الكمية
الرقم

وحدة الكيل رقما وكتابة

بيان االعمال
مناطق :همتا  +ام عمران +المجر
على المقاول تثبيت مسار الخط في حرم الشارع ( من خالل مساح مرخص )
وتقديم كروكي معتمد بالواقع واخذ موافقة المهندس المشرف على ذلك قبل
البدء بالعمل ،وتكون كلفة تثبيت حدود الشارع محملة على اسعار العطاء

1

توريد وحفر وتمديد خطوط مياه دكتايل ( C40حسب المواصفة EN
 ) 545:2010قطر  100ملم ،وتوريد وحفر وتمديد خطوط مياه بولي
ايثلين  HDPEقطر  63ملم ضغط  16بار و/او ضغط  20بار (كما هو
مبين ادناه )  ،حسب المطلوب طبقاً للمواصفات وفي األماكن التي يحددها
جهاز اإلشراف والسعر يشمل حفر الخنادق في جميع أنواع التربة من صخر
وخرسانة واسفلت الخ … طبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة واعادة األوضاع
مع التسوية والطمم والدك جيداً وعلى طبقات والتأمين من مادة رمل صويلح
اسفل واعلى الماسوره مع وضع الشريط التحذيري الممغنط ويكون الطمم
حسب مواصفات سلطة المياه ونقل ناتج الحفر خارج الموقع شامال صب
المقاطع العرضية شامال" ربط الخطوط القائمة بالمقترحة شامال"
التيات والمفف واالدابتر واالكواع وجميع القطع الالزمة واللحام والعزل في
حال الربط على خط قائم حديد والسعر يشمل تكلفة فحوصات الضغط والكلورة
والغسيل وجميع فحوصات النوعية التي تقوم بها مديرية المختبرات وجميع

متطلبات العمل  .وضمن مناطق االشغال العامة يكون الحفر واعادة
الوضع حسب المواصفات الفنية لوزارة االشغال العامة واالسكان ويكون
ذلك محمال" ضمن سعر المتر الطوالي  .والعمل يكون حسب تعليمات
المهندس وجميع مايلزم شامال" شبك الخطوط القائمة بالمقترحة وجميع مايلزم
وكما يلي :

- 1أ

-1ب

توريد وحفر وتمديد خطوط مياه دكتايل قطر  100ملم فياالسفلت او البالط او سطح خرساني.

م.ط

5

توريد وحفر وتمديد خطوط مياه دكتايل قطر  100ملم في السيلنكوت.

م.ط

5

توريد وحفر وتمديد خطوط مياه دكتايل قطر  100ملم في االرض-1ج

الطبيعية او االرض المعالجة باالسفلت /البتيومينية السائل

م.ط
-1د

-1هـ

500

توريد وحفر وتمديد خطوط مياه بولي ايثلين قطر  63ملم ضغط 16
بار في االسفلت او البالط او سطح خرساني .

م.ط

50

توريد وحفر وتمديد خطوط مياه بولي ايثلين قطر  63ملم ضغط 16
بار في السيلن كوت .

م.ط

170

توريد وحفر وتمديد خطوط مياه بولي ايثلين قطر  63ملم ضغط 16
-1و

بار في االرض الطبيعية او االرض المعالجة باالسفلت /البتيومينية
السائل

جدول الكميات
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وحدة الكيل رقما وكتابة

بيان االعمال
توريد وحفر وتمديد خطوط مياه بولي ايثلين قطر  63ملم ضغط 20
بار في االسفلت او البالط او سطح خرساني .

م.ط

150

توريد وحفر وتمديد خطوط مياه بولي ايثلين قطر  63ملم ضغط 20
بار في السيلن كوت .

م.ط

150

توريد وحفر وتمديد خطوط مياه بولي ايثلين قطر  63ملم ضغط 20
-1ط

بار في االرض الطبيعية او االرض المعالجة باالسفلت /البتيومينية
السائل .

م.ط

1000

2
توريد وتنفيذ شبك الخط المقترح قطر  "4مع خط قائم قطر  "4شامال
توريد وتركيب محبس قطر  "4بضغط اسمي  25بار والسعر يشمل
انشاء  surface boxشامال عمود االستطالة حديد شامال توريد
وتركيب جميع القطع الالزمة للربط شامال الحفريات الالزمة واعادة
الردم واعادة األوضاع الى ماكانت عليه سابقا  ...الخ وكافة األعمال
التابعة حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

عدد

3

1

توريد وتنفيذ شبك الخط القائم قطر  "2او  63ملم مع الخط المقترح
قطر  63ملم والسعر يشمل توريد وتركيب محبس قطر  "2بضغط
اسمي 25بار شامال ربط الخطوط القائمة والمقترحة وانشاء
 surface boxشامال عمود االستطالة حديد شامال توريد وتركيب
جميع القطع الالزمة للربط شامال الحفريات الالزمة واعادة الردم واعادة
األوضاع الى ماكانت عليه سابقا  ...الخ وكافة األعمال التابعة حسب
المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

عدد

4

2

توريد وتركيب  Gunmetal saddle and ferruleمن خط
رئيسي مقترح قطر  100ملم الى خط فرعي قطر "2او  63ملم
مع جميع مايلزم شامال الحفريات الالزمة واعادة الردم واعادة
األوضاع الى ماكانت عليه سابقا.

عدد

المجموع ينقل لما بعده

جدول الكميات
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1
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توريد وتركيب هواية (  ) AIR RELEASE VALVEقطر
 40ملم بضغط اسمي  25بار شامال" المنهل قطر  900ملم
على الخط المقترح قطر  100ملم وحسب المخططات المرفقة
وحسب تعليمات المهندس المشرف .
عدد

6

1

توريد وتركيب خط للغسيل (  ) WASHOUTقطر  125ملم
 HDPEشامال" توريد وتركيب محبس قطر  "4بضغط اسمي
 25بار شامال  SUFACE BOXمع عمود االستطالة شامال"
جميع ما يلزم حسب المخططات والمواصفات  ،شامال" عمل
منهل خرساني قطر  90سم شامال" الحفر والطمم واعادة الوضع
وجميع ما يلزم شامال" حديد التسليح والغطاء المعدني  HDفي
حالة وجود خط الغسيل داخل االحياء السكنية او عمل المصب
حسب المخططات المرفقة في حال وجود وادي وحسب
المخططات و تعليمات المهندس المشرف .
عدد

1

7
توريد وصب خرسانه مسلحه (250كغم/سم 2بعد  28يوما) Ready
 ( mixالي نوع أو اي عمق) لعمل تغليف لمواسير المياه والصرف
الصحي شامالً الطوبار وحديد التسليح والحفريات واعادة الطمم ونقل
الفائض واعادة االوضاع.الخ وكافة االعمال التابعة والكمية تقديرية .

8

م3

1

توريد وتركيب مخفف ضغط ( )PVRعلى الخط القائم قطر  "2وعلى
المقاول معايرته بحيث يكون مخرج المخفف الى الخط المقترح قطر
 63ملم ال يتعدى  3بار شامال جميع ما يلزم وحسب تعليمات
المهندس المشرف .

عدد

المجموع االجمالي شامال" الضرائب والرسوم

جدول الكميات
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1

فلس

دينار

المبلغ االجمالي
فلس

دينار

خالصة جدول الكميات

الرقم

بيان االعمال

1

مجموع قيمة االعمال

المجموع رقما"
دينار
فلس

المجموع كتابة"

المجموع الكلي
تنزيل أو زيادة
المجموع النهائي بعد التنزيل أو الزيادة
فقط  ............................................................................................................دينار ال غير .
اسم وتوقيع المقاول .................................................. :
التاريخ ............ / ........../ .......... :
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