Establishment of Recreational area in Khan Younis
Amount US$

Rate
US$

Description
Qty

Item No.

Unit

Concrete Works:Rates of
Concrete Works shall include:1. All form works and shuttering (new lumber for shuttering painted by
special oil (fuel or burnt oil is not accepted) in any form, shape and size .
Making chamfered and curved edges, allowing for and making grooves and
sleeves ; removal of forms and cleaning of all exposed tie wires and rods.
Steel forms must be used in shuttering the external decorations.
2. Supplying, Casting, vibrating and curing as per specifications and
approved additives and admixtures. Concrete Job Mix Designs, Sampling ,
testing and providing test results certificates, storing and saving of samples.
3. Preliminary installations for Electrical pipes and anchor to fixed boundary
wooden walls .
4. Compaction and testing under the foundation, ground beams, ground slabs
and Apron. the compaction should not be less than 98% of MDD.
5. All works according to specifications , drawings and supervisor engineer
instructions
جميع أعمال الخرسانة المدمحة يتم تنفيذىا طبقا لممخظظات والمهاصفات الفنية لممذروع وحدب
األصهل اليندسية ومهافقة الميندس المذرف .األسعار المقدمة تذمل اآلتي:
• تهريد المهاد الالزمة وصب الخرسانة حدب النهع المظمهب وعمل الفحهصات الفحهصات الالزمة
حدب المهاصفات الفنية وعمى حداب المقاول.
• يجب أن تكهن جميع األخذاب المدتخدمة في أعمال الظهباروتعبئة ومعالجة الفتحات بمهاد
خاصة معتمدة و كذلك تذكيل وتثبيت حديد التدميح طبقا لممخظظات وعمى المقاول تقديم
المخظظات التنفيذية لالعتماد من جياز االشراف
• دمك التربة أسفل القهاعد واألحزمة األرضية •.تقديم جميع العينات لالعتماد قبل بدء لالعمال
وعمى المقاول المحافظة عمى الخدمات القائمة وعدم االضرار بيا وأي ضرر يتدبب بو يتم إصالحو
عمى حدابو الخاص.

• عمى

المقاول نقل المخمفات الناتجة الى مكب النفايات أو أو المكان الذي يتم تحديده من قبل البمدية
ويقهم المقاول بالتهقيع عمى إقرار التعيد المرفق الخاص.
• استخدام النايمهن تحت األرضيات و القهاعد واألحزمة األرضية.
• أعمال تمديد تأسيدات كابل كيرباء االنارة اسفل الحزام الخارجي
• الرش بالمياه والتنظيف واستخدام الرجاج أثناء الرب.
• كل ما يمزم إلنياء األعمال حدب المهاصفات الفنية والذروط العامة.

Supply and cast ready mix reinforced concrete B(250) kg/cm2 for garden
external boundary footings with 0.40*0.40*0.40 cm each 2m under each
galvaniz steel profile and the Price includes all excavation and backfilling,
installing electrical pipes under external boundary beams and All works as
per specifications, drawings, and engineer instructions.
تهريد وصب الخرسانة المدمحة ( )B250لقهاعد محيط الحديقو  ،والبند يذمل جميع أعمال الحفر
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334

l.M

و التدهية األرضية جيدا اسفل الحزام ودكيا ورشيا بالماء وعمل المنجهر الخذبي حدب المقاسات
( 40*40*40سم ) وذلك كل  2م تحت كل بروفيل في سهر الحديقو وذلك حدب المقاييس
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المدونة والمهضحة بالرسهمات اإلنذائية وتمديد برابيش الكيرباء الخاصة بكهابل االنارة لمحديقة عمى
مندهب ارضية القهاعد وصب الباطهن باستخدام الباطهن الجاىز مع تدهية وجو الباطهن وكذلك
تدهية االرض بعد انتياء االعمال والعمل كمو يتم حدب المخظظات اإلنذائية والمعمارية وتعميمات
جياز االشراف في المهقع.
خشب ( Fencing works :- The items include carpentry works from Pallets
) wood ,Car tiers installation and fixing at floor , The workاىَشاطٍخ
including any required decorations, accessories, materials and workmanship
to complete the job.
أعمال الدياج -:االعمال تذمل أعمال النجارة والترنيع والدىان وجو أساس ووجيين الزور لدهر
الحديقة من خذب المذاطيح  ،وتركيب وتثبيت اطارات الديارات لمممرات الداخمية والعمل يذمل
اعمال الحف والقص والدىان وجميع أنهاع الديكهرات المظمهبة والتثبيت في الحزام الخارجي لمحديقة
حدب المخظظات التعاقدية وتعميمات جياز االشراف في المهقع .
Note:- Khan younes Municibility will supplied material ( Wooden Pallets
and Car tiers) to contractor to manifactoring this items.
يالحظت  -:ستقىو بهذيت خانيىنس بتىسيذ يشاتيح انخشب  ,واطاساث انسياساث انًستعًهو .
Supply, Paint two layer lazor painting and Fix of wooden fencing from good
) and approved by the supervisor engineer withخشب اىَشاحٍخ( wood pallets
two 5*5 cm new wood girders and galvanized steel profiles 4*4/2mm
thickness and 70cm height her 1.5m and all needed accesores to complete
works according to the contractual drawings and technical specifications and
supervisor engineer instructions.
تركيب وتثبيت سهر خذبي من خذب المذاطيح الجيده والمعتمدة من جياز االشراف والعمل يذمل
تفكيك خذب المذاطيح وتنظيفو جيدا ودىانو وجو اساس ووجيين زيت ومن ثم التركيب عمى
عراضات خذبية  5*5سم جديده من خذب الدهيد وكذلك يذمل العمل تركيب قائم من بروفيل
الحديد المجمفن  2/ 4*4ممم كل  2م لتثبيت خذب الدهر بيا في قاعدة الباطهن بهاسظة مبدظة
من الحديد مقاس 10سم*10سم 3 /ممم و الدعر يذمل جميع المدتمزمات واالكددهارت والمدامير
والبراغي وكل ما يمزم الالزمو لتدميم االعمال حدب المخظظات التعاقدية وتعميمات جياز االشراف
في المهقع .
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Note:- Khan younes Municibility will supplied material ( Wooden Pallets
and Car tiers) to contractor to manifactoring this items.
.  واطاساث انسياساث انًستعًهو,  ستقىو بهذيت خانيىنس بتىسيذ يشاتيح انخشب-: يالحظت
Painting approved colors, install and fixing carefully old car tiers In the land
of the garden after 1.50 m from other one, all works according to the
contractual drawings and technical specifications and supervisor engineer
instructions.
حشمٍب ٗحثبٍج إطاساث اىغٍاساث اىَغخؼَئ فً دذٗد اىََشاث اىذاخيٍت ىيذذٌقت بذٍث ٌخٌ حشك
 ً بٍِ االطاس ٗاىزي ٌئٍ ٗمو رىل دغب االى٘اُ اىخً ٌخٌ اػخَادٕا ٍِ طشف جٖاص االششاف1.50
فً اىَ٘قغ ٍغ ح٘سٌذ جٍَغ اىَيذقاث ٗاىذٌن٘ساث ٗاىخثبٍج فً األسض باىطشٌقت اىَْاعبت ٗاىَؼخَذة
ٗرىل دغب اىَخططاث اىخؼاقذٌت ٗحؼيٍَاث جٖاص االششاف فً اىَ٘قغ ٗ اىغؼش ٌشَو جٍَغ
اىَغخيضٍاث ٗاالمغغ٘اسث ٗاىَغاٍٍش ٗاىبشاغً ٗاىذٕاُ ٗجٔ أعاط ٗٗجٍِٖ بٌ٘ت صٌج ٗمو ٍا
. ٌيضً اىالصٍٔ ىخغيٌٍ االػَاه دغب اىَخططاث اىخؼاقذٌت ٗحؼيٍَاث جٖاص االششاف فً اىَ٘قغ

No.

300.00

No.

12

No.

12

Miscellaneous Works / Notes :- Khan younes Municibility will supplied
material ( Wooden Pallets , 6" and 3" steel pipes) to contractor to
manifactoring this items.
 يىاسيش,  ستقىو بهذيت خانيىنس بتىسيذ انًىاد انتانيت نهًقاول ( يشاتيح انخشب-: يالحظت
-:  انش ) ورنك نتنفيز انبنىد انتانيت3 انش و6 انحذيذ
Manufacturing pergolas from good Pallets (  )خشب اىَشاطٍخwood and 6" and
3" steel pipes for pergolas columns and girders and fix at the floor with
50*50*50 cm ( B250 ) concrete foundations,all works according to the
contractual drawings and technical specifications and supervisor engineer
instructions.
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 انش6 ترنيع وتركيب وتثبيت مظمة جمهس (برجهال) من خذب المذاطيح ومهاسير الحديد قظر
) وذلك حدب المخظظات التعاقدية وتعميمات جيازB250(  أنش مع صب قهاعد من باطهن3و
االشراف في المهقع و الدعر يذمل جميع المدتمزمات واالكددهارت والمدامير والبراغي والدىان
وجو أساس ووجيين بهية زيت وكل ما يمزم لتدميم االعمال حدب المخظظات التعاقدية وتعميمات
. جياز االشراف في المهقع
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Outdoor chair:Size:L1600*W660*H820mm
Material: sweeden wood 5x5cm thick fixed to galvanized steel profile
30*30mm with thick of 1.5mm at least. The paint
of the steel frame should be Automatic spray painting shall be applied to be
followed by a drying process in a
thermal furnace with suitable temperature and time for the process. thickness
of painting (60 – 80) micron.
- ( Abox polyster powder) paint should be used, color: Marengo No. 7016
Painting of iron, assembly, delivery and storage must be carried out away
from weather influence i.e. sun, dust etc.
the paint of the wood should be colored oil paint after primer paint special
foe external use.
-: تهريد وتركيب وتثبيت مقعد خارجي باألبعاد والمهاصفات التالية
.  سم حدب المخظظات والرهرة المرفقة82  سم وارتفاع66 سم وعرض160  أبعاد المقعد طهل3*3  سم مثبت عمى بروفيالت من الحديد المجمفن5*5  يتكهن المقعد من خذب الدهيد بابعاد.  ممم والمدىهن بالدىان الحراري وحدب االلهن المعتمدة لمخذب او الحديد1.5 سم وسمك
ومدفهنة.  سم40*40*40 يحمل عمى سعر الكرسي تثبيت المقعد في قهاعد من الباطهن بابعاد. في االرض

6

Outdoor Table:Size:L1800*W1600*H750mm
Material: sweeden wood 5x5cm thick fixed to galvanized steel profile
30*30mm with thick of 1.5mm at least. The paint
of the steel frame should be Automatic spray painting shall be applied to be
followed by a drying process in a
thermal furnace with suitable temperature and time for the process. thickness
of painting (60 – 80) micron.
- ( Abox polyster powder) paint should be used, color: Marengo No. 7016
Painting of iron, assembly, delivery and storage must be carried out away
from weather influence i.e. sun, dust etc.
the paint of the wood should be colored oil paint after primer paint special
foe external use.
-

No.

12

No.

20.00

-: تهريد وتركيب وتثبيت طاولة خارجية باألبعاد والمهاصفات التالية

 سم حدب المخظظات والرهرة المرفقة75  سم وارتفاع160 سم وعرض180 ابعاد الظاولة طهل
-

.

 سم3*3  سم مثبت عمى بروفيالت من الحديد المجمفن5*5 تتكهن الظاولة من خذب الدهيد بابعاد
 ممم والمدىهن بالدىان الحراري وحدب االلهن المعتمدة لمخذب من البهية الزيت او1.5 وسمك
. الحديد
ومدفهنة في.  سم40*40*40  يحمل عمى سعر الظاولة التثبيت في قهاعد من الباطهن بابعاد. االرض
Electrical Works :supply and erecting of the electrical works as per drawings, specifications,
and engineer's instructions. The price of the following items includes, all
necessary junction boxes, wires, conduits, clamps, bolts, connectors and
connecting all cables
All installation shall be in accordance with :
* The drawings , specifications and instructions and demands of the engineer.
* The electricity law and electrical code requirements of the BRITISH
Standards.
The contractor should refer to the drawings , specifications and other
Contract Documents .
The prices will be deemed to include for the full cost as described in all
Documents.
ٗ ح٘سٌذ ٗحشمٍب جٍَغ األػَاه اىنٖشبائٍت ٗفقا ً ىيَقاٌٍظ اىذٗىٍت ٗاىَخططاث ٗ اىَ٘اصفاث اىفٍْت
) ٗػٍْاثShop Drawings(حؼيٍَاث اىَْٖذط اىَششف ٗػيى اىَقاٗه حقذٌٌ ٍخططاث حْفٍزٌت
ًىجٍَغ اىَ٘اد اىنٖشبائٍت اىالصٍت ىخْفٍز اىَششٗع الػخَادٕا ٍِ اىَْٖذط اىَششف قبو اىششٗع ف
اىخْفٍز ٌٗيخضً اىَقاٗه بأي حغٍٍش فً أػَاه اىنٖشباء خاصت فً ّقاط اإلّاسة ٗاألباسٌض ٗفقا ً ىخؼيٍَاث
-: ًاىَْٖذط اىَششف ٗ األعؼاس حشَو آالح
.اىخ٘سٌذ ٗاىخشمٍب
 ¾” بَا ٌخْاعب ٗ ػذد ٗ دجٌ اىن٘ابو, ”P.V.C 2” , 1.5” , 1.25” , 1 ) بشابٍش (ٍ٘اعٍش.  ح٘صٍو اىن٘ابو ٗجٍَغ ٍا ٌيضً ىيشبط أٗ اىن٘ابو (طبقا ً ىخؼيٍَاث3x4mm2 – 3x2.5mm2 - 3x1.5mm2  أعالك اىخ٘صٍو.)اىَْٖذط اىَششف
.  ػيب اىخجٍَغ ٗ اىَشابط ٗ اىبشاغً ٗأطشاف اىْٖاٌت. جٍَغ اىفذ٘صاث ( االخخباساث ) اىَطي٘بتٗجٍَغ ٍا ٌيضً إلّجاص اىؼَو دغب اىَخططاث ٗ جذاٗه اىنٍَاث ٗ اىَ٘اصفاث ٗحؼيٍَاث اىَْٖذط
. اىَششف
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Lighting Works :-Supply, install , connect & test 50 W LED Projector
flood light with driver ,220 V, IP 65 warm/cool light complete with all
needed accessories and the price including installaing old wooden poles
suppliyed by Khan Younis Municipality to install the led projoctor at the
top of poles as approved drwaings .
The price includes supply one meter hot galvanized steel arms with
clamps and bolts and screws to fix the LED flood light above the pole ,
Cables Guards to protect the cables,
and Cable Holders to fix the cables ., fittings, accessories and any other
needed materials and workmanship to complete the job as per drawings
specifications and the engineer’s instructions (Type is Matix / Liper or
equivalent).

400

L.M

1

L.S

أعًال األناسه  -:ح٘سٌذ ٗحشمٍب ٗح٘صٍو ٗفذص مشاف اّاسة خاسجً50W, LED Driver
 , 220V, IP 65 warm/coolاىغؼش ٌشَو رساع دذٌذ ٍجيفِ بط٘ه ٍخش ٍغ اىَشابط ٗاىبشاغً
ٗاىص٘اٍٍو ٍغ مو ٍا ٌيضً ٍِ االمغغ٘ساث ٗاىقطغ اىالصٍت اىالصٍت ىخثبٍج اىنشاف ػيً اىؼَ٘د ,
ٌٗشَو غطاء مابو ٍِ اىذذٌذ اىَجيفِ شاٍال اىخشمٍب ٗاىخثبٍج ىذَاٌت اىنابو ٌٗ.شَو اىغؼش حشمٍب
ٗحثبٍج ػَ٘د خشب عٍخٌ ح٘سٌذٓ ىيَقاٗه ٍِ بيذٌت خاٍّ٘ط ػذد  10اػَذة ٌخٌ حثبٍج رساع اىنغافاث
ػئٍ ٗرىل دغب اىَخططاث اىَؼخَذة.
Cables and Pipes Works :-Supply, lay and terminate XLPE -CU cable
3x4mm2. The price includes supply and lay Flexible PVC pipe 2 inch under
the ground beam with all needed materials and compaction to complete the
jop according to drawing and supervisor instructions.
أعًال انكىابم وانبشابيش  -:ح٘سٌذ ٗحشمٍب ٗح٘صٍو مابو ٍقاط  ,3x4mm2 Cu,XLPEشاٍال
جٍَغ اىقطغ اىالصٍت ىيخثبٍج ٗ ,مو ٍا ٌيضً ٍِ ٍشابط ٗاطشاف م٘ابو ٗداٍو م٘ابو ٗخالفٔ اُ ىضً
االٍشٍ ,غ حَذٌذ بشابٍش ٍقاط  2اّش أعفو دضاً اىباطُ٘ اىخاسجً ىيذذٌقت ىذَاٌخٔ ٗ ,مو رىل ٌخٌ
دغب اىَ٘اصفاث ٗاىَخططاث ٗحؼيٍَاث االششاف.
Control Panel Box Works :- Supply, Install , Connect and Test external
lighting Control Panel box , as the
following:
The panel must be made of water proof fiberglass IP 65 , (40*60*25 cm) size,
including :
3A Kaga photocell , Moller
Contactors DILM16A , 24 H Timer ,PKZM protect ,triple selector
switched , MCB's , wires , busbars , all according to the drawings & all
needed connectors and accessories.
The item includes supplying & installing Cables Guards to protect the cables,
and Cable Holders to fix the cables .
All works must be According to specifications and supervisor Instructions.
Type is ( Hager or equivalent) the work includes install the control panle in
concrete box fixed at floor with 10 cm walls width to protect the panel .
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أعًال نىحت انتحكى  -:ح٘سٌذ ٗحشمٍب ٗح٘صٍو ٗفذص ى٘دت حذنٌ ىالّاسة اىخاسجٍت ٗاالعؼاس
حشَو :
* اىي٘دت ٌجب اُ حنُ٘ ٍصْ٘ػت ٍِ بالعخٍل ظذ اىَاءٍ IP65قاط (. ) 60x40x25cm
* حشَو اىي٘دت خيٍت ظ٘ئٍت ّ٘ع ٗ , Kagaمّ٘خامخ٘س ّ٘ع ٍ٘ىش . DILM16A
* حشَو اىي٘دت دَاٌت ٍٗ , Overload protectionؤقج صًٍْ  24عاػت .
* حشَو اىي٘دت ٍفخاح ثالثً خاسجً ٗاىق٘اطغ ٗبغباساث اىخ٘صٌغ ىيخط األسظً ٗاىذٍادي
ٗميَْاث اىذخ٘ه ٗاىخشٗج ٗاعالك اىخ٘صٍو ٗاىَجاسي اىبالعخٍنٍت ٗجٍَغ ٍا ٌيضً ٍِ
االمغغ٘اساث ٗاىقطغ اىَغاػذة.
مَا ٌشَو اىغؼش غطاء مابو ٍِ اىذذٌذ اىَجيفِ شاٍال اىخشمٍب ٗاىخثبٍج ىذَاٌت اىنابو ٌٗشَو
حشمٍب ّظاً حأسٌط ٍ٘صو باىي٘دت شاٍو اعٍار االىنخشٗد ٗاىَشابط ٗمابو اىخأسٌط ٗاىَْٖو
ٗاىبشابٍش ٗػيب اىفذص بذٍث الحضٌذ قٍَت اىَقاٍٗت ػِ  2اًٗ ٗ, .االعؼاس حشَو حشمٍب ى٘دت
اىنٖشباء اىشئٍغٍت داخو خضاّت ٍِ اىباطُ٘ ٍثبخٔ فً االسض دغب اىَخطط بذٍث ٌنُ٘ عَل
جذساّٖا  10عٌ ػيى االقو ىذَاٌخٖا ٌٗخٌ اىخ٘سٌذ ٗاىخشمٍب ىجٍَغ االػَاه دغب اىَ٘اصفاث اىفٍْت
اىَؼخَذة ٗحؼيٍَاث اىَْٖذط اىَششف.

Games Works :- Manufacturing , Supply and install children games from
") wood and electrical wooden poles , 6" and 3خشب اىَشاحٍخ ( good Pallets
steel pipes and all works according to specifications and supervisor
) engineer's instructions. ( See games Photos at attached
اعمال األلعاب -:ترنيع وتركيب وتثبيت العاب من خذب المذاطيح الجيد جدا نهع (أ) ومهاسير
الحديد قظر  6انش و 3أنش وأعمدة الكيرباء الخذبية مع صب قهاعد من باطهن ( )B250وذلك
حدب المخظظات التعاقدية وتعميمات جياز االشراف في المهقع .
Notes: - Khan Younis Municipality will supplied material Wooden
)Pallets, 6" and 3" steel pipes, Old electrical wooden poles and car tiers
to contractor to manufacturing this items
يالحظت  -:ستقىو بهذيت خانيىنس بتىسيذ انًىاد انتانيت نهًقاول ( يشاتيح انخشب  ,يىاسيش انحذيذ
 6انش و 3انش  ,أعًذة كهشباء خشبيت قذيًو وإطاساث سياساث يستعًهو ) ورنك نتنفيز انبنىد
انتانيت -:
Game No.1 :- Manufacturing game from electrical wooden poles as the
picture and all needed accosisores with 3m long and fixing the game at the
floor as drwaings .

2.00

No.
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ترنيع وتركيب وتثبيت لعبة رقم  1من أعمدة الكيرباء الخذبية المهردة من طرف بمدية خانيهنس مع
صب قهاعد من باطهن (  ) B250مع تهريد جميع الممحقات والديكهرات والدىان وجو أساس
ووجيين زيت والتثبيت في األرض وذلك حدب المخظظات التعاقدية وتعميمات جياز االشراف في
المهقع .

Game No.2 :- Manufacturing game from electrical wooden poles as the
picture and all needed accessories with 3m long and 2.2 hight fixing the
game at the floor as drawings .
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2.00

No.

2.00

No.

ترنيع وتركيب وتثبيت لعبة رقم  2من مهاسير المياه قظر  3انش والمهردة من طرف بمدية
خانيهنس مع صب قهاعد من باطهن ( )B250مع تهريد جميع الممحقات والديكهرات والدىان وجو
أساس ووجيين زيت والتثبيت في األرض وذلك حدب المخظظات التعاقدية وتعميمات جياز
االشراف في المهقع.
Game No.3 :- Manufacturing game from electrical wooden poles as the
picture and all needed accessories with 3m long and 2.2 hight fixing the
game at the floor as drawings .
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ترنيع وتركيب وتثبيت لعبة رقم  3من مهاسير المياه قظر  3انش والمهردة من طرف بمدية
خانيهنس مع صب قهاعد من باطهن ( )B250مع تهريد جميع الممحقات واطارات الديارات
المدتعممو والمدىهنة حدب االلهان التي يتم اعتمادىا من طرف جياز االشراف في المهقع
والديكهرات والدىان وجو أساس ووجيين زيت والتثبيت في األرض وذلك حدب المخظظات
التعاقدية وتعميمات جياز االشراف في المهقع .

) as theمشٌش ( Game No.4 :- Manufacturing game of double sweed stringer
picture and all needed accessories with 3m long and 2m hight and fixing the
game at the floor as drawings .

2.00

No.

2.00

No.
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ترنيع وتركيب وتثبيت لعبة رقم  4من كريش الخذب المزدوج والمثبت ببعض بظريقة مناسبة يتم
اعتمادىا من قبل جياز االشراف في المهقع مع صب قهاعد من باطهن (  ) B250مع تهريد
جميع الممحقات والديكهرات والدىان وجو أساس ووجيين زيت والتثبيت في األرض وذلك حدب
المخظظات التعاقدية وتعميمات جياز االشراف في المهقع .

Game No.5 Supply, painting approved colors and install car tires as the
picture and all needed accessories and fixing the game at the floor as
drawings
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تهريد وتركيب وتثبيت لعبة رقم  5من في المهقع من إطارات الديارات القديمة والجيدة جداً
والمدىهنة حدب االلهان التي يتم اعتمادىا من طرف جياز االشراف في المهقع مع تهريد جميع
الممحقات والديكهرات والدىان وجو أساس ووجيين زيت والتثبيت في األرض بالظريقة المناسبة
والمعتمدة وذلك حدب المخظظات التعاقدية وتعميمات جياز االشراف في المهقع .

Game No.6 :- Supply, painting approved colors and install old car tires (4
tires at 1m )as the picture and all needed accessories and fixing the game at
the floor as drawings

20.00

mr

1.00

No.
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تهريد وتركيب وتثبيت لعبة رقم  6من في المهقع من إطارات الديارات المدتعممو ( عدد  4اطارات
في المتر الهاحد) والمدىهنة حدب االلهان التي يتم اعتمادىا من طرف جياز االشراف في المهقع
مع تهريد جميع الممحقات والديكهرات والدىان وجو أساس ووجيين زيت والتثبيت في األرض
بالظريقة المناسبة والمعتمدة وذلك حدب المخظظات التعاقدية وتعميمات جياز االشراف في المهقع .

) Game No.7:Manufacturing the game from old electrical poles and ( B250
concrete foundations,all works according to the contractual drawings and
technical specifications and supervisor engineer instructions.

16

ترنيع وتركيب وتثبيت لعبة رقم  7من أعمدة الكيرباء الخذبية مع صب قهاعد من باطهن ()B250
باالبعاد 60*60*60سم مع عدد  3اساور من حديد  8ممم في االتجاىين مع تهريد جميع
الممحقات والديكهرات والدىان وجو أساس ووجيين زيت والتثبيت في األرض وذلك حدب
المخظظات التعاقدية وتعميمات جياز االشراف في المهقع .
Total of works

Contractor's Company Name

Contractor Representitative Name

Contractor Representitative Signature

Stamp

Date

