
  محافظة المنوفية

مديرية ا�سكان والمرافق

الجملة الفئة الكمية الوحدة بيان ا�عمال م

بالمقطوعية عمل بيارة غسيل وتشحيم السيارات وبيانھا كا�تي :  ــــ١

 حفر لزوم ا�ساسات طبقا للقطاع المبين بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل ****

نزح المياه وصلب جوانب الحفر وسند المبانى المجاورة  مغ دمك وتسوية 

منسوب التأسيس حسب تعليمات المھندس المشرف والمواصفات الفنية 

ونقل المخلفات الى المقالب العمومية
توريد وصب خرسانه عاديـــــــــة حسب القطاع المرفق مع عمل  الشدات ****

الخشبية ال9زمة وكل ما يلزم حسب ا�صــــول الفنية المتبعه و يكون 

عيــــار الخرسانة العادية ھو ٣٠٠ كجم أسمنت بورت9ندى عادى لكل 

٨رم٣ زلط نظيف الى ٤رم٣ رمل خشن مع عمل ماسورة صرف المياه قطر 

٤ بوصة لصرف مياه الغسيل  حسب ا�صول الفنية المتبعة فى ھذا الشأن .
توريد وعمل جريليا لصرف مياه الغسيل نصف ماسورة ب9ستيك دائرية ****

قطر ٢٠ سم وتغطيتھا بغطاء مصبعات حديد حسب ا�صول الفنية المتبعة 

فى ھذا الشأن .
توريد وتركيب ب9ط سورناجا مفاوم لFحماض لFرضيات مقاس ٢٠× ****

٢٠سم ومانع ل9نز�ق مع سقى اللحامات بلبانى اسمنت ابيض واستخدام 

الصليبة الب9ستيكية عند التنفيذ طبقا ل9صول الفنية المتبعة
توريد وتركيب سيراميك مزجج ملون للحوائط وبمقاسات ٢٠×٣٠ سم  ****

ويتم التركيب شرح البند السابق ويتم التنفيذ طبقا للمواصفات الفنية 

واصول الصناعة وتعليمات المھندس المشرف
بناء غرف تفتيش من الطوب الطفلى المخرم ومحمل عليه أعمال البياض ****

والعزل ومجارى المياه والتوصي9ت بعمق مناسب والسعر يشمل غطاء من 

الخرسانة المسلحة بمقاس داخلى ١٠٠×١٠٠سم وغطاء من الزھر مقاس 

٦٠ × ٦٠ سم ووزن ٩٠ كجم  ٠
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  محافظة المنوفية

مديرية ا�سكان والمرافق

الجملة الفئة الكمية الوحدة بيان ا�عمال م

تابـــــــــــــــع البنــــــــــــــد

 توريد وتركيب شبكة مواسير مياه للتغذية قطر  ١" من البولى برويلين ****

P.P تركيب تحت ا�رضية او فوق الحوائط داخل دكتات او مدفونه داخل 

الحائط كاملة بالقطع المخصوصة من كيعان ومشتركات وخ9فه ونھو العمل 

طبقا ل9صول الفنية المتبعه
على أن يتم نھو العمل حسب ا�صول الفنية المتبعة وأصول الصناعة 

وتعليمات المھندس المشرف ٠

١بالمقطوعية مما جميعة بالمقطوعية  ( واحــــــد   )

بالعدد توريد وتركيب كمبروسور ھواء ٢٠٠ لتر قدرة المحرك ٣ حصان ٢ ****

بستم وبرأس صلب مزود بخرطوم ھواء مسلح بطول ٢٠ متر ومسدس 

غسيل وتشحيم على أن تكون المعدة صناعة يابانية أو أوربية أو أمريكية 

أو ما يماثلھا على أن يتم نھو العمل حسب ا�صول الفنية المتبعة وأصول 

الصناعة وتعليمات المھندس المشرف ٠

١بالعددمما جميعة بالعدد  ( واحــــــد   )

 بالعدد توريد وتركيب ماكينة غسيل � تقل عن ١٠٠ بار على أن تكون ****

المعدة صناعة يابانية أو أوربية أو أمريكية أو ما يماثلھا على أن يتم نھو 

العمل حسب ا�صول الفنية المتبعة وأصول الصناعة وتعليمات المھندس 

المشرف ٠

١بالعددمما جميعة بالعدد  ( واحــــــد   )

بالعدد توريد وتركيب مشحمة ٢٠ كجم على أن تكون المعدة صناعة يابانية ****

أو أوربية أو أمريكية أو ما يماثلھا على أن يتم نھو العمل حسب ا�صول 

الفنية المتبعة وأصول الصناعة وتعليمات المھندس المشرف  ٠

١بالعددمما جميعة بالعدد  ( واحــــــد   )

بالعدد توريد وتركيب اللوحة الكھربائية اNلكترونية ال9زمة لتشغيل ھذا ****

النظام مع عمل جميع التوصي9ت الكھربائية ال9زمة للتشغيل وتكون 

المفاتيح من نوع جيد يعتمد قبل التشغيل مع ضرورة توافق اللوحة مع 

المعدات

١بالعددمما جميعة بالعدد  ( واحــــــد   )
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