
BoQ for Rehabilitation and Improvement of wash facilities 
in Basra Central Prison

منظمة مساعدات الشعب النرويجي

جدول الكميات لتأهيل وصيانة الموافق الصحية لسجن البصرة المركزي

Notes: :مالحظات عامة
► The contractor is responsible on repairing any damage that may occur during work (existing pipe, walls, 

electric)…etc.
كة المنفذة مسؤولة عن إصالح اي تلف بسبب العمل  .الخ ... (األنابيب الموجودة ، الجدران ، الكهرباء(الشر

ف .يجب ان تكون جميع األعمال مطابقة للمواصفات الفنية  والمخططات والصور وتوجيهات المهندس المشر

كة المنفذة مسؤولة عن توفير أي مواد وأدوات وآاليات و االيدي العاملة الشر

كة قبل االستخدام ف للمواد المقدمة من قبل الشر .يجب استحصال موافقة المهندس المشر

 الشهادات األصلية والضمانات والوثائق الفنية لألجهزة والمعدات واألجهزةNPAيقدم المقاول لمنظمة 

ن االعتبار نقل المواد سيكون بواسطة عمال داخل السجن ي عير
ن
يجب أن يأخذ المقاول ف

(إلخ... النقل ، اختبار عمل  (الجهة المنفذة مسؤولة عن أي نفقات أخرى 

يجب استخدام سمنت مقاوم لألمالح للبخ و اي عمل اخر يحتاج اىل هكذا نوعية من السمنت

األسبوع/ أيام 7: أيام العمل

 م06:00 ص اىل 08:00من : وقت العمل

No. Work details Unit Qtty Cost USD Total cost USD تفاصيل االعمال

1 Earth work -$         أعمال الهدم:

1.1

Provide machines, manpower, tools needed to remove the existing base of wash facilities (base, 

squatting pan, sanitation pipes) and  remove the debris to outside the boundary of Municipality

Number of bathrooms: 135

drawing 1:1

m² 269 0

ن اآلليات ، والقوى العاملة ، واألدوات الالزمة إلزالة ارضية الحمامات الموجودة  القاعدة ، قاعدة المرافق ، أنابيب (تجهير

وإزالة األنقاض إىل خارج حدود البلدية (الرصف الصحي

135 : (حمام وتواليت (عدد مجاميع الصحية 

1:1مخطط 

1.2 Provide 5 tons of cement and 16 cubic of good quality sand for plastering. lumps. 1 0 ن  . مكعب رمل للبخ16 اطنان من السمنت المقاوم لألمالح مع 5تجهير

1.3
Cast plane concrete for the floors with 10 cm thickness using salt-resistant cement. The price 

includes provision of materials, manpower and tools needed for this work.
m² 269 0

ن المواد وااليدي العاملة والمعدات الالزمة للقيام بصب خرسانة اعتيادية لالرضيات  بسمك   سم وبأستخدام 10تجهير

.السمنت المقاوم لالمالح والرمل والحىص مع كل مايتطلبه العمل

2 Sanitations  الصحيات         $-

2.1

Supply and installation PVC pipes for sanitation pipes, 4" inches in diameter, with using water 

proofing materials, the price include using normal concrete in any places needed  and excavation 

then backfill it by clean soil with any other work needed.

m.l 806 0

أنج شامال  (4) قطر PVCتجهيز المواد والمعدات الالزمة للقيام بأعمال مد انابيب تصريف مياه المجاري من البالستك 

السعر كافة الملحقات من العكوس والتقاسيم والمواد الالصقة مع تثبيت االنابيب بأستخدام الخرسانة االعتيادية في أماكن 

.الربط مع اعمال الحفريات الترابية  مع كل مايتطلبه العمل 

2.2 Discharge point (F.D) and steel cover (siphon drain) (15 x 15) cm. No. 134 0 سم نوع ستيل (15×15) مع غطاء مشبك F.D نقطة تصريف   

2.3

Supply and install Stainless Steel water tap, Turkish made or equivalent, good quality with any 

fittings.

Picture 2.3

No. 384 0
ن وتركيب حنفية ماء ستانلس ستيل ، تركية الصنع أو ما يعادلها ، ذات نوعية جيدة مع أي ملحقات .تجهير

2.3صورة 

2.4
Supply and install (Arabic seat) toilet Squatting Pan, ceramic type, works include any fitting needed 

to finish the installation.
No. 134 0

اميك شامال السعر كافة الملحقات من العكوس والتقاسيم والمواد الالصقة مع  قية، نوع سير ن وتركيب وفحص مراحيض شر تجهير

.تثبيت االنابيب مع كل مايتطلبه العمل من تنفيذ 

► Working time: 7 days /week

► Working Duration (08:00 am to 06:00 pm)

All works must be according to the plans and technical specifications, drawings, pictures, contract documents and instructions of the supervisor engineer.

► The Contractor is responsible for providing any materials, items, tools, machines  and skilled manpower needed for the work 

► All materials to be provided by the contractor shall be approved by Supervisors before using them

► The Contractor should provide to NPA original certificates, warranties and technical documentation of installed machineries, equipment and devices.

► Contractor should take in consider that transportation of materials inside the prison will be by daily worker

► The contractor is responsible for any other expense )transportation, labor test, curing of work…etc.)

► The contractor should provide cement salt resistant for plastering works and any other work needing such type of cement.



No. Work details Unit Qtty Cost USD Total cost USD تفاصيل االعمال

3 Electrical الكهربائيات         $-

3.1

Supply new ventilation fan, electrical, good quality, (30X30cm) size, the price includes electrical 

wires, switch plug and any other electrical accessories needed.

Note:

- warrantee period at least one year. 

- Installation of ventilation fans will be by prison management

No. 192 0

ي قياس 
ن ساحبات هواء صناعية تدار بمحرك كهربائ  سم من منشأ جيد، يشمل السعر اسالك كهربائية ومفاتيح  (30×30(تجهير

.كهرباء جديدة و اي ملحقات كهربائية الالزمة للنصب

: -مالحظة

(سنة(ضمان - 

ن عىل المقاول(نصب المفرغات يكون من قبل إدارة السجن -  (فقط التجهير

3.2

Supply Air Condition wall mounted type (split) , good quality with gas pipes, electrical wire, flexible 

hose pipe for water, external fans, size 2 tons, with any other electrical accessories (electric wire, 

switch plug, etc.)  needed & making hole inside existing wall for electrical wire and pipes then 

connecting it with nearest electric source inside the room to complete the installations.

- warrantee at least one year.

- Tosot or equivalent brand.

- Installation of AC will be by prison management

Picture (3.2)

No. 40 0

ن سباليت  ذات نوعية جيدة مع أنابيب الغاز، واألسالك الكهربائية ، وأنابيب ترصيف للمياه ، والمراوح , "المعلقة بالجدران"تجهير

تثقيب داخل الجدار ..."  طن ، مع أي ملحقات الكهربائية اخرى كاللسالك الكهربائية، مفاتيح كهربائية ، 2الخارجية ، حجم 

.الموجود لألسالك الكهربائية واألنابيب وربطها باقرب مصدر كهرباء مناسب داخل الغرفة

.ضمان سنة او اكير- 

او ما شابهها (TOSOT(ماركة - 

(سنة(ضمان - 

ن عىل المقاول(نصب السباليت يكون من قبل إدارة السجن -  (فقط التجهير

(4.3(صورة 

3.3

Supply End Suction Horizontal Single Stage Centrifugal Pump (Italy, Germany, European or 

equivalent brand) according to the following specifications 

[ Q=300-1000 L/min

Head Max= 32m, Head Min. =19.5

7.5 HP, 11- 6.4A

50 Hz

400-690 Volt

Rotation 2900

Fluid temp. 90 ºC

-new electrical board with any electrical accessories needed inside the board and electrical cable

- Installation of AC will be by prison management.

Picture (3.3)

No. 3.00 0

ن مضخات ماء افقية  ي او ما ماشابه(تجهير ، أوروئ  ي ا، ايطاىلي
: -حسب المواصفات التالية (المائن

دقيقة/  لير 1000-300= سعة 

 مير 19.5ادئن ارتفاع  - 32  اعىل ارتفاع 

 حصان7.5 

 فولت690-400

 هرتز50

 2900الدوران 

 درجة مئوية90درجة حرارة السائل 

ي
ي مع كافة الملحقات الكهربائية داخل البورد و كيبل كهربائ 

.بورد الكهربائ 

ن عىل المقاول(.  نصب المضخات يكون من قبل إدارة السجن-  (فقط التجهير

(3.3(صورة 

3.4

Supply new water boiler capacity 160L, 2500 Watt, good quality with any fitting or electrical 

accessories needed to finalize installation.

- Installation of Boilers will be by prison management.

No. 20.00 0
ن سخانات ماء جديدة  بسعة  . واط ، ذات نوعية جيدة مع أي ملحقات أو كهربائيات مطلوبة إلنهاء التثبيت2500 لير ،  160 تجهير

ن عىل المقاول(نصب السخانات يكون من قبل إدارة السجن -  (فقط التجهير

4 Finishing work: األنهائيات         $-

4.1

Provide materials, manpower and materials for tiling of mosaic tiles for the floors, using cement 

mortar(1:3). The price includes filling the joints between tiles using white cement according to the 

instruction of supervisor engineer.

- Mosaic tiles(30*30)cm for walls good quality.

m² 269 0

ي الموزائيك لالرضيات باستخدام مونة السمنت والرمل بنسبة خلط 
ن المواد وتنفيد اعمال التطبيق بالكاشر  والرش بالماء 3:1تجهير

بتة المفاصل بالسمنت االبيض  مع كل مايتطلبه العمل .وشر

ي موزائييك 
.سم مجىلي ذو نوعية جيدة  (30×30(تطبيق كاشر

4.2

Provide and install iron doors, dimensions(0.80*1.20)m by welding and painting it with anti-rust and 

three layers of oil painting.

Drawings (Door)

No. 192 0

ن مواد وعمل فردة باب حديد كبس قياس  ي (1.20*0.80(تجهير
م وتركيبه بواسطة اللحام والصبغ بمادة مانعة للصدأ والصبغ النهائ 

.بالدهان مع كل مايتطلبه العمل 

(الباب(مخطط 

4.3
Provide good quality  oil paint (16.2L - each can) Jotun or equivalent type

(1 red, 1 blue, 1 black, 1 yellow, 41 white)
Cans 45 0

ي نوعية جيدة  
ن صبغ دهنن  أو ما شابهJOTUN ( لكل علبة16.2L-20KG(تجهير

 ابيض41اصفر ، 1 اسود، 1 ازرق، 1  احمر، 1

4.4
Provide good quality emulsion paint (18L - each can)  Jotun or equivalent type

(1 red, 1 blue, 1 black, 1 yellow, 31 white)
Cans 35 0

ن صبغ امولشن نوعية جيدة   . أو ما شابهJOTUN ( لكل علبة16.2L-20KG(تجهير

 ابيض31اصفر ، 1 اسود، 1 ازرق، 1  احمر، 1



No. Work details Unit Qtty Cost USD Total cost USD تفاصيل االعمال

4.5

Supply the following tools for painting 

1-Paint roller brush, minimum roller length (18cm) and minimum arm length (40cm) with its handle-

arm length not less than 1.5m.

quantity: 1 PC

2-Steel brush, minimum height of wires (4cm) and minimum arm length (20cm).  

quantity: 1 PC

3-Stailness steel Scraper blade(putty scraper), width : 10cm, Handle Length : 12cm.

quantity: 1 PC

4. Masking and gaffer tapes 

quantity: 7 PC

5. oil paint brush 

quantity: 1 PC

Picture (painting tools) 

Set 15 0

ن األدوات التالية للصبغ :تجهير

 مير1.5، مع ذراعه بطولال يقل عن ( سم40(طول الذراع  ( سم18(الصبغ، طول الفرشاة " رولة"فرشاة . 1

 (1(عدد

.( سم20(والحد األدئن لطول الذراع  ( سم4(فرشاة ستيل، الحد األدئن لعرض الفرشاة . 2

 (1(عدد

 سم12: سم، طول المقبض10قاشطة المعجون الحد االدئن للطول . 3

 (1(عدد

يط الصق لحافات الصبغ . 4 شر

( قطعة7 (عدد 

، ، عدد. 5 ي
 (1(فرشاة للصبغ الدهنن

صور عدة الصبغ

5 Supply and install Metallic water tank using sheet of galvanized plates ز ونصب خزان ماء باستخدام لوحات مغلونة         $- تجهي 

5.1

Remove existing water tank dimensions (1m*1m plate) and overall dimensions (7*5*3m Hight) and 

transport it to the specified places as directed by prison management department. Picture (Existing 

Water Tank).

Picture (5.1)

lumps. 1 0

كالس (إزالة خزان الماء الموجود والمركب من  و نقله لمخازن السجن  (مير ارتفاع 3*5*7 (ب قياس  (مير 1*مير 1لوحات فايي 

  (تحددها إدارة السجن

5.1.(خزان ماء الموجود(صورة  

5.2

Supply and install metallic tank with Galvanized sheets according to the following specifications:

- Galvanized (GI-plates) Plate panel (dimensions of each plate is 1.22m * 1.22m).

- Screw best quality made.

- Thickness of plates: Floor and walls =5mm, cover =2mm.

- overall dimensions = 6.10*4.88*2.44m

- Iron ladder inside and outside.

- GI pipes 4" (length 18m) for inlet, outlet, wash pipe and overflow pipe) with installation.

- Ductile gate valve 4" inches with all fittings (quantity 3).

- Paint inside the tank with three layers of epoxy “feeder type” over one layer of base.

- Paint outside by oil paint over one layer of anti-corrosion paint

- any materials and work needed to install it at the site according to technical specifications 

(supports, washers, ventilations, cover, connection for inlet, outlet, overflow and wash pipe...).

- Measurement unit for water level inside the tank.

- all work should be according to technical specification drawings

- use internal supporter each plate two PC ( galvanized iron angle 4mm thickness and size 

7.5*7.5cm)  

- use I-Section (10cm *15cm * Tw 6mm & Tf= 9mm) inside the 2nd direction (H 200*100* Tw5.5mm 

*Tf 8.0mm) and spacings for both sides each one meter.

drawings(I-section beam).

lumps. 1 0

ي باستخدام ألواح مغلونة  حسب المواصفات التالية
ن وتركيب خزان ماء معدئن :- تجهير

(م1.22*م 1.22قياس كل قطعة ستاندرد (الواح مغلونة   - 

ي نوعية جيدة - 
ن

براغ

(ملم3ملم و السقف 5للجدران واالرضية (سمك الواح البليت  - 

 ( م ارتفاع3.66 * 4.88 * 6.10 (ابعاد الخزان  - 

ي باستخدام بواري مغلونة  -  درج داخىلي و خارج 

ن ونصب -  من ( انج للدخول و الخروج  والمياه الزائدة والتنضيف  4مير انبوب حديد مغلون مع كافة الملحقات بقطر  18تجهير

.(االرضية لربط الخزان

ن ونصب -  مع كافة الملحقات" 4 اقفال كتايل 3تجهير

"مضاد للتآكل"فوق طبقة من االساس "  نوع المغذي"طالء داخل الخزان بثالث طبقات من صبغ اإليبوكسي - 

ي عىل طبقة اساس مضاد للتآكل- 
.طالء جدران الخارجية ب صبغ دهنن

.(دعامات، ربطات للدخول والخروج والمياه الزائدة واللتنظيف(اي مواد و عمل الزمة لنصب الخزان حسب مواصفات الفنية - 

.وحدة قياس الماء داخل الخزان-- 

ن لكل بليت باستخدام  زاوية حديد مغلون -  (سم7.5*سم 7.5( ملم 4دعامات داخل الخزان قطعتير

ن و تنفيذ اي مواد و عمل مذكور بالمخططات  (كل االعمال يكون حسب مواصفات الفنية والمخططات -  (تجهير

ن  بقياس -  داخل الجهة  (سم1.22ملم ، كل 9ململم و 6سمكل *سم 10*سم 10(استخدام شيلمان حديد لالساس من جهتير

ن كل مير قطعة واحدة حسب المواصفات الموجودة بالصور  ( ملم8.0*ملم 5.5* سم 100*200(الثانية  لكل الجهتير

.(والمخططات

1 Earth work 0 :أعمال الهدم

2 Sanitations 0  الصحيات

3 Electrical 0 الكهربائيات

4 Finishing work: 0 األنهائيات

5 Supply and install Metallic water tank using sheet of galvanized plates 0 ز ونصب خزان ماء باستخدام لوحات مغلونة تجهي 

0 TOTALالمجموع


