
  السعر الكمیةالوحدةبیــان األعمـــالرقم 
اإلفرادي ل.س.

   السعر اإلجمالي 
ل.س.

المجامیع الجزئیة 
ل.س.

األعمال المدنیةأوال"

1
أعمال تعزیل لآلبار وتسلیك مع استخدام التقنیات الحدیثة حسب 

توجیھات فریق المراقبة مع تعزیل غرفة رأس البئر القدیمة مع كل 
مایلزم

400م.ط

2
أعمال الحفریات من جمیع األنواع (ترابیة- صخریة- بیتونیة- خندقیة 
واستكشافیة وضمن الماء - یدویة - وآلیة حتى لو كانت بالنقار) حفر 

وترحیل أوحفر وإعادة الردم  من نفس تربة الموقع مع التسویة
900م3

350م3تقدیم وفرش البحص العدسي والردمیات المنتقاة وبقایا المقالع مع كل مایلزم3
20م3أعمال تكسیر من مختلف األنواع4

أعمال البیتون من مختلف األنواع:
10م3بیتون نظافة عیار 150كغ/م53
130م3بیتون عادي عیار 250كغ/م3 بالقالب6
10م3بیتون  عیار 250كغ/م3 بالقالب مسلح بشبكة تسلیح خفیفة7

بیتون مسلح عیار 350كغ /م3 القالب مصبوب بالمكان أو مسبق الصنع 8
30م3مع مواد ملدنة في جمیع األماكن التي یطلبھا فریق المراقبة

300م2عزل السطوح الخارجیة المالمسة للتربة9

10
تقدیم وتركیب األشغال المعدنیة من مختلف األنواع مع كل مایلزم 

للتثبیت مع كافة ملحقاتھا وفي جمیع االماكن التي یطلبھا فریق المراقبة 
مع كل ما یلزم

450كغ

11
تقدیم ونقل وتركیب القساطل الفوالذیة المزیبقة قطر 2" متضمناً كافة 
القطع الخاصة والعزل والتثبیت الفني وفي جمیع األماكن التي یطلبھا 

فریق المراقبة
100م.ط

12
استعادة السطوح من كافة األنواع بما فیھ تقدیم وتنفیذ بالط أرصفة وأطاریف مع 

الطبقات الالزمة تحتھا مع كافة ملحقاتھا حسب المخططات وحسب مایطلبھ فریق 
المراقبة

50م2

3500م.طتقدیم ونقل وتركیب قساطل upvc قطر 4 انش من فئة 6 بار13

تقدیم وتركیب أغطیة بالستیكیة مقواه بألیاف زجاجیة (الفیبر غالس) 14
20عددالتقل عن75*75 سم مع كافة ملحقاتھا

15
تقدیم وتركیب أغطیة نموذج خاص للتحكم مسبقة الصنع (بیتون مسلح 

+ صاج) لزوم ریكارات الكھرباء وفي جمیع األماكن التي یطلبھا فریق 
المراقبة

50عدد

تقدیم وتنفیذ تشاریك حدید مغموسة براتنج إیبوكسي مع تجھیز السطوح من أجود 16
300عدداألنواع

وصل خط قائم وخط جدید مھما یكن قطر ومادة القسطل ونوعیة 17
10عددالوصل مع كافة ملحقاتھا

0المجموع ألعمال المدنیة

  الكشف التقدیري
 لمشروع تجھیز بئر تل رفعت في محافظة ریف حلب 
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تجھیز أعمال الطاقة الكھربائیة واألعمال المیكانیكیة:ثالثا"
آ -تجھیز أعمال التغذیة بالطاقة الكھربائیة:

نقل وتركیب وتوصیل وتشغیل لوحة تغذیة كھربائیة ثانویة جداریة بعمل 1
المضخة الغاطسة وفق المواصفات الفنیة

10عدد

نقل وتمدید وتسحیب وتوصیل كابالت التغذیة الرئیسیة (مجموعة فقط) 2
50م.طلزوم تغذیة اللوحة الثانویة بمقاطعھا المختلفة وفق المواصفات الفنیة

3
نقل وتمدید وتسحیب وتوصیل كابالت التغذیة الرئیسیة وكابالت مانع 
الدوران على الناشف لزوم المضخة الغاطسة بمقاطعھا المختلفة وفق 

المواصفات الفنیة
2000م.ط

 ب- تجھیز األعمال المیكانیكیة:

1
نقل وتركیب وتجریب المضخة الغاطسة مع محركاھا الكھربائي لزوم 

االبئر 
وفق المواصفات الفنیة

10عدد

نقل وتركیب قساطل فوالذیة مزیبقة مسحوبة بقطر (2") ضمن البئر2
2160م.طوفق المواصفات الفنیة

تقدیم وتركیب أنبوب لمرور جھاز قیاس المنسوب (بیزومتري) 3
بقطر (1,25 – 1,5 إنش) من البولي اتیلین وفق المواصفات الفنیة

2000م.ط

10عددتقدیم وتركیب كركر وغطاء كركر رأس بئر وفق المواصفات الفنیة4

5
تقدیم وتركیب أعمال فوالذیة ملحومة الالزمة لغرفة رأس البئر وفي 

جمیع األماكن التي یطلبھا فریق المراقبة  مع القطع الخاصة مع كل ما 
یلزم وفق المواصفات الفنیة

1150كغ

تقدیم وتركیب فلنجات من الفوالذ األسود لغرفة رأس البئر وفي جمیع 6
400كغاألماكن     التي یطلبھا فریق المراقبة  وملحقاتھ وفق المواصفات الفنیة

تقدیم وتركیب وصلة جون موریس قطر (2 ") وكافة الملحقات الالزمة  7
           وفق المواصفات الفنیة

10عدد

تقدیم وتركیب خرطوم غسیل قطر (2") بطول اجمالي الیقل عن 20 م  8
             مع إكسسواراتھ وفق المواصفات الفنیة

10عدد

9

نقل و تركـیب وتجریب التجھیزات الخاصة لرأس البئر بقطر (2") 
ضغط bar 10/16 (عداد تدفق - سكورة جارور و سكر عدم رجوع - 

مصفاة- وصلة متحركة) مع البراغي والعزقات والجوانات مع كل 
مایلزم وفي جمیع األماكن التي یطلبھا فریق المراقبة وفق المواصفات 

الفنیة

60عدد

10
نقل وتركیب (سكر تنفیس ھواء من أقطار مختلفة مع سكر العزل) 

لغرفة رأس البئر وفي جمیع األماكن التي یطلبھا فریق المراقبة مع كل 
مایلزم  وفق المواصفات الفنیة

10عدد

11
تقدیم وتركیب تفریعة عینات مع ساعة ضغط وحنفیة من أجل قطف 

العینات وسكر تنفیس وكافة اكسسواراتھا مع كل مایلزم وفق 
المواصفات الفنیة

10عدد

أعمال الدھان باإلیبوكسي الغذائي أو العادي بسماكة 300 میكرون بعد 12
الجفاف مع كل مایلزم وفق المواصفات الفنیة:
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أعمال الدھان باإلیبوكسي الغذائي لألجزاء المالمسة للمیاه بسماكة 300 1-12
میكرون بعد الجفاف

50م2

أعمال الدھان باإلیبوكسي العادي في جمیع األماكن التي یطلبھا فریق 2-12
المراقبة بسماكة 300 میكرون بعد الجفاف

50م2

13
تقدیم وتنفیذ وتوصیل نظام شبكة تأریض مع كل ما یلزم مع تقدیم 

وتركیب أمراس وكابالت وأوتاد وفق المواصفات الفنیة والمخططات 
بالمقطوع لكل موقع

10عدد

0المجموع لتجھیز أعمال الطاقة الكھربائیة واألعمال المیكانیكیة

 ً توریدات تجھیزات الطاقة الكھربائیة والتجھیزات المیكانیكیة              رابعا
         وفق المواصفات الفنیة:

آ- تورید تجھیزات الطاقة الكھربائیة:

1
تقدیم لوحة كھربائیة  ثانویة جداریة  لزوم التشغیل والحمایة والتحكم 

بعمل مضخة غاطسة واحدة  (رفع 200 م غزارة 10م3/سا) إقالع 
(أوتوترانس) لزوم البئر وفق المواصفات الفنیة:

10عدد

تقدیم كابالت التغذیة والتحكم:2

تقدیم كبل تغذیة مبسط كاوتشوك BSH بمقطع (3× 10 مم2) لزوم 1-2
المضخة الغاطسة داخل البئر وفق المواصفات الفنیة

2050م.ط

2-2
تقدیم كبل تغذیة رباعي مبروم NYY شعري  بمقطع (4× 10 مم2)     
         لزوم  تأمین التغذیة للوحة الثانویة من مجموعة التولید الكھربائیة 

ومن اللوحة الثانویة إلى رأس البئر وفق المواصفات الفنیة
2000م.ط

3-2
تقدیم كبل تحكم مبروم NYY شعري بمقطع (3×2,5مم2) 

لزوم التحكم بعمل المضخة (مانع الدوران على الناشف) مع الحساسات 
الالزمة لزوم بئر المشروع المذكور وفق المواصفات الفنیة

4050م.ط

ب-تورید التجھیزات المكیانیكیة:

تقدیم مضخة غاطسة مع محركھا الكھربائي وفق المواصفات الفنیة:1

10عددمضخة غاطسة  (رفع 200 م غزارة 10م3/سا) مع محركھا الكھربائي1-1

2
تقدیم قساطل فوالذیة مسحوبة مزیبقة سن خشن من الطرفین قطر( 2")  

       بطول اسمي (6 م) للقسطل مع إكرة لكل قسطل لتنزیل المضخة 
مع كل مایلزم وفق المواصفات الفنیة

2160م.ط

20عددتقدیم إكر إضافیة قطر (2") وفق المواصفات الفنیة3

4

تقدیم التجھیزات الخاصة لغرفة رأس البئر (سكورة جارور- سكورة 
عدم رجوع- سكورة تنفیس - مصافي -عدادات توربینیة -وصلة فك 

 PN 10/16  وتركیب وغیرھا)  مع كافة ملحقاتھا بقطر( 2") ضغط
  bar

وفق المواصفات الفنیة:

4/3



  السعر الكمیةالوحدةبیــان األعمـــالرقم 
اإلفرادي ل.س.

   السعر اإلجمالي 
ل.س.

المجامیع الجزئیة 
ل.س.

1-4
 short  body non rising) (من النوع القصیر) تقدیم سكر الجارور

stem) قطر (50مم) مع البراغي والعزقات والجوانات الالزمة وفقاً 
للمواصفات الفنیة

20عدد

تقدیم سكر عدم رجوع قطر (50 مم) مع البراغي والعزقات والجوانات 2-4
الالزمة      وفق المواصفات الفنیة

10عدد

تقدیم مصفایة قطر (50 مم) مع البراغي والعزقات والجوانات الالزمة 3-4
مع فلتر اضافي وفق المواصفات الفنیة

10عدد

تقدیم عداد توربیني قطر (50 مم) مع البراغي والعزقات والجوانات 4-4
الالزمة         وفق المواصفات الفنیة

10عدد

تقدیم وصلة فك وتركیب قطر (50 مم) مع كل مایلزم وفق المواصفات 5-4
10عددالفنیة

تقدیم سكر تنفیس الھواء (من 1 " الى 1.5 ") مع سكر العزل مع كل ما 5
یلزم وفق المواصفات الفنیة

10عدد

المجموع ألعمال توریدات تجھیزات الطاقة الكھربائیة والتجھیزات 
0المیكانیكیة

 ً  التشغیل التجریبي للمشروعخامسا
التشغیل التجریبي لبئر مع كافة ملحقاتھ لتجھیزات بئر مع مجموعة 

تولید كھربائیة لمدة 6 ساعات عمل متواصلة.
10یوم

0المجموع التشغیل التجریبي للمشروع
00 المجموع اإلجمالي لألعمال والتوریدات
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