عOOدم مطابقتھOOا يOOتم إزالتھOOا بكاملھOOا بمعرفOOة المقOOاول علOOي نفقتOOه الخاصOOة دون طلOOب أي
تعويض ٠
 -٣٧يحق للمجلس المرور في أي وقت لمعاينة المعدات واآلالت التي تستخدم في التنفيذ ٠
 -٣٨يحق للمجلس إيقاف كل أو بعض أجزاء العمOل التOي تتOأثر مOن مخالفOة المقOاول بOأي شOرط مOن شOروط العقOد إلOي أن يOتم
إزالة اثأر المخالفة وال يحق للمقاول بسبب ذلك الحصول علي مدد إضافية أو تعويض ٠
 -٣٩علي المقاول االلتزام بعدد العمالة المحددة من إدارة التخطيط والمتابعOة وفقOا لتعليمOات الخطOة العاجلOة بعOدد)

(عامOل

فقط.
 -٤٠يلتزم المقاول بتنفيذ قوانين العمل واالحتياطات الصحية والبيئية واألمنية للعمالة القائمة علي التنفيذ ٠
 -٤١ال يسمح للمقاول بأي حال من األحوال تجزئة الكميات أو فئاتھا بالكراسة وان يتم وضع أسOعار علOي الكميOات النOصوص
عليھOOا بالكراسOOة واضOOحة وبقيمOOة واحOOدة لكOOل بنOOد ويOOستبعد أي عطOOاء يقOOرن باشOOتراطات أو تحفظOOات تخOOالف اشOOتراطات
المجلس وال يقبل تحميل األسعار من بند إلي أخر٠
 -٤٢على المقاول الراسى عليه العمليه يلتزم بسداد مستحقات وحدة العماله الغير منتظمOه وذلOك تنفيOذا لOنص المOاده  ٢١مOن
قانون العمل رقم  ١٢لسنة  ٢٠٠٣وعدم صرف أى مبالغ إال بعد تسوية مستحقات وحدة العماله الغيOر منتظمOه بمديريOة
القوى العامله .
 -٤٣بند تركيب البردورات شامل توريد فرشة خرسا نية أسفل البر دورات سمك ١٠سم وعرض  ٣٠سم وضع خرسانة علي
جانبي البر دورات وحسب تعليمات جھاز اإلشراف وكذا الدھان ثالثة اوجة بالون المطلوب ٠
 -٤٤يتم وضع األسعار لجميع البنود بمعرفة المقاول واضحة مع تفقيطھا بخط واضح في خانة الفئة ٠
 -٤٥علي المقاول تقديم برنامج زمني تنفيذ لإلعمال علي أن يلتزم بOه بعOد اقOرارة واعتمOاده مOن المجلOس وفOي حالOة اإلخOالل
بھذا البرنامج يحق للمجلس تعلية قيمة غرامة التأخير حتي انتھاء االعمال أو تسليمھا وذلك حسب ما يراه المجلس٠
 -٤٦علي المقاول التقدم بنفسه عند طلب شراء الكراسة أو تفويض احد أفراد الشركة بتفويض رسمي مOن الOشركة ومختOوم
بخاتم الشركة وكذا عند حضور الجلسات –

توقيع مقدم العطاء

 -٤٧أيام الكوارث الطبيعية والحروب والنوات واإلمطار والتي يتوجب فيھا وقف االعمال يتم احتسابھا للمقاول كمOدد تOضاف
لمدة العملية بعد إحضار كتاب معتمد من الھيئة العامOة لألرصOاد الجويOة مOن اإلدارة العامOة للمنOاخ دون المطالبOة بزيOادة
االسعار٠
 -٤٨يتم نقل وإعادة تثبت أي إنارة تعترض نھر الشارع الجاري انشاءة علي نفقة المقاول شامل جميع ما يلزم من توصOيالت
كھربائية وعوازل وخالفة ويتم إعادة التثبيت في المكان الذي يحدده طاقم اإلشراف ٠

 -٤٩يتم نقOل ورفOع أي أحجOار كبيOرة ومخلفOات تOشغيل عنOد توريOد المOواد الحOصوية الطبيعيOة ونقلھOا بمعرفOة المقOاول وعلOي
نفقته إلي المقالب العمومية ٠
 -٥٠يرفق بOالمظروف الفنOى تOأمين إبتOدائى بمبلOغ )  ٢٥٠٠٠جنيOه ( فقOط خمOسة وعOشرون ألOف جنيOه وعنOد تقOديم التOأمين
اإلبتدائى بخطاب ضمان يجب أال تقل مدة سريان خطاب الضمان عن  ١٢٠يومOا مOن تOاريخ فOتح المظOاريف الفنيOه وذلOك
طبقا ألحكام الماده  ٧٠من الالئحه التنفيذيه )  ٩٠يوما مدة سريان العطاء من تاريخ فنح المظاريف الفنيOه مOضافا إليھOا
مده ال تقل عن  ٣٠يوما )ثالثين يوما( على األقل بعد إنتھاء المده المحدده لسريان العطاء ( .
 -٥١أى بند غير وارد فى كراسة الشروط والمواصفات يحاسب على أسعار السوق أو دراسة تحليليه لألسعار .
 -٥٢بلتزم المقاول الراسOى عليOه العمليOه بOسداد مOستحقات العمالOه الغيOر منتظمOه لOدى القOوى العاملOه وفقOا للقOانون رقOم ١٢
لسنة  ٢٠٠٣وتعديالته والقوانين واللوائح المعمول بھا فى ھذا الشأن بمديرية القوى العامله وإحضار مخالصه بذلك.
 -٥٣اإلختبارات علي مواد األساس واألساس المساعد كما يلي -:
•

التآكل علي الجزء المحجوز علي مھزة رقم١٠

•

التدرج الحبيبي للمواد ٠

•

حد السيولة ومجال اللدنة علي الجزء المار من المھزة رقم٤٠

•

الكثافة الجافة علي الطبيعة ٠

•

طبقات اإلسفلت ٠

•

نسبة البتومين للمخلوط اإلسفلتي ٠

•

التدرج الحبيبي ٠

•

تحديد الثبات واالنسياب للمخلوط اإلسفلتي بطريقة مارشال ٠

•

تحديد نسبة الفراغات الھوائية ٠
 في جميع األحوال يتم التنفيذ طبقا لما يلي -:
•

تعليمات جھاز اإلشراف بمجلس المدينة ٠

•

الشروط والمواصفات القياسية لسنة  ١٩٩٠م للھيئة العامة للطرق والكباري ٠

•

الشروط الخاصة للعملية ٠

•

توصيات المعامل المركزية للطرق والكباري ٠

•

القانون  ٨٩لسنة ١٩٩٨م والالئحة التنفيذية الصادر بقرار وزير المالية رقم  ١٣٦٧لسنة  ١٩٩٨م ومOا
يطرأ علية من تعديالت٠

•

الكود المصري للطرق ٠

 -٥٤يشمل المظروف الفنى على التأمين المؤقت والبيانات والمستندات المطلوبه للتحقق مOن مطابقOة العOرض الفنOى للOشروط

والمواصفات المطروحه وتوافر الكفايه الفنيه والمقدره الماليه لمقدم العطاء وعلى األخص  -:توقيع مقدم العطاء
•

جميع البيانات الفنيه على العرض المقدم .

•

طريقة التنفيذ ٠

•

البرنامج الزمنى للتنفيذ ومدته .

•

بيان مصادر ونوع المواد والمھمات واألجھزه التى تستخدم فى التنفيذ .

•

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

-

•

بيانات كامله عن الشركات التى يسند إليھا جزء من التنفيذ ٠

•

سابقة األعمال ٠

•

بيان القيد فى السجالت الخاصه بالنشاط موضوع التعاقد ٠

•

القيد فى السجل التجارى أو الصناعى أو السجالت التى تكون القيد بھا واجباً قانونياً حسب األحوال ٠

•

بطاقة عضويه اإلتحاد المصرى للتشييد والبناء .

•

شھادة تسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات .

•

البطاقه الضريبيه .

•

بيان الشكل القانونى لمقدم العطاء .

المظروف المالى ويشمل -:
•

قوائم األسعار وطريقة السداد ٠

•

قيمة الصيانه وغيرھا من العناصر التى تؤثر على القيمه الماليه للعرض وفقاً لما تقتضيھا شروط الطرح.

توقيع مقدم العطاء
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مقايسه تقديريه لعملية  /إستكمال إنشاء ورصف طرق داخل مدينة العريش ) مرحلة رابعه (
البند

بيــــــــــــــان األعمــــــــــال

الوحده

الكميــه

١

بالمتر المكعب أعمال أتربه حفر أو ردم أو نقل أتربه لتOشكيل جOسر
الطريق طبقا ً للمنسوب التصميمى مع الOدمك والOرش بالميOاه وطبقOا ً
للشروط والمواصفات والقطاع العرضى النموذجى والبند كامل
بOOالمتر المOOOسطح أعمOOال تOOOرميم ومOOسح وإزالOOOة المخلفOOات للمقالOOOب
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٣

٤

٥
٦

٧

٨

٩

١٠

١١

الوحده

العموميOOOه وتجھيOOOز طبقOOOة األسOOOاس القديمOOOه وإعOOOدادھا قبOOOل وضOOOع
الطبقه السطحيه مOع تOرميم طبقOة األسOاس للوصOول إلOى سOمك ٢٥
سOOOم بحيOOOث ال يقOOOل طبقOOOة األسOOOاس المOOOضافه عOOOن  ١٠سOOOم )نOOOاتج
كسارات سن  (٦بعد الدمك مما جميعه
بOOالمتر المOOسطح توريOOد وفOOرش طبقOOة أسOOاس م Oن المOOواد الحOOصويه
ناتج تكسير كسارات متدرجة ) سن  ( ٦بسمك متوسط  ٢٥سم بعد
الدمك على طبقتين مع رش المياه مOع عمOل الفرمOه الالزمOه وعمOل
اإلختبارات الالزمه فOى القطاعOات التOى يحOددھا المھنOدس المOشرف
وطبقOOOا ً للمناسOOOيب التOOOصميميه والقطOOOاع العرضOOOى وطبقOOOا ً للOOOشروط
والمواصفات
بOOالمتر المOOسطح توريOOد وفOOرش طبقOOة أسOOاس مOOن المOOواد الحOOصويه
الطبيعيOOه المتدرجOOه ) تربOOه زلطيOOه ( بOOسمك متوسOOط  ٢٥سOOم بعOOد
الدمك على طبقتين مع رش المياه مOع عمOل الفرمOه الالزمOه وعمOل
اإلختبارات الالزمه فOى القطاعOات التOى يحOددھا المھنOدس المOشرف
وطبقOOOا ً للمناسOOOيب التOOOصميميه والقطOOOاع العرضOOOى وطبقOOOا ً للOOOشروط
والمواصفات
بOOالمتر المOOسطح توريOOد ورش طبقOOة تOOشريب مOOن األسOOفلت الOOسائل
متوسط التطاير  M.C.Oفوق طبقة األساس بمعدل  ١.٥كجOم /م٢
المسطح مما جميعه
بOOOالمتر المOOOسطح توريOOOد ورش طبقOOOة لOOOصق مOOOن األسOOOفلت سOOOريع
التطOOاير  R.C.5بمعOOدل  ٠.٥كجOOم /م ٢فOOوق طبقOOة األسOOفلت وذلOOك
بعد نظافتھا من األتربه والمخلفات وذلك حتى تكOون صOالحه لوضOع
طبقة اللصق وطبقا ً للشروط والمواصفات مما جميعه
بOOOالمتر المOOOسطح توريOOOد وإنOOOشاء طبقOOOه سOOOطحيه مOOOن الخرسOOOانه
األسOOفلتيه علOOى الOOساخن بOOسمك  ٥سOOم بعOOد الOOدمك تOOدرج ) ٤جOOـ(
بإسOOOتخدام سOOOOن األحجOOOOار الOOOصلبه وطبقOOOOا ً للOOOOشروط والمواصOOOOفات
والقطاع العرضى
بالمتر المكعب توريد وفرش خلطه أسفلتيه لزوم الترميم تOدرج ) ٣
د ( مOOع عمOOل النظافOOه للOOسطح المطلOOوب ترميمOOه وإزالOOة المخلفOOات
المنھOOاره مOOن الحفOOر مOOع تOOسوية جوانOOب الحفOOر ورشOOھا بطبقOOه مOOن
 M.C.Oأو  R.C.5وتجھيزھا لوضع األسفلت عليھا مما جميعه
بOOOالمتر الطOOOولى توريOOOد وتركيOOOب بOOOردوره خرسOOOانيه عاديOOOه شOOOامل
الكحلOOه و يOOتم تركيبھOOا علOOى طبقOOة األسOOاس بالمونOOه األسOOمنتيه مOOع
الدھان ببوية الزيOت ثالثOة أوجOه حOسب المواصOفات الفنيOه وأصOول
الصناعه
بردوره عجالى مقاس ) ٥٠×٣٠×(٣٠/٢٥سم
بOOOالمتر الطOOOولى توريOOOد وتركيOOOب بOOOردوره خرسOOOانيه عاديOOOه شOOOامل
الكحلOOه و يOOتم تركيبھOOا علOOى طبقOOة األسOOاس بالمونOOه األسOOمنتيه مOOع
الدھان ببوية الزيOت ثالثOة أوجOه حOسب المواصOفات الفنيOه وأصOول
الصناعه
بردوره متوسطه مقاس ) ٥٠×٣٠×(١٥/١٢سم
بالعدد رفع وخفض مطابق الصرف الصحى وغرف تفتيش محOابس
الميOاه وانOOشاء غOOرف صOOرف امطOار وخالفOOه للوصOOول إلOOى منOOسوب
األسOOOOفلت للOOOOشارع ممOOOOا جميعOOOOه مOOOOع نھOOOOو العمOOOOل كOOOOامال حOOOOسب
المواصفات وأصول الصناعه

الكميــه
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مھندس

رئيس قسم المشروعات

مدير عام اإلداره الھندسيه
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