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كراسة الشروط والهىاصفات  
  4/2016/2017  للهناقصة الهحدودى رقو

  ( بلدورات- دقشىم – رنال – بالط )لهستلزنات صيانه الطرق 
------------- 

 
 

 . جنيًَٖا شاىنة اميصاريف اإلدارية 150جيٖن كراسٖٖة امشٖرِط 
 . جنيٖة 4000امتأىٖيٖن اميؤقٖت 

 ظَٖرًا بيقٖر إدارة امعقّٖد 12 فٓ تياو امساعة 21/6/2017جنسٖة فتٖح اميظاريٖف امفنيٖة يّو األربعاء  اميّافق 
  .ِاميشتريٖات بامحٖٓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
الشروط  العانة 
 2017/ 4/2016للهناقصة الهحدودى رقو 

 ( بلدورات – دقشىم – رنال – بالط )لهستلزنات صيانه الطرق 
------------- 

 
تقدو األسعار شاىنة ضريبة امقيية اميضافة ِيجب تقديً عينُ ىن امبٕط قبه جنسة فتح اميظاريف  -1

 .امفنيُ ِامشرِط امفنيُ اميرفقُ جزء ٔ يتجزأ ىن ٍذٌ امشرِط 
امتّريد ميدة عاو كاىه ِحسب إحتياج صيانة امطرق ِيتً امنقه بسيارتكً ِعنٓ نفقتكً حتٓ ىخازن امحٓ  -2

ِيستير امتّريد بعد اإلنتَاء ىن امعاو محين قياو امحٓ بطرح اميناقصة امجديدٌ ِامترسيُ بنفس امشرِط 
  .ِاألسعار امراسيُ 

 يسدد نقٖدًا أِ بشيك ىقبّل امدفع أِ بخطٖاب ضيٖان ( فقق أربعة  ٔال جنيَاً ) جنيُٖ 4000امتأىيٖن اميؤقٖت  -3
 % 5ِيزداد امتأىين إمٓ نسبة .صادر ىن أحٖد امبنّك اميعتيدٌ ِسٖارْ ميٖدة أربعٖة شَّٖر ِغير ىشرِط 

 .عند امترسيُ كتأىين نَائٓ 
 .ىدة اإلرتباط باألسعار جٕجة شَّر ىن تاريخ فتح اميظاريف امفنيُ  -4
 ظَٖرًا بإدارة 12 فٓ تياو امساعة 6/2017 /21تحدد جنسٖة فتٖح اميظاريٖف امفنيٖة يّو أربعاء اميّافق  -5

 .امعقّد بامحٓ ِحيخ إنَا تّريدات ييكن تجزئتَا 
 ِيقتصر فتح اميظاريف امياميُ عنٓ امعرِض ( ىامٓ – فنٓ )تقدو امعطاءات فٓ ىظرِفين ىغنقين  -6

 اميقبّمُ فنيًا 
 :-يرفق باميظرِال امفنٓ اميستندات امتاميُ  -7
 ) صّرة ىن امتسجيه مدْ ىصنحة امضرائب اميصرية -  صّرة ىن امسجه امتجٖارْ -صّٖرة ىن امبطاقٖة امضريبيٖة )

 (. امتأىين اميؤقت  - صّرة ىن إيصال تسنيً امعينات إمٓ إدارة اميخازن  - (امقيية اميضافة 
  :-يرفق باميظرِال اميامٓ اميستندات امتاميُ  -8

 قائية األسعار منبنّد ىكتّبُ بخق ِاضح ارقاىًا ِحرِفًا ِىختّىة بخاتًٖ ىقدو امعطاء ِيحظر امكشق أِ اميحّ 
 89/98 ىكرر ىن امنٕئحة امتنفيذية مقانّن 55ينزو تقديً ىعاىه في امبنّد اميتغيرة ِفقا منص اميادة  -9

 . ِفي حامة عدو تقدييُ يتً إستبعاد امعطاء اميقدو في اميناقصة 2010 مسنة 347اميعدمة بامقرار
 ِٔئحتٖة امتنفيذيٖة بشأن اميناقصات 1998 مسنٖة 89تخضٖع ٍذٌ اميناقصة مكافة أحكاو ىّٖاد امقانّٖن  -10

ًٕ مَذٌ امشرِط ِذمك فييا مً يرد بشأنُٖ نٖص خاص   .ِاميزايدات ِتعتبٖر ىكي
 
 
 
 
 

 



االشتراطات الخاصة 
الحتياجات إدارة صيانة الطرق 

 2017/2018للعام الهالي 
 

 اميّاصفات امقياسية منَيئة امعاىة منطرق ِامكباري تكّن ىكينة مٕشتراطات امخاصة بَذٌ امعينية  .1
يحق منحٓ ىيحه في مجنة امبت تجزئة امكييات عنٓ أكحر ىن ىّرد طبقًا منيّاصفات امفنية األفضه عند تساِْ  .2

 .األسعار ِحسب إىكانيات اميّردين امفنية 
يرفق بكه عطاء برناىج زىني متّريد كه صنف شَريًا حسب احتياجات امحي األسبّعية ِامشَرية اميّضحة  .3

 .بكراسة امشرِط ِأي تأخير في ىّاعيد امتّريد األسبّعية تحسب غراىة تأخير طبقا ألحكاو امقانّن 
اْ اشتراطات مً ترد بامكراسة تكّن اشتراطات امَيئة امعاىة منطرق ِامكباري ِىعَد بحّث امبناء ىكينة  .4

 .مَذٌ أشتراطات
 ِحسب امقانّن  %25يحق منحٓ زيادة امتّريدات أِ امعكس بنسبة -5
رفض اْ عطاء يقدو فٓ ىّعد جنسة فتح اميضاريف غير ىصحّبة بامعينات اميطنّبة منٕصناال اميّضحة بقائية .6

 2 عدد :*امكييات ِان يكتب اسً ىقدو امعطاء بخق ِاضح ِىادة جابتة عنٓ جييع امعينات اميطنّبة ٍِٓ 
 . عينة ىن جييع انّاع امبٕط طبقا منيّاصفات امفنية امعية ِامخاصة بقائية امكييات(اجنان)

ييكن ٔصحاب امعطاء دخّل اميناقصة متّريد بعض أصناال ِان ينتزو بباقٓ اشتراطات اميناقصة  -7
يرفق بكه عطاء برناىج زىنٓ متّريد كه صنف شَريا حسب احتيجات امحٓ أسبّعية ِامشَرية اميّضحة -8

 ىن اامكيية أسبّعية %3بكراسة امشرِط ِاْ تأخير فٓ ىّاعيد امتّريد أسبّعية تحسب غراىة تأخير بنسبة 
 .امطنّب تّريدٍا مكه صنف 

ٔتقبه اْ كييات ىّردة بيخازن امحٓ أبعد قبّمَا فنيا بيحضر فحص فنٓ بيعرفة ادارة امطرق ِامصيانة -9
بامحٓ ِاْ صنف ىخامف منعينة اميقبّمة فنيا ِاىحفّظة بأدارة يقّو اميّرد بسحبَا ِعدو دخّمَا منيخازن 

ِامحٓ غير ىسئّل عن  اْ كيية تً تّريدٍا منيخازن بدِن امفحص امفنٓ ِتعتبر ىخامفات ينزو رفعَا بيعرفة 
 .امحٓ خصيا ىن ىستحقات اميّرد

 ىن امكييات في امبرناىج امزىني حسب احتياجات امحي ِذمك بأىر ( يؤجه أِ ينقص أِ يزيد)يحق منحٓ أن-10
كتابي منيّرد ِتعنييات رئيس اميصنحة ِان ىدة امتّريد منخنطة اإلسفنتية تبدأ ىن صدِر أىر امتّريد ِميدة 

 عاو 
 عدو تجانس)اصناال امبٕط امتٓ يتً تّريدٍا طبقا منيّاصفات امفنية يجب ان تكّن خامية ىن امعيّب أتية -11

   (ى2ًشطف امحّاال ان ِجد ٔيزيد عن – امتزٍير – امتنقير –ن اِأل
يقّو كه ىّرد بتّريد أصناال امراسية عنيُ ىن امبٕط بأنّاعُ ِامرىال سيارات امشركة امراسٓ عنيَا -12    

 .امصنف ِعنٓ حسابَا امخاص ِطبقا منبرناىج امزىنٓ 
اْ اشتراطات مً ترد بامكراسة تكّن اشتراطات امَيئة امعاىة منطرق ِامكباري ِىعَد بحّث امبناء ىكينة -13

مَذٌ أشتراطات 



 
 .تخضع ٍذٌ مقانّن اميناقصات ِاميزايدات ِامنّائح امينظية مطنب قيية سداد تاىين ابتدائي ىبنغ ِقدرٌ-14
   ىدة امتّريد بامنسبة مندٍشّو عاو كاىه ىن تاريخ استٕو اىر امتّريد15
ىدة امتّريد بامنسبة منرىال امنظيفة عاو كاىه ىن تاريخ استٕو اىر امتّريد -16
 امتّريد باميّاقع امتٓ يحددٍا ادارة صيانة امطرق داخه نطاق امحٓ  -17

 امدفع بعد امفحص ِأستٕو -18
بامنسبة مندٍشّو يتً اخذ عينُ عني فترات ىتقطعة بيعرفة ادارة صيانة امطرق ِاميقاِل ِتحريرٍا ِارسنَا -19  

امي احد اميعاىه امحكّىية اميعتيدة مبيان ىدي ىطابقتَا منيّصفات امفية ِامقياسية عني نفقة اميقاِل 
يجب ان تيّن نتيجة عينة امبندِرة اميتّسطة ىطابقة منيّاصفات امفنيُ ِامقياسة اميعيّل بَا مدي امَيئة -20  

امعاىة ٔعيال امطرق ِىعتيدة ىن ىعاىه كنية امَندسة 
يجب عني اميّارد تقديً عينة ىن امبندِرة اميتّسطة بيخازن امحي بيّجب ىحضر استٕو ىن قبه اميخازن -21

 .ِيتً امتّقيع عني امعينة
تّريد بيخازن امحي بييدان مبنان ِىدة امتّريد شَر ىن أستٕو  اىر امتّريد شاىنة امنقه ِامتفريغ بسيارات -22

 .اميّرد
يتً مخذ عينة ىن امبندِرة اميتّسطة ٔرسامَا ميعاىه كنية امَندسة ٔجراء أختبارات امٕزو عنيَا ِذمك -23

 .عني حساب اميقاِل عن طريق ادارة صيانُ امطنرق
عند أنتَاء ىن امعقد اميبرو بين امحي ِاميقاِل يقّو اميقاِل بامتّريد محين امطرح ِامترسيُ منعينية -24

            .امتامية  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2017/2018عهليه تىريدات احتياجات إدارة الصيانه بالحى العام الهالى 
نقايسة تقديرية الحتياجات الصيانة نن بالط وأنىاعه والرنل والدقشىم 

 

أجيامٓ  امفئة امكيية امّحدة بيان األعيال و

1 
 
 
 
 
 

سً احير ِاصضفر ىجنٓ اكسيد 3*20*20تّريد بٕط 
 1/3ىستّرد ِسيك طبقة امّجُ ٔتقه عن 

سيك امبٕطة بعد امجنٓ  
 :-خنطة امّجُ ىكّنة ىن 

 اجزاء اسينت ابيض ِاكسيد ىستّرد بامنّن اميطنّب 4
جزء حصّة رخاو بّ تشينّ  1-ا جزاء برادة حديد – اجزاء رىه 4

 :-خنطة امظَر ىكّنة ىن 
ىّنة نسبة أسينت امٓ امرىه 

   1000 2و

 سً ىّازيكّ ابيض 3×30×30باميتر اميسطح تّريد بٕط  2
ىجني حصّة رخاو بّتشينّ ِارد امينيا اِ امسّيس   

 سيك امبٕطة بعد امجنٓ 1/3سيك طبقة امّجُ ٔيقه عن 
 :-خنطة امّجُ ىكّنة ىن

 جزء بّدرة رخاو  2 جزء رخاو حصّة بّتشينّ 1
اجزاء اسينت ابيض  3

 :-خنطة امظَر ىكّنة ىن
 . 3 1ىّنة نسبة أسينت امٓ امرىه

   200 2و

 سً ىّزايكّاحير 3×30×30 باميتر اميسطح تّريد بٕط  3
ىجني سادة امحصّة بّتشينّ ِارد امينيا اِ امسّيس 

 سيك امبٕطة بعد امجنٓ 1/3سيك طبقة امّجُ ٔيقه عن 
. 

جزء بّدرة رخاو  1  :-خنطة امّجُ ىكّنة ىن
 اجزاء اسينت ابيض 3جزء رخاو حصّة بّتشينّ 2

 :-خنطة امظَر ىكّنة ىن
 3 1ىّنة نسبة أسينت امٓ امرىه

   300 2و

4 
 
 

شيسٓ ىيشق  سً 3×30×30باميتر اميسطح تّريد بٕط 
 سيك 1/3احير ِاصفر ىجنٓ سيك طبقة امّجُ ٔتقه عن 

امبٕطة بعد امجنٓ ِبنفس شرِط ِىّاصفات امبند امحانٓ 

   300 2و

سً   ىيشق أمّان 3×30×30باميتر اميسطح تّريد بٕط  5
سيك 1/3احير ِاصفر ىجني  سيك طبقة امّجُ ٔتقه عن 

   200 2و



امبٕطة ِبنفس شرِط ِىّاصفات امبند امحانٓ  
نجية )سً اسٕى3ٓ×30×30باميتر اميسطح تّريد بٕط  6

 1/3 أمّان ىجني  سيك طبقة امّجُ ٔتقه عن (ِمّتس 
سيك امبٕطة بعد امجنٓ ِبنفس شرِط ِىّاصفات امبند 

 .امحانٓ 

   500 2و

باركيُ  احير  س3ً×30×30باميتر اميسطح تّريد بٕط  7
 سيك 1/3ِاصفر ىجنٓ  سيك طبقة امّجُ ٔتقه عن 

امبٕطة بعد امجنٓ ِبنفس شرِط ِىّاصفات امبند امحانٓ  

   500 2و

سً أنفاق احيرىجني 3×30×30باميتر اميسطح تّريد بٕط  8
 سيك امبٕطة بعد امجنٓ 1/3سيك طبقة امّجُ ٔتقه عن 

 .ِبنفس شرِط ِىّاصفات امبند امحانٓ

   200 2و

سً شيسي أمّان 4×40×40باميتر اميسطح تّريد بٕط  9
 ِأتباع (1)ىجني ِىع أتباع األصّل امفنية امّاردة بامبند 

 .تعنييات امحي ِعيه امتجارب امٕزىة 

   300 2و

سً سنسنة ىجني 4×40×40باميتر اميسطح تّريد بٕط  10
 .ِبنفس شرِط ِىّاصفات امبندامحانٓ 

   200 2و

سً ٍندسية احير 4×40×40باميتر اميسطح تّريد بٕط  11
ِاصفر ىجني ِبنفس شرِط ِىّاصفات امبندامحانٓ  

   200 2و

 سً اسينتٓ ىقّي   5×40 ×40باميتر اميسطح تّريد بٕط  12
 . سيك امبٕطة 1/3ىجني طبقة امّجُ ٔتقه عن 

   200 2و

بٕط ش )سً زمطٓ 45 ×45باميتر اميسطح تّريد بٕط  13
 .  ِىع أتباع األصّل امفنية  ِعيه امتجارب امٕزىة (امنيه

   150 2و

*30سيك   باميتر اميسطح تّريد بٕط 14 30* قشر )سً 3
 حسب احتياجات امحي طبقا منيّاصفات  امفنية ( امسيك

 .ِإتباع تعنييات امحي  ِعيه امتجارب امٕزىة

   300 2و

باميتر اميكعب تّريد رىال نظيفة خاميُ ىن امشّائب  15
 .ِامطفنة ِأتباع تعنييات امحي 

   600 3و

 ناتج تكسير 6باميتر اميسطح اميكعب تّريد دقشّو سن 16
 .كسارات طبقا منيّاصفات ِإتباع تعنييات امحي 

   500 3و

تّريد بندِرة ىتّسطة  اسينتية جديدة طبقا منيّاصفات  17
امفنيية ةِتباع تعنييات امحٓ 

ىتر 
طّمٓ  

200   

 
 




