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تخNNضع ھNNذه العمليNNه للNNشروط والمواصNNفات الNNوارده بNNدفتر الNNشروط العامNNه ومواصNNفات اQعمNNال لOبنيNNه  -١

العامه الصادره من المكتب العربى للتصميمات وا ستشارات الھندسيه ويعتبر مقدم العطاء أنNه قNد إطلNع 

 وIئحتNه ١٩٩٨لNسنة  ) ٨٩( لى الشروط المكمله ووافق على العمل بمقتضاه وإحكام القانون عليھا وع

التنفيذيه وتعديcته أساس التعاقد فى ھذه العمليه وذلك بتقديم عطائه فى مظروفين مغلقين إحNداھما فنNى 

  .واeخر مالى  

لNساعه الثانيNة عNشرة ظھNرا يNوم تقبل العطاءات بمكتب قسم العقود بديوان مجلس مدينة العريش لغايNة ا -٢

  ١٩/١١/٢٠١٥الخميس الموافق 

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

الكميNNات المبينNNه بكراسNNة الNNشروط والمواصNNفات تقديريNNه والغNNرض منھNNا بيNNان مقNNدار العقNNد بNNصفه عامNNه  -٤

 إعتراض منه أو المطالبه بأى تعويض وعلى المقNاول التحقNق والعبره بما يطلب من المقاول تنفيذه دون

 م ١٩٩٨لNسنة ) ٨٩(من صحة المقادير والكميات والرسNومات ويطبNق علNى المقNاول نNصوص القNانون 

 الcئحNه ٨٢ ومNاده ٨٧وIئحته التنفيذيه وتعديcتNه وأى مNواد مNضافه بخNصوص الكميNات المنفNذه مNاده 

 .م وأى تعديcت تطرأ عليه ١٩٩٨ لسنة ٨٩التنفيذيه للقانون 

للمجلس الحق فى رفض أو قبول أى عطاءات أو تجزءته أو إلغاء المناقصه بNدون إبNداء اQسNباب لمقNدم  -٥

 .العطاء 

على المقاول تقديم سابقه أعمال معتمده من الجھNات الNسابق التعامNل معھNا وصNوره مجNدده مNن البطاقNه  -٦

لمقNNاولى التNNشييد والبنNNاء وشNNھادة التNNسجيل بمNNصلحة الNNضريبيه وبطاقNNه التNNسجيل با تحNNاد المNNصرى 

الضرائب على المبيعات وصوره مNن الNسجل التجNارى مجNدد وصNوره مNن عقNد تأسNيس الNشركه وكNشف 

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

 .والبناء 

البناء الداخله والمستخدمه فى العمليNه دون ا نتظNار Qى تNصاريح ودون على المقاول تدبير جميع مواد  -٧

أن يNؤثر ذلNك علNNى مNدة العمليNه وأن يNNضع المقNاول فNى تقييمNNه لفئNات البنNود تقلبNNات اQسNعار والNNضرائب 

 .العامه والمبيعات وخcفه خcل مدة التنفيذ 

 .م ١٩٩٨لسنة ) ٨٩(القانون رقم أى تأخير عن المده اQصليه للتنفيذ دون مبررات يطبق عليھا  -٨



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

ًويحضره معه عند التعاقد على أن يقدم إقرارا با شراف على العمليه خcNل مNدة التنفيNذ وللمجلNس الحNق 

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

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

 المقNNاول مNNسئول عNNن تNNدبير الميNNاه الNNصالحه لOعمNNال والكھربNNاء بمعرفتNNه وعلNNى نفقتNNه ويقتNNصر دور  - ١١

 .طابات الcزمه لتسھيل مھمته فقط المجلس على إعطائه الخ

مNن ا شNتراطات ) ٢٥(تبدأ مNدة العمليNه مNن تNاريخ إسNتcم الموقNع أو التNاريخ المNشار إليNه بNالفقره رقNم  - ١٢

        ) .ثcثة شھور ( العامه ومدة العمليه ھى 

                 توقيع مقدم العطاء                                                                                  

 

أى إشNNتراطات مخالفNNه لمNNا جNNاء بNNدفتر ا شNNتراطات وكNNذلك إشNNتراطات المجلNNس تعتبNNر مرفوضNNه قطعيNNا  - ١٣

وللمجلNNس الحNNق فNNى رفNNض أى عطNNاء مقتNNرن بNNاى إشNNتراطات أو تحفظNNات تخNNالف ا شNNتراطات العامNNه 

   .والخاصه بإشتراطات المجلس للعمليه

١٤ - NNدبير سNNاول تNNى المقNNن علNNا عNNعة محركھNNل سNNتق I دهNNة جيNNسائقھا بحالNNوب بNNى ١٦٠٠ياره ركNNى سNNس 

وتخصص للعمل مع طاقم ا شراف المعين مNن قبNل المجلNس فقNط وتكNون ھNذه الNسياره جNاھزه وصNالحه 

جنيNه ) ٢٠٠(ل|ستخدام طوال اQسبوع وطوال النھار يوميا وفى حالة تخلفھا Qى سبب يNتم خNصم مبلNغ 

 يوم وذلك  ستئجار سNياره علNى حNساب المقNاول أو إسNتخدام سNيارات المجلNس فقط مائتين جنيه عن كل

 .وذلك دون إعتراض المقاول 

علNNى المقNNاول تجھيNNز مكتNNب بمنطقNNة العمNNل حNNسب إشNNتراطات المكتNNب العربNNى وتحفNNظ بNNه نNNسخه مNNن  - ١٥

امNه الرسومات وصوره من العقNد وا شNتراطات العامNه وفNى حالNة التNأخير فNى تجھيNز المكتNب تطبNق غر

 . جنيه عن كل يوم ١٠٠

يقNNوم المقNNاول بتNNصميم الخلطNNات الخرسNNانيه المNNسلحه والعاديNNه وذلNNك بإسNNتخدام المNNواد المحجريNNه التNNى  - ١٦

 يNNوم وI يقNNل ٢٨ بعNNد ٢سNNم/  كجNNم٢٧٠ينNNوى إسNNتخدامھا بحيNNث IيقNNل إجھNNاد الخرسNNانه المNNسلحه عNNن 

ى أI يقل محتNوى المتNر المكعNب مNن  يوم كذلك وعل٢٨ بعد ٢سم/ كجم٢٠٠إجھاد الخرسانه العاديه عن 

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

 المكعبات القياسيه الخرسانيه لكل عنصر فى حالة طلب ذلك 

(  ومنھNNا علNNى المقNNاول قبNNل البNNدء فNNى إسNNتخدام أى مNNاده التأكNNد مNNن صcNNحيتھا وذلNNك للمNNواد المNNستخدمه - ١٧

والتى يتم إستخدامھا فى جميع أجزاء المنشأه وذلك قبNل البNدء فNى )  المياه – الزلط – الحديد –اQسمنت 

إسNNتخدامھا وكNNNذا بعNNNد إسNNتخدامھا بحيNNNث تكNNNون مطابقNNه للمواصNNNفات الفنيNNNه وفNNى حالNNNة مخالفتھNNNا بعNNNد 

ام أى مNواد بالعمليNه تعتبNNر إسNتخدامھا يNتم إزالتھNا بمعرفNNة المقNاول دون المطالبNه بNأى تعNNويض وإسNتخد



بمثابة إقرار كتابى من المقاول بصcحية ھذه المواد ومطابقتھNا للمواصNفات ومNسئوليته عNن أى مخالفNه 

 .تظھر نتيجة  ستخدام ھذه المواد 

يتم توقيع مقNدم العطNاء علNى جميNع صNفحات كراسNة الNشروط والمواصNفات وا شNتراطات العامNه ويخNتم  - ١٨

 .بختمه الخاص  

 علNNى لوحNNات ٥٠ : ١المقNNاول تقNNديم رسNNومات تنفيذيNNه لمNNا يNتم تعديلNNه للمNNشروعات بمقيNNاس رسNNم علNى  - ١٩

( مناسبه مبين عليھا جميع ما سيتم تركيبه أو تعديله بمعرفة المقاول على أن يعتمNد مNن جھNة ا شNراف 

 ) .صور ) ٣+ (أصل 

 وكNذا وثNائق التNأمين عNن اQعمNال يلتزم المقاول بمجرد اخطاره بقبNول عطائNه بإسNتيفاء التNامين النھNائي - ٢٠

قبNل البNدء فNي العمNل وذلNك خcNNل مNدة عNشرة أيNام وفNى حالNة عNNدم قيامNه بإسNتيفاء التNامين تطبNق المNNاده 

 . م  ١٩٩٨ لسنة ٨٩من القانون ) ١٨(

على المقاول تقديم عينات عن كافة اQعمال  عتمادھا قبل التركيNب وحNسب أحNوال نوعيNة اQعمNال التNى  - ٢١

يتم وضNع اQسNعار لجميNع البنNود بمعرفNة المقNاول واضNحة مNع تفقيطھNا بخNط واضNح فNي .ليه تخص العم

  ٠خانة الفئة 

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

ر اQعمNال والمھندسNين عن تواجد دفتر الزيارة بالموقع وتنفيذ كل ما جاء من التعلميات الموقعة من مNدي

المشرفين وا داره ، وتعتبر أي اعمال لNم يNصرح بھNا بNدفتر الزيNارة غيNر ملزمNة لN|داره وأى أعمNال لNم 

يصرح بھا من قبل طNاقم ا شNراف مرفوضNة وI يNستحق عنھNا أي مNستحقات وتNزال علNى نفقNة المقNاول 

 .على أن يتم تقديم ھذا الدفتر ضمن مستندات ختامى العمليه 

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

                                                                                           توقيع مقدم العطاء

 

  

 وفNي حالNة تخلNف المقNاول علي المقاول استيcم موقع العملية خcل اسبوع من تاريخ صدور امر الNشغل - ٢٤

 .عن استcم 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 إقNراره وإعتمNاده مNن المجلNس ،  - ٢٥

تعلية قيمة غرامة التأخير حتNي إنتھNاء اQعمNال أو سNحب وفي حالة ا خcل بھذا البرنامج يحق للمجلس 

      ٠اQعمال وذلك حسب ما يراه المجلس

علي المقاول التاكد بنفسه من أن كراسة الشروط والمواصفات المباعة له وكNذا المNستندات والتوصNيات  - ٢٦

ود مدونNة فNى كراسNة والتعديcت المرفقة ھي لذات العملية المتقدم لھا وأن جميNع الكميNات الخاصNة بNالبن

 .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 حNضور  - ٢٧

 .جلسات فتح المظاريف 

مله ضNNNرية المبيعNNNات المقNNNرره QعمNNNال علNNNى المقNNNاول أن يNNNضع اQسNNNعار للعمليNNNه عنNNNد دراسNNNته لھNNNا شNNNا - ٢٨

ًالمقاوIت وأى ضرائب ورسوم أو إلتزامات حكوميه أخرى وفقا Qحكام القNوانين واللNوائح المعمNول بھNا 

 .فى ھذا الشأن 

اQحNوال تجزئNة الكميNات أو فئاتھNا وأن يNتم وضNع اQسNعار علNي الكميNات I يسمح للمقاول بأي حNال مNن  - ٢٩

المنNNصوص عليھNNا بالكراسNNة واضNNحة وبقيمNNة واحNNدة لكNNل بنNNد ويNNستبعد أي عطNNاء يقNNرن بإشNNتراطات أو 

 ٠تحفظات تخالف إشتراطات المجلس وI يقبل تحميل اQسعار من بند إلي أخر

ن يبدأ فNى إسNتخراج التNرخيص الخNاص بأعمNال البنNاء مNن على المقاول فور صدور أمر الشغل للعمليه أ - ٣٠

م وتعديcتNه بالقNانون ١٩٧٦ لNسنة ١٠٦ًا داره الھندسيه بالمجلس وعلNى نفقتNه الخاصNه طبقNا للقNانون 

 .م ١٩٩٦ لسنة ١٠١م والقانون ١٩٩٢ لسنة ٢٥

قNاول تكلفNة تقريNر يتم عمل التقرير ا ستشارى بمعرفة المكتب المصمم وعند العمل بمقتضاھا يتحمل الم - ٣١

 .ًا ستشارى خصما من حسابه 

يقصد بالعمليه المطروحه تنفيذ الرسومات بالكراسه والتى على أساسھا تم البNت وأى زيNادات تنNتج عNن  - ٣٢

ًتعديل فى اQساسNات بنNاءا علNى التقNارير ا ستNشاريه والتNى يتحNتم تنفيNذھا أو زيNاده فNى الحNصر الفعلNى 

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

مNNن دفتNNر الNNشروط مNNن المكتNNب العربNNى يحNNق لNN|داره أن تنظNNر فNNى المNNدد التNNى ) ٤(با ضNNافه إلNNى المNNاده  - ٣٣

تجيزھا ا داره كمدد توقف قھريه ودون المطالبNه بزيNادة اQسNعار بعNد العNرض علNى إدارة الفتNوى لNنص 

 :  وھى ١٩٩٨نة  لس٨٩من القانون ) ٢٣(الماده 

-  Iى وNف الفعلNد التوقNا يفيNراف بمNاقم ا شNن طNاره مNدفتر الزيNأيام الحروب والكوارث الطبيعية وتسجل ب

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

 فNNى إعتمNNاد التNNرخيص المقNNدم أى عوائNNق غيNNر ظNNاھره أو تعNNديل فNNى الموقNNع بمكاتبNNات رسNNميه أو تNNأخير -

   . ل|داره الھندسيه بخطاب رسمى يوضح سبب التوقف 

 .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 العNرض  - ٣٥

صNNفات المطروحNNه وتNNوافر الكفايNNه الفنيNNه والمقNNدره الماليNNه لمقNNدم العطNNاء وعلNNى الفنNNى للNNشروط والموا

 -:اQخص 

                                                                                           توقيع مقدم العطاء

 .جميع البيانات الفنيه على العرض المقدم  •

 ٠طريقة التنفيذ  •

 .منى للتنفيذ ومدته البرنامج الز •



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

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

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

 ٠سابقة اQعمال  •

 ٠الخاصه بالنشاط موضوع التعاقد بيان القيد فى السجcت  •

ًالقيد فى السجل التجارى أو الصناعى أو السجcت التى تكون القيد بھا واجبا قانونيا حسب اQحوال  • ً

٠ 

 .بطاقة عضويه ا تحاد المصرى للتشييد والبناء  •

 .شھادة تسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات  •

 .البطاقه الضريبيه  •

 .مقدم العطاء بيان الشكل القانونى ل •

 -:المظروف المالى ويشمل   -

 ٠قوائم اQسعار وطريقة السداد   •

ًقيمNNة الNNصيانه وغيرھNNا مNNن العناصNNر التNNى تNNؤثر علNNى القيمNNه الماليNNه للعNNرض وفقNNا لمNNا  •

 ٠تقتضيھا شروط الطرح 

 .فقط عشرة آIف جنيه )  جنيه ١٠٠٠٠(  يرفق بالمظروف الفنى تأمين إبتدائى بمبلغ  •

ارد فى كراسة الNشروط والمواصNفات يحاسNب علNى قائمNة اQسNعار الNسنويه أى بند غير و •

 .لسنة التعاقد  

يلتNNزم المقNNاول الراسNNى عليNNه العمليNNه بNNسداد مNNستحقات العمالNNه الغيNNر منتظمNNه لNNدى القNNوى العاملNNه وفقNNا  - ٣٦

القNوى  وتعديcتNه والقNوانين واللNوائح المعمNول بھNا بھNذا الNشأن بمديريNة ٢٠٠٣ لNسنة ١٣للقانون رقNم 

 .العماله وإحضار مخالصه بذلك 

فقNNط عNNشرة آIف جنيNNه وعنNNد تقNNديم )  جنيNNه ١٠٠٠٠(  يرفNNق بNNالمظروف الفنNNى تNNأمين إبتNNدائى بمبلNNغ  - ٣٧

 يومNا مNن تNاريخ فNتح ١٢٠التأمين ا بتدائى بخطاب ضمان يجب أI تقل مدة سريان خطاب الضمان عNن 

 يومNا مNدة سNريان العطNاء مNن ٩٠( لcئحNه التنفيذيNه  مNن ا٧٠المظاريف الفنيه وذلك طبقا Qحكام الماده 

علNى اQقNل بعNد إنتھNاء ) ثcثNين يومNا( يومNا ٣٠تاريخ فنح المظاريف الفنيه مضافا إليھا مده I تقNل عNن 

 ) . المده المحدده لسريان العطاء 
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        ــــــــ: : : : وات وات وات وات  )  )  )  ) ١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠
   ) .scalsafe( كشاف مانع للمياه واQتربه  -
  .ذو شكل جمالى حديث  -
- Nاء مNوم والغطNلومنيQن اNجزاء مQصدمات جميع اNاوم للNرارى المقNاج الحNن الزج

 .الميكانيكيه الغير مسطح 
 .توزيع إضاءه جيد  -
 .يوفر تكاليف الصيانه  -
• �������	� ��:�و������א�
يNNصنع ثجNNسم الكNNشاف مNNن سNNبيكه اQلومنيNNوم شNNديد الNNصcبه لمقاومNNة العوامNNل  -

الجويه وتحمل ا جھادات والصدمات الميكانيكيه والمNصنع بطريقNة الحقNن تحNت 
  .ًضغط عالى جدا 

جNNNسم الكNNNشاف يتكNNNون مNNNن جNNNزئين داخليNNNين مغطيNNNان بالكامNNNل بجNNNسم الكNNNشاف  -
 جھNNNاز بNNNدء –الخNNNانق ( الخNNNارجى يركNNNب علNNNى اQولNNNى جميNNNع أجNNNزاء التNNNشغيل 

واQخرى يركب بھNا العNاكس واللمبNه وذلNك لحمايNة أجھNزة )  المكثف –ا شتعال 
  .التشغيل من الحراره المنبعثه من اللمبه 

ًلعNNاكس مNNن اQلومنيNNوم النقNNى تمامNNا مNNن قطعNNه واحNNده ويعNNالج كيماويNNا يNNصنع ا -
لمقاومNNة تNNأثير العوامNNل الجويNNه ويتميNNز بالكفNNاءه العاليNNه  نعكNNاس الNNضوء علNNى 

 .الطريق 
ألمانى مصنوع من النحاس المعزول بالصينى ومNزود بمNانع فNك  ) bjc( الدويل  -

ومركNNNب  ) scalsafe( اللمبNNNه عنNNNد حNNNدوث أى إھتNNNزازات ومثبNNNت بقطعNNNه الـNNNـ 
 .بالعاكس 

غطNNاء اللمبNNه مNNن الزجNNاج الحNNرارى المقNNاوم للNNصدمات الميكانيكيNNه الNNذى يNNسمح  -
 .بنفاذ أشعة الضوء بكفاءه عاليه والغير مسطح 



مكونات الكشاف تركب على لوحه واحده مصنعه من معNدن مقNاوم للNصدأ بNسمك  -
 عمليNNNة تغييNNNر مNNNم سNNNھله الفNNNك والتركيNNNب وذلNNNك لتNNNسھيل ) ١.٥( IيقNNNل عNNNن 

 .المجموعه الكھربائيه فى حالة إجراء الصيانه 
الملف من النوع الخانق الذى يتحمل العوامل الجويه للمNدن الNساحليه وI يNصدر  -

 .أى ذبذبات وبادئ ا شتعال من النوع الذى I يتأثر بالعوامل الجويه 
لNNه عNNزI يNNتم التوصNNيل بNNين اللمبNNه وأجھNNزة التNNشغيل بإسNNتخدام اQسcNNك المعزو -

 .خاصا والتى تقاوم الحراره 
وات صNNوديوم تحNNت ضNNغط  ) ١٥٠( مكثNNف واحNNد يتناسNNب وقNNدرة الكNNشاف قNNدره  -

عالى واللمبه من أجNود اQنNواع العالميNه والتNى تتحمNل أعلNى ضNغط عNالى والتNى 
 تعطى زمن تشغيل تحت الظروف الطبيعيه لعدة سنوات
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ضNرورة تقNNديم عينNNه كاملNNه للكNNشاف والكNNابcت ولNNن يلتفNNت Qى طلNNب  -١

  .بدون عينه

د مجلفNNن بالNNذراع مثبNNت علNNى  متNNر حدي١٠NNعNNامود ا نNNاره مNNسلوب  -٢

 . سم ٨٠ سم بعمق ٦٠×٦٠فلنشه بجوايط والقاعده خرسانيه 

 متNNر معتمNNد نوعيNNه ١١ مNNم بطNNول ٢×٢سNNلك الكNNشاف ثرموبcسNNتيك  -٣

 جيده أصليه 

 .جميع النوعيات لOصناف المطلوبه نوعيه معتمده أصليه  -٤

 .التأكد من المواصفات الخاصه للكشاف المرفقه  -٥

  عتمادات الماليه المتاحه فى السنة الماليه الحاليه التنفيذ فى حدود ا -٦

  توقيع مقدم العطاء                                                                     

 



  محافظة شمال سيناء
  مجلس مدينة العريش

    ا داره الھندسيه
  قسم الكھرباء     

  
  ا نارة العامه بشارع الخزان وأسيوط تطوير ورفع كفاءة / مقايسه تقديريه لعملية 

  
 الكميه الوحده بيــــــــــــان اQعمـــــــــــــــــال م ا جمــــــالى الفئــــــه

 جنيــــه ق جنيــــه ق
بالعNNدد توريNNد وتركيNNب عمNNود إنNNارة مNNسلوب مجلفNNن  ١

 متNNNر علNNNى فcنNNNشه سNNNمك ١٠علNNNي الNNNساخن بطNNNول 
 سNم والمNسلوب ١.٥×٤٠×٤٠ مم وفcنشه ٤العمود 

 ١٠٠ مNNم فتحNNة بNNاب التNNشغيل علNNى إرتفNNاع ٨٠/٢٠٠
 مNNم وتكNNون ٣٠٠×١٠٠سNNم مNNن القاعNNده وبمNNساحة 

منفNNNذه بطريقNNNة شNNNفط بcزمNNNا والعمNNNود مNNNزود بNNNذراع 
 ٢ درجNه وقطNر الNذراع ١٥ متر وزاويNة ميNل ١بطول 

 مم والعمود مزود بأربعة جوائط قطر ٣بوصه وسمك 
 سNNNم ومNNNزوده ١٠ه زاويNN+  سNNNم ٨٠ مNNم وبطNNNول ٢٥

 ١٢ ثرموبcسNNNتيك معتمNNNد بطNNNول ٢×٢بوصNNNله سNNNلك 
 متر 

     ٨٠ بالعدد

 ١٥٠بالعNNدد توريNNد وتركيNNب كNNشاف إنNNاره صNNوديوم  ٢
ًوات مNNن أجNNود اQنNNواع وطبقNNا للمواصNNفات المعتمNNده 

 وكذلك المواصفات الفنيه المرفقه للكشاف 

     ٨٠ بالعدد

منيNNوم مNNسلح بNNالمتر الطNNولى توريNNد وتركيNNب كابNNل ألو ٣
 مم مسلح بجميNع مNا يلNزم للتركيNب مNن ٣٥×٤قطاع  

جرابNNNات وأطNNNراف توصNNNيل وشNNNريط تحNNNذير وخcفNNNه 
 .   والكابل من أجود اQنواع المعتمده  

بالمتر 
 الطولى

٣٩٠٠     

بNNالمتر الطNNولى توريNNد وتركيNNب كابNNل ألومنيNNوم مNNسلح  ٤
 مNNNNم مNNNNسلح بجميNNNNع مNNNNا يلNNNNزم ٣٥ + ٧٠×٣قطNNNNاع  

ابات وأطNراف توصNيل وشNريط تحNذير للتركيب من جر
 .     وخcفه والكابل من أجود اQنواع المعتمده  

بالمتر 
 الطولى

٣٧٥     

     ٢ بالعدد  أمبير ٤٠٠بالعدد توريد وتركيب مفتاح قاطع  ٥
بالعدد توريNد وتركيNب وIعNه إنNاره مNن أجNود اQنNواع  ٦

 أمبيNNNNNNر ٢٥٠المعتمNNNNNNده وتNNNNNNشمل مفتNNNNNNاح رئيNNNNNNسى 
 ١٠ أمبيNNNNر وخليNNNNه كھروضNNNNوئيه ١٦٠ وكونتNNNNاكتور

 مNNم ٤أمبيNر وثcNث لمبNات بيNNان وبNارات نحNاس سNمك 
  أمبير٦٣وكذلك ستة مقتاح ثcثى 

     ١ بالعدد

       الجمــــــــله 
          اللجنـــــــــه                       مدير عام ا داره الھندسيه                                  يعتمد ،،،

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

                                                         )                                                                       (  
  محمد فھمى البيك /                                                                                                    م 


