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األعمال المدنیة

1

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 وفي جمیع األماكن 

التي یطلبھا فریق المراقبة

1160م3

تقدیم وفرش البحص العدسي وردمیات منتقاة وبقایا مقالع مع كل مایلزم وفي 2
600م3جمیع األماكن التي یطلبھا فریق المراقبة

أعمال تكسیر من مختلف األنواع وفي جمیع األماكن التي یطلبھا فریق 3
1م3المراقبة

أعمال تقدیم وتنفیذ البیتون من مختلف األنواع:
2م3بیتون نظافة عیار 150كغ/م43

بیتون عادي عیار 250كغ/م3 بالقالب لجدران الریكارات مع األرضیات 5
والدعمات وفي جمیع األماكن التي یطلبھا فریق المراقبة

28م3

بیتون مسلح عیار 350كغ /م3 القالب مصبوب بالمكان أو مسبق الصنع مع 6
8م3مواد ملدنة ألسقف الریكارات وفي جمیع األماكن التي یطلبھا فریق المراقبة

طینة داخلیة بالقدة على وجوھین لزوم الریكارات مع كل مایلزم وفي جمیع 7
90م2األماكن التي یطلبھا فریق المراقبة

تقدیم وتركیب األشغال المعدنیة من مختلف األنواع لزوم ساللم الریكارات 8
330كغوفي جمیع االماكن التي یطلبھا فریق المراقبة مع كل ما یلزم

9
استعادة السطوح من كافة األنواع مع تقدیم المجبول اإلسفلتي بسماكة 6 سم 
بما فیة تقدیم وتنفیذ بالط ارصفة واطاریف مع الطبقات الالزمة تحتھا(حفر 

– بیتون بأنواعھ – تسویة -........الخ)  مع كافة ملحقاتھا
700م2

10
تقدیم ونقل وتركیب قساطل بولي اتیلین عالي الكثافة مع القطع الخاصة 

بقطر 125 مم ضغط 16بار مھما تكن نوعیة الوصالت وكافة 
االكسسوارات الالزمة مع كل ما یلزم

1170م.ط

11
إجراء تجربة الضغط على الخطوط المنفذة والقائمة مھما كان نوعھا مع 

مراقبة التسربات على طول مسار جمیع الخطوط الجدیدة والقدیمة مع كل 
مایلزم

1مقطوع

تنفیذ عملیة غسیل الخطوط القدیمة والجدیدة مھما كان نوعھا وتعقیمھم 12
1مقطوعحسب المواصفات الفنیة مع كل مایلزم

13

تقدیم وتركیب األعمال الفوالذیة وفلنجات من الفوالذ األسود والقطع الخاصة 
الالزمة للریكارات وعند التقاطع مع العبارات وفي جمیع األماكن الذي 

یطلبھا فریق المراقبة مع كل مایلزم لذلك من تجھیزات واكسسوارات 
وتوصیالت وفق المخطط التصمیمي المرفق ووفق الكمیة المبینة بالكشف 

التقدیري

920كغ

  الكشف التقدیري االجمالي 
مشروع تأھیل وتمدید خط تزوید بالمیاه مع كافة ملحقاتھ لبلدة الشمیطیة 

في الریف الغربي بمحافظة دیر الزور

2



14

تقدیم ونقل وتركیب سكورة بأنواعھا جارور وعدم رجوع وغسیل ووصالت 
فك وتركیب بأقطار مختلفة بما فیھ تقدیم وتركیب االكسسوارات من الفونت 
المرن مع الملحقات مع البراغي والعزقات والجوانات وتأمین توصیلھ مع 

التجھیزات القدیمة مع كافة ملحقاتھ بضغط 10/16 بار (لخطوط المیاه)

تقدیم وتركیب سكورة جارور  بضغط 10/16 بار بقطر200 مم مع كل 14-1
2عددمایلزم

تقدیم وتركیب سكورة جارور  بضغط 10/16 بار بقطر 125 مم مع كل 14-2
3عددمایلزم

1عددتقدیم وتركیب سكورة غسیل  بضغط 10/16بار بقطر 80 مم مع كل مایلزم14-3

تقدیم وتركیب سكورة عدم رجوع  بضغط 10/16 بار بقطر125 مم او  200 مم مع 14-4
2عددكل مایلزم

تقدیم وتركیب وصلة فك وتركیب بضغط 10/16 بار بقطر 200 مم مع كل 14-5
2عددمایلزم

تقدیم وتركیب وصلة فك وتركیب بضغط 10/16 بار بقطر 125 مم مع كل 14-6
4عددمایلزم

تقدیم وتركیب وصلة فك وتركیب بضغط 10/16 بار بقطر 80 مم مع كل 14-7
1عددمایلزم

2عددتقدیم وتركیب عداد توربیني نوع فولتمان  بقطر  125 مم او 200مم14-8

15
إصالح خط میاه وخطوط متعارضة من جمیع األنواع مھما یكن قطر ومادة 
القسطل ونوعیة الوصل بطول 2 م على األكثر (بما فیھا خط البولي اتیلین 

القائم)
5عدد

وصل خط قائم وخط جدید مھما یكن قطر ومادة القسطل ونوعیة الوصل 16
5عددبطول 2 م على األقل مع كل مایلزم

تقدیم ونقل وتركیب أغطیة بالستیكیة مقواة بألیاف زجاجیة 80*80 سم مع 17
6عددكافة ملحقاتھا

45یوم استئجار آلیة لفریق المراقبة على تنفیذ المشروع 18
المجموع اإلجمالي لألعمال المدنیة
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