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١- AAوارده بAAفات الAAشروط والمواصAAه للAAذه العمليAAضع ھAAه تخAAبنيNال لAAعمPفات اAAه ومواصAAشروط العامAAدفتر ال

أنAه قAد إطلAع ويعتبر مقدم العطاء العامه الصادره من المكتب العربى للتصميمات وا�ستشارات الھندسيه 

 و>ئحتAه ١٩٩٨لAسنة  ) ٨٩( عليھا وعلى الشروط المكمله ووافق على العمل بمقتضاه وإحكام القانون 

التنفيذيه وتعدي_ته أساس التعاقد فى ھذه العمليه وذلك بتقديم عطائه فى مظروفين مغلقين إحAداھما فنAى 

  .واaخر مالى  

العقود بديوان مجلس مدينة العريش لغايAة الAساعه الثانيAة عAشرة ظھAرا يAوم تقبل العطاءات بمكتب قسم  -٢

 .م ٢٠١٥/ ٢٨/٩ا�ثنين الموافق 

 .ًيوما تسعون يوما من تاريخ جلسة فتح المظاريف ) ٩٠(العطاء سارى المفعول لمدة  -٣

عامAAه الكميAAات المبينAAه بكراسAAة الAAشروط والمواصAAفات تقديريAAه والغAAرض منھAAا بيAAان مقAAدار العقAAد بAAصفه  -٤

والعبره بما يطلب من المقاول تنفيذه دون إعتراض منه أو المطالبه بأى تعويض وعلى المقAاول التحقAق 

 م ١٩٩٨لAسنة ) ٨٩(من صحة المقادير والكميات والرسAومات ويطبAق علAى المقAاول نAصوص القAانون 

 ال_ئحAه ٨٢ده  ومAا٨٧و>ئحته التنفيذيه وتعدي_تAه وأى مAواد مAضافه بخAصوص الكميAات المنفAذه مAاده 

 .م وأى تعدي_ت تطرأ عليه ١٩٩٨ لسنة ٨٩التنفيذيه للقانون 

للمجلس الحق فى رفض أو قبول أى عطاءات أو تجزءته أو إلغاء المناقصه بAدون إبAداء اPسAباب لمقAدم  -٥

 .العطاء 

قAه على المقاول تقديم سابقه أعمال معتمده من الجھAات الAسابق التعامAل معھAا وصAوره مجAدده مAن البطا -٦

الAAضريبيه وبطاقAAه التAAسجيل با�تحAAاد المAAصرى لمقAAاولى التAAشييد والبنAAاء وشAAھادة التAAسجيل بمAAصلحة 

الضرائب على المبيعات وصوره مAن الAسجل التجAارى مجAدد وصAوره مAن عقAد تأسAيس الAشركه وكAشف 

شييد من ا�تحاد المصرى لمقاولى الت) أصل(بالمعدات ومراكز الصيانه إن وجدت وشھادة بيانات مؤقته 

 .والبناء 

على المقاول تدبير جميع مواد البناء الداخله والمستخدمه فى العمليAه دون ا�نتظAار Pى تAصاريح ودون  -٧

أن يAؤثر ذلAك علAAى مAدة العمليAه وأن يAAضع المقAاول فAى تقييمAAه لفئAات البنAود تقلبAAات اPسAعار والAAضرائب 

 .العامه والمبيعات وخ_فه خ_ل مدة التنفيذ 



 .م ١٩٩٨لسنة ) ٨٩(لمده اPصليه للتنفيذ دون مبررات يطبق عليھا القانون رقم أى تأخير عن ا -٨

يعين المقاول مھندسا نقابيا متخصصا لكل عمليه منفصله مديرا للمشروع ومتضامن معه فى المAسئوليه  -٩

 ًويحضره معه عند التعاقد على أن يقدم إقرارا با�شراف على العمليه خA_ل مAدة التنفيAذ وللمجلAس الحAق

 .جنيھا مبلغ مائتين جنيه يوميا على كل مھندس غير متواجد أثناء سير العمل ) ٢٠٠(فى خصم مبلغ 

 .يلتزم المقاول بتنفيذ قوانين العمل وا�حتياطات الصحيه والبيئيه واPمنيه للعماله القائمه على التنفيذ  - ١٠

وعلAAى نفقتAAه ويقتAAصر دور  المقAAاول مAAسئول عAAن تAAدبير الميAAاه الAAصالحه لNعمAAال والكھربAAاء بمعرفتAAه  - ١١

 .المجلس على إعطائه الخطابات ال_زمه لتسھيل مھمته فقط 

مAن ا�شAتراطات ) ٢٥(تبدأ مAدة العمليAه مAن تAاريخ إسAت_م الموقAع أو التAاريخ المAشار إليAه بAالفقره رقAم  - ١٢

        ) .ث_ثة شھور ( العامه ومدة العمليه ھى 

                                                            توقيع مقدم العطاء                                       

 

أى إشAAتراطات مخالفAAه لمAAا جAAاء بAAدفتر ا�شAAتراطات وكAAذلك إشAAتراطات المجلAAس تعتبAAر مرفوضAAه قطعيAAا  - ١٣

وللمجلAAس الحAAق فAAى رفAAض أى عطAAاء مقتAAرن بAAاى إشAAتراطات أو تحفظAAات تخAAالف ا�شAAتراطات العامAAه 

   .راطات المجلس للعمليهوالخاصه بإشت

 سAAى سAAى ١٦٠٠علAAى المقAAاول تAAدبير سAAياره ركAAوب بAAسائقھا بحالAAة جيAAده > تقAAل سAAعة محركھAAا عAAن  - ١٤

وتخصص للعمل مع طاقم ا�شراف المعين مAن قبAل المجلAس فقAط وتكAون ھAذه الAسياره جAاھزه وصAالحه 

جنيAه ) ٢٠٠(م خAصم مبلAغ ل|ستخدام طوال اPسبوع وطوال النھار يوميا وفى حالة تخلفھا Pى سبب يAت

فقط مائتين جنيه عن كل يوم وذلك �ستئجار سAياره علAى حAساب المقAاول أو إسAتخدام سAيارات المجلAس 

 .وذلك دون إعتراض المقاول 

علAAى المقAAاول تجھيAAز مكتAAب بمنطقAAة العمAAل حAAسب إشAAتراطات المكتAAب العربAAى وتحفAAظ بAAه نAAسخه مAAن  - ١٥

مAه وفAى حالAة التAأخير فAى تجھيAز المكتAب تطبAق غرامAه الرسومات وصوره من العقAد وا�شAتراطات العا

 . جنيه عن كل يوم ١٠٠

يقAAوم المقAAاول بتAAصميم الخلطAAات الخرسAAانيه المAAسلحه والعاديAAه وذلAAك بإسAAتخدام المAAواد المحجريAAه التAAى  - ١٦

 يAAوم و> يقAAل ٢٨ بعAAد ٢سAAم/  كجAAم٢٧٠ينAAوى إسAAتخدامھا بحيAAث >يقAAل إجھAAاد الخرسAAانه المAAسلحه عAAن 

 يوم كذلك وعلى أ> يقل محتAوى المتAر المكعAب مAن ٢٨ بعد ٢سم/ كجم٢٠٠ العاديه عن إجھاد الخرسانه

الخرسانات من اPسمنت عما ھو وارد بكراسة الشروط والمواصفات والرسومات مع تقديم نتائج تكسير 

 المكعبات القياسيه الخرسانيه لكل عنصر فى حالة طلب ذلك 

( ده التأكAAد مAAن صAA_حيتھا وذلAAك للمAAواد المAAستخدمه ومنھAAا علAAى المقAAاول قبAAل البAAدء فAAى إسAAتخدام أى مAAا - ١٧

والتى يتم إستخدامھا فى جميع أجزاء المنشأه وذلك قبAل البAدء فAى )  المياه – الزلط – الحديد –اPسمنت 

إسAAتخدامھا وكAAAذا بعAAAد إسAAتخدامھا بحيAAAث تكAAAون مطابقAAه للمواصAAAفات الفنيAAAه وفAAى حالAAAة مخالفتھAAAا بعAAAد 

معرفAAة المقAاول دون المطالبAه بAأى تعAAويض وإسAتخدام أى مAواد بالعمليAه تعتبAAر إسAتخدامھا يAتم إزالتھAا ب



بمثابة إقرار كتابى من المقاول بص_حية ھذه المواد ومطابقتھAا للمواصAفات ومAسئوليته عAن أى مخالفAه 

 .تظھر نتيجة �ستخدام ھذه المواد 

ا�شAتراطات العامAه ويخAتم يتم توقيع مقAدم العطAاء علAى جميAع صAفحات كراسAة الAشروط والمواصAفات و - ١٨

 .بختمه الخاص  

 علAAى لوحAAات ٥٠ : ١علAى المقAAاول تقAAديم رسAAومات تنفيذيAAه لمAAا يAتم تعديلAAه للمAAشروعات بمقيAAاس رسAAم  - ١٩

( مناسبه مبين عليھا جميع ما سيتم تركيبه أو تعديله بمعرفة المقاول على أن يعتمAد مAن جھAة ا�شAراف 

 ) .صور ) ٣+ (أصل 

اخطاره بقبAول عطائAه بإسAتيفاء التAامين النھAائي وكAذا وثAائق التAأمين عAن اPعمAال يلتزم المقاول بمجرد  - ٢٠

قبAل البAدء فAي العمAل وذلAك خAA_ل مAدة عAشرة أيAام وفAى حالAة عAAدم قيامAه بإسAتيفاء التAامين تطبAق المAAاده 

 . م  ١٩٩٨ لسنة ٨٩من القانون ) ١٨(

ركيAب وحAسب أحAوال نوعيAة اPعمAال التAى على المقاول تقديم عينات عن كافة اPعمال �عتمادھا قبل الت - ٢١

يتم وضAع اPسAعار لجميAع البنAود بمعرفAة المقAاول واضAحة مAع تفقيطھAا بخAط واضAح فAي .تخص العمليه 

  ٠خانة الفئة 

من المستندات الخاصة بالمشروع والمقاول مسئول مسئولية كاملAة ) صورة+ اصل (يعتبر دفتر الزيارة  - ٢٢

تنفيذ كل ما جاء من التعلميات الموقعة من مAدير اPعمAال والمھندسAين عن تواجد دفتر الزيارة بالموقع و

المشرفين وا�داره ، وتعتبر أي اعمال لAم يAصرح بھAا بAدفتر الزيAارة غيAر ملزمAة لA|داره وأى أعمAال لAم 

يصرح بھا من قبل طAاقم ا�شAراف مرفوضAة و> يAستحق عنھAا أي مAستحقات وتAزال علAى نفقAة المقAاول 

 .يم ھذا الدفتر ضمن مستندات ختامى العمليه على أن يتم تقد

 .علي المقاول التاكد من موقع ا�نشاء للعملية على الطبيعه قبل الدخول في المناقصة  - ٢٣

                                                                                           توقيع مقدم العطاء

  

 

 العملية خ_ل اسبوع من تاريخ صدور امر الAشغل وفAي حالAة تخلAف المقAاول علي المقاول استي_م موقع - ٢٤

 .عن است_م الموقع مدة تزيد عن اسبوع أخر يعتبر إبتداء مدة العملية من تاريخ تسديد التامين النھائي 

 علي المقاول تقديم برنامج زمني تنفيذى ل|عمال علي أن يلتزم بھا بعد إقAراره وإعتمAاده مAن المجلAس ، - ٢٥

وفي حالة ا�خ_ل بھذا البرنامج يحق للمجلس تعلية قيمة غرامة التأخير حتAي إنتھAاء اPعمAال أو سAحب 

      ٠اPعمال وذلك حسب ما يراه المجلس

علي المقاول التاكد بنفسه من أن كراسة الشروط والمواصفات المباعة له وكAذا المAستندات والتوصAيات  - ٢٦

ة المتقدم لھا وأن جميAع الكميAات الخاصAة بAالبنود مدونAة فAى كراسAة والتعدي_ت المرفقة ھي لذات العملي

 .الشروط والمواصفات وأن يراجع المجلس في أى إيضاحات له قبل جلسة فتح المظاريف 



علي المقاول التقدم بنفسه عند طلب شراء نسخه من الكراسة أو بتوكيل رسمى معتمد وكذا عند حAضور  - ٢٧

 .جلسات فتح المظاريف 

ول أن يAAAضع اPسAAAعار للعمليAAAه عنAAAد دراسAAAته لھAAAا شAAAامله ضAAAرية المبيعAAAات المقAAAرره PعمAAAال علAAAى المقAAAا - ٢٨

ًالمقاو>ت وأى ضرائب ورسوم أو إلتزامات حكوميه أخرى وفقا Pحكام القAوانين واللAوائح المعمAول بھAا 

 .فى ھذا الشأن 

PسAعار علAي الكميAات > يسمح للمقاول بأي حAال مAن اPحAوال تجزئAة الكميAات أو فئاتھAا وأن يAتم وضAع ا - ٢٩

المنAAصوص عليھAAا بالكراسAAة واضAAحة وبقيمAAة واحAAدة لكAAل بنAAد ويAAستبعد أي عطAAاء يقAAرن بإشAAتراطات أو 

 ٠تحفظات تخالف إشتراطات المجلس و> يقبل تحميل اPسعار من بند إلي أخر

 مAن على المقاول فور صدور أمر الشغل للعمليه أن يبدأ فAى إسAتخراج التAرخيص الخAاص بأعمAال البنAاء - ٣٠

م وتعدي_تAه بالقAانون ١٩٧٦ لAسنة ١٠٦ًا�داره الھندسيه بالمجلس وعلAى نفقتAه الخاصAه طبقAا للقAانون 

 .م ١٩٩٦ لسنة ١٠١م والقانون ١٩٩٢ لسنة ٢٥

يتم عمل التقرير ا�ستشارى بمعرفة المكتب المصمم وعند العمل بمقتضاھا يتحمل المقAاول تكلفAة تقريAر  - ٣١

 .ًا�ستشارى خصما من حسابه 

قصد بالعمليه المطروحه تنفيذ الرسومات بالكراسه والتى على أساسھا تم البAت وأى زيAادات تنAتج عAن ي - ٣٢

ًتعديل فى اPساسAات بنAاءا علAى التقAارير ا�ستAشاريه والتAى يتحAتم تنفيAذھا أو زيAاده فAى الحAصر الفعلAى 

 . المقرره بالقانون فى تعديل حجم العقد ٪٢٥لمقايسة المشروع > تدخل فى نسبة 

مAAن دفتAAر الAAشروط مAAن المكتAAب العربAAى يحAAق لAA|داره أن تنظAAر فAAى المAAدد التAAى ) ٤(با�ضAAافه إلAAى المAAاده  - ٣٣

تجيزھا ا�داره كمدد توقف قھريه ودون المطالبAه بزيAادة اPسAعار بعAد العAرض علAى إدارة الفتAوى لAنص 

 :  وھى ١٩٩٨ لسنة ٨٩من القانون ) ٢٣(الماده 

وتسجل بAدفتر الزيAاره مAن طAاقم ا�شAراف بمAا يفيAد التوقAف الفعلAى و> أيام الحروب والكوارث الطبيعية  -

  . تشمل النوات وا�مطار واPمور ا�عتياديه التى يمكن للمقاول تقديرھا عند دراسة العمليه 

أى عوائAAق غيAAر ظAAاھره أو تعAAديل فAAى الموقAAع بمكاتبAAات رسAAميه أو تAAأخير فAAى إعتمAAاد التAAرخيص المقAAدم  -

  . طاب رسمى يوضح سبب التوقف ل|داره الھندسيه بخ

 .على المقاول عدم وضع شرط أى تأخير فى صرف الدفعات يضاف إلى مدة العمليه   - ٣٤

يشمل المظروف الفنى على التأمين المؤقت والبيانات والمستندات المطلوبه للتحقق من مطابقة العAرض  - ٣٥

الماليAAه لمقAAدم العطAAاء وعلAAى الفنAAى للAAشروط والمواصAAفات المطروحAAه وتAAوافر الكفايAAه الفنيAAه والمقAAدره 

 -:اPخص 

                                                                                           توقيع مقدم العطاء

 .جميع البيانات الفنيه على العرض المقدم  •

 ٠طريقة التنفيذ  •

 .البرنامج الزمنى للتنفيذ ومدته  •



 .لمھمات واPجھزه التى تستخدم فى التنفيذ بيان مصادر ونوع المواد وا •

 ٠بيان عن أسماء ووظائف وخبرات الكوادر التى سيسند إليھا ا�شراف على التنفيذ  •

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

 ٠سابقة اPعمال  •

 ٠بيان القيد فى السج_ت الخاصه بالنشاط موضوع التعاقد  •

ً التجارى أو الصناعى أو السج_ت التى تكون القيد بھا واجبا قانونيا حسب اPحوال القيد فى السجل • ً

٠ 

 .بطاقة عضويه ا�تحاد المصرى للتشييد والبناء  •

 .شھادة تسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات  •

 .البطاقه الضريبيه  •

 .بيان الشكل القانونى لمقدم العطاء  •

 -:المظروف المالى ويشمل   -

 ٠اPسعار وطريقة السداد  قوائم  •

ًقيمAAة الAAصيانه وغيرھAAا مAAن العناصAAر التAAى تAAؤثر علAAى القيمAAه الماليAAه للعAAرض وفقAAا لمAAا  •

 ٠تقتضيھا شروط الطرح 

 .فقط عشرة آ>ف جنيه )  جنيه ١٠٠٠٠(  يرفق بالمظروف الفنى تأمين إبتدائى بمبلغ  •

• Aى قائمAب علAفات يحاسAشروط والمواصAسنويه أى بند غير وارد فى كراسة الAعار الAسPة ا

 .لسنة التعاقد  

يلتAAزم المقAAاول الراسAAى عليAAه العمليAAه بAAسداد مAAستحقات العمالAAه الغيAAر منتظمAAه لAAدى القAAوى العاملAAه وفقAAا  - ٣٦

 وتعدي_تAه والقAوانين واللAوائح المعمAول بھAا بھAذا الAشأن بمديريAة القAوى ٢٠٠٣ لAسنة ١٣للقانون رقAم 

 .العماله وإحضار مخالصه بذلك 

فقAAط عAAشرة آ>ف جنيAAه وعنAAد تقAAديم )  جنيAAه ١٠٠٠٠(  روف الفنAAى تAAأمين إبتAAدائى بمبلAAغ يرفAAق بAAالمظ - ٣٧

 يومAا مAن تAاريخ فAتح ١٢٠التأمين ا�بتدائى بخطاب ضمان يجب أ> تقل مدة سريان خطاب الضمان عAن 

ن  يومAا مAدة سAريان العطAاء م٩٠A(  مAن ال_ئحAه التنفيذيAه ٧٠المظاريف الفنيه وذلك طبقا Pحكام الماده 

علAى اPقAل بعAد إنتھAاء ) ث_ثAين يومAا( يومAا ٣٠تاريخ فنح المظاريف الفنيه مضافا إليھا مده > تقAل عAن 

 ) . المده المحدده لسريان العطاء 
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( ( ( ( املواصفات الفنيه لكشاف اإلناره صوديوم حتت ضغط عـاىل مـوفر قـدره              املواصفات الفنيه لكشاف اإلناره صوديوم حتت ضغط عـاىل مـوفر قـدره              املواصفات الفنيه لكشاف اإلناره صوديوم حتت ضغط عـاىل مـوفر قـدره              املواصفات الفنيه لكشاف اإلناره صوديوم حتت ضغط عـاىل مـوفر قـدره               •
        ــــــــ: : : : وات وات وات وات  )  )  )  ) ١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠

   ) .scalsafe( ع للمياه واPتربه نامكشاف  -
 .ذو شكل جمالى حديث  -
جميع اPجزاء مAن اPلومنيAوم والغطAاء مAن الزجAاج الحAرارى المقAاوم للAصدمات  -

 .لغير مسطح الميكانيكيه ا
 .توزيع إضاءه جيد  -
 .يوفر تكاليف الصيانه  -
• �������
���א��������:�و �
يAAصنع ثجAAسم الكAAشاف مAAن سAAبيكه اPلومنيAAوم شAAديد الAAص_به لمقاومAAة العوامAAل  -

الجويه وتحمل ا�جھادات والصدمات الميكانيكيه والمAصنع بطريقAة الحقAن تحAت 
  .ًضغط عالى جدا 

يAAAين مغطيAAAان بالكامAAAل بجAAAسم الكAAAشاف جAAAسم الكAAAشاف يتكAAAون مAAAن جAAAزئين داخل -
 جھAAAاز بAAAدء –الخAAAانق ( الخAAAارجى يركAAAب علAAAى اPولAAAى جميAAAع أجAAAزاء التAAAشغيل 

واPخرى يركب بھAا العAاكس واللمبAه وذلAك لحمايAة أجھAزة )  المكثف –ا�شتعال 
 .التشغيل من الحراره المنبعثه من اللمبه 

 ويعAAالج كيماويAAا ًيAAصنع العAAاكس مAAن اPلومنيAAوم النقAAى تمامAAا مAAن قطعAAه واحAAده -
لمقاومAAة تAAأثير العوامAAل الجويAAه ويتميAAز بالكفAAاءه العاليAAه �نعكAAاس الAAضوء علAAى 

 .الطريق 
ألمانى مصنوع من النحاس المعزول بالصينى ومAزود بمAانع فAك  ) bjc( الدويل  -

ومركAAAب  ) scalsafe( اللمبAAAه عنAAAد حAAAدوث أى إھتAAAزازات ومثبAAAت بقطعAAAه الـAAAـ 
 .بالعاكس 

زجAAاج الحAAرارى المقAAاوم للAAصدمات الميكانيكيAAه الAAذى يAAسمح غطAAاء اللمبAAه مAAن ال -
 .بنفاذ أشعة الضوء بكفاءه عاليه والغير مسطح 



مكونات الكشاف تركب على لوحه واحده مصنعه من معAدن مقAاوم للAصدأ بAسمك  -
مAAAم سAAAھله الفAAAك والتركيAAAب وذلAAAك لتAAAسھيل عمليAAAة تغييAAAر  ) ١.٥( >يقAAAل عAAAن 

 . الصيانه المجموعه الكھربائيه فى حالة إجراء
الملف من النوع الخانق الذى يتحمل العوامل الجويه للمAدن الAساحليه و> يAصدر  -

 .أى ذبذبات وبادئ ا�شتعال من النوع الذى > يتأثر بالعوامل الجويه 
يAAتم التوصAAيل بAAين اللمبAAه وأجھAAزة التAAشغيل بإسAAتخدام اPسAA_ك المعزولAAه عAAز>  -

 .خاصا والتى تقاوم الحراره 
وات صAAوديوم تحAAت ضAAغط  ) ١٥٠( تناسAAب وقAAدرة الكAAشاف قAAدره مكثAAف واحAAد ي -

عالى واللمبه من أجAود اPنAواع العالميAه والتAى تتحمAل أعلAى ضAغط عAالى والتAى 
 .تعطى زمن تشغيل تحت الظروف الطبيعيه لعدة سنوات 
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ولAAن يلتفAAت Pى طلAAب الكAAاب_ت ضAرورة تقAAديم عينAAه كاملAAه للكAAشاف و -١

 .بدون عينه

 متAAر حديAAد مجلفAAن بالAAذراع مثبAAت علAAى ١٠عAAامود ا�نAAاره مAAسلوب  -٢

 . سم ٨٠ سم بعمق ٦٠×٦٠لقاعده خرسانيه فلنشه بجوايط وا

 متAAر معتمAAد نوعيAAه ١١ مAAم بطAAول ٢×٢سAAلك الكAAشاف ثرموب_سAAتيك  -٣

 جيده أصليه 

 .جميع النوعيات لNصناف المطلوبه نوعيه معتمده أصليه  -٤

 .التأكد من المواصفات الخاصه للكشاف المرفقه  -٥



يAه الحاليAه التنفيذ فى حدود ا�عتمادات الماليه المتاحه فى السنة المال -٦

. 
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  محافظة شمال سيناء
  مجلس مدينة العريش

   ا�داره الھندسيه 
  قسم الكھرباء     
  

  أسيوط وع الخزان تطوير ورفع كفاءة ا�نارة العامه بشار/ مقايسه تقديريه لعملية 
  

  الكميه  الوحده  بيــــــــــــان اPعمـــــــــــــــــال  م  ا�جمــــــالى  الفئــــــه
  جنيــــه  ق  جنيــــه  ق



توريAAAد وتركيAAAب عمAAAود إنAAAارة مAAAسلوب مجلفAAAن علAAAي بالعAAAدد   ١
 مAAAم ٤ متAAAر علAAAى ف_نAAAشه سAAAمك العمAAAود ١٠الAAAساخن بطAAAول 

 مAAم فتحAAة ٨٠/٢٠٠ سAAم والمAAسلوب ١.٥×٤٠×٤٠وف_نAAشه 
 سAAم مAAن القاعAAده وبمAAساحة ١٠٠بAAاب التAAشغيل علAAى إرتفAAاع 

 مAAم وتكAAون منفAAذه بطريقAAة شAAفط ب_زمAAا والعمAAود ٣٠٠×١٠٠
 درجAAAه وقطAAAر ١٥ متAAAر وزاويAAAة ميAAAل ١مAAAزود بAAAذراع بطAAAول 

  مAAم والعمAAود مAAزود بأربعAAة جAAوائط٣ بوصAAه وسAAمك ٢الAAذراع 
ه  سم ومزوده بوصAل١٠زاويه +  سم ٨٠ مم وبطول ٢٥قطر 
   متر ١٢ ثرموب_ستيك معتمد بطول ٢×٢سلك 

  ١٩٦٠٠٠    ٢٤٥٠    ٨٠  بالعدد

 وات مAAن ١٥٠صAAوديوم إنAAاره توريAAد وتركيAAب كAAشاف بالعAAدد   ٢
Pفات نواعأجود اAا للمواصAفات ً وطبقAذلك المواصAده وكAالمعتم
  لكشاف لالمرفقه الفنيه 

  ٦٤٠٠٠    ٨٠٠    ٨٠  بالعدد

نيAAوم مAAسلح قطAAاع  توريAAد وتركيAAب كابAAل ألومبAAالمتر الطAAولى   ٣
جرابAAAات مAAAن للتركيAAAب بجميAAAع مAAAا يلAAAزم مAAAسلح  مAAAم ٣٥×٤
شAAريط تحAAذير وخ_فAAه والكابAAل مAAن أجAAود أطAAراف توصAAيل وو

     .اPنواع المعتمده  

 متربال
  الطولى

١٧٥٥٠٠    ٤٥    ٣٩٠٠  

توريAAد وتركيAAب كابAAل ألومنيAAوم مAAسلح قطAAاع  بAAالمتر الطAAولى   ٤
جرابAات ب مAن بجميع مAا يلAزم للتركيAمسلح  مم ٣٥ + ٧٠×٣
شAAريط تحAAذير وخ_فAAه والكابAAل مAAن أجAAود أطAAراف توصAAيل وو

       .اPنواع المعتمده  

 متربال
  الطولى

٢٨١٢٥    ٧٥    ٣٧٥  

  ٢٠٠٠    ١٠٠٠    ٢  بالعدد   أمبير ٤٠٠بالعدد توريد وتركيب مفتاح قاطع   ٥
بالعدد توريد وتركيب و>عه إنAاره مAن أجAود اPنAواع المعتمAده   ٦

 أمبيAAر ١٦٠ أمبيAAر وكونتAAاكتور ٢٥٠ى وتAAشمل مفتAAاح رئيAAس
 أمبيAAAر وثAAA_ث لمبAAAات بيAAAان وبAAAارات ١٠وخليAAه كھروضAAAوئيه 

   أمبير٦٣ مم وكذلك ستة مقتاح ث_ثى ٤نحاس سمك 

  ٨٠٠٠    ٨٠٠٠    ١  بالعدد

  ٤٧٣٦٢٥            الجمــــــــله  
  ،،، يعتمد                                  الھندسيه ا�داره عام مدير                              اللجنـــــــــه 

                        وكيل الوزاره          (                                  )                                                -١   
          رئيس مركز ومدينة                               سعيد شعبان /        م                                      -٢   

  العريش
                                                                                                                                            )       

(  
  محمد فھمى البيك / م                                                                                                                     

  
  
  
  
  
  
  
 


