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 : بمواسير التهوية والتصريفوالخاص  (22)البند رقم  أوالً : 

 ( ممم  والسعر يشمل :5.3سماكة ) "( 4تقديم وتوريد وتمديد مواسير التهوية والتصريف من مواسير بالستيك مقوى )
 القطع أكواع , واي ... و .. الخ . -1
 "( مجمفنة.4المرابط قطر ) -2
 "(.4طربوش نفس لكل خط تهوية قطر) -3
 .ممم 5.3"( سماكة 4مواسير ) -4

 تعميمات المهندسحسب المواصفات والمخططات المرفقة وحسب االصول و  إلنجاز العملجميع ما يمزم كما يشمل 
 .المشرف 

وحدة الكيل المدرجة بالمقطوع  وبكمية إجمالية واحد هي وحدة شاملة لجميع الوحدات 

 السكنية والبالغ عددها ثمانون وحدة سكنية.

 

 : ( والخاص بشبكة الصرف الصحي 27البند رقم )ثانيا : 

, (  ممم 7.7انش ( سماكة ال تقل عن ) 6( قطر )    UPVCتنفيذ شبكة الصرف الرئيسية من مواسير ) توريد و تقديم و 
والشريط  برمل صويمح أسفمو وجوانبو وأعاله  يشمل الحفريات واعادة األوضاع حسب األصول وتأمين الخط والسعر

حسب المواصفات والمخططات المرفقة وحسب  إلنجاز العملجميع ما يمزم كما يشمل السعر   التحذيري والفحوصات 
 .يمات المهندس المشرف تعماالصول و 

وحدة الكيل المدرجة بالمقطوع  وبكمية إجمالية واحد هي وحدة شاملة لجميع الوحدات 

 السكنية والبالغ عددها ثمانون وحدة سكنية.

 

 

 

 



  ( والخاص بالعمالة المحلية :39)البند رقم :  لثاً ثا

خمسون الف دينار من قيمة العطاء المحالة من ( 50000يتعين عمى المقاول أن يعين عمال بمعدل عامل واحد لكل )
من مطالبة  ( مئتان وخمسون دينار عن كل عامل/ شهريا250المجتمع المحمي وفي حال عدم تعين العمال يتم حسم مبمغ )

 .المقاول عمى ان يتم تحديد موقع عممهم و تسميتهم من قبل السمطة 

لكافة بنود العطاء وفقاً للتسعيرة الخاصة بكل  يتم تحديد عدد العمال بناءاً على التسعير النهائي

الف دينار من قيمة العطاء النهائية , ويتم  01مقاول على أن يتم تعيين عامل واحد لكل 

 احتساب قيمة السعر اإلجمالي بناءاً على ذلك .

 

 

 مرفق نسخة عن تقييم العروض الفنية وعلى المقاولين المتقدمين اإللتزام بالنموذج:  رابعاً 

 وتقديم العرض الفني بشكل منفصل عن العرض المالي على ان يتم أرفاقهما في مغلف واحد .


