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 .  جيَاًا 150   جيٖن امكراسٖٖة

 (. فقٖط  جٕجة آٔف  جيُ ٔ غيٖر )  جيَاًا  3000  امتأىٖيٖن اميؤقٖت 

 ظَٖراًا  بٖإدارة امعقّٖد 12  فٖٓ امساعٖة 2017/ 9 /26 نسٖة فتٖح اميظاريٖف امفجيٖة  يّو امحٕجاء اميّافٖق 

 .ِاميشتريٖات بامحٖٓ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              



امشرِط  امعاىة 
  2018 /3/2017 منيناقصة امعاىُ رقً 

امخاصة بامصيانة امسنّيُ مشبكة اإلنارة بدائرة امحى 
------------------------- 

اإلرتبٖاط باألسعٖار جٕجة  شَّر ىن تاريخ فتح اميظاريف امفجيُ ِتقدو األسعار شاىنُ ضريبة  -1

 .امقيية اميضافة  

اميجاقصة ىطرِحة عنٓ ىا يرد ىن أعيال صيانة مشبكة اإلنارة بدائرة امحٓ ِتبدأ ىن اميّو امتامٓ  -2

 ِتستير امعٕقة امتعاقديُ قائيُ حتٓ يقّو امحٓ بطرح اميجاقصُ 30/6/2018متّقيع امعقد حتٓ 

 .امجديدٌ ِامتعاقد بشأنَا 

بجّد األعيال اميطرِحة ِحدة ِاحدٌ ٔ تتجزأ ِامشرِط امفجية ِامخاصة اميرفقة بامكراسة  زء ىن  -3

 .ٍذٌ امشرِط

 . ( فقط جٕجة آٔف  جيُ ٔ غير )  جيُٖ 3000قيية امتأىيٖن اميؤقٖت  -4

  ظَٖراًا 12 فٓ تياو امساعة 2017/  9 / 26تحدد  نسٖة فتٖح اميظاريٖف امفجيٖة يّو  امحٕجاء  اميّافق -5

تقدو امعطاءات فٓ ىظرِفين ىغنقين إحدٍيا فجٓ ِاآلخر ىامٓ ِيقتصر فتح اميظاريف امياميُ  -6

  .عنٓ امعرِض اميقبّمُ فجياًا 

 :يرفق باميظرِف امفجٓ اميستجدات امتاميُ  -7

 صّرة ىن امتسجيه مدْ ىصنحة -  صّرة ىن امسجه امتجٖارْ -صّٖرة ىن امبطاقٖة امضريبيٖة ىجددٌ)

 - امتأىين اميؤقت  -  عضّيُ اإلتحاد اميصرْ ميقاِمٓ امتشييد ِامبجاء –امضرائب عنٓ امقيية اميضافة 

  . (سابقة أعيال ىياجنُ 

 :يرفق باميظرِف اميامٓ  -8

قائية أسعار بجّد األعيال ىكتّبُ بخط ِاضح ارقاىاًا ِحرِفاًا ِىّقعة ِىختّىة بخاتًٖ ىقٖدو امعطٖاء 

 .ِيحظر امكشط أِ اميحّ أِ امتحشير 

 ِٔئحتٖة امتجفيذيٖة بشأن 1998 مسجٖة 89تخضٖع ٍذٌ اميجاقصة مكافة أحكاو ىّٖاد امقانّٖن  -9

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

 

 

 



 امشــــرِط امعاىــــة ِاميّاصفـــات امفنيـــُ 
 معينيــــة احالل ِتجديد شبكة االنارة امعاىة 

 ـــــــــــــــــــــــــــ
ىن اعيدة ِكشافات ِِٔعات ِكابٕت ِكّابيه ِىّاسير بٕستيك ِ ييع ىا ينزو ِدٍانات ِتّريد اعيال 

 .2017/2018صيانة منعاو اميامي 

اعيال ىقاِمة سجّيُ أنارةٍي عبارة عن اعيال احٕل ِتجديد ِتركيبات  ديدة مشبكة أنارة  -1

امعاىة ِ ييع ىا ينزىَا ىن اعيدة ِكشافات ِِٔعات ِكابٕت ِكّابيه ِىّاسير بٕستيك 

 .ِدٍانات ِتّريد عيال صيانة ألصّل امصجاعة ِامشرِط ِاميّاصفات

يتعَد اميقاِل بتّا د ىجدِب فجي دائً بأنارة متنقي امتعنييات ِامتّ يَات امشفاٍية  -2

 . ىائُ  جيَاًا عن كه يّو غياب م100ُِاميكتّبة ِتجفيذٍا ِأشراف عنيَا ِيتً خصً ىبنغ 

 عيال دائيين ميساعدة ادارة أنارة   عني ان يكّن 5يتعَد اميقاِل بتّافر عدد ٔيقه عن  -3

امعاىه ٔئق بدنياًا ِىتخصص في ٍذٌ أعيال بأنارة يّىياًا طبقاًا محا ة امعيه ىن امتاسعُ 

 ساعات اِ حسب تعنييات باميَجدس عني ان يجَز امعاىه بامعدة 8صباحاًا ِميدة ٔتقه عن 

ِأدِات امٕزىة منعيه ِمٕدارة امحق في تشغيه امعيال في اي فترة ىسائية اِ صباحية دِن 

  جيَاًا في حال غياب كه عاىه كيا يتعَد اميقاِل بتجَيز امعيامُ 75اعتراض ِيتً خصً ىبنغ 

امكافية ِاميتخصصُ ِاميجَزة بيا ينزو في اي ِقت طبقاًا ِٔاىر امشغه امشفَية اِ اميكتّبة 

 .ِييكن زيادة امعدد حسب حا ة امعيه

 .عني اميقاِل استبعاد اي عاىه طرفُ يري اميَجدس عدو صٕحيتُ اِ عدو تجاِبُ منعيه -4

امكييات امّاردة في امكراسة كييات تقديرية ِمنحي امحق في زيادة اِ نقصان اي كييات بجفس  -5

 .أسعار ِامشرِط دِن اعتراض منيقاِل

 . ِامٕئحُ امتجفيذية ىكيٕن مَذٌ امشرِط1998 مسجة 89امقانّن  -6

ييكن منيقاِل أستعانة ببرج ِسيارة امحي في أعيال اميسجدٌ اميُ دِن ىقابه ىادي منحي  -7

ِفي حامة حا ة امعيه اميُ اِ عطنُ ينزو اميقاِل بتجفيذ أعيال ِتدبير ىعدات عنٓ نفقتُ دِن 

 .اميطامبة باي ىبامغ ىادية اِ زيادة اميدة

ٔدارة أنارة امحق في تكنيف اميقاِل بامعيه في أكحر ىن ىكان ِفي اي ِقت بجفس امّقت  -8

 .دِن اعتراض



 

ًٕا دِن اعتراض اميقاِل  -9 ٔدارة أنارة امحق في تكنيف اميقاِل شفاٍة اِ كتابُ باي اعيال مي

ِعنيُ تّفير  ييع ىا ينزو ىن اشارات اِ انّار اِ احتياطيات متأىين سٕىُ امعيه ِاميارة ِعجد 

حدِث اي تنفيات في امييتنكات اِ أعيال ىسئّل عجَا ىسئّمية ىع ىراعاة تجظيً اميرِر 

 .ِعدو اقفال امطرق

اميقاِل ىسئّل ىسئّمية تاىُ عنٓ سٕىُ  ييع اميَيات سّاء اميجقّمة ىن ىخازن امحي متجفيذ  -10

 .أعيال اِ اميجقّمة امي ىخازن امحي

عني اميقاِل تجفيذ أعيال اميطنّبة بجاء عنٓ تعنييات اميَجدس اميختص سّاء امشفَية اِ                                  -11

اميكتّبة ِفي حامة تأخيرٌ يتً انذارٌ ِمنحي امحق في تجفيذ أعيال عنٓ حسابُ طبقاًا منقانّن 

89. 

 

 امشرِط ِاميّاصفات امعاىة معينية
 2017/2018 إحالل ِتجديد شبكة االنارة بحي امدقي منعاو اميامي 

 ـــــــــــــــ
تخضع ٍذٌ امعينية مٕئحة اميجاقصات ِاميزايدات ِامقّانين ِامقرارات اميجظية مَذا امغرض ىن  -1

 . حسب اميّاصفات امفجية(إحٕل ِتجديد ِصيانة شبكات أنارة امعاىة بحي امدقي)امعينية 

 .2018/2019 حتٓ امترسية امجديدة منعاو اميامي :ىدة امعينية -2

 شَّر ىن تاريخ فتح 3 عنٓ ىقدو امعطاء سريان ىفعّل عطاءٌ ميدة :ىدة سريان امعطاء -3

 .اميظاريف ِان يقبه تجديد عطاءٌ إذا طنب ىجُ ذمك كتابة

 . امعطاء ِحدة ٔ تتجزء ِمنحي حق قبّل اِ رفض أي عطاء ىع ابداء األسباب:تجزئة امعطاء -4

 عاو ىن تاريخ استٕو أعيال استٕىا ابتدائيا عنٓ ان يشيه امضيان تركيب :فترة امضيان -5

  أ بعد استٕو أعيال استٕىا نَائيا%5أعيدة ِامّٔعات فقط ِٔ تصرف قيية امتاىين 

 

 

 

 



اميّاصفات امفنية معينية االحالل ِامتجديد ِامتركيبات 

 2018 /2017  بشبكة االنارة منعاو اميامي 

ـــــــــــــــــــــــــ 

 امتركيبات :اِال

سً ِيقّو باعيال امحفر 50 بجظاو زرع قطر امحفرة ٔتقه عن (ىتر10-4)تركيب اعيدة باطّال ىن  -1

   - :ِتركيب أعيدة في اميّاقع اميحددة بامشرِط أتية

 .كج50ًسً ِكيية أسيجت 75 عيق امحفر (ىتر5 7-4)عيّد انارة باطّال ىن  -أ

 .كج100ًكجً ِكيية أسيجت 100سً ِكيية أسيجت 100 عيق امحفر (ىتر10-8) عيّد انارة ىن  -ب

 .كج50ً ِٔعة أنارة حسب ىقاس امّٔعة ِكيية أسيجت  -ج

 يقّو اميقاِل بتّريد امخرسانة امٕزىة ىن امزمط ِأسيجت ِامرىه ِيقّو باعداد خنطة امصبة  -د

تحت اشراف اميَجدس اِ ىن يجّب عجُ حسب امكييات امسابقة ِاي خنطة تتً بدِن ِ ّد 

 اميَجدس اِ ىن يجّب عجُ تعتبر غير ىقبّمة ِتعاد عنٓ نفقتُ ِتتكّن نسبة امرىه امي امزمط

 . ِيحبت امعيّد في ِضع راسٓ تياىاًا بييزان امياء في ِسط امحفرة ِتيأل امحفرة خرسانة(2-1) 

 تركيب كابالت بأنّاعَا : انياًا 

يتً تركيب امكابٕت بعد صرفَا عن طريق عيال اميقاِل ىع أحد امفجيين بإدارة أنارة عن طريق  -1

 .سيارة امحي ِبيعرفة أحد امفجيين امٓ ىكان تركيبَا

سً ِعرض ىجاسب أِ حسب طبيعة أرض في حامة ِ ّد عّائق ِتيدد 40عيق امحفر ٔ يقه عن  -2

 .امكابٕت بطريقة صحيحة دِن عصر ِامردو باتربة ناعية ىن ناتج امحفر ِتسّية ىكان امحفر

 (ىّاسير) تركيب امبرابخ ِسحب امكابالت : املاًا ِرابعاًا 

سً ِعرض ىجاسب مقطر اميّاسير عني ان 50يتً امحفر بجفس أسنّب امسابق عني أيقه عن  -

ىد ىن امكابه داخه اميّاسير بطريقة صحيحة ِامبجد ىحيه عنيُ ىد كابه اِ اكحر داخه امياسّرة 

 ِيكّن اميقاِل ىنزىاًا بتجفيذ أعيال يدِياًا في (ِتخصً اطّال اميّاسير ىن اطّال امكابٕت)

 امردو باتربة ناعية ِفي حامة عدو ِ ّدٍا يتً امردو برىال عني .حامة تعذر استعيال امة امحفر 

 .نفقة اميقاِل عنٓ ان يكّن امحفر حسب طبيعُ امشارع فٓ حامة ِ ّد عّائق

 



 تركيب عاىّد عنى قاعدة خرسانية :خاىسا

 L سً حرف 90و بطّل 22سً بامجاِيط ىقاس 80×60×60يتً تركيب امعاىّد عنٓ قاعدة خرسانية  -

 صاىّمة ِِردة مكه 2سً ِجبت عاىّد بامقاعدة بعدد 10سً ِىحجي طرفُ 10ىقّس ىن اعنٓ 

 .سً حسب أصّل امصجاعة ِىحيه عنيُ دٍان امعاىّد بعد تركيب40ُ×40 اِيط عن طريق بامتة 

 تّريد فنيين صيانُ انارة  :سادساًا 

يتً تّريد فجيين صيانُ انارة منعيه بادارة أنارة عنٓ ان يكّن ٔئق فجياًا ٔداء أعيال امفجييُ  -

 .امتٓ يكنف بَا مشبكة أنارة ِيحق مٕدارة رفض اْ فجٓ غير ٔئق دِن اعتراض اميقاِل

 تّريد عيال صيانُ عاديين :سابعاًا 

يتً تّريد عيال امصيانُ عنٓ ان يكّن امعاىه ٔئق بدنياًا ٔنجاز امعيه ِيحق مٕدارة رفض اْ عاىه  -

غير ٔئق ِان يجَز امعاىه بامعدة امٕزىة ٔداء عينة ِيحق مٕدارة طنب عيال فٓ اْ ِقت دِن 

 اعتراض اميقاِل ىع ادراج صّرة بطاقة مكه عاىه

 (ِالعة) دٍان كشك انارة - : اىنا

يتً تجظيف امّٔعات ِيتً دٍان امّٔعة بأ ّد أنّاع أميّنيّو امٕىع ِان يكّن امدٍان ىن  -

 .طبقتين حسب أصّل امصجاعة ىع ترقيً امّٔعة

و 11 : 3 دٍان اعيدة االنارة باطّال ىختنفة ىن :تاسعا 

يتً دٍان أعيدة عنٓ ان تكّن ىن ا ّد انّاع عجيجُ أميّنيّو اامٕىع بّ َيين ِترقيً  -1

 .أعيدة عنٓ ان يتً تجظيف امعيّد اِ امّمعُ قبه امدٍان

دٍان أعيدة بامنّان يتً تجظيف امعيّد ِازامُ امشّائب ِأتربة ِيدٍن امعيّد بطبقتين ىن  -2

 ,امٕكيُ امحديد امٕىع بامنّن اميطنّب

عاشرا إعادة تصنيع عاىّد ىتاكه بفعه امبارِىة ىع تركيب فالنشة 

يتً تصجيع امعاىّد ِذمك بقطع  زء ىجاسب ىن امّصنة امسفنية بامعاىّد ِتركيب فٕنشة حديد  -

 ا جحة بربط امفٕنشة باسً امعاىّد ىع فتح باب منصيانة عنٓ بعد 4ىً ىع عدد 10×س40ً×40بابعاد 

 .و ىن امبامتة ِذمك حسب أصّل امصجاعة1

 

 



  

 (ىتر11-و3) خنع ِتركيب عاىّد بيّقع امعيه ىن :حادي عشر

يتً تكسير امقاعدة امخرسانية اميّ ّدة بامعاىّد ىع خنع امعاىّد ِإعادة تركيبُ ىرة أخرْ حسب  -

 .تعنييات اميَجدس اميشرف ِعيه صبة خرسانية حّمُ بيّقع امعيه حسب أصّل امصجاعة

 

  (ىتر11-و3) خنع االعيدة ىن : اني عشر

يتً خنع أعيدة عن طريق امزرع بتكسير امقاعدة امخرسانية ِتخنيص امعيّد ىن امخرسانة  -1

ِارتجاعة ميخازن امحي اِ قطع امعيّد في حامة ِ ّد عائق عنٓ ان يتً امقطع ميستّي سطح 

 .أرض ِردو ِتسّية ىكان امعيّد ِاميحافظة عنٓ سٕىة اججاء نقنة حسب تعنييات أدارة

 ِيتً فك امصّاىيه اِ (ىتر11-و6)خنع أعيدة بامفٕنشة اميحبتة عنٓ قاعدة خرسانية بأطّال  -2

 .قطعَا ِرفع امعيّد ىن امقاعدة ِنقنة حسب تعنييات أدارة

خنع ِٔعة انارة يتً تكسير قاعدة امّٔعة ِرفع امّٔعة امقديية ِنقنَا حسب تعنييات أدارة  -3

 .ِتسّية اميكان

 .خنع كابٕت بجييع انّاعَا ِنقنَا حسب تعنييات أدارة -4

 

 تركيب ِالعة : امث عشر 

سً 25يقّو اميقاِل بعيه قاعدة ِبرِاز ىن امخرسانة اِ امطّب أحير ِاميّنة بعرض ٔيقه عن  -1

ِتركيب امّٔعة عنيَا ِىقاس امقاعدة حسب ىقاس امّٔعة ِضرِرة ِ ّد ىجاري مدخّل ِخرِج 

سً ِتحبت أر ه امّٔعة  يداًا داخه امقاعدة 25امكابٕت ِامجزء امظاٍر عن سطح أرض ٔيقه عن 

ِفي حال عدو ِ ّدٍا تحبت بجّايط داخه امقاعدة عنٓ نفقُ اميقاِل ىع بياض امجزء امظاٍر 

 .بامّٔعة أسيجتية

 

 

 

 



 
 جدِل امفئات

 2017/2018منعاو اميامى

اإلجيامى امفئة امكيية امّحدٌ بيان األعيال و 

   100بامعدد و 10 : 4تركيب أعيدة ىختنفُ ىن  1

   2000 باميترتركيب كابٕت بأنّاعَا  2

   50 باميتر بّصُ 4 (ىّاسير)تركيب برابخ ِسحب كابٕت  3

   40 باميتر بّصُ 3 (ىّاسير)تركيب برابخ ِسحب كابٕت  4

   40 بامعدد و 11 : 7تركيب عاىّد إنارٌ عنٓ قاعدٌ خرسانيُ ىن  5

   99 بامعددتّريد فجيين صيانة إنارة   6

   500 بامعددتّريد عيال صيانة إنارة   7

   30 بامعدد ( ِٔعُ )دٍان كشك إنارة  8

   1000بامعدد  و 11 : 3دٍان أعيدٌ إنارة ىن  9

   15 بامعددإعادة تصجيع عاىّد ىتآكه بفعه امبارِىُ ِتركيب فٕنشُ  10

   20بامعدد  و 11 : 5خنع ِتركيب عاىّد بيّقع امعيه ىن  11

   100 بامعدد و 11 : 3خنع أعيدٌ ىن  12

   3 بامعدد ( ِٔعُ )إنشاء ِتركيب كشك إنارة  13

    اإل يٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖامٓ 

               
 


