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استمارة ضمان العطاء
أستمارة تقديم العطاء
التاريخ :

/

2017/
رقم المناقصة 2017/2 :
رقم كتاب الدعوة :

الى  /و ازرة النفط /معهد التدريب النفطي/بغداد
نحن الموقعون في ادناه نعلن بأننا :
أ -نؤيد باننا قمنا بدراسة وتدقيق وثائق العطاء وال توجد لدينا أية تحفظات بصددها وبأي من التعديالت التي تمت بموجب
المادة ( )8من التعليمات لمقدمي العطاءات ........................
ب -نتقدم بعرضنا هذا لتنفيذ االشغال المبينة الحقا وبموجب ما هو محدد في وثائق العطاء ..........................
..............................................................................................................
......................................................
ج -السعر الكلي لعطائنا بعد أستثناء أي من الحسومات الواردة في عطائنا والمبينة في الفقرة (د) أدناه يبلغ............

...............................................................................................................
.......................................................
د -الحسومات الواردة في عطائنا وطريقة تطبيقها هي كما مبين أدناه ...............................................
..............................................................................................................
....................................................
هـ -يكون عطاؤنا نافذا لمدة ( )120يوم مائة وعشرون يوما من التاريخ النهائي المحدد لتسليم العطاء في وثائق العطاء ويبقى
ملزما لنا ومقبوال منا الى حين انتهاء فترة نفاذه .
و -في حالة قبول عطائنا نتعهد بتقدي م ضمان حسن االداء المشار اليه في وثائق العطاء و الحضور لتوقيع العقد بموجب
التوقيتات المحددة بالفقرتين ( 2-40و ) 1 -41من التعليمات لمقدمي العطاءات  ،وفي خالف ذلك تطبق بحقنا أحكام
الفقرة ( )2-41من التعليمات لمقدمي العطاءات.
ز -نؤكد باننا وأي من مقاولينا ال ثانويين  ،أو المجهزين الي جزء من العقد نحمل او سوف نحمل جنسيات من الدول المؤهلة
وبموجب احكام الفقرة ( )2 -4من التعليمات لمقدمي العطاء .
ح -نؤكد بعدم وجود أي تضارب في المصالح لنا وال ألي من مقاولينا الثانويين والمجهزيين الي جزء من العقد المشار اليها
بالفقرة ( )3-4من التعليمات لمقدمي العطاء .
ط -نؤكد عدم مشاركتنا بأي عطاء أخر عدا عطائنا هذا بأية صفة كانت لمقدم العطاء أو مقاول ثانوي  ،عمال باحكام الفقرة
( )3-4من التعليمات لمقدمي العطاء ،عدا العطاءات البديلة المقدمة من قبلنا بموجب المادة  13من التعليمات لمقدمي
العطاء
ي -نؤكد عدم صدور أي قرار من و ازرة التخطيط او اي جهة اخرى معتمدة قانونا ملزمة لدولة العراق تتضمن عدم اهليتنا أو
الوضع بالقائمة السوداء بحقنا وبحق أي من مقاولينا الثانويين أو مجهزينا ألي جزء من العقد  ،كذلك عدم صدور أي قرار
من االمم المتحدة  /مجلس االمن بهذا الصدد .
ك -نؤكد بأننا لسنا جهة حكومية  /أو نحن جهة حكومية ملبية للمتطلبات المحددة في الفقرة

( )5-4من التعليمات لمقدمي

العطاءات .

ل -نبين بأننا قمنا بدفع  /أو سندفع العموالت  ،الهداية أو االجور ذات العالقة بإجراءات التقاعد أو تنفيذ العقد .

اسم المستلم

العنوان

السبب

المبلغ

( اذا لم يتم الدفع او لن يتم الدفع ألي احد يتم تأشير اليوجد )
م -نحن ندرك بأن هذا العطاء وقبولكم التحريري له بموجب كتاب خطاب القبول (االحالة) الذي سيصدر الحقا سيكون بمثابة
عقد ملزم بيننا لحين أعداد صيغة عقد رسمي و إبرامه (وفي حال نكولنا عن توقيع العقد فنحن ملزمين بتحمل التبعات
القانونية والمالية التي تترتب بذمتنا ج ارء ذلك وحسب االحكام المهنية بهذا الشأن المنصوص عليها في التشريعات القانونية
الخاصة بالتعاقدات الحكومية واالجراءات الخاصة بذلك في احكام هذه الوثيقة).
ن -ونحن ندرك بأنكم غير ملزمين بقبول أوطأ العطاءات أو أي عطاء أخر مستلم من قبلكم .
س-ونتعهد باتخاذنا اإلج ارءات كافة لضمان أن أي من منتسبينا أو أي شخص يعمل لصالحنا سوف لن يقوم بأي ممارسة
للرشوة .
أسم مقدم العطاء :

أسم المخول لتوقيع العطاء نيابة عن :

المنصب:

التوقيع :

مؤرخ في:

/

2017/

ملحق العطاء

جداول بيانات تعديل األسعار
(غير مطلوب)

في الجداول (أ) (,ب) ( ,ج) المدرجة الحقا على مقدم العطاء أن يحدد األتي:

(أ) مبلغها بالعملة العراقية الواجبة الدفع.
(ب) المصادر المقترحة والقيمة األساسية والمؤشرات لهذه المكونات بالعمالت المختلفة.
(ج) الثقل المقترح لكل مكون بالعملة العراقية واالجنبية الواجبة الدفع.
(د) معامل التحويل المعتمد إلغراض تحويل المبالغ الى العملة الألجنبية في العقود الكبيرة والمعقدة  ,قد يتطلب
أستخدام عدة معادالت لتعديل االسعار و حسب طبيعة فقرات األشغال.

جدول (أ) _الدفع بالعملة العراقية

رمز المؤشرات

وصف

مصدر كلفة

القيمة

المبلغ بعملة

ثقل المكونات

لمكونات كلفةالفقرة

المؤشرات

المؤشرات

األساسية و

مقدم العطاء

المقترح من قبل
مقدم العطاء

التاريخ
أ=

ب=
ج=
د=
ه=

المجموع

1

جدول(ب) -الدفع بالعملة األجنبية(غير مطلوب)

رمزززز مؤشزززرات وصززززززززززززززززززززززززف مصززززززززززززززززززززززززززززدر القيمززززززززززززززززززززززززة المبلزززغ بعملزززة المبلغ بالعملزة ثقززل المكونززات
مكونزززات كلفزززة المؤشرات
الفقرة

كلفةالمؤشرات

األساسززززززززية و مقدم العطاء
التا ريخ

األجنبيزززززززززززززززززززة المقتزززززرح مزززززن
الواجبة الدفع

قبززززززززل مقززززززززدم
العطاء

أ=
ب=
ج=
د=
ه=
المجموع

1

جدول (ج)  :خالصة عمالت الدفع(غير مطلوب)

البديل ( أ )  :في حالة كون العطاء بالعملة العراقية لجزء من العمل  (.......................ادخل اسم الجزء من االشغال)

اسم عملة
الدفع

(أ)

(ب)

(جـ)

(د)

مبلغ العمله االجنبيه

نسبةالتحويل (الدينار

المقابل بالدينار

نسبة ماتمثله من صافي

مقابل ماتمثله وحدة
العمله االجنبيه)

أ xب

مبلغ العطاء
*100جز

.

صافي مبلغ العطاء
العملة العراقية
1.00
العملة األجنبية
رقم ()1
العملة األجنبية
رقم()2
العملة االجنبيه
رقم ()3
صافي مبلغ
العطاء
مبلغ االحتياط
بالعمله العراقيه
مبلغ العطاء

100.00

جدول  :خالصة عمالت الدفع (غير مطلوب)

البديل ( ب)  :في حالة الدفع بعدة عمالت ( بموجب الفقرة ( )1-15من التعليمات لمقدمي العطاءات )

خالصة الدفع بالعمالت  (........................:أدخل أسم الجزء من االشغال المشموله بذلك)

اسم العملة
العمله العراقية
العمله االجنبية ()1
العمله االجنبية ()2
العملة االجنبية ()3

المبلغ المطلوب دفعه بموجب العطاء

جداول الكميات

مناقصة رقم ()2017/2
(اكمال اعمال انشاء بناية االدارة/عمادة المعهد)

جدول الكميات الخاص بأكمال أعمال انشاء بناية االدارة
جدول رقم ()1
ت

وصف الفقرة

الوحدة

الكمية

االعمال المدنية:
-1

تجهيز مواد والقيام بأعادة تأهيل الجزء المتضررمن الشرفة الجنوبية والشمالية
لسقف الطابق االرضي مع الجسورمع كل ما يتطلبه العمل وحسب المواصفات
القياسية وتوجيهات المهندس المشرف وحسب التفاصيل التالية:
-1
-2

-3

-4
-5
-6

القيام بالتكسير وصب اساس هيكل التدعيم باستخدام الكونكريت المسلح
بحديد التسليح قياس ()16ملم .
القيام بتدعيم جانبي البناية باستخدام هيكل حديدي حامل باستخدام حديد
نوع شيلمان قياس ()8أنج كل ()3م مع كل ما يتطلبه العمل من تثبيت
الهيكل في االرضية والسقف باستخدام قواعد من بليت معدني سمك
()2,5سم بابعاد ()30*30سم مع براغي تثبيت في السقف و براغي نوع
(انكربولت)في االساس .
القيام بالتكسير ورفع الجزء المتضرر من السقف والجسور والجدار مع
كافة ملحقاته واعادة الصب والتسليح والبناء وحسب توجيهات المهندس
المشرف.
القيام برفع قوالب الخشب الموجودة في الموقع مع تفكيكها وتسليمها الى
المعهد مع تنظيف الموقع ورفع االنقاض.
القيام بأعادة بناء الجدران المتضررة في الطابق االرضي واالول بأستخدام
الطابوق ومونة السمنت والرمل .
القيام بصيانة كافة شبكات المجاري التابعة الى البناية مع تجهيز مكائن
لسحب المياه(ساحبة وصاروخية) مع كل ما يتطلبه العمل من استبدال كافة
االجزاء التالفة باخرى جديدة.

-2

تجهيز مواد والقيام بصب الجسور الحاملة والسقوف والمردات باستخدام
الكونكريت المسلح باستخدام السمنت المقاوم والرمل والحصو
بنسبة()4:2:1علما ان سمك صبة السقف التقل عن ()15سم مع كل ما يتطلبه
العمل وحسب المخطط و توجيهات المهندس المشرف

-3

تجهيززز مززواد والقيززام بصززب السززملم التابعززة للبنايززة مززع كافززة ملحقاتهززا مززن اسززس
ومززردات ووصززحون و باسززتخدام الكونكريززت المسززلح مززع كززل مايتطلبززه العمززل
وحسب التفاصيل التالية و المخططات وتوجيهات المهندس المشرف:
 -1سملم المدخل مقوسة بشكل دائري.
 -2سملم مخارج الطواريء ابعاد الباية ()4*0,30م .
 -3سملم الخدمة ابعاد الباية ()1,25*0,30م .
 -4السلم الرئيسي في الطابق االرضي .

المجموع للجدول رقم ()1

م3

60

م.ط

150

جملة

جملة

جملة

جملة

جملة

جملة

جملة

جملة

م3

م3

260

15

السعر رقما
وكتابة

المبلغ لمجموع الفقرة رقما
وكتابة

جدول الكميات الخاص بأكمال أعمال انشاء بناية االدارة
جدول رقم ()2
ت

وصف الفقرة

-4

تجهيززز مزززواد والقيزززام بأنشزززاء سزززاقية عنزززد المماشزززي الخارجيزززة للبنايزززة وحسزززب
المواصفات القياسية وتوجيهات المهندس المشرف و التفصيل التالي :

-5

 -1القيام بصب سنادين محاذيزة لواجهزة البنايزة علمزا ان السزنادين تكزون بشزكل
سززاقية كونكريتيززة باسززتخدام كونكريززت مسززلح بززال( )B.R.Cابعززاد المقطززع
الزززداخلي لهزززا ()60*50سزززم وسزززمك الجزززدار ()12سزززم مزززع عمزززل صزززبات
كونكريتيزززة بطزززول ()30سزززم كزززل ()3م مزززع تثبيزززت داخلهزززا براغزززي نزززوع
( )angor boltمع حديد تسليح قياس ()12ملم وبنفس عرض الساقية مع
طززمء السززنادين مززن الززداخل باسززتخدام الفمنكززوت علمززا ان ارتفززاع السززاقية
()75سم
 -2القيزام بزدفن السزواقي وسزنادين المززدخل بطبقزة مزن الززميج النظيزف وبسززمك
اليقل عن ()30سم .
 -3القيززام بزراعززة شززتمت مززن نباتززات دائمززة الخضززرة بأرتفززاع ال يقززل عززن
()1,5م.
القيام بدفن االرضيات بالسبيس مع الحدل علما انزه يزتم الحزدل كزل ()50سزم مزع
كل ما يتطلبه العمل وحسب المواصفات القياسية وتوجيهات المهندس المشرف .

الوحدة

الكمية

م.ط

150

م3

70

عدد

1000

م3

115

-6

تجهيززززز مززززواد والقيززززام بصززززب االرضززززيات باسززززتخدام الكونكريززززت المسززززلح
بالـ( )B.R.Cباستخدام االسمنت المقاوم والرمزل والحصزو بنسزبة()4:2:1علمزا
ان سززمك الصززبة ()10سززم مززع عمززل مفاصززل تمززدد كززل ()4م مززع كززل مززا يتطلبززه
العمل من فرش طبقة من النايلون قبل القيام بأعمال الصب وحسزب المواصزفات
القياسية وتوجيهات المهندس المشرف

م2

-7

تجهيززز مززواد والقيززام ببنززاء الجززدران باسززتخدام الطززابوق ومونززة السززمنت والرمززل
علما ان سمك الجدار ()24سم شامم السعر تثبيت زوايا من الحديد قياس()3أنج
فوق فتحات االبواب والشبابيك مع كل ما يتطلبه العمزل مزن صزب صزبة البزادلو
للطابق االرضي قبل القيام باعمال البناء وحسب توجيهات المهندس المشرف.

م3

-8

تجهيزموادوالقيام بتسطيح سقف البناية باستخدام الشتايكر بابعاد()80*80سم مع
كل مايتطلبه العمل من فرش طبقة من الزفت واللباد وتراب التهوير مع خبن
الحافات باستخدام مونة السمنت والرمل مع درزوكوي المفاصل والحافات
باستخدام الماستك مع كل مايتطلبه العمل من التسريح على الميل المطلوب
وتجهيز وتثبيت مرازيب عدد( )10مع كافة ملحقاته من عكوس وتقاسيم
وتوصاالت وحسب توجيهات المهندس المشرف.

-9

تجهيز مواد والقيام بلبخ ونثر جدران الستارة والبيتونة وسقوف الممرات
الخارجية باستخدام مونة السمنت والرمل بنسبة( )3:1مع عمل حافات بعرض
()5سم حول فتحات االبواب والشبابيك واالركان مع الطمء بالبوية كل مايتطلبه
العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف

م2

-10

تجهيز مواد والقيام بتطبيق االرضية للغرف بالكاشي الموزائيك قياس
()40*40سم مع كل مايتطلبه العمل من التثبيت الجيد باستخدام مونة السمنت
والرمل وشربته المفاصل باستخدام السمنت االبيض والغبرة والجلي الموقعي
للكاشي مع التنظيف الجيد ونقل االنقاض الى خارج الموقع وحسب المواصفات
القياسية وتوجيهات المهندس المشرف.

م2

م2

430

53

1300

1250

2000

السعر رقما
وكتابة

المبلغ لمجموع الفقرة رقما
وكتابة

المجموع للجدول رقم ()2

جدول الكميات الخاص بأكمال أعمال انشاء بناية االدارة
جدول رقم ()3
الوحدة

ت

وصف الفقرة
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تجهيز مواد والقيام بتطبيق ارضيات مدخل البناية وممرات الطابق االرضي
واالول باستخدام المرمر وبسمك ال يقل عن ( )3سم من اجود االنواع باستخدام
مونة السمنت والرمل باستخدام مادة الـ ( )SBRشامم السعر الجلي الموقعي
مع التلميع لمرضيات وحسب وتوجيهات المهندس المشرف

م2

-12

تجهيز مواد والقيام بتثبيت سيراميك نوع (حجري) لجدران ممرات الطابقين
االرضي واالول والكافتريا والمصلى ومن اجود االنواع وبسمك اليقل عن ()8
ملم و باستخدام مونة السمنت والرمل باستخدام مادة الـ ( )SBRمع الدرز
وحسب توجيهات المهندس المشرف.

م2

-13

تجهيز مواد والقيام بتثبيت االزارة لجدران الغرف بارتفاع ()10سم مع الدرز
والتلميع و باستخدام المرمرمن نفس مواصفات المرمر المستخدم في فقرة
االرضيات و باستخدام مونة السمنت والرمل باستخدام مادة الـ ()SBR
وحسب توجيهات المهندس المشرف .

م.ط

-14

تجهيز مواد والقيام بتغليف كافة السملم الموجودة في البناية بأستخدام المرمر
من اجود االنواع باستخدام مونة السمنت والرمل و مادة الـ ( )SBRمع الدرز
والتلميع شامم السعر تثبيت اشرطة لمنع االنزالق لكل باية وحسب المواصفات
القياسية وتوجيهات المهندس المشرف .

م2

-15

تجهيز مواد والقيام بتثبيت سقف ثانوي نوع جبسن بورد او االيكوستك للغرف
بابعاد ()60*60م مع كافة ملحقاته وعلى االرتفاع الذي يحدده المهندس
المشرف شامم السعر تثبيت هيكل معدني مغلون قبل القيام بتثبيت السقف مع
تثبيت سحبة جبسية بعرض ()7سم بين السقف والجدارمع الطمء بالبوية
وحسب المواصفات القياسية .

-16

تجهيز المواد والقيام بتثبيت سقف الثانوية نوع ديكور لممرات الطابق
االرضي واالول ومدخل البناية وسقوف الكافيتيريا وغرفة العميد وقاعة
الرواتب من (الواح جبسية والواح بمستيكية ملونة مع نقشات من الخشب
بأشكال هندسية او نباتية ) ومن منشأ جيد جدا شامم السعر مع وضع سحبات
جبسية ضمن اجزاء السقف الثانوي شامم السعر الطمء بالصبغ البمستيكي
للسقف و حسب المخططات والمواصفات القياسية وتوجيهات المهندس(.علما ً أن
السمنت يثبت بأستخدام هياكل معدنية مغلونة)

م2

الكمية

500

600

300

100

2000

م2

500

-17

تجهيز مواد والقيام ببياض الجدران من الداخل بالجص العادي والفني مع كل
ما يتطلبه العمل وحسب المواصفات القياسية وتوجيهات المهندس المشرف

م2

1300

-18

تجهيز مواد والقيام بطمء الجدران باستخدام صبغ طبقة بنتميت مع البوية
ثمثة طبقات مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف.

م2

1500

السعر رقما
وكتابة

المبلغ لمجموع الفقرة رقما
وكتابة

مجموع جدول رقم ()3

جدول الكميات الخاص بأكمال أعمال انشاء بناية االدارة
جدول رقم ()4
ت

وصف الفقرة
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اعمال تجهيز مواد والقيام باعمال تثبيت قواطع وابواب وشبابيك من االلمنيوم
من منشا جيد مع كافة الملحقات من كيلون ونرمادات ومخمد هدروليك ومن
مناشئ جيدة علما ان القاطع يحتوي على الواح من الفايبر المقاوم للرطوبة
بسمك ()10ملم في الجزء السفلي للقاطع و زجاج مضلل في الجزء العلوي له
يثبت بصورة جيدة في القاطع وحسب ما مدرج ادناه والمواصفات القياسية
وتوجيهات المهندس المشرف :
 -1قواطع المنيوم مع كافة ملحقاتها .
 -2ابواب فردة واحدة بأبعاد ()2,1*1م مع كافة ملحقاتها .
 -3ابواب فردتين بأبعاد ()2,1* 1,8م مع كافة ملحقاتها.
 -4شباك المنيوم بأبعاد ()2*2م تحتوي على فردة متحركة عدد()2لكل شباك
بابعاد ()1*0,5م مع كافة ملحقاته .
 -5شباك المنيوم بابعاد ()2*1م يحتوي على فتحة بابعاد ()90*30سم تفتح
بشكل مستعرض.

الوحدة

م2

الكمية

1200

السعر رقما
وكتابة

المبلغ لمجموع الفقرة رقما
وكتابة

المجموع لجدول رقم ()4

جدول الكميات الخاص بأكمال أعمال انشاء بناية االدارة
جدول رقم ()5
ت

وصف الفقرة
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تجهيززز مززواد والقيززام بأنشززاء الحمامززات الموجززودة فززي البنايززة ويتضززمن العمززل
الفقرات التالية:
 -1تثبيززت سززيراميك للجززدران مززن اجززود االنززواع باسززتخدام مونززة السززمنت
والرمل مع درز المفاصل بمونة السمنت االبيض .
 -2القيام بتطبيق االرضية باستخدام البورسلين الخشن نزوع حامضزي وبسزمك
اليقل عن ()10ملم وباستخدام مونة السمنت والرمل.
 -3تجهيزز مزواد والقيززام بتأسزيس وربززط وفحزص شزبكة المززاء الصزافي (الحززار
والبززارد) مززع كافززة ملحقاتهززا مززن (عكززوس وتقاسززيم ووتوصززاالت )شززامم
السعر التكسير لمرضية والشارع مع صب الحفر بمونزة السزمنت والرمزل
وحسب القياسات والمواصفات التالية:
انابيب ابمستك قياس ()2/1انج (للشبكات الداخلية للحمام).
أ-
ب -انابيب بمستك قياس ()1انج (للشبكات الداخلية للحمام).
ت -انابيب حديد مغلون قياس ()1انج (للشبكات الخارجية للحمام).
-4
-5
-6
-7
-8

-9

القيزام بتثبيزت مقاعزد شزرقية مزع كافززة ملحقاتهزا مزن خززان وانابيزب واقفززال
والتثبيت الجيد.
.القيام بثتبيت مقاعد غربية مع كافة ملحقاتها ومن اجود االنواع.
القيززام بتثبيززت مغسززلة مززع كافززة ملحقاتهززا مززن خمطززات وصززوندات واقفززال
والتثبيت الجيد على الجدار .
القيززام بتثبيززت سززنك ذو جنززاحين يثبززت داخززل كززاونتر المنيززوم يحتززوي علززى
مجرات وابواب ومن اجود االنواع مع كافة ملحقاتزه مزن انبزوب تصزريف
وخمط مع كل مايتطلبه العمل من الربط مع شبكة الماء (الحار والبارد).
القيززام بتثبيززت قواطززع ( )p.v.cلززون ابززيض بارتفززاع ()2,1سززم مززع كززل
مايتطلبه العمل من التثبيت باالرضية والجزدران علمزا ان القواطزع تحتزوي
علززززى ابززززواب بابعززززاد() 2*0.8م مززززع كافززززة ملحقاتهززززا مززززن (نرمززززادات
وكيلونززات)يحتوي علززى قفززل يززتم اسززتعماله مززن الززداخل فقززط علمززا ان عززدد
االبواب(  ) 18وابواب من نفس المواصفات المذكورة وبابعاد()2.1*1م
عدد()3
تجهيززز مززواد والقيززام بتثبيززت سززاحبات سززقفية (تثبززت فززي السززقف الثززانوي)
قياس () 4انج مع كزل مايتطلبزه العمزل مزن تثبيزت شزبكة التهويزة باسزتخدام
انابيب معدنية مرنة مع التثبيت الجيزد مزع تثبيزت سزاحبة صزناعية خارجيزة
قياس ()12أنزج عزدد ( )2لكزل حمزام تزرتبط مزع شزبكة التهويزة مزع كزل مزا
يتطلبه العمل من الربط مع كافة التأسيسات الكهربائية

الوحدة

الكمية

م2

200

م2

80

م.ط

200

م.ط

100

م.ط

100

عدد

14

عدد

5

عدد

15

عدد

1

م2

100

عدد

16

السعر رقما
وكتابة

المبلغ لمجموع الفقرة رقما
وكتابة

المجموع لجدول رقم ()5

جدول الكميات الخاص بأكمال أعمال انشاء بناية االدارة
جدول رقم ()6
ت

وصف الفقرة
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تجهيز مواد والقيام بانشاء وتثبيت انارة السقف (انارة طبيعيزة  )SKYLIGHTفزي
البنايززة (قبززة مضززلعة) وجززدران البنايززة المقوسززة والجززدران الداخليززة للحمامززات
وشبابيك الحمامات وحسب المخططات وتوجيهات المهنزدس المشزرف ويتضزمن
العمل التفاصيل التالية:

-22

الوحدة

م2

الكمية

200

 -1القيام بتثبيت هيكل معدني شامم السعر طمء المسزقف بالرادليزت والبويزة
ثمثة طبقات علما ان هيكل الجزدران يحتزوى علزى اضزمع تقويزة مزدوجزة
من كم الجهتين و حسب التفاصيل الواردة في المخطط .
 -2تثبيت زجاج مزدوج مضلل سمك اليقل عزن ()10ملزم ومزن اجزود االنزواع
مززع كززل مايتطلبززه العمززل مززن تثبيززت ماسززكات مززع ملززئ المفاصززل باسززتخدام
االشرطة المطاطية والسلكون .
 -3تثبيت طابوق زجاجي ومن اجود االنواع مع كل مايتطلبه العمل من وضزع
ماسكات مع ملئ المفاصل باستخدام مواد اممئية مناسبة للطابوق الزجاجي
 -4القيام بتجهيز ونصب ساحبات صناعية قيزاس ()60*60سزم عزدد ( )6عنزد
جوانب المسقف مع كل ما يتطلبه العمل من تثبيت دكتزات بقطزر ()6انزج و
اطار وسقيفة معدنية ومشبك معدني (كرل) في واجهة الساحبات مزع كافزة
التأسيسات الكهربائية للساحبات .
واجهات البناية الجديدة:
 -1تجهيز مواد والقيام بتغليف واجهات البناية باستخدام الحجر نوع سيناو او
حمن مع كل مايتطلبه العمل من تكوير وعمل الكوبلن للحافات مع تلميع
وطمء الواجهة بمواد من اجود االنواع وحسب الشكل والترتيب الوارد في
المخططات وحسب المواصفات القياسية وتوجيهات المهندس المشرف.
 -2القيام بتثبيت اقواس معدنية باستخدام شيلمان قياس ( )4انج مع تغليف
االقواس بمشبك من الهايرب مع التشميع بمونة السمنت والرمل مع كل
مايتطلبه العمل من تثبيت االقواس في االرضية والسقف باستخدام بليت
سمك اليقل عن ()1سم شامم السعر الطمء بالرادليت والبوية ثمث
طبقات وحسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف.

-23

تجهيز مواد والقيام بتثبيت ابواب زجاجية رئيسية منزلقة (سميد) متحسس يفتح
اوتوماتيكيا ً مع كافة ملحقاته بأستخدام الزجاج المقسى وبسمك ال يقل عن ()1سم
وحسب المواصفات القياسية وتوجيهات المهندس المشرف.

-24

تجهيز مواد والقيام بتثبيت ابواب رئيسية متكونة من واجهة زجاجية تفتح يدويا"
تحتوي على باب متحركة مع كافة ملحقاته بأستخدام الزجاج المقسى وبسمك ال
يقل عن ()1سم وحسب المواصفات القياسية وتوجيهات المهندس المشرف
وحسب التفصيل التالي:
 -1واجهة زجاجية بابعاد ()2,5*3,5م تحتوي على باب بابعاد
()2,10*2م فردتين متحركة.
 -2واجهة زجاجية بابعاد ()2,5*2م تحتوي على باب بابعاد
()2,10*1,5م فردتين متحركة.

المجموع لجدول رقم ()6

م2

1000

م.ط

525

عدد

1

عدد

4

عدد

8

السعر رقما
وكتابة

المبلغ لمجموع الفقرة رقما
وكتابة

جدول الكميات الخاص بأكمال أعمال انشاء بناية االدارة
جدول رقم ()7
ت

وصف الفقرة

-25

تجهيز مواد والقيام بتثبيت محجرات السملم والشرفات الداخلية من االلمنيوم
والزجاج مع نقشات (بأستخدام الرمل) ومن اجود االنواع علما ان المحجر
بارتفاع ( )1,2م وحسب المواصفات القياسية وتوجيهات المهندس المشرف.

-26

تجهيز مواد والقيام بتثبيت ابواب صاج مع كافة ملحقاتها من االطار و نرمادات
والكيلون مع اقفال مزدوجة والزجاج مع مخمد هدروليكي من اجود االنواع مع
وضع (قبلمة) ذات نقشة حول فتحة الباب من الداخل والخارج شاممً السعر
الصبغ وحسب المواصفات القياسية و المخططات وتوجيهات المهندس المشرف
وحسب التفصيل التالي :

الوحدة

م.ط

عدد

الكمية

60

3

 -1باب بابعاد ( )2,10*2فردتين متحركة.
 -2باب بابعاد ()2,10*1م
عدد

-27

6

تجهيز مواد والقيام بتثبيت ابواب حديد كبس وجهين مع كافة ملحقاتها من
نرمادات وكيلونات مع سراقي مع زجاج مسلح مع التثبيت الجيد شامم السعر
الطمء بالرادليت والبوية ثمثة طبقات وحسب المخططات و المواصفات
القياسية وتوجيهات المهندس المشرف وكما يأتي :
 -1باب بأبعاد ()2,2*1م .
 -2باب بأبعاد ()2,2*1,5م فردة ونصف.

عدد

8

عدد

1

عدد

1

 -3باب بابعاد ()2,20*2م فردتين.
-28

تجهيز مواد والقيام بتثبيت كتائب مع التثبيت الجيد شامم السعر الطمء
بالرادليت والبوية ثمثة طبقات وحسب المخططات و المواصفات القياسية
وتوجيهات المهندس المشرف .

-29

تجهيز مواد والقيام بتثبيت ابواب حديد منزلقة بنفس نوع ومواصفات الكتائب
في الفقرة اعمه مع كافة ملحقاتها من سكة ومقابض مع منظومة ذات فتح وغلق
ميكانيكي (الفردتين تفتح وتغلق في ان واحد) مع التثبيت الجيد شامم العمل
تثبيت هيكل معدني مع تثبيت بليت سمك ()1ملم داخل الجدران الجانبية
لمبواب وبنفس ابعاد االبواب مع كل ما يتطلبه العمل من الطمء بالرادليت
والبوية ثمثة طبقات وحسب المخططات و المواصفات القياسية وتوجيهات
المهندس المشرف وكما يأتي:

م2

300

 -1أبواب منزلقة بأبعاد ( )2,5*3م فردتين متحركة.

عدد

4

 -2أبواب منزلقة بأبعاد ( )2,5*2م فردتين متحركة .

عدد

4

عدد

4

 -3باباب بابعاد ()2,5*1,5م فردة متحركة.

السعر رقما
وكتابة

المبلغ لمجموع الفقرة رقما
وكتابة

المجموع لجدول رقم ()7

جدول الكميات الخاص بأكمال أعمال انشاء بناية االدارة
جدول رقم ()8
ت

وصف الفقرة
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تجهيز مواد والقيام بانشاء حدائق في الطابق االرضي وعند مدخل البناية
وحسب المخططات والمواصفات القياسية وتوجيهات المهندس المشرف و
تتكون من االجزاء التالية:

-31

الوحدة

الكمية

جملة

جملة

 -1مرد ماء مدرج وباستخدام الكونكريت المسلح بحديد التسليح قياس ()10ملم
تحيط بالحديقة علما ان المرد يكون بشكل دائري محيط بالحديقة شامم
السعر تربيع االرضية قبل القيام باعمال الصب مع كل مايتطلبه العمل
وحسب المخطط .
 -2تغليف المرد في فقرة رقم ( )1باستخدم الحجر الطبيعي الملون من اجود
االنواع وباستخدام مونة السمنت والرمل بنسبة ( )3:1مع درز المفاصل
باستخدام السمنت االبيض شامم السعر طمء المرد بالفمنكوت قبل
التغليف.
 -3فرش طبقة من الزميج النظيف في داخل الحديقة علما ان سمك الطبقة
()50سم .
 -4زراعه شتمت من نباتات الزينة عدد()100من مختلف االنواع ونخيل
الزينة عدد( )10مع كافة ملحقاتها من اعمدة ساندة مع اغطية للحماية من
الضروف الغير مناسبة .
 -5القيام بتثبيت احجار الزينة والحصى المكسر والملون بشكل نقشات في
الحديقة وحول الشتمت .
 -6القيام بأنشاء شمالت في الحديقة الوسطية مع كل ما يتطلبه العمل من صب
جدران الشمالت وعمل احواض كونكريتية مع التغليف و تثبيت احجار
الزينة الملونة والحصى المكسر .
 -7القيام بكافة التاسيسات الصحية (ماء ومجاري) للحدائق والشمالت مع تثبيت
منظومة متكاملة لتصفية وتدوير الماء مع كافة االنابيب والمضخات
وغطاسات ومن اجود االنواع مع كافة التأسيسات الكهربائية وتوضع
المنظومة داخل كابينة يتم اخفاءها داخل الشمالت.
تأهيل الشارع والممرات والحديقة المجاورة للبناية الجديدة:
-1

-2
-3
-4
-5
-6

تجهيز مواد والقيام بتثبيت قطع الكربستون حول الحديقة وأرصفة الشوارع
المجاورة والمحيطة في البناية الجديدة مع كل ما يتطلبه العمل من التكسزير
والحفززر وصززب طبقززة التعميززة قبززل القيززام بتثبيززت القطززع مززع درز المفاصززل
بمونة السمنت والرمل مع الصبغ.
تجهيززز مززواد والقيززام بصززب الشززارع والممززرات الجانبيززة للبنايززة بطبقززة مززن
الكونكريززت المسززلح بززال()B.R.Cبسززمك ()15سززم مززع عمززل مفاصززل تمززدد
باستخدام الفلين كل ()4م .
تجهيزززز مزززواد والقيزززام بتطبيزززق االرضزززية باسزززتخدام البمطزززات االسزززمنتية
المقرنصة مع الدرز وعمل مفاصل تمدد كل ()4م .
تجهيززز مززواد والقيززام بفززرش طبقززة مززن الزززميج النظيززف وبسززمك ()30سززم
والقيام بزراعه وشتل ثيل نوع امريكي.
تجهيز مواد والقيام بزراعة شتمت من نباتات دائمزة الخضزرة وبأرتفزاع ال
يقل عن ()1,5م مع كافة ملحقاتها من اعمدة ساندة مع اغطيزة للحمايزة مزن
الضروف الغير مناسبة .
تجهيز مواد و القيام بتثبيت احجار الزينزة والحصزى المكسزروالملون بشزكل
نقشات في الحديقة وحول الشتمت .

م.ط

105

م2

750

م2

500

م2

1674

عدد

250

جملة

جملة

السعر رقما
وكتابة

المبلغ لمجموع الفقرة رقما
وكتابة

المجموع لجدول رقم ()8

جدول الكميات الخاص بأكمال أعمال انشاء بناية االدارة
جدول رقم ()9
ت

وصف الفقرة

-32

تجهيز مواد والقيام باعمال تأسيس وربط وفحص شبكة المجاري الثانوية وشبكة
مجززاري ميززاه االمطززار حززول البنايززة الجديززدة باسززتخدام انابيززب بمسززتك مززع كافززة
ملحقاتها وحسب مامدرج ادنزاه ومزن اجزود االنزواع مزع كزل مايتطلبزه العمزل مزن
التكسير والحفر على عمق اليقل عن ()50سم من مستوى االرض الطبيعيزة مزع
دفن الشبكة بالرمل النظيف (فوق واسفل االنبوب)بسمك اليقل عن ()10سزم مزع
صب طبقة من الكونكريت الغير مسلح بسمك اليقل عزن ()15سزم شزامم السزعر
الربط مع المنهولة الرئيسية مع كل ما يتطلبه العمل من تنظيف الشبكات القديمزة
والجديدة من تسليك الشبكات مع تجهيز سيارات لسحب المياه لللتنظيف ( ساحبة
مع صاروخية ) وحسب المواصفات القياسية:

الوحدة

م.ط

الكمية

116

 -1انبوب بمستك قياس ()6انج اليقل عن ()8بار.

-33

تجهيز مواد وبتثبيت انبوب بمستك قياس ()3انج مع كافة ملحقاته لشبكة انابيب
الغاز الخاصة بتباريد البناية مع كل مايتطلبه العمل من وضع صناديق
بمستيكية بابعاد ( )20*20سم في بداية ونهاية كل انبوب مع بوابة .علما ان
االنابيب باطوال مختلفة ويتم ايصالها لجميع الغرف والقاعات والممرات شامم
السعر تثبيت شبكة لتصريف مياه التباريد مع ربطها مع الشيبكة الرئيسية
باستخدام انابيب ابمستك قياس ()1انج مع ملحقاتها ومن اجود االنواع وحسب
توجيهات المهندس المشرف

-34

تجهيز مواد والقيام بصيانة واعادة تاهيل الكرفان الخاص بالعاملين والمجاور
للبناية الجديدة مع كل ما يتطلبه العمل من استبدال كافة االجزاء التالفة بأخرى
جديدة شامم السعر تثبيت الواح معدنية نوع كيربي في السقف سمك ال يق عن جملة
()1ملم مع كافة ملحقاته من هيكل معدني مع تثبيت اطار من الواح معدنية نوع
(فمش) يربط بين السقف القديم والجديد مع كل ما يتطلبه العمل وحسب
المواصفات القياسية وتوجيهات المهندس المشرف.

جملة

جملة

جملة

السعر رقما
وكتابة

المبلغ لمجموع الفقرة رقما
وكتابة

المجموع لجدول رقم ()9

جدول الكميات الخاص بأكمال أعمال انشاء بناية االدارة
جدول رقم ()10
ت

وصف الفقرة

الوحدة

الكمية

االعمال الكهربائية:
-1

تجهيز وتركيب وتثبيت وربط وفحص وتشزغيل لوحزة سزيطرة كهربائيزة رئيسزية
ثمثية االطوار تحتوي على-:

عدد

1

-1قاطع دورة كهربائي رئيسي ( )3phذو تحمل ( A )1000ومن منشزأ غربزي
اصلي عدد.1/
-2قززاطع دورة كهربززائي فرعززي( )3PHذو تحمززل (A )600ومززن منشززأ غربززي
اصلي عدد.4/
-3مبززدل اتكترونززي ذو تحمززل ( A)1000و ) (3PHومززن منشززأ غربززي أصززلي
عدد1/
-3قضبان نحاسية ((Bas Barذو تحمل ()1200امبير ومن منشأ غربي اصلي
-4مقياس فولتية رقمي عدد 1/مع سويج متغير ذو سبعة اتجاهات اصلي.
-5مقياس تيار رقمي مع محوالت تيار عدد.3/
-6مقياس التردد ) )HZرقمي .
 -7مصابيح أشاره عدد ()6
توضع جميع المواد المذكورة اعمه داخل صندوق حديد مغلون ذو ابواب
مزدوجة محكمة مانعة لدخول اتتربة والحشرات مع فتحات مناسبة لدخول
وخروج القابلوات وأضافة مراوح للتبريد عدد ( )2وتكون القاعدة صبة
كونكريتية مسلحة )(brcوتثبت قرب البناية الجديدة وحسب المواصفات الفنية
وتوجيهات المهندس المشرف.
-2

تجهيز وتركيب وتثبيت ونصب وربط وفحص وتشغيل لوحة سيطرة كهربائية
فرعية ثمثية االطوار تحتوي على:
-1
-2
-3
-4

قاطع دورة كهربائي رئيسزي()3PHذو تحمزل (A)600ومزن مشزأ غربزي
اصلي عدد.1/
قاطع دورة كهربائي رئيسزي()3PHذو تحمزل (A)160ومزن مشزأ غربزي
اصلي عدد.5/
قضززبان نحاسززية ((Bus Barذو تحمززل (A )200,800ومززن منشززأ جيززد
جدا".
مقي اس تزردد وفولتيزة مزع مفتزاح سذو سزبعة أتجاهزات وتيزار مزع محزوالت
( )c.tويكون اتكتروني عدد . 1/

عدد

2

السعر رقما
وكتابة

المبلغ لمجموع الفقرة رقما
وكتابة

 -5مصابيح أشارة عدد . 3/
توضع جميع المواد المذكورة اعزمه داخزل صزندوق حديزدي مغلزون ذو ابزواب
محكمزززة لمنزززع دخزززول االتربزززة والحشزززرات ويثبزززت علزززى قاعزززدة حديديزززة ويزززتم
التوصيل الزى لوحزة السزيطرة فزي الفقزرة رقزم ( )1وحسزب المواصزفات الفنيزة
وتوجيهات المهندس المشرف.

المجموع لجدول رقم ()10

جدول الكميات الخاص بأكمال أعمال انشاء بناية االدارة
جدول رقم ()11
ت

وصف الفقرة

-3

تجهيز وتركيب وتثبيت ونصب وربط وفحص وتشغيل لوحة سيطرة كهربائية
فرعية ثمثية االطوار تحتوي على:

الوحدة

عدد

الكمية

8

 -1قززاطع دورة كهربززائي رئيسززي()3PHذو تحمززل (A)160ومززن مشززأ غربززي
اصلي عدد.1/
 -2قزززاطع دورة كهربزززائي رئيسزززي()3PHذو تحمزززل (A)32ومزززن مشزززأ غربزززي
اصلي عدد.8/
 -3قضبان نحاسية ((Bus Barذو تحمل (A )50,200ومن منشأ جيد جدا".
توضززع جميززع المززواد المززذكورة اعززمه داخززل صززندوق حديززدي مغلززون ذو ابززواب
محكمة لمنع دخول االتربة والحشرات ويثبت علزى الجزدار وحسزب المواصزفات
الفنية وتوجيهات المهندس المشرف.

-4

تجهيز وتركيب وتثبيت وربط وفحص وتشزغيل لوحزة سزيطرة كهربائيزة رئيسزية
ثمثية االطوار تحتوي على-:
-1
-2
-3
-4
-5

قاطع دورة كهربائي رئيسي ( )3phذو تحمل ( A )160ومن منشأ غربزي
اصلي عدد.1/
قواطززع دورة كهربائيززة فرعيززة()1PHذو تحمززل (A )32ومززن منشززأ غربززي
اصلي عدد.12/
قواطززع دورة كهربائيززة فرعيززة()1PHذو تحمززل (A )25وم زن منشززأ غربززي
اصلي عدد.6 /
قواطززع دورة كهربائيززة فرعيززة()1PHذو تحمززل (A )16ومززن منشززأ غربززي
اصلي عدد.6 /
قضبان نحاسية ((Bus Barذو تحمل (A )200ومن منشأ جيد جدا".

توضززع جميززع المززواد المززذكورة اعززمه داخززل صززندوق حديززدي مغلززون ذو ابززواب
محكمة لمنع دخول االتربة والحشرات ويثبت علزى الجزدار وحسزب المواصزفات
الفنية وتوجيهات المهندس المشرف.

عدد

8

السعر رقما
وكتابة

المبلغ لمجموع الفقرة رقما
وكتابة

-5

تجهيز ومد وربط وفحص وتشغيل قابلو (ض.و) كهربائي حجم
( )3*240+120ملم 2ومن أجوداتنواع المتوفرة في االسواق المحلية  ,حيث
يتم الربط الى الوحة السيطرة الكهربائية الرئيسية في الفقرة رقم ( )1و( )2من
الوحة السيطرة الكهربائية في المحطة الكهربائيةويشمل العمل الحفر وتكسير
الصبة مع أعادة الصب بصورة جيدجدآوبأستخدام حماالت حديدية مناسبة داخل
البناية الجديدة وحسب توجيهات المهندس المشرف .

-6

تجهيز ومد وربط وفحص وتشغيل قابلو (ض.و) كهربائي حجم ( )4*35ملم2
ومن أجوداتنواع المتوفرة في االسواق المحلية  ,حيث يتم الربط من الوحة
السيطرة الكهربائية الرئيسية في الفقرة رقم ( )2الى الوحة السيطرة الكهربائية
الفرعية في الفقرة رقم ( )3وبأستخدام حماالت حديدية مناسبة وحسب
توجيهات المهندس المشرف .

م.ط

م.ط

180

285

المجموع لجدول رقم ()11

جدول الكميات الخاص بأكمال أعمال انشاء بناية االدارة
جدول رقم ()12
ت

وصف الفقرة

-7

تجهيز ومد وربط وفحص وتشغيل قابلو (ض.و) كهربائي حجم ( )4*25ملم2
ومن أجوداتنواع المتوفرة في االسواق المحلية  ,حيث يتم الربط من الوحة
السيطرة الكهربائية الرئيسية في الفقرة رقم ( )2الى الوحة السيطرة الكهربائية
الفرعية في الفقرة رقم ( )4وبأستخدام حماالت حديدية مناسبة وحسب توجيهات
المهندس المشرف .

-8

تجهيززز وتأسززيس وتثبيززت وربززط وفحززص وتشززغيل قواعززد انززارة حسززب الفقززرات
المدرجة أدناه وبأستخدام اسمك مفردة حجم( )1*2.5ملم 2مع أرضي  ,توضع
داخل أنابيب بمستيكية ومن اجود االنواع المتوفرة في االسزواق ويزتم السزيطرة
عليها عن طريق مفتاح تشغيل وحسب توجيهات المهندس المشرف.

-9

 -1اتنارة الداخلية
أ -أنارة الغرف والقاعات بأسزتخدام سزبوت تيزت ذو أنزارة مزدوجزة مزع
مصابيح أقتصادية سعة ( )40واط تثبت على السقف الثانوي .
ب -أنززارة الممززرات وبأسززتخدام مصززابيح وقواعززد فلورسززنت ( )4قززدم مززع
ملف خانق اتكتروني .
 -2اتنارة الخارجية .
أ -أنارة مدخل البناية بأستخدام براكيزت علزى شزكل فزانوس مزع مصزابيح
أقتصادية ()40واط ويثبت على السقف والجدار .
ب -أنزززارة الشزززرف بأسزززتخدام براكيزززت مطزززري مزززع مصزززابيح أقتصزززادية
()40واط ويثبت على الجدار .
تجهيززز وتأسززيس وتثبيززت وربززط وفحززص وتشززغيل مأخززذ قززدرة كهربائيززة حسززب
الفقرات المدرجة أدناه و توضع داخل أنابيب بمستيكية تثبزت علزى الجزدار ومزن
منشأ جيدجدا وحسب توجيهات المهندس المشرف.
أ -مأخذ قدرة مزدوج ذو تحمل ( A )15,13ووباستخدام اسمك مفردة ذو
حجم ()1*4ملم 2مع أرضي .
ب -مأخذ قدرة ذو تحمل ( A )13و وباستخدام اسمك مفردة ذو حجم
()1*2.5ملم 2مع أرضي .
ت -مأخذ قدرة ذو تحمل ( A )15و وباستخدام اسمك مفردة ذو حجم
()1*4ملم 2مع أرضي .

الوحدة

م.ط

الكمية

285

عدد

400

عدد

70

عدد

15

عدد

35

عدد

50

عدد

120

عدد

50

السعر رقما
وكتابة

المبلغ لمجموع الفقرة رقما
وكتابة

-10

تجهيز وتأسيس وتثبيت وربط وفحص وتشغيل نقاط تغذية كهربائية للسخانات
مع سخان سعة ( )60لتر مع قاطع دورة كهربائي ( A)32مع قاعدة وباستخدام
اسمك مفردة ذو حجم ()1*4ملم 2مع أرضي توضع داخل أنابيب بمستيكية
تثبت على الجدار ومن منشأ جيدجدا وحسب توجيهات المهندس المشرف

عدد

-11

تجهيز وتأسيس وتثبيت وربط وفحص وتشغيل نقاط تغذية كهربائية تجهزة
التبريد (كنتوري) ( )3PHمع قاطع دورة كهربائي ( A)32مع قاعدة وباستخدام
اسمك مفردة ذو حجم ()1*4ملم 2مع أرضي توضع داخل أنابيب بمستيكية
تثبت على الجدار ومن منشأ جيدجدا وحسب توجيهات المهندس المشرف

عدد

المجموع لجدول رقم ()12

5

50

جدول الكميات الخاص بأكمال أعمال انشاء بناية االدارة
جدول رقم ()13
ت

وصف الفقرة

-12

تجهيز وتأسيس وتثبيت وربط وفحص وتشغيل مراوح كهربائية من النوع الذي
يثبت بأسقوف الثانوية وبأبعاد ( )60*60سم مع نقاط تغذية كهربائية وبأستخدام
أسمك مفردة ذو حجم ( )1*1.5ملم2مع أرضي توضع داخل أنابيب أبألستيكية
ومن أجود اتنواع المتوفرة في اتسواق المحلية ومن منشأ جيدجدا وحسب
توجيهات المهندس المشرف

عدد

-13

تجهيز ومد وربط وتثبيت حماتت حديدية مغلونة ذو حجم ()10*20سم مع
كافة ملحقاتها وكل ما يتطلب إلنجاز العمل بصورة متكاملة ومن أجود اتنواع
المتوفرة في اتسواق المحلية ومن منشأ جيدجدا وحسب توجيهات المهندس
المشرف

م.ط

-14

تجهيز وتأسيس وربط وتثبيت وفحص وتشغيل نقاط تغذية هاتف مع القاعدة
وبأستخدام أسمك هاتف ذو حجم ( )4*0.4ملم 2توضع داخل أنابيب أبألستيكية
ومن أجود اتنواع المتوفرة في اتسواق المحلية ومن منشأ جيدجدا وحسب
توجيهات المهندس المشرف

عدد

-15

تجهيز وتثبيت وربط وفحص وتشغيل صندوق توزيع هاتف ذو ( )50خط
مزدوج بألستيكية يثبت داخل البناية ويوصل الى النقاط في الفقرة رقم ()16
ومن أجود اتنواع المتوفرة في اتسواق المحلية ومن منشأ جيدجدا وحسب
توجيهات المهندس المشرف

عدد

-16

تجهيز وتثبيت وربط وفحص وتشغيل صندوق توزيع هاتف ذو ( )100خط
مزدوج حديدي يثبت خارج البناية ويوصل الى النقاط في الفقرة رقم ( )17ومن
أجود اتنواع المتوفرة في اتسواق المحلية ومن منشأ جيدجدا وحسب توجيهات
المهندس المشرف

عدد

-17

تجهيز ومد وربط وتثبيت وفحص وتشغيل قابلو هاتف ذو ( )50خط مزدوج
يوضع داخل أنبوب أبمستيكية ويتم توصيلة من الفقرة رقم ( )18الى الفقرة رقم
( ) 17ومن أجود اتنواع المتوفرة في اتسواق المحلية ومن منشأ جيدجدا
وحسب توجيهات المهندس المشرف

م.ط

-18

تجهيز ومد وربط وتثبيت وفحص وتشغيل قابلو هاتف ذو ( )150خط مزدوج
مسلح يوضع داخل تري أبمستيكية ويثبت على الجدار مع حفر جزء من
الشارع وبأستخدام أنبوب أبألستيكي ( )4أنج ويصب ويدفن ويتم توصيلة من
البدالة الى الفقرة رقم ( ) 18ومن أجود اتنواع المتوفرة في اتسواق المحلية
ومن منشأ جيدجدا وحسب توجيهات المهندس المشرف

م.ط

-19

قابلو الهاتف
تجهيز قابلوذو حجم ( )0.5ملم  2نوع ( )70زوج تركي المنشأ (  )HESويشمل
السعر حفر ومد ودفن القابلو مع كل ما يتطلبه العمل بصورة متكاملة .يوضع
القابلو داخل أنابيب بمستيكية حجم ( )4أنج مع عمل منهول أبعاده (( 20X20
سم وحسب توجيهات المهندس المشرف

الوحدة

م.ط

الكمية

65

190

100

2

1

50

200

50

السعر رقما
وكتابة

المبلغ لمجموع الفقرة رقما
وكتابة

المجموع لجدول رقم ()13
جدول العمل باليومية رقم (( )1أجور العمال) (غير مطلوب)

رقم
الفقرة

وصف الفقرة

الوحدة

معدل

األجر

المبلغ رقما

االنتاجية

بالساعة

وكتابة

رقما
وكتابة

المجموع
بأضافة نسبة قدرها  .............عن التحميالت االدارية واالرباح المستحقة
للمقاول بموجب الفقرة ( 3ب)
المجموع النهائي ( ينقل الى الخالصة صفحة)--
تمأل النسبة المذكورة في الجدول من مقدم العطاء

جدول العمل باليومية رقم ( ( )2اسعارالمواد) (غير مطلوب)

الفقرة

وصف المواد

الوحدة

الكمية

السعر

المبلغ رقما

المطلوبة

رقما

وكتابة

وكتابة

المجموع
يضاف نسبة  .................عن التحميالت االدارية واالرباح
المجموع النهائي( ينقل الى الخالصة صفحة)--

جدول الفقرات المنفذه باليومية رقم  : 3اجور المعدات المستخدمه (غير مطلوب)
األجر

الفقرة
وصف الفقرة

االنتاجية

األساسي

المبلغ رقما

بالساعة

بالساعة

وكتابة

رقما وكتابة

المجموع
يضاف نسبة  ...........عن التحميالت االدارية واالرباح
المجموع للعمل باليومية  :معدات المقاول
(ينقل الى الخالصة صفحة)--

مستخلص كلفة العمل باليومية ( مطلوب)

الخالصة

المبلغ رقما

نسبة المبلغ

وكتابة

بالعمله االجنبية
رقما وكتابة

 -1مجموع فقرات العمل باليومية ( اجور العمال )
 -2مجموع فقرات العمل باليومية (كلفة المواد)
 -3مجموع فقرات العمل باليومية (معدات المقاول)
المجموع الكلي لفقرات العمل اليومية
(تنقل الى صفحةالخالصة )--

خالصة كلفة الفقرات االحتياطية (غير مطلوبة)

رقم جدول

رقم

الكميات

الفقرة

وصفهززززززا

.1

.2

.3

.4

مجموع مبالغ الفقرات االحتياطية رقما وكتابة
(ينقل الى الخالصة صفحة )--

مبلغها رقما
وكتابة

الخالصة النهائية

اسم العقد:
رقم العقد:

الملخص العام

رقم الصفحة

جدول رقم ()1

56

جدول رقم ()2

57

جدول رقم ()3

58

جدول رقم ()4
جدول رقم ()5
جدول رقم ()6
جدول رقم ()7
جدول رقم ()8
جدول رقم ()9
جدول رقم ()10
جدول رقم ()11
جدول رقم ()12
جدول رقم ()13
المجموع النهائي

المبلغ رقما وكتابة

المقترح الفني

 الهيكل التنظيمي للموقع
 منهجية العمل
 منهاج التهيئة
 منهاج التنفيذ
 الكوادر

 المعدات
 الجداول التخصصية للمعدات

 النشرات الفنية للجهات المصنعة للمعدات والمواد
 اخرى

الهيكل التنظيمي في الموقع

منهجية العمل

منهاج التهيئة

منهاج التنفيذ

العاملين
استمارة العاملين رقم (:)1
اسماء الكادر القيادي المقترح على مقـدمي العطـاءات تقـديم قائمـة بـالكوادر القياديـة الكفـؤة لتلبيـة المتطلبـات المحـددة فـي القسـم الثالـ
ويتم تقديم المعلومات عن خبرتهم بموجب الجدول الحقا:

االسم:
1

المنصب:
المؤهل العلمي:
الخبرة:
االسم

2

المنصب
المؤهل العلمي
الخبرة:
االسم

3

المنصب
المؤهل العلمي
الخبرة:
االسم

4

المنصب
المؤهل العلمي
الخبرة:

كما هو محدد بالقسم الثالث

أستمارة العاملين رقم  : 2استمارة الخبرة للكوادر القيادية

أسم مقدم العطاء

المنصب

معلومات شخصية

تأريخ الوالدة

االسم
الخبرة المهنية
اسم رب العمل :
عنوان العمل:

الشخص المسؤل (مدير  /موظف /

الوظيفة الحالية التلفون

األفراد)

فاكس

العنوان االلكتروني

العنوان الوظيفي

سنوات الخدمة لدى رب العمل هذا

أدرج فــي أدنــاه خالصــة الخبـرة المهنيــة للســنوات ال ( )20الســابقة ابتــداء مــن الوقــت الحــالي موضــحا ايــة خبـرات فنيــة وأداريــة تتعلــق
بالمشروع الحالي

من

الى

الشركة  /المشروع  /المنصب  /الخبرة الفنية واالدارية ذات العالقة

استمارة المعدات

على مقدم العطاء تقديم المعلومات الثبات بصورة دقيقة امكانية تأمين االحتياج للمعدات الرئيسة المطلوبة لتنفيذ العقد المشار اليها
في القسم الثال

(معايير التقييم والمفاضلة) يتطلب ملء استمارة منفصلة لكل معدة مدرجة أو يقترحها مقدم العطاء .
اضف المعلومات األتية للمعدات العائدة لمقدم العطاء
نوع المعدة
معلومات عن المعدة

أسم المصنع

الطراز وقدرتها الحصانية

األنتاجية

سنة الصنع
موقع عملها الحالي

وضعها الحالي

وصف عملها الحالي
ادراج مصدر المعدة او االلية

مصدرها
مملوكة لمقدم العطاء

ملكية المعدة

مستأجرة

مؤجرة

مصنعة خصيصا

اسم مالك المعدة
عنوان المالك
تلفون فاكس

اسم ومنصب ممثل المالك
الموقع االلكتروني

االتفاقية

تفاصيل تأجير  ،استئجار  ،تصنيع المعدات المطلوبة للمشروع

الجداول التخصصية للمعدات

النشرات الفنية للجهات المنتجة للمعدات والمواد

مؤهالت مقدمي العطاء المطلوبة في حالة عدم أجراء التأهيل المسبق

لغرض أثبات تمتع مقدم العطاء بالؤهالت المشار اليها في القسم الثال (معايير التقييم والمؤهالت ) لتنفيذ العقد على مقدم العطاء
تقديم المعلومات المطلوبة بموجب األستمارات المدرجة الحقا .

استمارة رقم ( / )1أستمارة معلومات عن مؤهالت مقدمي العطاء ( شركة منفردة )

المعلومات عن مقدم العطاء
االسم القانوني لمقدم العطاء
في حالة مشروع مشترك االسم القانوني لكل شريك
دولة التأسيس للشركة
تاريخ تأسيس الشركة
العنوان القانوني في بلد التاسيس
الممثل المخول مقدم العطاء ،القانوني ( االسم  ،العنوان
 ،رقم الهاتف  ،رقم الفاكس  ،العنوان االلكتروني )
المرفقات نسخ من الوثائق األصلية المدرجة في أدناه

 -1في حالة الشركة المنفردة  ،الفقرات المتعلقة بالتأسيس او األتحاد القانوني للشركة بموجب المادة ()2-4(، )1-4
من التعليمات لمقدمي العطاءات.

 -2التخويل لممثل المشروع المشترك المشار الية اعاله بموجب الفقرة ( )2-20من التعليمات لمقدمي العطاء
(الينطبق)

 -3في حالة المشروع المشترك يتم تقديم اتفاقية المشروع المشترك او رسالة الرغبة في تشكيل مشروع مشترك بموجب
الفقرة (  )1-4من التعليمات لمقدمي العطاءات( .الينطبق)
 -4في حالة شركة مملوكة للدولة اية وثائق اضافية غير داخلة با الفقرة ( )1انفا وبما ينطبق مع الفقرة ( )4-5من
التعليمات لمقدمي العطاءات.

استمارة رقم ( /)2استمارة معلومات عن مؤهالت مقدمي العطاء (المشروع المشترك)
على كل شركة مشاركة في المشروع المشترك أن تمأل هذه االستمارة
المعلومات عن المشروع المشترك أو المقاول الثانوي المتخصص
االسم القانوني لمقدم العطاء
أس ـ ـ ـ ـ ــماء الش ـ ـ ـ ـ ــركات ف ـ ـ ـ ـ ــي المش ـ ـ ـ ـ ــروع
المش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترك او المق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاول الث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانوي
المتخصص
بلد تاسيس الشـركة المكونـة للمشـروع المشـترك
والمقاول الثانوي المتخصص
س ـ ـ ــنة التاس ـ ـ ــيس للش ـ ـ ــركة المكون ـ ـ ــة للمش ـ ـ ــروع
المشترك والمقاول الثانوي المتخصص
العن ـوان القــانوني فــي بلــد التاســييس للشــركاء
ف ـ ـ ــي المش ـ ـ ــروع المش ـ ـ ــترك والمق ـ ـ ــاول الث ـ ـ ــانوي
المتخصص
االس ــم والعنـ ـوان ورق ــم اله ــاتف ورق ــم الف ــاكس
والعنـوان االلكترونــي للممثـل المخــول مـن قبــل
المشـ ـ ـ ـ ـ ــروع المشـ ـ ـ ـ ـ ــترك والمقـ ـ ـ ـ ـ ــاول الثـ ـ ـ ـ ـ ــانوي
المتخصص
المرافقات نسخ من الوثائق األصلية المدرجة في أدناه:
 -1وثائق تأسـيس االتحـاد أو المشـروع المشـترك القـانوني المسـمى فـي أعـاله بموجـب الفقفـرة ( ) 1-4مـن
تعليمات لمقدمي العطاءات.
 - 2كتــاب التخويــل لممثــل المشــروع المشــترك المســمى أنفــا بموجــب الفقـرة ( )2-20مــن تعليمــات لمقــدمي
العطاء.
 -3في حالة الشركات المملوكة من الدولة الوثائق التي تثبت االستقاللية القانونية والمالية وتعمل بموجب
القوانين التجارية بموجب الفقرة ( )4-5من التعليمات لمقدمي العطاء.

استمارة الدعاوى القضائية غير المحسومة

يتم ملء هذه االستمارة من كل مقدم عطاء سواء كان شركة منفردة أم شريك في المشروع المشترك

المطالبات غير المحسومة
السنة

موضوع المطالبة

قيمة المطالبة غير المحسومة
بالدوالر رقما وكتابة

نسبة قيمة المطالبة غير
المحسومة من صافي
رأس المال رقما وكتابة

استمارة مالية( :)1الوضع المالي
يتم ملء هذه االستمارة من مقدم العطاء سواء كان شركة منفردة أم شريك في المشروع المشترك
البيانات المالية للسنوات الثال
سنة 1

بالدوالر أو بالدينار العراقي
سنة 2

سنة 3

المعلومات من استمارة الميزانية
االصول الكلية
الديون الكلية
الرأسمال الصافي
األصول الجارية
الديون الجارية

المعلومات عن شهادات الوضع المالي
الواردات الكلية
األرباح قبل المحاسبة
الضريبية
االرباح بعد المحاسبة
الضريبية
المرفقات نسخ من شهادات الوضع المالي ( الميزانية الختاميـة متضـمنة المالحظـات كافـة وشـهادات الـدخل للسـنوات الـثال
السابقة كما مبين وبالتطابق مع الشروط األتية:
 هذه الوثائق تعكس الوضع المالي لمقدم العطاء او الشركاء في المشروع المشترك وال تشمل الشركات األم المنبثقة عنها.




الوضع المالي السابق يجب ان يكون صاد ار من مدقق قانوني

الشهادات المالية السابقة يجب ان تكون متكاملة ومتضمة المالحظات الواردة في الشهادات المالية كافة

الشهادات المالية السابقة يجب ان تمثل الفقرات السابقة المنجزة والتي تم صدور شهادة التدقيق القانوني بصددها ( الشهادات

المالية المرحلية غير مطلوبة ولن تقبل )

استمارة مالية( )2معدل اإليرادات السنوية إلعمال التشييد
تمأل من مقدم العطاء و كل شريك في المشروع المشترك

بيانات االيرادات السنوية للسنوات الثال
السنة

األيرادات السنوية بالعملة المعتمدة

( االنشائية )
نسبة التحويل الى
الدوالر

المبالغ بالدوالر

معدل االيرادات السنوية عن االعمال االنشائية

يجب ان تمثل المعلومات الخاصة بااليرادات السنوية المقدمة من مقـدم العطـاء ( شـركة منفـردة) أو كـل شـريك فـي المشـروع المشـترك
مبالغ االعمال المنجزة التي تم تقديم السلف بموجبها الى رب العمـل لكـل سـنة لألشـغال المسـتمرة أو المنجـزة بعـد تحويلهـا الـى الـدوالر
بسعر الصرف السائد في نهاية السنة.

استمارة مالية ( : )3الموارد المالية

حــدد المصــادر الماليــة المقترحــة لتمويــل العقــد مثــال ذلــك الحســابات الجاريــه  ،والموجــودات العقاريــة غيــر المرهونــة  ،و الــديون  ،وايــة
موارد مالية  ،و المستحقات النهائية لاللتزامات الحالية والتي تضمن تامين السيولة النقدية لهذا العقد أو العقـود وكمـا محـدد فـي القسـم
الثال

( معايير المفاضلة والتقييم )

الموارد المالية
ت

مصادر التمويل

المبلغ بعملة المناقصة او
اي عملة اخرى

1
2
3

1

استمارة مالية ( : )4األلتزامات التعاقدية الحالية  /األعمال المستمرة

على كل مقدم عطاء كشركة منفردة او كل شريك في المشروع المشترك تقديم المعلومات عن التزاماتهم المالية عن العقود كافـة التـي
أبرموها أو لتلك التي صدر لهم كتب اإلحالة لها أو للعقود التي أوشكت على األنجاز ولم تصدر لها شهادة القبول

أسم العقد

عنوان ممثل صاحب
العمل ورقم الهاتف ورقم

قيمة االعمال غير التاريخ المتوقع معدل السلف المدفوعة
المنجزة بعملة

ألنجازها

خالل الستة اشهر السابقة

الفاكس والعنوان

المناقصة او اي

بعملة المناقصة او اي

االلكتروني

عملة اخرى بما

عملة اخرى بما يعادل

يعادل الدوالر

دوالر/شهر

استمارة خبرة ( : )1الخبرة العامة في مجال االنشاءات

يجب ان تمأل من مقدم العطاء سواء كان شركة منفردة أم كان شريكا في المشروع المشترك

الخبرة العامة في مجال االنشاءات

شهر وسنة
المباشرة

شهر
وسنة
االنتهاء

اسم وتعريف بالعقد واسم وعنوان صاحب
عدد
السنين

العمل ووصف مختصر لالشغال المنفذة
من مقدم العطاء

مهام مقدم العطاء
في االشغال المنفذة

استمارة خبرة(2أ)  :الخبرة التخصصية في االنشاءات
تمأل استمارة واحدة لكل عقد.

العقود ذات الطبيعة والحجم المماثل لهذا العقد
رقم العقد – من -تعريف العقد
تاريخ االنتهاء

تاريخ االحالة
دور مقدم العطاء

مقاول

مقاول ثانوي

مقاول ادارة عقد

في العقد
قيمة العقد الكلية
اذا كان شريكا في نسبة من مبلغ العقد

دوالر
مبلغ االلتزام

مشروع مشترك او الكلي
مقاوال ثانويا حدد
حجم االلتزام من

(الينطبق)

مبلغ العقد الكلي
اسم صاحب العمل
وعنوانه ورقم
الهاتف ورقم
الفاكس والعنوان
االلكتروني
صف أوجه التماثل بموجب المعايير المحددة بالفقرة (2-4-2ا) من القسم الثال

استمارة خبرة(2ب):الخبرة المتخصصة في الفعاليات الرئيسية

العقود ذات الفعاليات الرئيسة المماثلة
رقم العقد

تعريف العقد

تاريخ االحالة
دوره في العقد
الكلفة الكلية للعقد

تاريخ االنتهاء
مقاول

مقاول إدارة عقد

بعملة المناقصة او اي عملة اخرى

اذا كان الشريك في مشروع النسبة المئوية لحجم ألتزامه من االلتزام
مشترك او مقاوال ثانويا

مقاول ثانوي

المبلغ بالدوالر

الكلي

حدد حجم االلتزام الكلي
الموصوف بالعقد
اسم صاحب العمل عنوانه
ورقم الهاتف ورقم الفاكس
والعنوان االلكتروني
وصف الفعاليات الرئيسة بموجب المعايير بالفقرة المرقمة ( 2-4-2ب) من القسم الثال

(الينطبق)

نموذج ضمان العطاء (كفالة مصرفية)

[إذا لزم األمر ،يمأل المصرف/مقدم العطاء نموذج الكفالة المصرفية هذا بحسب التعليمات المشار إليها بين األقواس].
_____________________________________
المصدر]
[أدخل اسم المصرف وعنوان الفرع أو المكتب
ّ

المستفيد[ :و ازرة النفط/معهد التدريب النفطي/بغداد]
التاريخ[ :أدخل التاريخ]
ضمان عطاء رقم[ :أدخل الرقم]

تم إبالغنا بأن [أدخل اسم مقدم العطاء؛ إذا كان مشروعا مشتركا أدرج األسماء القانونية الكاملة للشركاء] (فيما يلي يسمى "مقدم العطاء") قد سلمكم عطاءه المؤرخ
[أدخل التاريخ] (فيما يلي يسمى "العطاء") لتنفيذ [عقد أكمال اعمال انشاء بناية االدارة/عمادة المعهد مناقصة] بموجب الدعوة لمقدمي العطاءات رقم ]مناقصة رقم
(. [ )2017/1
تدعم بضمان عطاء.
إضافة ،فإننا نعي ،وفقا لشروطكم ،بأن العطاءات يجب أن ّ
وبموجب طلب من مقدم العطاء ،نحن [أدخل اسم المصرف] ملتزمون بموجب هذه الوثيقة بأن ندفع لكم أي مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز بمجملها مبلغ [أدخل المبلغ
باألرقام] ([أدخل المبلغ بالكلمات] دينا ار عراقيا فور تسلمنا منكم أول طلب خطي مصحوبا بإفادة خطية تفيد بأن مقدم العطاء قد أخل بالتزامه (بالتزاماته) تحت شروط
العطاء ألن مقدم العطاء:
(أ) قد سحب عطاءه خالل فترة نفاذية العطاء المحددة من مقدم العطاء في نموذج عطاء؛ أو

(ب) مع تبليغه بقبول عطائه من صاحب العمل خالل فترة نفاذية العطاء )1( ،فشل او رفض تنفيذ اتفاقية العقد ،إن كان مطلوبا ،أو ( )2فشل او رفض أن
يقدم كفالة حسن التنفيذ بحسب التعليمات لمقدمي العطاء.
تنتهي صالحية هذا الضمان :أ) إذا كان مقدم العطاء هو الذي أرسي عليه العطاء ،فور تسلمنا لنسخ العقد الموقعة من مقدم العطاء وكفالة حسن التنفيذ الصادرة لكم
من قبل مقدم العطاء؛ أو ب) إذا لم يرس العطاء على مقدم العطاء ،تحقق االقرب من الحدثين األتيين )1( :تسلمنا نسخة من تبليغكم مقدم العطاء بأن العطاء لم
يرس عليه ،أو ( )2بعد ثمانية وعشرين يوما من انتهاء نفاذيةعطاء مقدم العطاء.
وبالتالي ،فإن أي طلب للدفع تحت هذه الكفالة يجب أن يستلم من قبلنا في المكتب في ذلك التاريخ أو قبله.
تخضع هذه الكفالة للقوانين الموحدة لطلب الضمانات ،الصادرة وفقا للقانون العراقي.
____________________________
[توقيع (تواقيع) الممثل (الممثلين) المخول (المخولين)]

