
The prices entered in the bill shall be deemed to be inclusive of all costs associated with the provision of drawings and instruction manuals, equipment 

sea worthy packing, supply, off loading, storage and delivery to site, erection, supervision of erection, testing, primary handover, guarantee and provision 

of technical advise during the guarantee period and final handover to the Employer. 

The contractor responsible for the existing facilities during the process of implementation and not to damage them, and in case of any conflict with the 

operation of the implementation process referenced to the competent authority for coordination.The Contractor shall notify and extraction permits for 

existing facilities from the competent authorities

االسعار المدرجه بالمقايسه يجب ان تكون شامله لجميع التكاليف المرتبطه باعداد الرسومات و تعليمات التشغيل و تحميل وتوريد وتشغيل و التحميل والتخزين والتسليم 

. إلى الموقع، التركيب واإلشراف على تركيب واختبار و التسليم االبتدائي  وضمان وتوفير المشورة الفنية خالل فترة الضمان، والتسليم النهائي إلى صاحب العمل

المقاول مسئول عن المرافق القائمه و المحافظه علي تشغيلها اثناء عمليه التنفيذ و عدم االضرار بها و في حاله اي تعارض مع عمليه التنفيذ يتم الرجوع الي الجهات 

علي المقاول اخطار و استخراج اي تصاريح عن المرافق القائمه من الجهات المختصه بذلك.المختصه للتنسيق
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Sum (L.E)

1.

2.

3.

4.

Description

COMPLEMENTARY WORKS

PAVING WORKS

EARTH WORKS

Total =

CANAL COVERING CONCRETE WORKS
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Unit Rate Amount

1 EARTH WORKS أعمال الحفر و الردم

1.1

Earthwork for paving: Excavations include any 

disintegrated or non-homogeneous base course 

materials (if any) and disposing it outside the work area. 

The unit price includes all required work (cubic meter).

بالمتر المكعب حفر األتربة للرصف فى تربة عادية للوصول  إلى المناسيب التصميمية 

لتربة التأسيس طبقا للقطاع العرضى مع التخلص من كميات الحفر الزائدة عن الحاجة 

وكذلك غير المالئمة للردم بنقلها إلى خارج الموقع هذا باإلضافة إلى أعمال تقليب 

التربة والترطيب والتسوية والدمك للطبقة السطحية للوصول إلى المناسيب المطلوبة 

لتربة التأسيس طبقا لما هو موضح بالرسومات والقطاعات النموذجية وتعليمات 

المهندس وذلك بالمتر المكعب m
3

5,000

1.2

Earthwork (backfill) for paving:  The back filling for 

embankment construction shall be carried out in layers 

(25cm) in accordance with the lines, grades and cross 

sections shown in the drawings. 

بالمتر المكعب الردم بالمواد الناتجة من ناتج أعمال الحفر الصالحة العمال الرصف 

والتى يوافق عليها المهندس المشرف وذلك إلنشاء جسر الطريق على طبقات اليزيد 

سم ويشمل ذلك تقليب األتربة والترطيب والتسوية والدمك 25سمك الطبقة الواحدة عن 

طبقا للمناسيب والرسومات والقطاعات العرضية النموذجية وتعليمات المهندس 

.المشرف والفئة شاملة جميع مايلزم  بالمتر المكعب

m
3

2,500

1.3

Per cubic meter excavation, cleaning, and dewatering 

ground water (if found) for canal covering excavation 

under ground starting from the natural ground level to the 

lower foundation exept rock soil , the price includes 

compaction and to remove the surplus wastes to the 

approved stacking area and the necessary shuttering of 

excavation sides .

بالمتر المكعب حفر وتطهير فى جميع أنواع التربة لزوم تغطية الترعة فيماعدا التربة 

من  (ان وجدت)الصخرية والبند يشمل سند جوانب الحفر ونزح المياة السطحية 

منسوب االرض الطبيعية حتي منسوب التاسيس و البند يشمل الحفر و التسوية و نقل 

ناتج الحفر إلى المقالب العمومية و تكاليف أى معدات الزمة لتنفيذ البند واعادة الشئ 

الصله حسب المواصفات الفنية و أصول الصناعة و طبقا للمواصفات القياسية 

.المصرية  m
3

1,950

1.4

Supply and filling of backfill material for canal covering. 

According to specifications, material shall be clean hard 

coarse sand,Supply and transport, incl. compaction in 

layers of 25 cm

بالمتر المكعب ردم حتى منسوب األرض الطبيعية لزوم تغطية الترعة برمال نظيفة 

خالية من األتربة والمواد الضارة والبند يشمل توريد الرمل والردم والدمك علي طبقات 

سم  والتسوية  والرش بالمياه للوصول إلي أقصي كثافة جافة ممكنة 25ال تزيد عن 

طبقا للمواصفات والرسومات الهندسية  و تكاليف أي معدات الزمة لتنفيذ البند حسب 

المواصفات الفنية وأصول الصناعة وطبقا للمواصفات القياسية المصرية

m
3

1,000

Total Bill 1 =

Egyptian pounds
Item Description Unitالتوصيف Quantity
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Unit Rate Amount

2 PAVING WORKS أعمال الرصف

2.1

Construction of a base course layer using graded crushed 

limestone aggregates with a total depth of 25 cm after 

compaction. The used aggregate should meet the required 

specifications. The unit price includes all required work (sq. 

meter).

سم بعد 25بالمتر المسطح توريد وإنشاء طبقة أساس أسفل الرصف األسفلتى بسمك 

الدمك من األحجار الجيرية تكسير الكسارات ويشمل العمل توريد كسر خليط من 

األحجار الجيرية والرمال متدرج طبقا للمواصفات شاملة الفرش والترطيب والدمك 

إلنشاء طبقة األساس فوق السطح النهائى ألعمال التربة طبقا للرسومات التفصيلية 

.والقطاعات النموذجية  m
2

2,080

2.2

Construction of a prime coat layer using medium curing 

asphalt type (MC-30) at a rate of 1.5 kg/m2 on the top of the 

limestone base layer. The unit price includes all required 

work (sq. meter).

 - MC)أعمال توريد ورش طبقة تشريب من األسفلت السائل متوسط التطاير من نوع 

 فوق طبقة األساس المجهزة طبقا للرسومات التفصيلية 2م/كجم1.5بمعدل  (30

.وتعليمات المهندس المشرف بالمتر المسطح

m
2

1,560

2.3

Constriction of a hot mix binder course layer 5 cm thick after 

compaction, on the top of the limestone base layer on which 

a prime coat layer was applied with widths shown in the 

drawings. Asphalt cement with penetration grade 60/70 

together with hard, clean, tough,

سم بعد الدمك شاملة التوريد والفرش 5أعمال توريد وإنشاء طبقة أسفلتية رابطة بسمك 

 60/70والدمك بطبقة رابطة من الخرسانة األسفلتية على الساخن بإستخدام أسفلت صلب 

مطابق لمواصفات هيئة الطرق وأحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات وذلك طبقا لما هو 

.موضح بالرسومات التفصيلية وتعليمات المشرف بالمتر المسطح 

m
2

1,560

2.4

Construction of a tack coat layer underneath the asphalt 

wearing surface layers, using rapid curing liquid asphalt, 

type (RC-3000) at a rate of 0.5 kg/m2. The unit price 

includes all required work (sq. meter).

أعمال توريد ورش طبقة أسفلتية الصقة من األسفلت السائل سريع التطاير من نوع 

(RC - 3000)  فوق الطبقة األسفلتية الرابطة وقبل فرش الطبقة 2م/كم0.5بمعدل 

األسفلتية السطحية مباشرة طبقا للرسومات التفصيلية وتعليمات المهندس المشرف بالمتر 

.المسطح m
2

1,560

2.5

Construction of a hot asphalt concrete wearing surface layer 

5 cm thick after compaction, of width shown in the drawings, 

using clean. Hard, tough, durable and sound crushed 

limestone of good adherence to asphalt, and according to 

specifications, together with asphalt cement of penetration 

grade 60/70. The unit price includes all required work (sq. 

meter).

سم بعد الدمك شاملة التوريد والفرش 5أعمال توريد وإنشاء طبقة أسفلتية سطحية بسمك 

والدمك لطبقة سطحية من الخرسانة األسفلتية على الساخن بإستخدام أسفلت صلب 

 مطابق لمواصفات هيئة الطرق وأحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات وذلك طبقا 60/70

.لما هو موضح بالرسومات التفصيلية وتعليمات المهندس المشرف بالمتر المسطح

m
2

1,560

Item Description التوصيف Unit Quantity

Egyptian pounds
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Unit Rate Amount
Item Description التوصيف Unit Quantity

Egyptian pounds

2.6

Furnishing and constructing plain concrete curb units with 

the dimensions 12/15x30x50 cm for side-walks, according to 

the drawing.  The unit price includes all necessary work. 

(L.m. meter).

 سم 50×30×12/15أعمال توريد وتركيب أوإنشاء بردورة خرسانية سابقة الصب 

وذلك لجوانب الرصف حسب تعليمات المهندس المشرف والقيمة شاملة جميع مايلزم 

.بالمتر الطولى

L.m 520

2.7

Furnishing and constructing of interlock tiles (any type) with 

the approved color and shape 12/25 *6cm, with 5 cm fine 

sand for the side walks under it in according to the 

specification and manufacture standard.

باللون والشكل المطلوبين  (انترلوك)بالمتر المسطح توريد وتركيب بالط متداخل 

 سم طيقا 5سم  لزوم األرصفة الجانبية والبند محمل عليه طبقة رمال بسمك 6× 25/12

.للمواصفات و أصول الصناعة

m
2

1,000

2.8

Furnishing and constructing of interlock tiles (any type) with 

the approved color and shape 12/25 * 8cm, with 5 cm fine 

sand for the internal streets under it and the item includes 

edge restraints according to tender drawings in according to 

the specification and manufacture standard.

باللون والشكل المطلوبين  (انترلوك)بالمتر المسطح توريد وتركيب بالط متداخل 

 سم و 5سم  لزوم الشوارع الداخلية والبند محمل عليه طبقة رمال بسمك 8× 25/12

البند يشمل حواف التقييد طبقا للرسومات التصميمية وطيقا للمواصفات و أصول 

.الصناعة

m
2

27,500

2.8

Grading and leveling works for " interlock streets " (sq. 

meter).

 سم  للشوارع الفرعية قبل 50-20بالمتر المسطح أعمال تسوية حفر أو ردم بعمق من 

تركيب االنترلوك والبند يشمل التوريد او نقل ناتج الحفر الى المقالب العمومية ودمك 

.التربة ألقصى كثافة جافة وطبقا لمسوب مداخل الوحدات بالشوارع الفرعية
m

2
10,000

Total Bill 2 =
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Unit Rate Amount

3 Canal covering concrete Works االعمال الخرسانية لتغطية الترعة

3.1

Supply and spread gravel layers and clean sand with ratio 1:1 , 

75 cm thick below foundation 

بالمتر المكعب توريد وعمل تربة احالل  من الزلط النظيف المتدرجه والرمل 

 سم  أسفل االساسات مع الدمك الجيد  و البند 75  بسمك اليزيدعن 1:1بنسة 

يشمل توريد الزلط  والرمل و الردم و الدمك و التسوية و تكاليف أى معدات 

الزمة لتنفيذ البند حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة و طبقا 

.للمواصفات القياسية المصرية m
3

620

3.2

Supply and construct plan concrete layer with compressive 

stress 200 kg/cm2 after 28 days for cubes 15*15*15 cm and the 

Percentage of Portland cement resistant to sulfate not less than 

(Cement ratio 300 kg/m3) The item includes the supply of the 

concrete components, the work of the forms, the mixing 

process, the molding and the costs of any equipment required to 

carry out the item according to the technical specifications and 

the industrial assets according to the Egyptian standard 

specifications.

بالمتر المكعب توريد و تنفيذ خرسانة عادية لألساسات  لتعطى إجهاد 

 15 × 15 على مكعبات 2سم/كجم200 يوما ال يقل عن 28كسر بعد 

 سم و ال تقل نسبة األسمنت البورتالندي المقاوم للكبريتات عن 15× 

 فى الخلطة و البند يشمل توريد مكونات الخرسانة و 3م/كجم300

عمل الفرم و الشدات االزمة و عملية الخلط و الصب و تكاليف أى 

معدات الزمة لتنفيذ البند حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة و 

.طبقا للمواصفات القياسية المصرية

m
3

205

3.3

Supply and construct Reinforced concrete with comprressive 

stress 300 kg/cm2 (Cement ratio 400 kg/m3) of sulphate 

resistant-cement  (S R C) and the compressive stress 300 

kg/cm2 after 28 days for cubes 15*15*15 cm around steel bars 

as stated in specifications and the items included rubber 

material for structural separation.Full of all according to 

specifications and drawings.

بالمتر المكعب توريد وعمل ووضع خرسانة مسلحة غير منفذة ملساء 

 كجم أسمنت مقاوم للكبريتات و تعطى إجهاد 400السطح بمحتوى  

 × 15 على مكعبات 2سم/ كجم300 يوما ال يقل عن 28كسر بعد 

 سم والفئة تشمل توريد وتركيب حديد التسليح حسب 15 × 15

الموضح بالرسومات والبند يشمل أساسات وحوائط والسقف وكمر 

والبند يشمل مادة مطاطية لحشو الفاصل االنشائي كامال مما جميعه 

.طبقا للمواصفات وحسب الرسومات  m
3

1,045

3.4

Waterstop with High 25 cm for walls and foundation according to 

specifications, drawings, and the egyption standard 

specifications.

 سم لزوم 25 وبارتفاع Water Stopبالمتر الطولي توريد وتركيب 

منع تسرب المياه من خالل حائط المحطة عند ألتقاء الحائط مع 

األرضية وعند فواصل الصب ونهو العمل نهوا تاما شامل مما جميعه 

طبقا للمواصفات والرسومات الهندسية وأصول الصناعة وتعليمات 

.االستشاري m 380

Item Description التوصيف Unit Quantity

Egyptian pounds
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Unit Rate Amount
Item Description التوصيف Unit Quantity

Egyptian pounds

3.5

Supply and apply cold bitumen insulation and epoxy material 

thikness 4 mm for foundation .A layer of cement mortar shall be 

made of a thickness of not less than 5 cm and a cement content 

of not less than 300 kg / m 3 sand according to the technical 

specifications and shall be approved by the consultant 

supervising engineer before starting the implementation 

according to the specifications of the supplier approved by the 

engineer according to the specifications and drawings.

  بالمتر المسطح توريد وعمل العزل الساسات باستخدام  بيتومين علي 

البارد  من أجود األصناف سيروبالست أو ما يماثله مع توريد مادة 

 مم باستخدام البشبوري والمسطرين 4سمكها  (انسومات )ايبوكسية 

 5في اللحام  ويتم عمل طبقة من المونة األسمنتية بسمك ال يقل عن 

 رمل طبقا للمواصفات 3م/  كجم300سم ومحتوي اسمنت ال يقل عن 

الفنية ويتم اعتمادها من االستشاري المشرف علي التنفيذ قبل البدء في 

التنفيذ حسب مواصفات المورد المعتمد من المهندس وطبقا للمواصفات 

.والرسومات المرفقه وكل ما يلزم لنهو األعمال نهوا تاما

m
2

570

3.6

Supply and apply three layers of cold bitumen insulation for walls 

from outside  according to specifications, drawings, and the 

egyption standard specifications.

بالمتر المسطح توريد و تنفيذ عزل للحوائط الخارجية من البيتومين 

أو ما يماثله من اجود االصناف ثالثة اوجه  (سيروبالست)علي البارد 

و البند يشمل توريد المواد الالزمة لعملية العزل و تنفيذ العزل حسب 

المواصفات الفنية و أصول الصناعة و طبقا للمواصفات القياسية 

المصرية m
2

1,425

3.7

Supply and apply two layers of epoxy material insulation for 

reinforced concrete surfaces from inside according to 

specifications, drawings, and the egyption standard 

specifications.

بالمتر المسطح  توريد وعمل طبقة عازلة لال وجه الخرسانية المسلحة 

من الداخل  بمادة ابوكسية مانعة لنفاذية المياه غير سامة  وجيدة 

التماسك مع الخرسانة وعلي ان يتم عمل وجهين رأسي و أفقي ويتم 

اعتمادها من االستشاري المشرف علي التنفيذ قبل البدء في التنفيذ  

وطبقا للمواصفات والرسومات المرفقه وكل ما يلزم لنهو األعمال نهوا 

وكامال حسب اصول الصناعه. تاما

m
2

1,710

Total Bill 3 =
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Unit Rate Amount

4 COMPLEMENTRY WORKS االعمال التكميلية

4.1

Bumps from the same mix of hot asphalt concrete wearing 

surface layer.(L.m. meter).

أعمال توريد ودهانات بوية لعالمات الطريق بمواد ثرموبالستيك من األنواع واأللوان 

المستخدمة لهذا العمل فى الكود المصرى ويشمل العمل تنظيف سطح الطريق  جيدا من 

األتربة والمواد العالقة ودهان الطريق طبقا لما هو مبين بالرسومات التنفيذية وتعليمات 

.وذلك بالمتر الطولى. المهندس المشرف  m 300

4.2

Removing the old asphalt layer according to design levels and 

get the removing products and wastes outside the site to 

recycle. (sq. meter).

بالمتر المسطح تكسير طبقات اسفلت قديم بالسمك المطلوب طبقا للمناسيب التصميمية 

المعتمدة ونقل ناتج التكسير خارج الموقع اما العادة تصنيعه او التخلص منه تحت 

مسئولية الشركة دون ادني مسولية علي المديرية ويتم تحديد منسوب الكشط من واقع 

.ميزانية شبكية وطبقا للمنسوب التصميمي المعتمد للطريق 

m
2

800

4.3

Implementation of catch basins according to specifications, 

drawings, and complete all works.

And the item includes the connection pipes between catch 

pasin in UPVC material with 160mm diameter and complete 

all works according to work man ship standered.

بالعدد إنشاء بالوعة صرف مياه األمطار طبقا للمواصفات والرسومات الهندسية المقدمة 

.وأصول الصناعة ونهو العمل نهوا تاما شامل مما جميعه

 مم 160 بقطر UPVCو البند يشمل التوصيل ما بين البالوعات بمواسير انحدار 

.والردم و عمل كل مايلزم لنهو االعمال طبقا الصول الصناعة

No. 6

4.4
Rising the level of the existing manholes according to the level 

of the new asphalt layers.

بالعدد رفع مناسيب البالوعات طبقا لمنسوب طبقات الرصف الجديدة

No. 250

4.5

Supply and construct plan concrete layer with compressive 

stress 200 kg/cm2 after 28 days for cubes 15*15*15 cm and 

the Percentage of Portland cement resistant to sulfate not 

less than (Cement ratio 300 kg/m3) The item includes the 

supply of the concrete components, the work of the forms, the 

mixing process, the molding and the costs of any equipment 

required to carry out the item according to the technical 

specifications and the industrial assets according to the 

Egyptian standard specifications.

بالمتر المكعب توريد و تنفيذ خرسانة عادية لزوم اعمال انشاء المرشح المقترح 

 يوما ال يقل عن 28طبقا للرسومات التصميمية  لتعطى إجهاد كسر بعد 

 سم و ال تقل نسبة األسمنت 15 × 15 × 15 على مكعبات 2سم/كجم200

 فى الخلطة و البند يشمل توريد 3م/كجم300البورتالندي المقاوم للكبريتات عن 

مكونات الخرسانة و عمل الفرم و الشدات االزمة و عملية الخلط و الصب و 

تكاليف أى معدات الزمة لتنفيذ البند حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة 

.و طبقا للمواصفات القياسية المصرية

m
3

64

Total Bill 4 =

Item Description التوصيف Unit Quantity

Egyptian pounds
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