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السعر اإلجمالي 

المجامیع الجزئیة ل.س. ل.س. 

األعمال المدنیةاوال"

1

تنظیف الموقع  من كافة االحجار الموجودة و المزروعات الیابسة داخل الموقع 
العام المحدد بالتصوینة البیتونیة حسب المخططات وكذلك التنظیف حول المدخل 
من الخارج على بعد 10 م مع تنظیف المرقد البیتوني من الداخل وتنظیف داخل 

المباني الخامیة والصافیة والمبنى االداري مع الترحیل مع كل مایطلبھ فریق 
المراقبة مع كل ما یلزم

مقطو
1ع

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 لریكارات الكھرباء 

وخطوط وفي جمیع األماكن التي یطلبھا فریق المراقبة

100م3

3
تقدیم وفرش البحص العدسي وردمیات منتقاة وبقایا مقالع للخطوط متضمن 
تقدیم وفرش البحص العدسي للفالتر الرملیة بسماكة (15-20) سم لكل فلتر 

مع كل مایلزم وفي جمیع األماكن التي یطلبھا فریق المراقبة
40م3

4

نقل الرمل السیلسي للفلتر المعدني من مستودعات مؤسسة المیاه بمدینة دیر 
الزور الى مواقع محطة میاه الشمیطیة مع إزالة الرمل القدیم الموجود سابقا" 

وفرشھ داخل الفالتر الجدیدة والقدیمة وفي جمیع األماكن التي یطلبھا فریق 
المراقبة مع كل مایلزم

50م3

أعمال تكسیر من مختلف األنواع (سیرامیك- بلوك- بیتون -بالط....الخ) مع 5
2م3كل مایلزم وفي جمیع األماكن التي یطلبھا فریق المراقبة

أعمال تقدیم وتنفیذ البیتون من مختلف األنواع :
5م3بیتون نظافة عیار 150كغ/م63

بیتون عادي عیار 250كغ/م3 بالقالب لریكارات الكھرباء واالرضیات عند 7
المرقد في جمیع األماكن التي یطلبھا فریق المراقبة

35م3

8
بیتون  عیار 250كغ/م3 بالقالب مسلح بشبكة تسلیح خفیفة لقواعد الفلتر 

والخزان المضاف وقواعد المضخات المعدلة في جمیع األماكن التي یطلبھا 
فریق المراقبة

33م3

بیتون میول عیار 300كغ /م3  مع الفایبر مع الصقل لالسقف مع كل مایلزم 9
27م3في جمیع األماكن التي یطلبھا فریق المراقبة

10

بیتون مسلح عیار 400كغ /م3 بالقالب مصبوب بالمكان مع مواد ملدنة 
مخففة لالنكماش الغالق فتحة في سقف الخامیة مع حف الحدید القدیم وإزالة 

البیتون المھترء القدیم ولحام حدید جدید مع كل مایلزم من مواد خاصة مع 
كل مایطلبھ فریق المراقبة وفي جمیع األماكن التي یطلبھا فریق المراقبة

1م3

11
معالجة مناطق التعشیش من الداخل بمواد صالحة لالستخدام مع میاه الشرب 

ومن الخارج بما فیھ اغالق مكان حدید تسلیح البارز أینما وجد بعد ثنیھا 
واستخدام مواد غراوت اسمنتي ان لزم االمر مع كل مایطلبھ فریق المراقبة

5م2

  الكشف التقدیري االجمالي 
 مشروع تأھیل محطة ضخ میاه الشمیطیة مع كافة ملحقاتھا

في الریف الغربي بمحافظة دیر الزور
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12
اصالح شقوق طولیة وعرضیة في السطوح الداخلیة للمرقدات بمواد 

صالحة لالستخدام مع میاه الشرب ومن الخارج  بمواد اصالح شقوق مع كل 
مایلزم وفي جمیع األماكن التي یطلبھا فریق المراقبة

5م.ط

تقدیم وبناء بلوك مفرغ بسماكات مختلفة مع تقدیم ستیریوبور في المحطة 13
3م3الخامیة مع كل مایلزم

طینة بالقدة داخلیة وخارجیة14

14-1
طینة داخلیة بالقدة على ثالثة وجوه مع مواد الصقة وإصالحات طینة داخلیة 

بما فیھ حف الطینة القدیمة المھترءة مع كل مایلزم وفي جمیع األماكن التي 
یطلبھا فریق المراقبة

135م2

14-2
طینة ثالثة وجوه بالقدة مع مادة مانعة للرشح صالحة لمیاه الشرب لداخل المراقد 
بما فیھ حف الطینة القدیمة المھترءة وغسیل السطوح بالطریقة التي یطلبھا فریق 

المراقبة
428م2

14-3
طینة خارجیة بالقدة على ثالثة وجوه بیضاء مع مواد الصقة لخارج المراقد 
بما فیھ حف السطح القدیم وغسیلھ وتنظیفھ مع كل مایلزم في جمیع األماكن 

التي یطلبھا فریق المراقبة
556م2

14-4
 طینة وجھین بالقدة مع مواد الصقة وطینة لدرجات المراقد بیضاء لوجھ 
الضھارة األخیر بما فیھ حف الطینة القدیمة المھترءة وفي جمیع األماكن 

التي یطلبھا فریق المراقبة
93م2

أعمال تجدید أو تقدیم وتنفیذ رشة تیرولیة15

أعمال تقدیم وتنفیذ رشة تیرولیة على أربعة وجوه مع التسطیر والصبغة مع 15-1
5م2التنظیف والسقائل وكل ما یلزم وفي جمیع األماكن التي یطلبھا فریق المراقبة

أعمال تجدید وتقدیم وتنفیذ رشة تیرولیة على وجھین مع التسطیر والصبغة 15-2
75م2مع التنظیف والسقائل مع حف الطبقات الطریة المھترءة وكل ما یلزم

16
أعمال حف الدھان القدیم المھترء وتقدیم وتنفیذ دھان الطرش البالستیكي 

على ثالثة وجوه على األقل لمحطات الضخ والمبنى اإلداري مع المعجونة 
مع كل مایلزم وفي جمیع األماكن التي یطلبھا فریق المراقبة

800م2

17
حف وتنظیف وعزل للسطوح الداخلیة للمراقد بمواد عازلة اسمنتیة صالحة 
لالستخدام مع میاه الشرب مع تنظیفھم وتعقیمھم بسولوفات االلمنیوم حسب 

مایطلبھ فریق المراقبة
428م2

18

 تقدیم وتنفیذ طبقة عازلة لألسقف من رقائق اسفلتیة المدعمة بالبولیستر
 مبحصة بما فیھ حول النوازل المطریة سماكة 4 مم بولیستر مع ترقیع

 األجزاء التالفة مع ختم عند اطراف التصوینة وكذلك تطعیج الحدید البارز
 ان وجد ووضع روب اسمنتیة مناسبة ثم وضع الرقائق مع كل مایلزم وفي

جمیع األماكن التي یطلبھا فریق المراقبة

238م2

19
تقدیم وتركیب سیرامیك مبولد لألرضیات وعادي للجدران وللنعالت في 

المرحاض والدوش والمطبخ مع كل مایلزم وفي جمیع األماكن التي یطلبھا 
فریق المراقبة

61م2

تقدیم و تركیب مجلى رخام تركي أوما یعادلھ وللبراطیش ان لزم مع كل 20
3م2مایلزم

تقدیم وتركیب بالط موزاییك مع االدراج  نخب اول في جمیع األماكن التي 21
35م2یطلبھا فریق المراقبة مع كل ما یلزم

تنفیذ جلي البالط القدیم مع الترویب والتلمیع وتقدیم كل مایلزم مع كل 22
143م2مایطلبھ فریق المراقبة
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23

تقدیم وتركیب األشغال المعدنیة من مختلف األنواع بما فیھ تقدیم وتركیب 
أبواب وشبابیك مع البللور ان لزم ، ودرابزین ممر ودرج المراقد وساللم 

مع قواعد معدنیة  مع المفصالت والقفل والدھان من اجود األنواع وفي 
جمیع االماكن التي یطلبھا فریق المراقبة مع كل ما یلزم

3000كغ

24

 اصالح االشغال المعدنیھ من ساللم وجوائز معدنیة حاملة للروافع وقساطل 
قدیمة مضروبة ونوافذ وابواب وبوابة معدنیة رئیسیة للمركز مع الدھان بما 

فیھ تقدیم الزجاج واالقفال المناسبة وجمیع االعمال التي یطلبھا فریق 
المراقبة وكل ما یلزم

110م2

تقدیم وتركیب أبوابMDF ملبس PVCتحت المجلى وفوق المجلى وفي 25
جمیع األماكن التي یطلبھا فریق المراقبة

2م2تقدیم وتركیب أبوابMDF ملبس PVCتحت المجلى25-1
2م2تقدیم وتركیب أبوابMDF ملبس PVCفوق المجلى25-2

تقدیم وتنفیذ تشاریك حدید مغموسة براتنج إیبوكسي مع تجھیز السطوح من أجود 26
62عدداألنواع

27
استعادة السطوح من كافة األنواع بما فیة تقدیم وتنفیذ بالط ارصفة 

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

300م2

28
 تقدیم وتركیب نوازل مطریة فوالذیة مزیبقة من الفوالذ المغلفن سن ناعم  

قطر4 إنش مع كافة ملحقاتھا مع التثبیت بشكل جید وفي جمیع األماكن التي 
یطلبھا فریق المراقبة

38م.ط

29
تقدیم وتركیب بالوعة من الستانلس ستیل من أفضل األنواع قیاس 

(15×15) سم قطر /4إنش/ مع الكوع وتثبیت المصفاة بشكل جید والغطاء 
وكل مایلزم

2عدد

30
تقدیم وتركیب قساطل بالستیكیة  من PPR بقطر 20 الى 32مم مع كافة 

االكسسوارات واألكواع والقطع وكل مایلزم وفي جمیع األماكن التي یطلبھا 
فریق المراقبة

10م.ط

31

تقدیم وتركیب مغسلة بورسلین نخب أول قیاس وسط مع رف ومرایا و 
خالط كروم وعامود مع حمالة بورسالن صابون جداریة مع السیفون 
والخرطوم وكافة مایلزم من مواد للتركیب والتثبیت مع تحشیة الفراغ 

بالسیلیكون مع كل ما یلزم مع كل مایطلبھ فریق المراقبة

1عدد

تقدیم وتركیب مرحاض عربي بورسلین مع صندوق طرد ومكبس وحنفیة 32
1عددوخرطوم مع ملحقاتھ مع كل مایطلبھ فریق المراقبة

تقدیم وتركیب مجلى ستانلس استیل حوض واحد نوع ممتاز خالط وحنفیة 33
1عددكروم وكافة اللوازم مع كل مایطلبھ فریق المراقبة

34
تقدیم وتركیب خزان بالستیكي سعة / 1/ م3 مع الفواشة والوصل بالمیاه 
الرئیسیة والتمدید والسكورة والقاعدة المعدنیة مع إزالة الخزان المعدني 

القدیم وكل ما یلزم مع كل مایطلبھ فریق المراقبة
1عدد

تقدیم وتركیب خالط ودوش تلفون كروھي الماني عادي نوعیة جیدة من 35
1عددالكروم مع ملحقاتھ وكل ما یلزم مع كل مایطلبھ فریق المراقبة

وصل خط قائم وخط جدید مھما یكن قطر ومادة القسطل ونوعیة الوصل مع 36
2عددكل مایلزم

37
تقدیم ونقل وتركیب القساطل البالستیكیة الخاصة بتسحیب الكابالت 

وللصرف الصحي  upvc قطر 2 الى 4 انش من فئة 6بار مع كافة ملحقاتھا 
لزوم االعمال الكھربائیھ والصحیة

757م.ط

38
تقدیم ونقل وتركیب أغطیة نموذج خاص للتحكم مسبقة الصنع (بیتون مسلح 

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

15عدد
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39

تقدیم ونقل وتركیب القساطل الفوالذیة المزیبقة قطر 1.5"-3" متضمناً  
كافة القطع الخاصة والعزل والتثبیت الفني وفي جمیع األماكن التي یطلبھا 

فریق المراقبة بما فیھ  لفائض الفلتر وخط ضخ الھواء مع كافة 
االكسسوارات وسكورة الدحلة الالزمة مع كل مایلزم

القساطل الفوالذیة المزیبقة قطر"3 متضمناً  كافة القطع الخاصة والعزل 39-1
5م.طوالتثبیت الفني وفي جمیع األماكن التي یطلبھا فریق المراقبة

39-2
القساطل الفوالذیة المزیبقة قطر"2 متضمناً  كافة القطع الخاصة والعزل 

والتثبیت الفني مع كافة سكورة الدحلة الالزمة واالكسسوارات وفي جمیع 
األماكن التي یطلبھا فریق المراقبة

10م.ط

39-3
القساطل الفوالذیة المزیبقة قطر"1.5 متضمناً  كافة القطع الخاصة والعزل 
والتثبیت الفني مع كافة سكورة الدحلة الالزمة واالكسسوارات وفي جمیع 

األماكن التي یطلبھا فریق المراقبة
10م.ط

40
تقدیم ونقل وتركیب سخان ماء نوع ممتاز سعة 100لیتر سماكة التقل عن 2 

مم مع التمدیدات الكھربائیة والصحیة الالزمة واألكواع والسكورة والقاطع 
الكھربائي والكبل وكل ما یلزم

1عدد

تقدیم ونقل وتركیب مجاري مغلفنة ومغلقة (25×10سم) أو سلمیة جداریة 41
30م.طأو سقفیة مع كافة ملحقاتھا وفي جمیع األماكن التي یطلبھا فریق المراقبة

42

تقدیم ونقل وتركیب خزان ماء فوالذ كربوني سعة 40م3 مع كافة ملحقاتھ 
وسلم  الصعود مع توصیالتھ بما فیھ وصل خطوط السحب والدفع والغسیل 
والفائض والكلور الالزم مع الدھان ایبوكسي داخلي ودھان عادي خارجي 

مع كل مایلزم

4700كغ

43
تقدیم وتركیب فلتر فوالذ كربوني سعة تقریبیة 12م3 حسب المخططات 

وسلم الصعود وفتحات للقساطل مع كافة ملحقاتھ وتوصیالتھ بما فیھ وصل 
خطوط السحب والدفع والغسیل والفائض والھواء الالزم مع كل مایلزم

2055كغ

44
ك ونقل وصیانة وتركیب فلتر فوالذ كربوني سعة تقریبیة 12م3 حسب 

المخططات  بما فیھ وصل خطوط السحب والدفع والغسیل والفائض الالزم 
مع كل مایلزم للتوصیل واللحام والدھان مع كافة ملحقاتھ

1عدد

45

تنفیذ اعمال صیانة الفالتر الرملیة المنفذة سابقا" مع دھان ایبوكسي غذائي 
داخلي وعادي خارجي مع إزالة الرمل من كل فلتر رملي وعناصر التصفیة 

من داخل الفلتر  ویتضمن العمل تنظیف الفلتر من كافة الشوائب مع تامین 
التوصیل الالزم  وفق المواصفات الفنیة مع كل مایلزم مع كل مایطلبھ فریق 

المراقبة

7عدد

3150عددتقدیم ونقل وتركیب عناصر التصفیة مع كافة ملحقاتھا46

47
تنفیذ اعمال صیانة خزانات المیاه المعدنیة مع دھان ایبوكسي غذائي داخلي 

وعادي خارجي مع تامین التوصیل الالزم وفق المواصفات الفنیة مع كل 
مایلزم

2عدد

تصلیح وتاھیل المھدئ مع ترقیع وتنظیف ودھان ایبوكسي غذائي ثم تركیبھ 48
2عددداخل المرقد مع تقدیم كل مایلزم

المجموع لألعمال المدنیة
األعمال الكھربائیة والمیكانیكیةثانیا"

آ. األعمال الكھربائیة لإلنارة والمآخذ والھاتف والخدمات:

تقدیم وتمدید وتوصیل كابالت التغذیة الكھربائیة للوحات اإلنارة والمآخذ      1
      (B3.B2.B1) مع كل ما یلزم

100م. ط بمقطع (4×6 ملم2 )1-1

تقدیم وتمدید وتوصیل كابالت لزوم تغذیة أجھزة إنارة البروجكتورات 2
215م. طبلیدات بمقطع (2×4 ملم2) مع كل ما یلزم
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تقدیم وتمدید وتركیب  وتوصیل كابالت ھاتف بمقطع (5×2×0.5 ملم2) 3
100م. طمع كل ما یلزم

تقدیم وتركیب وتوصیل بروجكتور لیدات استطاعة (100 واط) مع كل ما 4
21عددیلزم

21عددتقدیم وتمدید وتركیب وتوصیل نقطة ضوئیة مع كل ما یلزم5

تقدیم وتركیب وتوصیل مآخذ كھربائیة مؤرضة مع كل ما یلزم وفق 6
المواصفات الفنیة:

تقدیم وتركیب وتوصیل مأخذ كھربائي أحادي عادي  مؤرض عیار 16 1-6
26عددأمبیر مع كل ما یلزم

تقدیم وتركیب وتوصیل مأخذ كھربائي ثالثي مؤرض عیار 16 أمبیر  مع 2-6
8عددكل ما یلزم

4عدد تقدیم وتركیب وتوصیل مأخذ ھاتف مع كل ما یلزم7

تقدیم وتركیب وتوصیل جھاز إنارة لید نیون استطاعة (2× 18 واط) بطول 8
16عدد/120 سم/ مع كل ما یلزم

3عددتقدیم وتركیب وتوصیل مروحة سقفیة مع كل ما یلزم9
3عددتقدیم وتركیب وتوصیل اسبراتور (شفاط) بقطر/ 15سم/ مع كل ما یلزم10
1عددتقدیم وتركیب وتوصیل كباسة جرس مع جرس مع كافة ملحقاتھ11

تقدیم وتركیب وتوصیل جھاز إنارة المدخل الرئیسي للمحطة بلمبة توفیر طاقة 12
2عدد(1× 26 واط) مع كل ما یلزم

تقدیم وتركیب وتوصیل لوحات تغذیةكھربائیة  (B3.B2.B1) لزوم اإلنارة 13
والمآخذ وكل ما یلزم وفق المواصفات الفنیة:

1عدداللوحة (B1) لزوم منشأة المحطة الصافیة وملحقاتھا1-13
1عدداللوحة (B2) لزوم منشأة المكاتب اإلداریة2-13
1عدداللوحة (B3) لزوم منشأة المحطة الخامیة3-13

مجموع األعمال الكھربائیة لإلنارة والمآخذ والھاتف والخدمات:
ب. األعمال المیكانیكیة لزوم تھویة صالتي الضخ الصافیة والخامیة 

وغرفة اللوحات الكھربائیة:
تقدیم وتركیب مراوح من مختلف األنواع حسب المواصفات الفنیة:1

1عددتقدیم وتركیب مروحة طرد ھـــواء محوریة EF1 استطاعة  4 مم - 900م3/سا1-1

1عددتقدیم وتركیب مروحة طرد سنتر فیوج EF2 انبوبیة  تدفق 5700 م3/سا2-1

تقدیم وتصنیع وتركیب مجاري الصاج وفتحات الھواء من مختلف األنواع 2
حسب المواصفات الفنیة:

تقدیم وتصنیع وتركیب مجاري ھواء من الصاج المزیبق حسب المواصفات 1-2
200كغوالمخطط

تقدیم وتركیب فتحة E1 لوفر ألمنیوم شفرة واحدة قیاس 45*45 سم حسب 2-2
1عددالمواصفات

2عددتقدیم وتركیب فتحة E2 ألمنیوم شفرتین قیاس 65*25 سم حسب المواصفات3-2

تقدیم وتركیب فتحة E3 ألمنیوم شفرتین قیاس 80*25 سم حسب المواصفات 4-2
2عددالفنیة

تقدیم وتركیب فتحة E4 ألمنیوم شفرتین قیاس 100*25 سم حسب المواصفات 5-2
1عددالفنیة

 تقدیم وتركیب فتحة DG1 حدید شفرة واحدة بالباب قیاس 55*25 سم حسب 6-2
2عددالمواصفة

 تقدیم وتركیب فتحة DG2 حدید شفرة واحدة بالباب قیاس 80*70 سم حسب 7-2
2عددالمواصفة

 تقدیم وتركیب فتحة DG3 حدید شفرة واحدة بالباب قیاس 70*30 سم حسب 8-2
1عددالمواصفة

مجموع أعمال التھویة
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تجھیز أعمال الطاقة الكھربائیة واألعمال المیكانیكیةثالثا"
آ. تجھیز أعمال التغذیة بالطاقة الكھربائیة:

نقل وتركیب وتوصیل وتشغیل لوحات تغذیة كھربائیة رئیسیة وثانویة بعمل 1
6عددالمضخات األفقیة وفقاً للمواصفات الفنیة

نقل وتركیب وتوصیل وتشغیل لوحات تغذیة كھربائیة  ثانویة  جداریة لزوم 2
3عددعمل محركات التجھیزات الكھربائیة وفقاً للمواصفات الفنیة

3
نقل وتمدید وتسحیب وتوصیل كابالت التغذیة الرئیسیة (شبكة-مجموعة) 

لزوم تغذیة لوحات التغذیة الكھربائیة الرئیسیة والثانویة بمقاطعھا المختلفة 
وفقاً للمواصفات الفنیة

549م.ط

نقل وتمدید وتسحیب وتوصیل كابالت التغذیة الرئیسیة وكابالت نقل إشارة 4
80م.ط.الـ PT100  للمضخات األفقیة بمقاطعھا المختلفة وفقا" للمواصفات الفنیة

5
نقل وتمدید وتسحیب وتوصیل كابالت االتغذیة الرئیسیة بین التجھیزات 

الكھربائیة   واللوحات الثانویة الخاصة بھا بمقاطعھا المختلفة 
وفقا"للمواصفات الفنیة

50م.ط

6
نقل وتمدید وتسحیب وتوصیل كابالت التحكم بالمنسوب ومانع الدوران على 

الناشف من لوحات التشغیل للمضخات األفقیة إلى موقع الخزان بمقاطعھا 
المختلفة وفقا"للمواصفات الفنیة

130م.ط.

7
نقل وتمدید وتسحیب وتوصیل كابالت التحكم بالمنسوب (مانع الدوران على 

الناشف ) من لوحة التشغیل لمحركي خالطي الشبة ومحركي الحقن إلى 
خزان الخلط بمقاطعھا المختلفة وفقا" للمواصفات الفنیة

20م.ط.

8
تقدیم وتنفیذ وتوصیل نظام شبكة تأریض كامل لمجموعة التولید الكھربائیة 

واللوحات الكھربائیة مع تقدیم وتركیب أمراس التأریض وكابالت وأوتاد مع 
كل مایلزم وفقاً للمواصفات الفنیة

1مقطوع

تقدیم  وتركیب وتوصیل نظام شبكة  مانعات صواعق مع تقدیم وتركیب 9
1مقطوعأمراس التأریض وكابالت وأوتاد مع كل مایلزم وفقاً للمواصفات الفنیة

 ب. تجھیز األعمال المیكانیكیة

فك ونقل األنابیب الفوالذیة القدیمة لخطوط السحب والدفع مع كافة ملحقاتھا 1
1مقطوعوتسلیمھا لمؤسسة المیاه

فك ونقل المضخات األفقیة القدیمة مع كافة ملحقاتھا المیكانیكیة وتسلیمھا 2
3عددللمنظمة

نقل وتركیب وتجریب مضخات أفقیة مع محركاتھا الكھربائیة:3

1-3
نقل وتركیب وتجریب مضخات أفقیة غزارة 320 م3/سا عند رفع 20 م مع 
محركاتھا الكھربائیة استطاعة 30 كیلو واط وفق المواصفات الفنیة (لمحطة 

المیاه الخامیة)
2عدد

2-3
نقل وتركیب وتجریب مضخات أفقیة غزارة 210 م3/سا عند رفع 125 م 

ذات دفع جانبي مع محركاتھا الكھربائیة استطاعة 110 كیلو واط وفق 
المواصفات الفنیة (لمحطة المیاه الصافیة)

2عدد

4
تقدیم وتركیب أعمال فوالذیة ملحومة مع القطع الخاصة وفلنجات لألنابیب 
من الفوالذ األسود وفقا" للمواصفات الفنیة (لمحطة المیاه الخامیة والصافیة 

والفلتر والخزان)
5460كغ

نقل وتركیب وتجریب التجھیزات المیكانیكیة الخاصة:5
1عددتركیب سكر جارور قطر 350 مم ضغط 10/16 بار1-5
1عددتركیب سكر جارور قطر 300 مم ضغط 10/16 بار2-5
4عددتركیب سكر جارور قطر 250 مم ضغط 16/25 بار3-5
6عددتركیب سكر جارور قطر 250 مم ضغط 10/16 بار4-5
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3عددتركیب سكر جارور قطر 200 مم ضغط 10/16 بار5-5
3عددتركیب سكر جارور قطر 150 مم ضغط 6/10 بار (لزوم الفالتر الرملیة)6-5
1عددتركیب سكر جارور قطر 100 مم ضغط 10/16 بار7-5

تركیب سكر عدم رجوع (من النوع النابضي الصامت) قطر 250 مم ضغط 8-5
8عدد16/25 بار

2عددتركیب وصلة فك وتركیب قطر 250 مم ضغط 16/25 بار9-5
1عددتركیب وصلة فك وتركیب قطر 250 مم ضغط 10/16 بار10-5

نقل وتركیب وتجریب مصفاة حرفY قطر 250 مم بعد الخزان المعدني 6
2عددللمیاه الصافیة

تقدیم ونقل وتركیب وتجریب شراق على خط السحب قطر 250 مم مع كل 7
2عددمایلزم من براغي وجوانات ودھان وتنظیف موقع العمل للشراق ضمن النھر

8

 تقدیم وتركیب تفریعة عینات مع ساعة ضغط وحنفیة تنفیس وحنفیة أخذ 
عینات وسكر تنفیس وعزل قطر (1.5-1) إنش مع مانومتر (مقیاس ضغط) 
من أجل قطف العینات وكافة اكسسواراتھا مع كل مایلزم وفقا" للمواصفات 

الفنیة

2عدد

 تقدیم وتركیب وتجریب مقیاس ضغط سلبي وكافة األكسسوارات بما فیھا -99
2عددسكر قطع مع كل مایلزم وفقا" للمواصفات الفنیة

نقل وتركیب وتشغیل التجھیزات المیكانیكیة الخاصة:10

1-10
 تركیب نافخ الھواء (Air Blower) بضغط (1 بار) وتدفق (6 م3/دقیقة) 

مع تقدیم وتركیب استطالة على شكل حرف ∩ (مع أنابیب فوالذ مزیبق 
وصمام عدم رجوع وكل مایلزم العمل من أكسسوارات).

1عدد

تركیب جھاز خلط الشبھ وفق المواصفات الفنیة مع كل مایلزم العمل من 2-10
2عددأكسسوارات.

تركیب جھاز حقن الكلور ووفق المواصفات الفنیة مع كل مایلزم العمل من 3-10
2عددأكسسوارات.

11
تقدیم وتركیب محرك كھربائي باستطاعة مناسبة لمضخة الغسیل مع قطع 

الغیار والصیانة الالزمة للمضخة وتقدیم وتركیب سكر جارور وسكر عدم 
رجوع قطر 150 مم وكل ما یلزم.

1عدد

أعمال الدھان باإلیبوكسي الغذائي او العادي بسماكة 300 میكرون بعد الجفاف 12
مع كل مایلزم وفقا" للمواصفات الفنیة:

أعمال الدھان باإلیبوكسي الغذائي لألجزاء المالمسة للمیاه بسماكة 300 میكرون 1-12
205م2بعد الجفاف

أعمال الدھان باإلیبوكسي العادي في جمیع االماكن التي یطلبھا فریق المراقبة 2-12
205م2بسماكة 300 میكرون بعد الجفاف

مجموع تجھیز أعمال الطاقة الكھربائیة واألعمال المیكانیكیة

أعمال التوریدات ألعمال الطاقة الكھربائیة والتجھیزات المیكانیكیةرابعا"

آ. تورید أعمال الطاقة الكھربائیة:
تقدیم اللوحات الكھربائیة:

1
تقدیم لوحة تغذیة كھربائیة رئیسیة (شبكة - مجموعة) مع دارة المراقبة 

والتحكم بعمل قاطع التبدیل اآللي بتیار اسمي (1250 أمبیر/ 1250 أمبیر) 
مزودة بخمسة مخارج لزوم محطة ضخ الشمیطیة  وفقاً للمواصفات الفنیة

1عدد

 تقدیم لوحات كھربائیة ثانویة كل منھا لزوم التشغیل والحمایة والتحكم بعمل 2
مضخة أفقیة واحدة إقالع (ستار -دلتا) وفقا" للمواصفات الفنیة:

قابلة للتركیب على قاعدة بیتونیة لزوم المحطة الصافیة:1-2
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لزوم مضخة أفقیة (رفع 171 م غزارة 343م3/سا) استطاعة المحرك 1-1-2
1عدد(250 ك و)

لزوم مضخة أفقیة (رفع 125 م غزارة 210 م3/سا) استطاعة المحرك 2-1-2
2عدد110 ك و)

لزوم مضخة أفقیة (رفع 20 م غزارة 320 م3/سا) استطاعة المحرك 30 ك 2-2
2عددو) قابلة للتركیب جداریاً لزوم المحطة الخامیة

تقدیم لوحات كھربائیة  ثانویة جداریة لزوم التشغیل والحمایة والتحكم بعمل 3
التجھیزات المیكانیكیة  وفقا" للمواصفات الفنیة:

1عددلزوم ضاغط ھواء استطاعة (18.5 ك.و) إقالع (ستار- دلتا)1-3
1عددلزوم محركي خالطي الشبة ومحركي الحقن  إقالع مباشر2-3
1عددلزوم مضختي تعقیم إقالع مباشر3-3

تقدیم كابالت التغذیة والتحكم:

تقدیم كابالت مبرومة ثنائیة NYY شعري بمقاطعھا المختلفة وفقا" 1
للمواصفات الفنیة:

10م.طبمقطع (2×1.5 مم2) بین مضختي التعقیم واللوحات الثانویة الخاصة بھا1-1

بمقطع (2×2.5 مم2) بین اللوحة MC والمخرج المغذي لھا ضمن اللوحة 2-1
الرئیسیة

35م.ط

تقدیم كابالت مبرومة ثالثیة NYY شعري بمقاطعھا المختلفة وفقاً 2
المواصفات الفنیة:

بمقطع (3×6 مم2) كبلین بین علبة بواط محرك ضاغط الھواء واللوحة 1-2
الثانویة الخاصة بھ

40م.ط

بمقطع (3×10 مم2)كبلین بین علبة بواط محرك المضخة األفقیة في المحطة 2-2
الخامیة  واللوحة الثانویة الخاصة بھا

40م.ط

بمقطع (3×70 مم2)كبلین بین علبة بواط محرك المضخة األفقیة في المحطة 3-2
الصافیة ذات االستطاعة (110 ك.و)  واللوحة الثانویة الخاصة بھا

84م.ط

بمقطع (3×150 مم2)كبلین بین علبة بواط محرك المضخة األفقیة في المحطة 4-2
الصافیة ذات االستطاعة (250 ك.و) واللوحة الثانویة الخاصة بھا

36م.ط

تقدیم كابالت  مبرومة رباعیة NYY شعري بمقاطعھا المختلفة وفقاً 3
المواصفات الفنیة:

بمقطع (4× 1.5 مم2) بین محركي خالط الشبة ومحركي الحقن واللوحة 1-3
الثانویة الخاصة بھا

20م.ط

بمقطع (4× 4 مم2) بین اللوحة MH والمخرج المغذي لھا ضمن اللوحة 2-3
الرئیسیة

35م.ط

بمقطع (4× 16 مم2) بین اللوحة MA والمخرج المغذي لھا ضمن اللوحة 3-3
الرئیسیة

7م.ط

بمقطع ( 4×25 مم2 ) بین اللوحات (M'2 , M'1) والمخارج المغذیة لھا 4-3
ضمن اللوحة الرئیسیة

122م.ط

4
 تقدیم كابالت تغذیة مبرومة  أحادیةNYY  شعري  لزوم تأمین التغذیة 

الكھربائیة الرئیسیة (شبكة - مجموعة) بمقاطعھا المختلفة وفقاً للمواصفات 
الفنیة:

بمقطع (1× 150 مم2) لزوم تأمین خط النتر من مصدر الشبكة (مركز 1-4
التحویل)

40م.ط
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بمقطع (1× 240 مم2) لزوم تأمین خط النتر من مصدر  (مجموعة التولید 2-4
الكھربائیة)

10م.ط

بمقطع (1× 300 مم2) لزوم تأمین التغذیة بكبلین لكل فاز من مصدر الشبكة 3-4
(مركز التحویل)

240م.ط

بمقطع (1× 500 مم2) لزوم تأمین التغذیة بكبلین لكل فاز من مصدر  (مجموعة 4-4
التولید الكھربائیة)

60م.ط

تقدیم كابالت تحكم مبرومة NYY  شعري مع الحساسات الالزمة وفقا" 5
للمواصفات الفنیة:

بمقطع (2× 2.5 مم2) لزوم نقل إشارة الـ PT100 لمحركات المضخات 1-5
80م.طاألفقیة في كل من محطتي الصافیة والخامیة

بمقطع (5× 1.5 مم2) مع 8 حساسات لزوم مانع الدوران على الناشف 2-5
20م.طلمحركي خالطي الشبة ومحركي الحقن
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بمقطع (5× 2.5مم2) مع 8 حساسات لزوم مانع الدوران على الناشف والتحكم 3-5
70م.طبمنسوب الخزان  لمحركات المضخات األفقیة في المحطة الخامیة

بمقطع (7× 2.5مم2) مع 12 حساس لزوم مانع الدوران على الناشف والتحكم 4-5
60م.طبمنسوب الخزان  لمحركات المضخات األفقیة في المحطة الصافیة

ب. تورید التجھیزات المیكانیكیة
تقدیم مضخات أفقیة مع محركاتھا الكھربائیة:1

1-1
تقدیم مضخات أفقیة غزارة 320 م3/سا عند رفع 20 م مع محركاتھا ا 

لكھربائیة استطاعة 30  كیلو واط وفق المواصفات الفنیة (لمحطة المیاه 
الخامیة)

2عدد

1-2
تقدیم مضخات أفقیة غزارة 210 م3/سا عند رفع 125 م ذات دفع جانبي 
مع محركاتھا الكھربائیة استطاعة 110  كیلو واط وفق المواصفات الفنیة 

(لمحطة المیاه الصافیة)
2عدد

تورید التجھیزات المیكایكیة الخاصة:2
1عددتقدیم سكر جارور قطر 350 مم ضغط 10/16 بار1-2
1عددتقدیم سكر جارور قطر 300 مم ضغط 10/16 بار2-2
4عددتقدیم سكر جارور قطر 250 مم ضغط 16/25 بار3-2
6عددتقدیم سكر جارور قطر 250 مم ضغط 10/16 بار4-2
3عددتقدیم سكر جارور قطر 200 مم ضغط 10/16 بار5-2
3عددتقدیم سكر جارور قطر 150 مم ضغط 6 بار (لزوم الفالتر الرملیة)6-26/10
1عددتقدیم  سكر جارور قطر 100 مم ضغط 10/16 بار7-2

تقدیم سكر عدم رجوع (من النوع النابضي الصامت) قطر 250 مم ضغط 8-2
8عدد16 بار

2عددتقدیم وصلة فك وتركیب قطر 250 مم ضغط 16/25 بار9-2
1عددتقدیم وصلة فك وتركیب قطر 250 مم ضغط 10/16 بار 10-2

2عددتقدیم مصفاة حرفY قطر 250 مم على خط السحب لخزان المیاه الصافیة3
تورید التجھیزات المیكانیكیة الخاصة:4

1-4
تقدیم نافخ الھواء (Air Blower) بضغط (1 بار) وتدفق (6 م3/دقیقة) مع 

تقدیم وتركیب استطالة على شكل حرف ∩ (مع أنابیب فوالذ مزیبقة وصمام 
عدم رجوع وكل مایلزم العمل من أكسسوارات).

1عدد

تقدیم جھاز خلط الشبھ وفق المواصفات الفنیة مع كل مایلزم العمل من 2-4
2عددأكسسوارات.

تقدیم جھاز حقن الكلور ووفق المواصفات الفنیة مع كل مایلزم العمل من 3-4
2عددأكسسوارات.

مجموع أعمال التوریدات للطاقة الكھربائیة والتجھیزات المیكانیكیة

أعمال الرافعات  الیدویة بجنزیر على عربة بلنك استطاعة (3طن و 1.5 خامسا"
طن)   مع كافة ملحقاتھا حسب المواصفات الفنیة:

1
تقدیم وتركیب رافعة یدویة بجنزیرعلى عربة بلنك استطاعة (1.5 طن) متحركة على جسر معدني 

مقطع حرف I مع كافة ملحقاتھا
Manual Geared Trolley & Manual Chain Hoist Capacity 1.5Ton 

1عدد

2
تقدیم وتركیب رافعة یدویة بجنزیرعلى عربة بلنك استطاعة (3 طن) متحركة على جسر معدني 

مقطع حرف I مع كافة ملحقاتھا
Manual Geared Trolley & Manual Chain Hoist Capacity 3Ton 

1عدد

المجموع األعمال للروافع الیدویة

أعمال التشغیل التجریبي ألداء التجھیزات والمضخات األفقیة وتجھیزاتھا سادسا"
3یومالمیكانیكیة ولوحاتھا الكھربائیة حسب المواصفات الفنیة

المجموع ألعمال التشغیل التجریبي

11



المجموع اإلجمالي لألعمال والتوریدات

11


