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اﻻﺸﺘراطﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ مقايسة استكمال ديوان عام مجلس مدينة نخل
 -١ﺘﺨــﻀﻊ ﻫــذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ ﻝﻠــﺸروط واﻝﻤواﺼــﻔﺎت اﻝ ـواردة ﺒــدﻓﺘر اﻝــﺸروط اﻝﻌﺎﻤــﺔ وﻤواﺼــﻔﺎت اﻷﻋﻤــﺎل ﻝﻸﺒﻨﻴــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ
اﻝـﺼﺎدر ﻤــن اﻝﻤﻜﺘــب اﻝﻌرﺒــﻲ ﻝﻠﺘــﺼﻤﻴﻤﺎت واﻻﺴﺘـﺸﺎرات اﻝﻬﻨدﺴــﻴﺔ وﻴﻠﻐــﻰ ﻜــل ﻤــﺎ ﻴﺘﻌـﺎرض ﻤــﻊ اﻝﻘــﺎﻨون رﻗــم  ٨٩ﻝــﺴﻨﺔ
 ١٩٩٨ﻴﻌﺘﺒر ﻤﻘدم اﻝﻌطﺎء أﻨﻪ أطﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻝﺸروط اﻝﻤﻜﻤﻠﺔ وواﻓق ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤـل ﺒﻤﻘﺘـﻀﺎﻫﺎ ٕواﺤﻜـﺎم اﻝﻘـﺎﻨون رﻗـم
 ٨٩ﻝﺴﻨﺔ  ١٩٩٨أﺴﺎس اﻝﻌﻘد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ .
 -٢ﻴﺘﻌﻬد ﻤﻘدم اﻝﻌطﺎء ﺒﺘﻘدﻴم ﻋطﺎؤﻩ ﻓﻲ ﻤظروﻓﻴن ﻤﻐﻠﻘﻴن إﺤداﻫﻤﺎ ﻝﻠﻌرض اﻝﻔﻨﻲ واﻵﺨر ﻝﻠﻌرض اﻝﻤﺎﻝﻲ
 -٣ﺘﻘﺒل اﻝﻤﻌطﺎءات ﺒﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴد اﻝﻤدﻴر اﻝﻌﺎم  /رﺌﻴس اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻝﻐﺎﻴﺔ اﻝﺴﺎﻋﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸرﻩ ظﻬ ار
اﻝﻤواﻓق ﻴوم

/

٢٠١٥/م

 -٤اﻝﻌطﺎء ﺴﺎري اﻝﻤﻔﻌول ﻝﻤدة ﺴﺘون ﻴوم ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺠﻠﺴﺔ ﻓﺘﺢ اﻝﻤظﺎرﻴف
 -٥ﻝﻜﻤﻴﺎت اﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﻴﺴﺔ دﻗﻴﻘﺔ وﻓﻨﻴﺔ وﻤﻔﺼﻠﺔ واﻝﻐرض ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻴﺎن ﻤﻘدار اﻝﻌﻘد ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ واﻝﻌﺒرة ﺒﻤﺎ
ﻴطﻠب ﻤن اﻝﻤﻘﺎول ﺘﻨﻔﻴذﻩ دون اﻋﺘراض ﻤﻨﻪ أو اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺄي ﺘﻌوﻴض وﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎول اﻝﺘﺤﻘق ﻤن ﺼﺤﺔ
اﻝﻜﻤﻴﺎت واﻝرﺴوﻤﺎت وﻴطﺒق ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎول ﻨص اﻝﻘﺎﻨون  ٨٩ﻝﺴﻨﺔ  ١٩٩٨واي ﻤواد ﻤﻀﺎﻓﺔ ﺒﺨﺼوص
اﻝﻜﻤﻴﺎت اﻝﻤﻨﻔذة
 -٦ﺘرﻓض أي ﻋطﺎءات ﻤﻘﺘرﻨﺔ ﺒﺸروط ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋدا اﻝﺨﺼم أو اﻝﻌﻼوة
 -٧ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎول ﺘﻘدﻴم ﺼورة ﻤن ﺒطﺎﻗﺔ اﻝﺘﺼﻨﻴف ﺒﺎﺘﺤﺎد اﻝﻤﻘﺎوﻝﻴن وﻜذا اﻝﺒطﺎﻗﺔ اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ ﻤﺠددة ﻤﻊ
اﻝﻌطﺎء وﺘﻘدﻴم ﺴﺎﺒﻘﺔ أﻋﻤﺎل ﻤﻌﺘﻤدة ﻝﻤن ﻝم ﻴﺴﺒق ﻝﻬم اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬم ﺒﺎﻝﻤﺠﻠس
 -٨ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎول ﺘدﺒﻴر ﺠﻤﻴﻊ ﻤواد اﻝﺒﻨﺎء اﻝداﺨﻠﺔ واﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺤدﻴد واﻷﺴﻤﻨت
واﻝﺨﺸب واﻝزﺠﺎج ﺒﻤﻌرﻓﺘﻪ دون اﻻﻨﺘظﺎر ﻷي ﺘﺼﺎرﻴﺢ ودون أن ﻴؤﺜر ذﻝك ﻋﻠﻰ ﻤدة اﻝﻌﻤﻠﻲ
 -٩أي ﺘﺄﺨﻴر ﻋن اﻝﻤدة اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴذ دون ﻤﺒررات وﻴطﺒق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻﺌﺤﺔ اﻝﻤﻨﺎﻗـﺼﺎت واﻝﻤ ازﻴـدات ﺒﺎﻝﻘـﺎﻨون رﻗـم ٨٩
ﻝﺴﻨﺔ ١٩٩٨

 -١٠ﻴﻌﻴن اﻝﻤﻘﺎول ﻤﻬﻨدﺴﺎ ﻨﻘﺎﺒﻴﺎ ﻤﺘﺨﺼﺼﺎ ﻝﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻤدﻴ ار ﻝﻠﻤﺸروع ﻤﺘﻀﺎﻤﻨﺎ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺌوﻝﻴﺔ
وﻴﺤﻀرﻩ ﻤﻌﻪ ﻋﻨد اﻝﺘﻌﺎﻗد ﻋﻠﻰ أن ﻴﻘدم إﻗ ار ار ﺒﺎﻹﺸراف ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺨﻼل ﻤدة اﻝﺘﻨﻔﻴذ وﻝﻠﻤﺠﻠس
اﻝﺤق ﻓﻲ ﺨﺼم ) ﻤﺒﻠﻎ ﺨﻤﺴون ﺠﻨﻴﻬﺎ (ﻴوﻤﻴﺎ ﻋن ﻜل ﻤﻬﻨدس ﻏﻴر ﻤﺘواﺠد أﺜﻨﺎء ﺴﻴر اﻝﻌﻤل .
 -١١اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻐﻴر واردة ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﻴـﺴﺔ وﻴﻜﻠـف ﺒﻬـﺎ اﻝﻤﻘـﺎول وﻜـذﻝك اﻷﻋﻤـﺎل اﻝﺘـﻲ ﻨـﺸﺄ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺘﻌـدﻴل ﻓـﻲ اﻷﺴﺎﺴـﺎت أو
ﻏﻴرﻫﺎ ﻴﻘدﻤﻬﺎ اﻝﻤﻘﺎول وﻴﺘم اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن اﻝﻤﺠﻠس وﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ زﻴﺎدة ﻓﻲ اﻝﻜﻤﻴﺎت ﻋن اﻝواردة ﻓـﻲ اﻝﻤﻘﺎﻴـﺴﺔ ﻴﻜـون
اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻷﺴﻌﺎر اﻝواردة ﺒﻌطﺎء اﻝﻤﻘﺎول .
 -١٢اﻝﻤﻘﺎول ﻤﺴﺌول ﻋن ﺘدﺒﻴر اﻝﻤﻴﺎﻩ واﻝﻜﻬرﺒﺎء ﺒﻤﻌرﻓﺘﻪ وﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺘﻪ وﻴﻘﺘﺼر دور اﻝﻤﺠﻠس ﻋﻠﻰ إﻋطﺎﺌﻪ
اﻝﺨطﺎﺒﺎت اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﺴﻬﻴل ﻤﻬﻤﺘﻪ ﻓﻘط .

 -١٣ﺘﺒدأ ﻤدة اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﺴﺘﻼم اﻝﻤوﻗﻊ وﻤدة اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺸﻬور .
 -١٤أي اﺸ ــﺘراطﺎت ﻤﺨﺎﻝﻔ ــﺔ ﻝﻤـ ـﺎ ﺠ ــﺎء ﺒ ــدﻓﺘر اﻻﺸ ــﺘراطﺎت اﻝﺘ ــﻲ ﻻ ﺘﺨ ــﺎﻝف اﻝﻘ ــﺎﻨون رﻗ ــم  ٨٩ﻝ ــﺴﻨﺔ  ١٩٩٨وﻜ ــذﻝك
اﺸﺘراطﺎت اﻝﻤﺠﻠـس ﺘﻌﺘﺒـر ﻤرﻓوﻀـﺔ ﻗطﻌﻴـﺎ وﻝﻠﻤﺠﻠـس اﻝﺤـق ﻓـﻲ رﻓـض أي ﻋطـﺎء ﻤﻘـرن ﺒـﺄي اﺸـﺘراطﺎت أو ﺘﺤﻔظـﺎت
ﺘﺨﺎﻝف اﻻﺸﺘراطﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺨﺎﺼﺔ واﻻﺸﺘراطﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﺠﻠس ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺔ
 -١٥ﻋﻠــﻰ ﻤﻘــدم اﻝﻌطــﺎء اﻻﻝﺘ ـزام ﻋﻨــد إﻋــدادﻩ ﻝﻘﺎﺌﻤــﺔ اﻷﺴــﻌﺎر ﻓــﻲ ﻋطﺎﺌــﻪ طﺒــق ﻤــﺎ ﺠــﺎء ﺒــﻨص اﻝﻘــﺎﻨون  ٨٩ﻝــﺴﻨﺔ
 ١٩٩٨م وﻻﺌﺤﺘﻪ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄن ﻝن ﻴﻠﺘﻔت إﻝﻰ أي إدﻋﺎء ﻤن أﺼﺤﺎب اﻝﻌطﺎء ﺒﺤﺼول ﺨطﺄ ﻓﻲ ﻋطﺎﺌﻪ إذا ﻗدم
ﺒﻌد اﻝﻤﻴﻌﺎد اﻝﻤﺤدد ﻝﺠﻠﺴﺔ ﻓﺘﺢ اﻝﻤظﺎرﻴف .
 -١٦ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﻘــﺎول ﺘــدﺒﻴر ﺴــﻴﺎرة رﻜــوب ﺒــﺴﺎﺌﻘﻬﺎ وﺒﺤﺎﻝــﺔ ﺠﻴــدة ﻻ ﺘﻘــل ﺴــﻌﺔ ﻤﺤرﻜﻬــﺎ ﻋــن  ١٦٠٠ﺴــﻰ ﺴــﻰ وﺘﺨــﺘص
ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻤﻊ طﺎﻗم اﻹﺸراف اﻝﻤﻌﻴن ﻤـن ﻗﺒـل اﻝﻤﺠﻠـس ﻓﻘـط وﺘﻜـون ﺠـﺎﻫزة وﺼـﺎﻝﺤﺔ ﻝﻼﺴـﺘﺨدام ﻴوﻤﻴـﺎ أﺜﻨـﺎء ﺴـﻴر اﻝﻌﻤـل
وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﺨﻠﻔﻬﺎ ﻷي ﺴﺒب ﻴﺘم ﺨﺼم ﻤﺒﻠﻎ  ١٠٠ﺠﻨﻴﻪ ) ﻓﻘط ﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴﻪ ( ﻋن ﻜل ﻴوم وذﻝك ﻻﺴﺘﺌﺠﺎر ﺴﻴﺎرة ﻋﻠﻰ
ﺤﺴﺎب اﻝﻤﻘﺎول أو اﺴﺘﺨدام ﺴﻴﺎرات اﻝﻤﺠﻠس وذﻝك دون اﻋﺘراض اﻝﻤﻘﺎول
 -١٧ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎول ﺘﺠﻬﻴز ﻤﻜﺘب ﺒﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌﻤل ﺤﺴب اﺸﺘراطﺎت اﻝﻤﻜﺘب اﻝﻌرﺒﻲ وﺘﺤﻔظ ﺒﻪ ﻨﺴﺨﺔ ﻤن
اﻝرﺴوﻤﺎت وﺼورة اﻝﺘﻌﺎﻗد واﻻﺸﺘراطﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ
 -١٨ﻴﻜون أﺴﺎس ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻌطﺎءات اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة  ١٦ﻤن اﻝﻘﺎﻨون  ٨٩ﻝﺴﻨﺔ  ١٩٩٨ﻤﺎﻝﻴﺎ اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن
اﻝﻌطﺎءات اﻝﻤﻘﺒوﻝﺔ ﻓﻨﻴﺎ ﻫو ﻤﺘوﺴط ﻤﺠﻤـوع اﻝﻔﺌـﺎت اﻝﻤدرﺠـﺔ ﺒﺎﻝﻌطـﺎء وﻴﻜـون ﻫـو ﺒـذﻝك اﻷﻓـﻀل ﺴـﻌ ار ﻤﺎﻝﻴـﺎ وﺒـﺼرف
اﻝﻨظر ﻋن اﺨﺘﻼف اﻝﻜﻤﻴﺎت
 -١٩ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎول ﻗﺒل اﻝﺒدء ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام أي ﻤﺎدة اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﺼـﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﺒـﺈﺠراء اﻝﺘﺠـﺎرب اﻝﻤﻌﻤﻠﻴـﺔ وأﻫـم ﻫـذﻩ اﻝﻤـواد
ﻫــﻲ ) اﻷﺴــﻤﻨت – اﻝﺤدﻴــد – اﻝ ـزﻝط – اﻝﻤﻴــﺎﻩ ( اﻝﺘــﻲ ﻴــﺘم اﺴــﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓــﻲ ﺠﻤﻴــﻊ أﺠ ـزاء اﻝﻤﻨــﺸﺄة وذﻝــك ﻗﺒــل اﻝﺒــدء ﻓــﻲ
اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ وﻜذا ﺒﻌد اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ وﺤﻴث ﺘﻜون ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻝﻠﻤواﺼﻔﺎت اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻬﺎ ﺒﻌد اﺴـﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻴـﺘم إزاﻝﺘﻬـﺎ
ﺒﻤﻌرﻓــﺔ اﻝﻤﻘــﺎول دون اﻝﻤطﺎﻝﺒــﺔ ﺒــﺄي ﺘﻌــوﻴض واﺴــﺘﺨدام أي ﻤ ـواد ﺒــﺎﻝﻤﺠﻠس ﺘﻌﺘﺒــر ﺒﻤﺜﺎﺒــﺔ إﻗ ـرار ﻜﺘــﺎﺒﻲ ﻤــن اﻝﻤﻘــﺎول
ﺒﺼﻼﺤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤواد وﻤطﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻝﻠﻤواﺼﻔﺎت وﻤﺴﺌوﻝﻴﺘﻪ ﻋن أي ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺘظﻬر ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻻﺴـﺘﺨدام ﻫـذﻩ اﻝﻤـواد  -٢٠ﻴـﺘم
ﺘوﻗﻴﻊ ﻤﻘدم اﻝﻌطﺎء ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺤﺎت اﻝﻤﻘﺎﻴﺴﺔ واﻻﺸﺘراطﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ وﻴﺨﺘم ﺒﺨﺘﻤﻪ اﻝﺨﺎص
 -٢١ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﻘــﺎول ﺘﻘــدﻴم رﺴــوﻤﺎت ﺘﻨﻔﻴذﻴــﺔ ﻝﻤــﺎ ﻴــﺘم ﺘﻌدﻴﻠــﻪ ﻝﻠﻤــﺸروﻋﺎت ﺒﻤﻘﻴــﺎس رﺴــم  ٥٠ : ١ﻋﻠــﻰ ﻝوﺤــﺎت ﻤﻨﺎﺴــﺒﺔ
ﻤﺒﻴن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﺴﻴﺘم ﺘرﻜﻴﺒﻪ أو ﺘﻌدﻴﻠﻪ ﺒﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﻘﺎول ﻋﻠﻰ أن ﻴﻌﺘﻤد ﻤن ﺠﻬﺔ اﻹﺸراف أﺼل  ٣ +ﺼور
 -٢٢ﻴﻠﺘزم اﻝﻤﻘﺎول إﺨطﺎرﻩ ﺒﻘﺒول ﻋطﺎءﻩ واﺴﺘﻴﻔﺎء اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ وﻜذا وﺜﺎﺌق اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻋن اﻷﻋﻤﺎل ﻗﺒل اﻝﺒدء ﻓـﻲ
اﻝﻌﻤــل وذﻝــك ﺨــﻼل ﻤــدة ﻋــﺸرة أﻴــﺎم وﻓــﻲ ﺤﺎﻝــﺔ ﻋــدم ﻗﻴﺎﻤــﻪ ﺒﺎﺴــﺘﻴﻔﺎء اﻝﺘــﺄﻤﻴن ﻴطﺒــق اﻝﻤــﺎدة  ٢١ﻤــن اﻝﻘــﺎﻨون  ٨٩ﻝــﺴﻨﺔ
١٩٩٨
 -٢٣ﻋﻠ ــﻰ اﻝﻤﻘ ــﺎول ﺘﻘ ــدﻴم ﻋﻴﻨ ــﺎت ﻋ ــن ﻜﺎﻓ ــﺔ اﻷﻋﻤ ــﺎل اﻝﺨﺎﺼ ــﺔ ﻷﻋﻤ ــﺎل )اﻝ ــﺒﻼط – اﻝﻨﺠ ــﺎرة وﺨردواﺘﻬ ــﺎ – أﻋﻤ ــﺎل
اﻷﻝوﻤوﻨﻴــوم – اﻹﻋﻤــﺎل اﻝــﺼﺤﻴﺔ وﺨردواﺘﻬــﺎ – اﻷﻋﻤــﺎل اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴــﺔ وﺠﻤﻴــﻊ ﻤــﺸﺘﻤﻼﺘﻬﺎ ﻤــن ﻤﻔــﺎﺘﻴﺢ وﻤﺂﺨــذ وأﺴــﻼك
وﻝوﺤﺎت وﻋﻠب ﺘوزﻴﻊ ﻝﻼﻋﺘﻤﺎد ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺠﻠس ﻗﺒل اﻝﺘرﻜﻴب
-٢٤ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎول ﻗﺒل اﻝﺒدء واﻝﺘﻨﻔﻴذ أن ﻴﺒدأ ﻓﻲ اﺴﺘﺨراج اﻝﺘـراﺨﻴص ﺒﺎﻝﺒﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻝﻤوﻗـﻊ وﻋﻠـﻰ ﻨﻔﻘﺘـﻪ اﻝﺨﺎﺼـﺔ طﺒﻘـﺎ
ﻝﻠﻘــﺎﻨون  ١٠٦ﻝــﺴﻨﺔ  ٧٦واﻝﻘــﺎﻨون  ٢٥ﻝــﺴﻨﺔ  ٩٢واﻝﻘــﺎﻨون  ١٠١ﻝــﺴﻨﺔ  ٩٦ﻋﻠــﻰ أن ﺘــﻀﺎف ﻤــدة اﺴــﺘﺨراج اﻝﺘــرﺨﻴص
اﻝﺘﻲ ﺘزﻴد ﻋن  ١٥ﻴوم ﻝﻤدة اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ ز

 -٢٥ﻴﻌﺘﺒر دﻓﺘر اﻝزﻴﺎرة أﺼل  +ﺼورة ﻤن اﻝﻤﺴﺘﻨدات اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﻤﺸروع واﻝﻤﻘﺎول ﻤﺴﺌول ﻤﺴﺌوﻝﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋن ﺘواﺠد
دﻓﺘر اﻝزﻴﺎرة ﺒﺎﻝﻤوﻗﻊ ﺒﺘﻨﻔﻴذ ﻜل ﻤﺎ ﺠﺎء ﺒﺘﻌﻠﻴﻤـﺎت ﻤوﻗﻌـﺔ ﻤـن ﻤـدﻴر اﻷﻋﻤـﺎل واﻝﻤﻬﻨدﺴـﻴن اﻝﻤـﺸرﻓﻴن واﻹدارة ﻴﻌﺘﺒـر أي
أﻋﻤﺎل ﻝم ﻴﺼرح ﺒﻬﺎ ﻓﻲ دﻓﺘر اﻝزﻴﺎرة ﻏﻴر ﻤﻠزﻤﺔ ﻝﻺدارة وأي أﻋﻤﺎل ﻝم ﻴﺼرح ﺒﻬﺎ ﻤـن ﻗﺒـل طـﺎﻗم اﻹﺸـراف ﻤرﻓوﻀـﺔ
وﻻ ﻴــﺴﺘﺤق ﻋﻨﻬــﺎ أي ﻤــﺴﺘﺤﻘﺎت وﺘ ـزال ﻋﻠــﻰ ﻨﻔﻘــﺔ اﻝﻤﻘــﺎول ﻋﻠــﻰ أن ﻴــﺘم ﺘﻘــدﻴم ﻫــذا اﻝــدﻓﺘر ﻀــﻤن ﻤــﺴﺘﻨدات ﺨﺘــﺎﻤﻲ
اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ
 -٢٦ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ اﻝﻤــﺎدة  ٤ﻤــن دﻓﺘــر اﻝــﺸروط ﻤــن اﻝﻤﻜﺘــب اﻝﻌرﺒــﻲ ﻴﺤــق ﻝــﻺدارة أن ﺘﻨظــر ﻓــﻲ اﻝﻤــدد اﻝﺘــﻲ ﺘﺠﻴزﻫــﺎ
اﻹدارة ﻜﻤدد ﺘوﻗف ﻗﻬري ودون ﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒزﻴﺎدة اﻷﺴﻌﺎر وﻫﻲ - :
 أﻴــﺎم اﻝﺤــروب واﻝﻜ ـوارث اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ وﺘــﺴﺠل ﺒــدﻓﺘر اﻝزﻴــﺎرة ﻤــن طــﺎﻗم اﻹﺸـراف ﺒﻤــﺎ ﻴﻔﻴــد اﻝﺘوﻗــف اﻝﻔﻌﻠــﻲ وﻻﺘﺸﻤل اﻝﻨواة واﻷﻤور اﻻﻋﺘﻴﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤﻘﺎول ﺘﻘدﻴرﻫﺎ ﻋﻨد دراﺴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ
 أي ﻋواﺌق ﻏﻴر ظﺎﻫرة أو ﺘﻌدﻴل ﻓﻲ اﻝﻤوﻗﻊ ﺒﻤﻜﺎﺘﺒﺎت رﺴﻤﻴﺔ أو ﺘﺄﺨﻴر ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد ﺘﻘرﻴر اﻷﺴﺎﺴﺎت ﻝﻤدةﺘﺘﺠﺎوز ) ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸرة ﻴوﻤﺎ (
 -٢٧ﻴــﺘم اﺴــﺘﺨدام اﻝﺠﻴــر ﻓــﻲ أﻋﻤــﺎل اﻝﺒﻴــﺎض وﺨﻼﻓــﻪ ﺤــﺴب اﻝﻤواﺼــﻔﺎت وﻏﻴــر ﻤــﺴﻤوح ﺒﺎﺴــﺘﺨدام أي ﻤ ـواد أﺨــرى
ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝذﻝك
 -٢٨ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎول اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﻤوﻗﻊ اﻹﻨﺸﺎء ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻗﺒل اﻝدﺨول ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎﻗﺼﺔ
 -٢٩ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎول اﺴﺘﻼم ﻤوﻗﻊ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺨﻼل ﻋﺸرة أﻴﺎم ﻤن اﺴﺘﻜﻤﺎل اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ
 وﻓــﻲ ﺤﺎﻝــﺔ ﺘﺨﻠــف اﻝﻤﻘــﺎول ﻋــن اﺴــﺘﻼم اﻝﻤوﻗــﻊ ﻤــدة ﺘزﻴــد ﻋــن ﻋــﺸرة أﻴــﺎم أﺨــرى ﻴﻌﺘﺒــر اﺒﺘــداء ﻤــدة اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ ﻤــنﺘﺎرﻴﺦ ﺘﺴدﻴد اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ
 -٣٠ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎول ﺘﻘدﻴم ﺒرﻨﺎﻤﺞ زﻤﻨﻲ ﺘﻨﻔﻴذي ﻝﻸﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ أن ﻴﻠﺘزم ﺒﻪ ﺒﻌد إﻗ اررﻩ واﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻤن اﻝﻤﺠﻠس وﻓﻲ ﺤﺎﻝـﺔ
اﻹﺨﻼل ﺒﻬذا اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻴﺤق ﻝﻠﻤﺠﻠس ﺘﻌﻠﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻏراﻤﺔ اﻝﺘﺄﺨﻴر ﺤﺘﻰ اﻨﺘﻬﺎء اﻷﻋﻤﺎل أو ﺴﺤب اﻷﻋﻤﺎل وذﻝك ﺤـﺴب
ﻤﺎ ﻴراﻩ اﻝﻤﺠﻠس .
 -٣١ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﻘــﺎول اﻝﺘﺄﻜــد ﺒﻨﻔـﺴﻪ ﻤــن أن اﻝﻤﻘﺎﻴــﺴﺔ اﻝﻤﺒﺎﻋــﺔ ﻝـﻪ وﻜــذا اﻝﻤــﺴﺘﻨدات واﻝﺘوﺼـﻴﺎت واﻝﺘﻌــدﻴﻼت اﻝﻤرﻓﻘــﺔ ﻫــﻲ
ﻝــذﻝت اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻝﻤﺘﻘــدم ﻝﻬــﺎ وﻷن ﺠﻤﻴــﻊ اﻝﻜﻤﻴــﺎت اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒــﺎﻝﺒﻨود ﻤدوﻨــﺔ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﻴــﺴﺔ وان ﻴ ارﺠــﻊ ﻤﺠﻠــس اﻝﻤدﻴﻨــﺔ ﻓــﻲ أي
إﻴﻀﺎﺤﺎت ﻝﻪ
 – ٣٢ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎول اﻝﺘﻘدم ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻋﻨد طﻠب ﺸراء اﻝﻨﺴﺨﺔ أو ﺒﺘوﻜﻴل رﺴﻤﻲ ﻤﻌﺘﻤد وﻜذا ﻋﻨد ﺤﻀور
ﺠﻠﺴﺎت ﻓﺘﺢ اﻝﻤظﺎرﻴف
 -٣٣ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎول إن ﻴﻀﻊ اﻝﻌﻼوة ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻨد دراﺴﺘﻪ ﻝﻬﺎ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻀرﻴﺒﺔ اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت اﻝﻤﻘررة ﻷﻋﻤﺎل
اﻝﻤﻘﺎوﻻت وأي ﻀراﺌب ورﺴم أو اﻝﺘزاﻤﺎت ﺤﻜوﻤﻴﺔ أﺨرى
 – ٣٤ﻻ ﻴــﺴﻤﺢ ﻝﻠﻤﻘــﺎول ﺒــﺄي ﺤــﺎل ﻤــن اﻷﺤ ـوال ﺘﺠزﺌــﺔ اﻝﻜﻤﻴــﺎت أو ﻓﺘﺎﺘﻬــﺎ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﻴــﺴﺔ وأن ﻴــﺘم وﻀــﻊ أﺴــﻌﺎرﻩ ﻋﻠــﻰ
اﻝﻜﻤﻴــﺎت اﻝﻤﻨــﺼوص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﻴــﺴﺔ واﻀــﺤﺔ وﺒﻔﺌــﺔ واﺤــد ﻝﻠﺒﻨــد وﻴــﺴﺘﺒﻌد أي ﻋطــﺎء ﻴﻘﺘــرن ﺒﺎﺸــﺘراطﺎت أو ﺘﺤﻔظــﺎت
ﺘﺨﺎل ﻓﻰ اﺸﺘراطﺎت اﻝﻤﺠﻠس
 -٣٥ﻴﻘــوم اﻝﻤﻘــﺎول ﺒﺘﻘــدﻴم ﺘــﺼﻤﻴم اﻝﺨﻠطــﺎت اﻝﺨرﺴــﺎﻨﺔ اﻝﻤــﺴﻠﺤﺔ واﻝﻌﺎدﻴــﺔ وذﻝــك ﺒﺎﺴــﺘﺨدام اﻝﻤ ـواد اﻝﺤﺠرﻴــﺔ اﻝﻤطﺎﺒﻘــﺔ
ﻝﻠﻤواﺼﻔﺎت اﻝﻔﻨﻴﺔ

 اﻝﺨرﺴــﺎﻨﺔ اﻝﻌﺎدﻴــﺔ ﻋــن  ١٧٥ﻜﺠــم/ﺴــم ٢ﻜــذﻝك وﻋﻠــﻰ أﻻ ﻴﻘــل ﻤﺤﺘــوى اﻷﺴــﻤﻨت ﺒــﺎﻝﻤﺘر اﻝﻤﻜﻌــب ﻤــن اﻝﺨرﺴــﺎﻨﺔاﻝﻤﺴﻠﺤﺔ واﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻋن ﻤﺎ ﻫو وارد ﺒﻜراﺴﺔ اﻝﺸروط واﻝرﺴوﻤﺎت ﻤﺎ ﻝم ﻴذﻜر ﺨﻼف ذﻝك ﻤن ﻤواﺼﻔﺎت ﺨﺎﺼﺔ
 -٣٦ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﻘــﺎول ﺘﻘــدﻴم رﺴــوﻤﺎت ﺘﻨﻔﻴذﻴـﺔ ﻝﻤــﺎ ﻴــﺘم ﺘﻌدﻴﻠــﻪ ﻝﻠﻤــﺸروﻋﺎت ﺒﻤﻘﻴـﺎس رﺴــم  ٥٠ : ١ﻋﻠــﻰ ﻝوﺤــﺎت ﻤﻨﺎﺴــﺒﺔ
ﻤﺒﻴن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﺴﻴﺘم ﺘرﻜﻴﺒﻪ أو ﺘﻌدﻴﻠﻪ ﺒﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﻘﺎول ﻋﻠﻰ أن ﻴﻌﺘﻤد ﻤن ﺠﻬﺔ اﻹﺸراف أﺼل  ٣ +ﺼور
 – ٣٧ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎول ﻗﺒل اﻝﺒدء ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻋﻤل وﺜﺎﺌق اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻋن اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ
 -٣٨ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎول ﺘﻘدﻴم ﻋﻴﻨـﺎت ﻋـن ﻜﺎﻓـﺔ اﻷﻋﻤـﺎل اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻝﺘرﻜﻴـب ﻤﺜـل )اﻝـﺒﻼط – اﻝﻨﺠـﺎرة وﺨردواﺘﻬـﺎ – أﻋﻤـﺎل
اﻷﻝوﻤوﻨﻴــوم – اﻹﻋﻤــﺎل اﻝــﺼﺤﻴﺔ وﺨردواﺘﻬــﺎ – اﻷﻋﻤــﺎل اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴــﺔ وﺠﻤﻴــﻊ ﻤــﺸﺘﻤﻼﺘﻬﺎ ﻤــن ﻤﻔــﺎﺘﻴﺢ وﻤﺂﺨــذ وأﺴــﻼك
وﻝوﺤﺎت وﻋﻠب ﺘوزﻴﻊ ﻝﻼﻋﺘﻤﺎد ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺠﻠس ﻗﺒل اﻝﺘرﻜﻴب
 - ٣٩ﻋﻠ ــﻰ اﻝﻤﻘ ــﺎول ﻗﺒ ــل اﻝﺒ ــدء ﻓ ــﻲ اﺴ ــﺘﺨدام أي ﻤ ــﺎدة اﻝﺘﺄﻜ ــد ﻤ ــن ﺼ ــﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﺒ ــﺈﺠ ارء اﻝﺘﺠ ــﺎرب اﻝﻤﻌﻤﻠﻴ ــﺔ ﻤﺜ ــل )
اﻷﺴﻤﻨت – اﻝﺤدﻴد – اﻝزﻝط – اﻝﻤﻴﺎﻩ ( وذﻝك ﻗﺒل اﻝﺒدء ﻓﻲ اﺴـﺘﺨداﻤﻬﺎ وﺒﻌـد اﺴـﺘﺨداﻤﻬﺎ ﺒﺤﻴـث ﻴﺘﺄﻜـد داﺌﻤـﺎ ﻤطﺎﺒﻘﺘﻬـﺎ
ﻝﻠﻤواﺼــﻔﺎت اﻝﻔﻨﻴــﺔ وﻋﻠــﻰ أن ﻴوﻀــﺢ ﻓــﻲ ﻋطــﺎؤﻩ اﻝﻔﻨــﻲ أﺴــﻠوب ﻀــﺒط وﺘﺄﻜﻴــد ﺠــودة اﻷﻋﻤــﺎل وﺠﻬــﺔ اﺨﺘﺒﺎرﻫــﺎ وﻜﻴﻔﻴــﺔ
اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺘﻜون ﺠﻬﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر ﺤﻜوﻤﻴﺔ أو ﻗطﺎع اﻷﻋﻤﺎل وأي أﻋﻤﺎل ﺘﺘم ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻤواﺼﻔﺎت ﻴﺘم إزاﻝﺘﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺒﻪ ٕواﻋﺎدة ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔق واﻝﻤواﺼﻔﺎت اﻝﻔﻨﻴﺔ وﺒدون اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺄي ﺘﻌوﻴض
 -٤٠اﻝﻤﻘــﺎول ﻤــﺴﺌول ﻋــن ﺘواﺠــد دﻓﺘــر اﻝزﻴــﺎرة ﺒــﺎﻝﻤوﻗﻊ وﺘﻨﻔﻴــذ ﻜــل اﻷواﻤــر واﻝﺘﻌﻠﻴﻤــﺎت اﻝــﺼﺎدرة ﻤــن اﻝﻤﻬﻨــدس ﻤــدﻴر
اﻷﻋﻤﺎل واﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن اﻝﻤﺸرﻓﻴن واﻝﻤدوﻨﺔ ﺒدﻓﺘر اﻝزﻴﺎرة ﻤن أﺼل  +ﺼورة واﻝﻤوﻗﻌﺔ ﻤﻨﻬم ﺒﺘﺎرﻴﺦ ﺼدورﻫﺎ وﻴﺘم ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ
ﻤﻊ ﺨﺘﺎﻤﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ .
 -٤١ﻴوﻓﻊ اﻝﻤﻘﺎول ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺼﻔﺤﺎت اﻝﻤﻘﺎﻴﺴﺔ ﺒﺎﺴﻤﻪ ﺒﺘوﻗﻴﻊ ﻤﻘروء وﻴﺨﺘﻤﻪ ﺒﺨﺘﻤﻪ اﻝﺨﺎص .
 -٤٢أي ﺘــﺄﺨﻴر ﻴﻨــﺘﺞ ﻋــن ﻜ ـوارث طﺒﻴﻌﻴــﺔ ﺨﺎرﺠــﺔ ﻋــن إرادة اﻝﻤﻘــﺎول ﻴــﺘم طرﺤﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ إدارة اﻝﻔﺘــوى ﺒﻤﺠﻠــس اﻝدوﻝــﺔ
ﻷﺤﻘﻴﺔ إﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻤن ﻋدﻤﻪ دون اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺄﻴﺔ زﻴﺎدة ﻓﻲ اﻷﺴﻌﺎر
 -٤٣ﺘوﺼﻴل اﻝﻤﻴﺎﻩ واﻹﻨﺎرة ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝﻤﻘﺎول
 -٤٤ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎت ﻤﻘدﻤﺔ اﻝﻌطﺎءات ﻴﺘم ﺘﻘدﻴم ﺼورة ﻤن ﻋﻘد اﻝﺸرﻜﺔ وﻗﺎﻨوﻨﻬﺎ اﻝﻨظﺎﻤﻲ وﻨﺸﺎطﻬﺎ.
ﺘﺤرﻴر ﻓﻲ

/

٢٠

/

اﻹدارة اﻝﻬﻨدﺴﻴﺔ
)
م /ﻋودة ﻤﺤﻤد ﻋودة

اﻝﺸﺌون اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
(

)

(
اﻝﺴﻴد ﻓﺘﺤﻲ ﻤﺤﻤد

اﻝﺸﺌون اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ
)

(

ﺼﻼح ﻋطﻴﺔ اﻝﻐرﺒﺎوي

رﺌﻴس اﻝﻤرﻜز واﻝﻤدﻴﻨﺔ
)

(

ﻤدﻴرﻋﺎم  /ﻨﺼراﷲ ﻤﺤﻤد ﻨﺼراﷲ

محافظه شمال سيناء
الوحده المحليه لمركز ومدينه نخل
االدارة الھندسيه
مقايسة تقديرية لعملية ترميم وصيانة مبنى استراحة السيد رئيس المدينة
م

بيان االعمال

١

بالعدد صيانة وتسكيك وترييح أبواب خشب باى
مقاس والبند يشمل تغيير الخردوات التالفة وأى
اخشاب تالفة مع اعادة الشئ ألصله والبند يشمل
الدھان ثالثة اوجه ببوية الزيت بعد المعجون
والصنفرة مع كل ما يلزم لنھو البند حسب أصول
الصناعة والمواصفات الفنية .
شرح البند السابق ولكن لزوم الشبابيك الخشب بأى
مقاس ونھو البند كامال .
بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك لألرضيات
فرز أول نوعية كليوباترا أو ما يماثلھا بالمقاس
واللون المطلوب حسب طلب الجھه والبند يشمل
تكسير االرضيات القديمة ونقل المخلفات الى المقالب
كذلك يشمل البند تركيب وزرة سيراميك من نفس
النوعية ارتفاع  ١٠سم فى االماكن بدون سيراميك
حوائط مع السقية باالسمنت االبيض ونھو البند
حسب المواصفات الفنية .
شرح البند السابق ولكن سيراميك لزوم الحوائط
مقاس مناسب ونھو البند كامال .

٥

بالمتر المسطح توريد ودھان ببوية البالستك لألسقف
والحوائط من نوعية يوتن أو سايبس أو ما يماثلھا
ثالثة اوجه مع المعجون والصنفرة مع حك الدھان
القديم ونھو البند حسب أصول الصناعة والمواصفات
الفنية .
بالمتر المسطح توريدوعمل بياض طرطشة و فطيسة
للمبنى والسور باللون المطلوب حسب لون الواجھة
من طبقتين االولى بطانة من البياض االسمنتى من
االسمنت والرمل بنسبة  ٣٠٠كجم اسمنت  /م ٣رمل
بع الطرطشة العمومية والطبقة الثانية ضھارة من
االسمنت االبيض ومسحوق الجير وكل ما يلزم لنھو
البند حسب المواصفات الفنية .
بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لألسقف
والحوائط الداخلية بمونة  ٣٠٠كجم اسمنت /م ٣رمل
مع عمل الطرطشة العمومية بمونة  ٤٠٠كجم
اسمنت /م ٣رمل مع تركيب سلك شبك والبند يشمل
تكسير البياض القديم التالف مع نقل المخلفات مع كل
مايلزم لنھو البند حسب أصول الصناعة والمواصفات
الفنية
توريد وتركيب مراوح سقف  ٥٦بوصة أو مراوح
جدارية من نوعية معتمدة بدائرة التشغيل والمفتاح
ونھو البند كامال .

٢
٣
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مالحظات

محافظه شمال سيناء
الوحده المحليه لمركز ومدينه نخل
االدارة الھندسيه
مقايسة عملية ترميم وصيانة مبنى استراحة السيد رئيس المدينة
م
٩

١٠

١١
١٢

١٣

بيان االعمال
بالكيلوجرام توريد وتركيب حديد مشغول لزوم
االبواب أو الشبابيك بالقطاعات والشكل المطلوب
والبند يشمل الدھانات ببوية الزيت بعد الدھان
بالريمر ثالث اوجه حسب اللون المطلوب وشامل
جميع الخردوات من أجود االنواع بالكيلوجرام
أعمال الكھرباء :
توريد وتركيب وحدة انارة موفرة للطاقة  ٨٥وات
وكل مايلزم لنھو البند حسب المواصفات .
بالمقطوعيه صيانة اللوحات الكھربائية للمبنى مع
تغيير التالف من القواطع باخرى جديدة ونھو البند
كامال .
توريد وتركيب وتغيير دوائر انارة تالفة باخرى
جديدة من وصالت  ٢*٢مم وكذلك دوائر عمومية
من وصالت  ٣*٢مم مع تركيب مفتاح التشغيل وكل
مايلزم لنھو البند كامال .
بالعدد توريد وتركيب سخان مياه اولومبك او فرش
سعه  ٥٠لتر شامل مماجميعه مع نھو البند كامالً

١٤

بالمقطوعيه توريد وتركيب طقم حمام كامل بالقاعده
االفرنجى والحوض بركبه شامل خالط بارد وساخن
والثمن يشمل جميع مايلزم لنھو البند كامالً حسب
الواصفات الفنيه واصول الصناعه وتعليمات طاقم
االشراف مماجميعه بالمقطوعيه
بالمقطوعيه توريد وتركيب حوض مطبخ استالس
عين واحده بالرخامه حسب تعليمات طاقم االشراف
والثمن يشمل الخالط بارد وساخن من اجود االنواع
ومواسير التغذيه والصرف مع نھو البند كامالً

١٦

بالمقطوعيه توريد وتركيب مجموعه خزنات
بالستيك سعه ٢م ٣عدد  ٢خزان علوى وخزان
ارضى العلوى على قاعده من الحديد بارتفاع ٥٠
سم بالقطاعات واالبعاد التى يعتمدھا طاقم االشراف
والثمن يشمل مواسير التغذيه والصاعد والنازل قطر
 ١بوصه بربلين مع نھو البند كامالً حسب اصول
الصناعه والمواصفات الفنيه
عدد توردي وتركيب ماتور مياه قدره  ١حصان
صناعه غربيه والثمن يشمل جميع التوصيالت
ومفتاح التشغيل مع نھو البند كامالً
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مالحظات

محافظه شمال سيناء
الوحده المحليه لمركز ومدينه نخل
االدارة الھندسيه
مقايسة تقديرية لعملية ترميم وصيانة مبنى استراحة السيد رئيس المدينة
م

الوحده

بيان االعمال

الكميه

 ١٨بالمقطوعيه تكسير بالط السطح
للئستراحه ونقل المخلفات الى المقالب
العموميه وتوريد وصب سقف
االستراحه خرسانه مسلحه سمك
١٠سم وتسليح  ٨قطر  ١٠مم فرش
وغطاء وعمل عزل بتومين ساخن
واثنين من الخيش المقطرن متعامدتنان
وعمل دكه ميول و بالط سنجابى
 ٢٥×٢٥سم حسب المواصفات الفنيه
واصول الصناعه مع تامين السقف
بشده نجاره خشبيه وتعليمات طاقم
االشراف مماجميعه بالمقطوعيه
مقط

ﻤﻬﻨدس اﻝﻘﺴم

الفئه
ق

ج

االجمالى
ج
ق

مالحظات

١

ﻤدﻴر اﻹدارة اﻝﻬﻨدﺴﻴﺔ

يعتمد
رﺌﻴس اﻝﻤرﻜز واﻝﻤدﻴﻨﺔ

(

(

)

م  /ﻋودﻩ ﻤﺤﻤد ﻋودﻩ

ﻤدﻴرﻋﺎم )

ﻨﺼراﷲ ﻤﺤﻤد ﻨﺼراﷲ

