
BoQ for Rehabilitation and Improvement of wash 
facilities in Hilla CP1

النرويجي الشعب مساعدات منظمة
CP1 الحلة لسجن الصحية المرافق وصيانة لتأهيل الكميات جدول

Notes: مالحظات عامة

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 6:أيام العمل

 م06:00 ص اىل 08:00من : وقت العمل

1 Earth work -$         أعمال الهدم:

1.1

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

squatting pan, sanitation pipes and  remove the debris to outside the boundary of Municipality m² 140 0
ن اآلليات ، وااليدي العاملة ، واألدوات الالزمة إلزالة ارضية الحمامات الموجودة  القاعدة ،قاعدة المرافق ، أنابيب الرصف )تجهير

وإزالة األنقاض إىل خارج حدود البلدية (الصحي

1.2

provide materials, manpower and tools needed to remove ceramic & plastering of walls and 

handwashing points until the 1st floor, the price include cleaning walls and scratch it by cement and 

sand (1:3) with any work needed .

m² 834.00 0
اميك ولبخ الجدران القديمة والوصول للطابوق  شامال ن المواد والقيام باعمال تقشير سير السعر تنظيف الجدران  " تجهير

.مع كل مايتطلبه العمل من تنفيذ  (3:1)والطرطشة بمادة السمنت والرمل بنسبة 

1.3
cast plain concrete in existing wash facilities area, the price includes well compaction of the soil well 

then casting 10cm of concrete.
m³ 140 0 اب ثم صب  . سم من الخرسانة10خرسانة غير مسلحة لالرضيات ، يشمل السعر حدل الير

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 140.00 0

ن المواد والمعدات الالزمة للقيام بأعمال مد انابيب ترصيف مياه المجاري من البالستك  أنج شامال السعر كافة  (4) قطر PVCتجهير

ي أماكن الربط مع اعمال 
ن
الملحقات من العكوس والتقاسيم والمواد الالصقة مع تثبيت االنابيب بأستخدام الخرسانة االعتيادية ف

ابية  مع كل مايتطلبه العمل من تنفيذ  .الحفريات الير

2.2
Discharge point (F.D) with mesh cover (100 x 15) cm.

picture (2.2)
No. 10.00 0

ن وتثبيت غطاء مشبك F.Dنقطة ترصيف   .سم  (15×100)مع تجهير

(2.2)صورة 
2.3 Discharge point (F.D) and steel cover (siphon drain) (15 x 15) cm. No. 23.00 0 سم نوع ستيل (15×15)مع غطاء نوع ستاينليس ستيل مشبك F.D نقطة ترصيف  

2.4

Provide and install PVC manholes (30*30) the price include iron cover and any necessary material 

and fitting needed to complete the installation.

picture (2.4)

No. 32.00 0

ن وتركيب غرف التفتيش  ن)يشمل السعر غطاء حديد (30 * 30)" منهوالت البالستيكية"تجهير و اي مواد الالزمة إلكمال (اهير

.التثبيت

(2.4)صورة 

2.5

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

fittings.

picture (2.5)

No. 42.00 0
ن وتركيب حنفية ماء ستانلس ستيل ، تركية الصنع أو ما يعادلها ، ذات نوعية جيدة مع أي ملحقات تجهير

.(2.5)صورة 

2.6
Supply and install good quality Turkish made water mixer valve with riser for bathrooms, and all 

fittings  needed to install it to connect it with water network.
No. 18.00 0 ن وتركيب دوش مع الرقبة ورأس الدوش والخالط منشأ تركي .تجهير

2.7

PPR pipes:

provide and install PPR pipes (½ and ¾) inches, any required fittings (for cold and hot water) and 

install it inside bathroom and toilets.

m.l 410.00 0
ن ومد وفحص انابيب بالستيكية  ن ½  و ¾ بقطر   (PPR)تجهير أنج مع كافة الملحقات من العكوس والرباطات والتقاسيم لتجهير

.(حار وبارد)الجابيات والحمامات بخط اسالة كامل 

► The contractor is responsible on repairing any damage that may occur during work )existing pipe, walls, electric(…etc.

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.

► Working time: 6 days/week

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



2.8

PPR Pipe 2"

Supply and install PPR pipe 2 inches with any fittings needed to connect water tank with two water 

pumps and water pumps to wash facilities, the price include make a hole in any walls needed.

Note: the pipe will be over ground.

m.l 420.00 0

 انجPPR 2انبوب 

ن ومد وفحص انابيب بالستيكية   انج مع كافة الملحقات من العكوس والرباطات والتقاسيم  الالزمة لربط 2بقطر  (PPR)تجهير

ن بالمجاميع الصحية، يشمل السعر ثقب الجدران لعبور انبوب الماء ن و وبط المضختير الخزان الماء بالمضختير

انبوب الماء يكون فوق االرض: مالحظة

2.9
Supply and install (Arabic seat) toilet Squatting Pan, Ceramic type, works include any fitting needed 

to finish the installation.
No. 11.00 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 

2.10.
Supply and install (western ceramic seat) toilet Squatting Pan, ceramic type, works include any 

fitting needed to finish the installation.
No. 8.00 0

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

.تثبيت االنابيب مع كل مايتطلبه العمل من تنفيذ 

2.11

Supply and install shower basin, ceramic type, works include any fitting needed to finish the 

installation.

Size: L >60cm X width > 70 cm

No. 18.00 0

اميك شامال السعر كافة الملحقات من العكوس والتقاسيم والمواد الالصقة مع  ن ونصب وفحص حوض حمام  ، نوع سير تجهير

.تثبيت االنابيب مع كل مايتطلبه العمل من تنفيذ

.سم70< سم، عرض 70<طول :  حجم

3 Electrical الكهربائيات         $-

3.1

Remove existing ventilation fan, then supply and install Industrial Ventilation Extractor (30X30cm) 

size, the price include electric wires, switch plug and any other work needed.

Dimensions (30*30)cm.

No. 30.00 0

ي قياس 
ن ونصب وفحص وتشغيل ساحبات هواء صناعية تدار بمحرك كهربائ  سم من منشأ  (30×30)إزالة ساحبات القديمة، تجهير

.جيد، يشمل السعر اسالك كهربائية و مفاتيح كهرباء جديدة مع كل ما يتطلبه العمل

.سم  (30×30)ساحبة قياس - 

3.2
Supply and install LED waterproof lightings according to the following specifications: 

Body color: WH, Power: 18 WAT, with electrical wire inside plastic pipes and switch plugs.
No. 30.00 0.0

ن تركيب انارة مطرية نوع  ي السقف مع وايرات كهربائية  داخل بواري بالستيكية و LED 18تجهير
ن
كيب يثبت ف  واط مع ملحقات الير

.مفاتيح كهرباء

4 Finishing work: األنهائيات         $-

4.1

Provide materials, manpower needed for plastering using cement and sand for ceilings and walls, 

price include cleaning walls then plastering by cement sand ratio (1:3) with any tools and materials 

needed.

m² 834.00 0.0
ن المواد والقيام باعمال اعادة اللبخ الصقيل بالسمنت والرمل للسقوف وللجدران باستخدام السمنت والرمل بنسبة  مع  (3:1)تجهير

.كل مايتطلبه العمل من تنفيذ 

4.2

Provide and install iron doors, dimensions(1*2.00)m by welding and paint it with anti-rust and three 

layers of oil painting.

Drawings (Door)

No. 37.00 0.0

ن مواد وعمل فردة باب حديد كبس قياس  ي بالدهان مع كل (2*1)تجهير
م  بواسطة اللحام والصبغ بمادة مانعة للصدأ والصبغ النهائ 

.مايتطلبه العمل من تنفيذ 

(االباب)مخطط 

4.3

Preparation of materials and manpower for painting the walls, doors and windows with three layers 

of oil paint, the price include rehabilitation any cracks in the wall before painting.

Note: from ground to 2m high will be oil paint

m² 1690.00 0.0

ي بثالث طبقات 
ن المواد والقيام باعمال الصبغ للجدران، ابواب والشبابيك بالصبغ الدهنن شامال السعر تنظيف  (حد الكفاية)تجهير

ي مع كل مايتطلبه العمل من تنفيذ
.الجدران والتصليح والطالء النهائ 

. مير2من من منسوب االرضية الرتفاع 

4.4
Preparation of materials and manpower for painting the walls, ceilings, doors and windows with 

three layers of Emulsion paint, the price include rehabilitation any cracks & damage before painting.
m² 1835.00 0.0

ن المواد والقيام باعمال الصبغ للجدران، السقوف، ابواب والشبابيك بالصبغ األموشن بثالث طبقات  شامال  (حد الكفاية)تجهير

ي مع كل مايتطلبه العمل من تنفيذ
السعر تنظيف الجدران والتصليح  الدرزات والطالء النهائ 

4.5

Paint the floors of sanitary facilities with water proofing Epoxy paint after treatment of base, steps 

should be: -

- rehabilitation of existing base by leveling using concrete surface grinding machines (remove paint, 

...etc.).

- clean and remove any residues materials.

- fill the cracks and holes using Sika floor PS.

- Using paint roller, apply two coats of primer (by Sika Floor 261) , letting the floor dry completely 

between coats.

- Using clean paint roller or paint compressor, apply at least two coats of epoxy paint type (Sika 

floor 263 SL OR Sika Floor 264 SL), letting the floor dry completely between coats.

m² 230.00 0.0

: -طالء أرضيات الصحيات باستخدام الطالء المقاوم للماء بعد معالجة األرضية، حسب الخطوات التالية

ي- 
.إعادة تأهيل األرضية عن طريق التسوية باستخدام كوشة التسطيح الخرسائن

.تنظيف وإزالة أي مواد او المخلفات- 

.Sika floor PSملء الشقوق والثقوب باستخدام - 

(Sika Floor 261بواسطة )طالء طبقة من الطالء األساس - 

ن من نوع الطالء اإلبوكسي -  ن(Sika Floor 264 SL أو Sika floor 263 SL)طالء طبقتير ن الطبقتير .، و ترك األرضية تجف تماًما بير

5 Supply and install Water Tank 30000 L ز ونصب خزان ماء          $-  لير30000تجهي 



5.1

Provide and install Galvanized circular water tank 30000L using Galvanized plate 6mm for base and 

side walls, and 4mm for cover, the price include the following works: - 

- construction base for water tank by reinforcement concrete (4*5m and thickness 0.6m) using   

double mesh of steel bars 16mm @20cm C/C.

- Inlet & outlet  GI pipe 3 inches (L: 9m), Overflow pipe GI pipe 4 " L: 5m and to be connected with 

outlet pipe, wash pipe GI pipe 4 inches L: 2m.

- paint inside water tank by three layers of epoxy feeder typ.

- GI gate valve 3" for outlet quantity 2.

- GI gate valve inches for wash pipe.

- GI Check valves 2 inches & quantity 2.

Drawing Water tank.

lumps. 1.00 0

ن ونصب خزان مياه دائرية   مم للغطاء ، ويشمل 4 ملم للجدران و القاعدة و 6 لير باستخدام بليت مغلون سمك 30000تجهير

: -السعر األعمال التالية

ن من قضبان الحديد  ( سم60 م و سمك 5*4)بناء قاعدة الخزان المياه -   مم كل 16من الخرسانة المسلحة باستخدام شبكتير

.سم20

، انبوب الماء الفائض 9بطول" 3دخولية وخروجية  ). أنابيب المياه لدخولية والخروجية و انبوب الغسل حسب المخططات -   مير

(مير2 انج طول 4 امتار و يربط مع الخروجية، انبوب الغسل 5بطول " 4

ي - 
.(ثالث طبقات)طالء داخل الخزان بمادة اإلبوكسي الغذائ 

.2 انج للخروجية، عدد 3قفل حديد مغلون - 

.1 انج للخروجية، عدد 4قفل حديد مغلون - 

.2بحجم  انج و عدد  (قفل عدم الرجعية)جيك فالف - 

مخطط خزان المياه



3.3

Supply and install water pump (Italy, Germany, Grundfos model CM5-3 A-R-A-E-AVBE or equivalent 

brand) according to the following specifications 

[ Q.min=5 cubic/h, Head Min. =18, 50 Hz, Rotation 2900, Automatic pump control, 

with any electrical accessories and electrical wire then connect it with nearest source of electric.

installation should be same as picture of pumps (in water tank picture)

Picture (3.3)

No. 2.00 0

 

ي 
ن ونصب مضخة ماء افقر ي ا، ايطاىلي ، غراندفوس موديل  )تجهير

 او ما يشابه حسب المواصفات CM5-3 A-R-A-E-AVBEالمائن

: -التالية

، 18 اعىل ارتفاع ساعة،/³م5= سعة  ي للمضخة ، درجة حرارة السائل / ف2900 هرتز، دوران 50مير
د، جهاز تحكم التلقائ 

 درجة مئوية90

. مع كافة الملحقات الكهربائية من وايرات و سوي    ج بالك وربطه باقرب مصدر كهرباء

ي صورة خزان المياه)يجب أن يكون التثبيت نفس صورة المضخات 
ن
(ف

 (3.3)صورة 

1 Earth work 0.0 :أعمال الهدم

2 Sanitations 0.0  الصحيات

3 Electrical 0.0 الكهربائيات

4 Finishing work: 0.0 األنهائيات

5 Supply and install Water Tank 30000 L 0.0 ز ونصب خزان ماء   لير30000تجهي 

TOTALالمجموع                    -


