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 Name of Tender :  

Upgrading of Akhwa school in Hawija District – 

Kirkuk Governorate  

 

Tender Number : 2460 – Kirkuk  

  

Deadline Submission date :  

17th October 2019 , 12:00 PM 

 

For further information please contact: 

iraqprocurement@crs.org 

 

  اسم العطاء:

 كركوك محافظة  –ألخوة في قضاء الحويجة تأهيل مدرسة امشروع 

 

 

كركوك – 4602رقم العطاء :   

  

 :التقديمتاريخ انتهاء 

 بعد الظهر  12:00,   2019  األولتشرين  17

 

 لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

iraqprocurement@crs.org 

Interested vendors must attend the mandatory pre-meeting that will be held in CRS Kirkuk Office located in 

Kirkuk, Tapa, near to Al-Ikhwan junction on Sunday 13th October 2019 at 12 :00 PM; applicants whom will not 

attend this meeting will consider their proposals to be rejected. For further guidance on CRS office address in 

Kirkuk please contact 07517401323 or 07517404622 

يوم  كركوك , تبة, بلقرب من فلكة االخوان فيو الواقع  كركوك  اإللزامي التمهيدي في مكتب الهيئة فيعلى جميع المهتمين بالتقديم المشاركة في االجتماع 

ءه. لمزيد من يهمل عطا" ان المقاول الذي لن يحضر هذا االجتماع سوف علما ظهرا" 12:00في تمام الساعة  2019  األولتشرين  13المصادف  ألحدا

07517404622 او  07517401323 يرجى االتصال بالرقم :  كركوكاالرشاد حول عنوان مكتب هيئة اإلغاثة الكاثوليكية في   

Dear Sir / Madam,  

CRS Iraq Programs is looking for Vendors to provide 

the items and services shown in Annex 1 at competitive 

price and high quality.  

General Requirements  

1. Must be registered to conduct business and in 

compliance with government tax regulations. 

  2. The supplier cannot provide or use any items with 

origin in the Islamic Republic of Iran or produced by 

Iranian companies.  

3. Experience supplying International Organizations, 

Non-Governmental Organizations, or large private 

companies will be an advantage.   

4. CRS retains the right to reject, cancel, negotiate, 

amend, split and accept any offer, without 

consideration of the lowest offer.  

5. This is an invitation to vendors and is not a promise 

or obligation that CRS will contract with suppliers 

through the submitted offers. 

 سيدي / سيدتي العزيز)ة( 

هيئة اإلغاثة الكاثوليكية  برامج العراق تبحث عن مزودين/ مقاولين من 

 1المهتمين بتوفير المواد و الخدمات المشار إليها أدناه في الملحق رقم 

 بأسعار منافسة وبجودة عالية.

 متطلبات عامة:

. يجب أن يكون مسجال إلجراء األعمال التجارية مع ما يتوافق  ولوائح  1

 الضرائب الحكومية . 

ال يستطيع المجهز تقديم اي مواد اصلية المنشأ من جمهورية  إيران . 2

 اإلسالمية او انتجت من قبل شركات ايرانية.

 . الخبرة في تزويد المنظمات الدولية، المنظمات الغير حكومية، أو  3

 الشركات الكبيرة الخاصة ستكون ميزة.

. تحتفظ هيئة االغاثة الكاثوليكية بالحق في رفض، إلغاء، التفاوض،  4

 تعديل، تجزئة وقبول أي عرض، دون النظرالى أدنى عرض. .

هذه دعوة للموردين وليس وعد أو التزام من هيئة اإلغاثة  الكاثوليكية  .5

 المقدمة للتعاقد مع الموردين من خالل العروض

 

Payment Terms 

1. Quotation should remain valid for a period of at 

least ninety (90) days from the submission closing 

date and should be indicated in the quotation  

2. Payment shall be after delivery, within 15 

working days of receiving correct invoice. 

3. Payment shall be via check or bank transfer. 

4. Payment shall be made upon verification and 

acceptance of goods/services per contract and 

upon presentation of correct, itemized invoice. 

 شروط الدفع 

( يوما" على 90. يجب ان يكون العرض نافذا" لمدة تسعين )1

وينبغي اإلشارة الى ذلك في الطلب. األقل من تاريخ إغالق التقديم  

 

يوم عمل من إستالم الفاتورة  15سوف تتحرر الدفعة  بعد مرور  -2

 الصحيحة.

  

 سوف تتحرر الدفعة عن طريق صك او تحويل بنكي . -3

سيتم دفع المبلغ بعد التحقق وقبول الخدمات  تماشيا" مع شروط  -4

 العقد وتقديم الفاتورة الصحيحة و المفصلة.
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Acceptance of Payment Terms 

 

Do you accept the above payment terms? 

 Yes 

 No 

 

 الموافقة على شروط الدفع:

 

 هل توافق على شروط الدفع اعاله:

  اوافق 

  ال اوافق 

Requested Information 

The submission must include: 

 Full legal address and contact details of the 

company 

 Name of Company’s Owner and copy of ID 

 Copy of Business Registration Certificate for 

the company of 2019 

 Reference from previous similar business 

experience with reference contact 

information.  

 Copy of Tax Registration Certificate  

 Bank account information. 

 يجب تقديم ما يلي:     

  يجب ان يتضمن التقديم ما يلي :                  

 للشركةالكامل الصحيح وعنوان االتصال  العنوان 

  مع  نسخة من بطاقة االحوال المدنية  صاحب الشركةاسم 

 2019لعام  شركةصورة عن شهادة تسجيل ال  

  التسجيل الضريبيشهادة صورة عن  

  و معلوماتفي االعمال السابقة المماثلة المرجع من الخبرة 

 االتصال للمرجع

 تفاصيل معلومات الحساب المصرفي 

 

 

Bid Requirements  

Offers that do not meet the following will be 

automatically rejected regardless of price: 

 Offers must be received before the stated deadline.  

 Offers must include all information requested 

above.  

 Unit prices must be provided for all line items. 

Offers that only include totals will be rejected.  

 Offers must be submitted through the tender email, 

marked with the name and tracking number of the 

procurement. Offers for separate tenders must be 

submitted separately. Any missing documents may 

cause the rejection of the entire offer.  

 Offers must be clean & clear. The vendor should 

sign and stamp next to handwritten corrections or 

corrections made with whiteout.   

  Offers must be complete, signed in a clear date and 

stamped on all pages.  

 Please note that only offers within 20% above and 

below the estimated cost of the project will inter the 

competition.  

  

 معلومات ملء  العطاء

ر عن ظسوف يتم رفض أي عطاء ال يلتزم بالشروط أدناه بغض الن

 :السعر

  سيتم رفض أي طلب يقدم بعد التاريخ والوقت المحدد لقبول

 العطاءات.

 .يجب أن تتضمن العروض جميع المعلومات المطلوبة أعاله 

  على حدة ، ويتم  ةفقرجميع االسعار يجب ان تكتب لكل بند أو

 رفض العطاءات التي تحتوي على اإلجمالي فقط.  

   المخصص يجب تقديم العروض من خالل البريد اإللكتروني

. يجب تقديم عروض المناقصات المنفصلة الستالم العطاءات 

بشكل منفصل. قد تتسبب أي مستندات مفقودة في رفض 

 العرض بأكمله.

  يجب التوقيع وواضحة العروض يجب أن تكون نظيفة ،

قلم التصحيح والختم في مكان أي تصحيح يدوي أو بإستخدام 

 االبيض. 

  موقعة,  جميع الجوانب منيجب أن تكون العروض كاملة 

 على جميع الصفحاتومختومة  بتاريخ واضح

  أعلى 20يرجى مالحظة إن العروض التي تكون فقط ضمن %

شروع سوف تدخل في أو أقل من الكلفة التخمينية المقدرة للم

 المنافسة.

 

 

Delivery Instructions:  

Completed and stamped offers will be submitted by email 

to CRS-IQ-Tenders@crs.org  as PDF file. Email must 

indicate the number of tender which is (Kirkuk – 2460 ) 

or the offer will be excluded  . The file should not exceed 

15 MBs and the company biography should not exceed 10 

pages. 

 تعليمات التسليم: 

 يتم تقديم العطاء الكامل والمختوم  عن طريق عنوان البريد االلكتروني 

Tenders@crs.org-IQ-CRS ديم الملف المختوم كامال" من خالل تق

. يجب ان يذكر البريد االلكتروني المرسل على رقم العطاء  PDFبصيغة 

حجم وإال سيتم استبعاد العطاء . يجب ان ال يتجاوز  (كركوك  – 2460)وهو 

 10من  ميجابايت على ان ال تتجاوز السيرة الذاتية للشركة اكثر  15المرفق 

 .صفحات
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Past Experience Reference List 

 قائمة مراجع االعمال السابقة

 

 Name of 

Organization 

 أسم

 المنظمة

Name of Person 

 أسم الشخص

Name of 

Project  أسم

 المشروع

Project 

Start Date 

تاريخ المباشرة 

 بالمشروع

Project 

duration 

مدة تنفيذ 

 المشروع

Phone 

Number 

 رقم الموبايل

Email Address 

 البريد االلكتروني
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Signature 

 التوقيع

 

Date 

 التاريخ

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Company name: 

: أسم الشركة  

 

 

Legal address : 

 العنوان الثابت:

 

 

Telephone Number: 

 رقم الهاتف:

 

 

Email:  

 عنوان البريد اإللكتروني:

 

 

Company’s owner Name 

:صاحب الشركة اسم  

 

 

Business Certificate Registration Number: 

 رقم تسجيل شهادة العمل:

 

Tax registration Number: 

 رقم التسجيل الضريبي:

 

Project Duration: 

 مدة تنفيذ المشروع :

60 Calendar Days 

"يوما" تقويميا 60  

Do you have partnerships with any other companies (such as 

shared management / staff / office / bank account)?  Do you 

cooperate with any other companies in preparing offers or 

providing of goods or services? 

هل لديك شراكات مع أي من الشركات األخرى ) مثل إدارة / الموظفين / المكتب 

حساب مشترك / البنك( ؟ هل تتعاون مع أي من الشركات األخرى في إعداد العروض 

 أو توفير السلع أو الخدمات؟

 

If the answer for previous question is yes, please provide 

details here including the names of partner companies. 

نعم ، يرجى تقديم التفاصيل هنا بما في ذلك عن السؤال السابق إذا كان الجواب 

 أسماء الشركات الشريكة 

 

Other comments: 

 مالحظات اخرى: 

 

Experience / references for the related work of experience 

(Please attached any related contract, purchase order, 

certificate, etc.) that does not exceed 10 pages. References 

MUST include contact information.   

 يجب ان يحتوي على عناوين االتصال من مراجع الخبرة 

المرجع من الخبرة ) الرجاء ارفاق دليل من االعمال السابقة ذات الصلة من عقود 

 , اوراق شراء , ورقة اتمام عمل , اخرى (  ال تتجاوز عشرة اوراق.
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SCOPE OF WORK 

SCHOOL UPGRADES 

KIRKUK, IRAQ 

 

 مجال العمل

المدارس تأهيل عادةإ عمالأ  

العراق –كركوك   

 

Introduction:  Catholic Relief Services (CRS) is 

the international relief and development agency of 

the Catholic community in the United States. CRS 

supports more than 100 million people in more 

than 100 countries on five continents. CRS works 

with local partners to promote human development 

by responding to major emergencies, fighting 

disease and poverty, and nurturing peaceful and 

just societies.   

In Iraq, CRS is currently supporting people 

displaced because of violence to live with dignity 

through the provision of immediate food and non-

food items, upgrades to shelter conditions and 

improved access to water and sanitation facilities, 

and educational and psycho-social support for 

children. 

 

( هي وكالة اإلغاثة CRSهيئة اإلغاثة الكاثوليكية ) لمقدمة:ا

لطائفة الكاثوليكية في الواليات المتحدة. والتنمية الدولية من ا

مليون شخص في  100غاثة الكاثوليكية تدعم أكثر من هيئة اإل

شركاء ال تعمل مع و بلد في القارات الخمس 100أكثر من 

لتنمية البشرية من خالل االستجابة لحاالت ألتعزيز  محليينال

الطوارئ الكبرى ومكافحة األمراض والفقر ورعاية 

  .وسلمية عادلة بصورة تالمجتمعا

غاثة الكاثوليكية حاليا النازحين بسبب هيئة اإلتدعم  في العراقو

مساعدتهم  في العيش بكرامة من خالل توفير المواد لالعنف  

الغذائية وغير الغذائية وترقيات لظروف المأوى وتحسين 

إمكانية الوصول إلى مرافق المياه والصرف الصحي، والدعم 

 التربوي والنفسي واالجتماعي لألطفال.

 

Purpose: CRS seeks qualified and experienced 

Contracting companies to execute construction, 

rehabilitation, and water and sanitation upgrades to 

Schools in Kirkuk governorate and surrounding 

districts, sub-districts, and villages. 

يجاد  إلغاثة الكاثوليكية تسعى هيثة اإل الغرض من المشروع:

صيانة الشركات والمقاولين المؤهلين وذوي الخبرة لتنفيذ 

الماء والصرف الصحي في المدارس غير المكتملة  وترقيات

قضية والنواحي والقرى والواقعة ضمن محافظة كركوك واأل

  التابعة لها.

Geographic Location:  Al Akhwa School is in 

Kirkuk Governorate-Hawija District – Zab Sub-

District. 

-كركوك  محافظة) في االخوةمدرسة تقع  الموقع الجغرافي:

 . ناحية الزاب(- الحويجهقضاء 

 

Technical Specifications: Supply and install 

water and sanitation items, installment of caravans 

and renovation of schools based on the following 

specifications:   

عمال الماء والصرف أ تنفيذتجهيز و المواصفات الفنية:

الصيانة للمدارس الغير مكتملة  والصحي ونصب الكرفانات 

 الفنية التالية:وحسب المواصفات 

 

NOTE 1: Each school may receive different items 

from the list below based on the current condition 

of the school, the number of students, and the 

consent of the Department of Education (DOE). 

Most schools do not require all items. CRS seeks 

contractors that have the capacity to provide all 

items, but the actual quantity will be customized to 

each school upon final measurement. 

ليس شرطا ان تكون الترقيات متشابهة لكل مدرسة  :1مالحظة

من االمدارس الغير مكتملة وانما يعتمد على الظروف الحالية 

للمدرسة مثل عدد الطلبة الموجودين, واعتمادا على موافقة 

غلب المدارس ال تتطلب نفس الكميات لذا فان أمديرية التربية، 

ولين الذين تتوفر فيهم غاثة الكاثوليكية تتطلع اليجاد المقاهيئة اإل

عاله وعلى اساس ما تتطلبه كل أاالمكانية لتزويد الفقرات 

 مدرسة على حدى.

 

NOTE 2: The Contractor will be responsible for 

delivering the completed work while using local 

laborers as much as possible. 

يكون المقاول مسؤوال عن تنفيذ األعمال المنجزة   :2مالحظة 

 .من خالل  استخدام العمال من المنطقة نفسها قدر االمكان 

NOTE 3: The Contractor is responsible for 

implementing the assigned work in accordance 

with technical specifications and any required 

instructions by CRS engineers. The work will be 

يكون المقاول مسؤوال" عن تنفيذ وتسليم العمل  :3مالحظة 

وفقا" للمواصفات الفنية وحسب توجيهات مهندسي 

CRS سوف يقوم مهندسي.CRS  بالمتابعة المستمرة للعمل
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continuously monitored by CRS engineers to 

ensure all technical achievements, local labor 

usage, adherence to the timeline and deliverables, 

and payment procedures are followed and properly 

executed.  

لضمان تطبيق المواصفات الفنية و استخدام العمال المحليين 

 وكذلك تتبع اجراءات الدفع وتنفيذها بالشكل الصحيح.

 

NOTE 4: The Contractor is responsible to provide 

all required materials, logistics, transportation, 

tools, equipment, or machinery to implement and 

complete the assigned work. 

جميع ونقل  تجهيزيكون المقاول مسؤوال" عن : 4مالحظة

كمال الالزمة إلالمكائن والمعدات توفير  وكذلكالمواد المطلوبة 

 وتسليم العمل.

 

NOTE 5: The contractor is not allowed to use any 

Iranian materials during implementation. 

مالحظ 5: ال يسمح للمتعاقد اثناء التنفيذ استخدام مواد ايرانية 

 الصنع

NOTE 6: The contractor is prohibited from using 

any child labor while implementing the assigned 

work.  Child is defined as any person under 18 

years old.  CRS reserves the right to monitor and 

verify the ages of all laborers to ensure compliance 

with the no child labor stipulation.   

للمقاول االعتماد على عمالة األطفال في تنفيذ  اليحق:6مالحظة

العمل. ويعرف الطفل بانه ذلك الشخص الذي ال يتجاوز عمره 

 اعمار من والتحقق العمل مراقبة بحق CRS عاماً. وتحتفظ 18

 .العمل قانون لشروط مطابقتها من للتأكد العاملين جميع

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE 

ACTIVITIES OF THE PROJECT. 

 

لمشروعألفنية لفعاليات المواصفات أ . 
 

Civil Work 
Supply materials and labor implement all civil 

works. The contractor is responsible to remove the 

debris caused by the work implementation to the 

place indicated by the municipality.    

المدنية االعمال  
جهيز المواد والعمال لتنفيذ االعمال المدنية . المقاول مسؤل ت

عن رفع المخلفات الناتجة عن تنفيذ االعمال الى اي مكان 

 يخصصه البلدية.

Casting plain concrete with slope for 

handicapped path: 
Prepare materials to cast plain concrete for the path 

using Concrete 1: 2: 4 and thickness of not less 

than 15 cm, it is necessary to cast due to required 

slope (8%). Work includes shuttering (woodwork) 

and giving non-slipper surface. 

ذوي  لمماشيل مع المي العادية الخرسانة صب.1

 :االحتياجات الخاصة
شى باستخدام خرسانة اصب المم باعمالوالقيام  تجهيزمواد

سم ومن الضروري  15عن  اليقلبسمك  1:2:4بنسبة خلط 

العمل  ويتضمن, %(8الصب حسب نسبة الميل المطلوب )

 .نزالق لاله وجه غير قبل ؤاعمال القالب الخشبي واعطا

 

2.Casting Reinforced concrete for play 

Yard: 
Prepare materials to cast play yard area using 

Concrete 1:2:4 mixing ratio and thickness of not 

less than 15 cm, reinforced by (BRC) spaced at 

(15×15) cm and a dia. of 6 mm and use thick nylon 

under the casting, including execution of 

expansion joints at intervals not exceeding three 

meters in two direction, the width of the joint 

should not be less than 2.5 cm, Styrofoam should 

be used to create the joints. The joints should be 

filled with mortar. with suitable inclination for water 

drainage. Work includes shuttering and using 

mechanical vibrator and trolling machine for 

smoothing the concrete surface. 

 :العبمال الرضية مسلحة خرسانة صب.2
باستخدام  مالعبتجهيزمواد والقيام باعمال صب ارضية ال

سم مسلحة  15بسمك اليقل عن  1:2:4خرسانة بنسبة خلط 

 مع, سم 15x 15ملم وبمسافات  6 قطر(  B.R.Cباستخدام )

 تمددعمل مفاصل  كذلكنايلون اسفل الصبة وال من طبقة فرش

ويجب ملئ  سم على االقل 2.5 المفصيكون سمك  (3×3)كل 

 يحقق ال ميل واي الميل المناسب  مراعاةمع  المفاصل بالمونة 

 المقاول ويتحمل جديد من الصب اعادة ويجب سترفض الهدف

يتضمن العمل اعمال القالب و اضافية ومصاريف مسؤولية

واستعمال  الهزازالميكانيكي استعمالالخشبي و

 .سطح الخرسانة الهليوكوبترلتنعيم
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3.Constructing a new Gate on the school 

fence:  
Supply materials and construct new gate on the 

school fence (Drawing-I) dimension (3.80 x 2.00) 

m. including steps below: 

1. Supply and install a steel door & frame, 

and installation of a good quality lock 

according to the design prepared by the 

CRS engineers. 

2. Steel Door made from (5cm x 5cm x 3mm) 

square plate as shown in (Drawing I). 

3. Door Frame made of angle plate (5cm x 

5cm x 3mm). 

4. Installation of the door frame vertically 

using 5 iron bars, width 5 cm and thickness 

of 0.5 cm. Should be imbedded not less 

than 25 cm in the fence on both sides of the 

door and be welded well with the frame 

and fixed by cement mortar. 

5. Fix of the door to the frame with at least 5 

hinges. 

6. Paint the door and the frame with a layer of 

anti-rust primer paint, and two layers of 

oil-white paint. 

7- Clean the site of all waste. 

 : تركيب بوابة حديدية جديدة .3
)مخطط  سورالمدرسةفي  ةجديد بوابة واستحداث مواد تجهيز

-I) مقياس (3.80 x2.00 م )يلي وكما: 

وتركيب قفل من  واالطارالباب الحديدي  تجهيز .1

نوعية جيدة حسب التصميم المعد من قبل المهندس 

 . CRS المشرف

 سم5) مربع حديدي مقطع من مصنوع الحديدي الباب .2

x 5سم x3في موضح كما(  ملم (المخطط I.) 

 x 5 سم5الحديدي مصنوع من حديد الزاوية ) االطار .3

 (.ملم x 3 سم

 5الباب بشكل عمودي بواسطة  اطار تركيب .4

 0.5 وسمك  سم5من مقطع حديدي بعرض  راسطات

سم في السور من  25سم ,تدخل مسافة ال تقل عن 

والتثبيت  االطارجانبي الباب وتلحم بشكل جيد مع 

 بمونة االسمنت.

 . نرمادات 5بعدد ال يقل عن  باالطارالباب  تركيب .5

المانع  البرايمرمن صبغ  واالطاربطبقةالباب  صبغ .6

 للصدأ, ووجهين نهائيين من الصبغ االبيض الزيتي.

 .المخلفات كافة من الموقع تنظيف .7

 

4.Maintenance of entrance Steel Door:  
Repair entrance Door with Daimonion (2.5x2.5) m 

(replacing leaves or any other part, paint with oil 

paints).  

 :صيانة ابواب المدخل الحديدية.4
( 2.5* 2.5بابعاد )المتضررة  ابواب المدخل الحديديةتصليح 

 لوانباالصبغ الو  من )تبديل فردات او اي جزء اخرم 

 كل ذلك حسب توجيهات المهندس المشرف.والمطلوبة( 

5.Installation of steel doors: 
1. Supply and install a new door from steel 

sheets with a thickness of Gage 18, 

according to the measurements of the 

required dimensions as shown in 

(Drawing II). 

2. The Door should be made of Square Plate 

(1.25” x 1.25” x Gage18). The door shall 

be designed and manufactured with three 

sections and fill the spaces with the gauge 

18 plates. 

3. Door Frame made of angle plate (2” x 2”x 

3mm). 

4. To fix the door securely, there must be at 

least 4 hinges properly welded to the steel 

frame. The door will be fitted to the opening 

of the door frame accurately. high quality 

lock should be used. The contractor will 

 حديدية: أبواب تركيب.5
 تجهيز وتركيب باب جديد من ألواح الصلب بسماكة .1

كما موضح  ، وفقا لقياسات األبعاد المطلوبة18كيج 
 .(  II المخططفي )

االبواب الحديديه مصنوعه من حديد مربع بابعاد  .2
(1.25 "x 1.25" x   18كيج)  يكون الباب مصمم

ومصنع من ثالثة مقاطع على ان يتم مليء الفراغات 
 .18 كيج بالبليتبين المقاطع 

 x 2 انج 2الحديدي مصنوع من حديد الزاوية ) االطار .3

 (. ملم x 3 انج

لتثبيت الباب بشكل آمن، يجب أن يكون هناك على  .4
إلى اإلطار  جيدملحومة بشكل  اربعة مفاصلاألقل  

الحديدي. سيتم تركيب الباب على الفتحة بايطار الباب 
. سيتم تثبيت القفل CRSبدقة ووفقا لرأي المهندسين 

والجودة العالية. على المقاول طالء بطبقة ذالمناسب 
طبقتين من ب االنهاءواحدة مصبغ مانع الصدأ، ثم 

 .الصبغ الزيتي
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paint with a first layer anti-rust painting, then 

the final two layers of oil painting. 

6.Maintenance of Steel Door:  
Repair entrance Door with dimensions(2.1x1.0) m 

(replacing leaves or any other part, paint with oil 

paints).  

 :صيانة ابواب الحديدية.6
  (2.1x1.0)بابعاد المتضررة  ابواب المدخل الحديديةتصليح 

 لوانباالصبغ الو  من )تبديل فردات او اي جزء اخرم 

 .المطلوبة(
7.Installation of Wood doors: 

Supply and install wood door’s leaf 

(210*100cm), (leaf with frame), structure is 

sewed wood 50x50mm covered with 2-layer 

wood board 4 mm thickness, painting (2 layer all 

door and frame), hinges, handles and locks. 

Closing of all gaps at door frame with expandable 

foam. 

 

 :تركيب أبواب خشبيه.7
سم حسب  ) 210x 100 ( تجهيز و تركيب باب خشبي
ملم  100جام قياسمن خشب الالمخططات المرفقة, جرجوبة 

,وجهين  ملم 50x50انج( ,باب من الخشب االبيض /  4)
ملم مع الطبغ طبقتين من السبيرتو و  4معاكس خشب سمك 

دملوك, الكيلون والنرمادات والملحقات االخرى ,واغالق 
 . بالفوم الفراغات حول الباب

 

8.Maintenance of Windows:  
Repair windows (replacing leaves, hinges or any 

other parts (paint with oil paints). 

 :الشبابيك صيانة.8
  الشبابيك المتضررة من )تبديل فردات او اي جزء اخر صيانة

 المطلوبة( لوانباالوصبغ الشبابيك 

9.Installation of window handle: 
Supply and install windows’ handles (steel and 

PVC windows) of a good quality approved by the 

CRS engineers with all accessories and screws for 

installation. Welding must be done if necessary. 

 :مقابض الشبابيك.تركيب 9
من نوعية (بالستيكية,)حديدية لشبابيك ل تجهيز وتركيب  يدات

 من العمل يتطلبه ما كلمع  معتمدة من مهندس المنظمة جيدة 

 .اللحام أو بالبراغي التثبيت

 

10. Fly wire mesh: 
Provide fly wire mesh for windows as protection 

from insects. The mesh should be from the best 

quality available in the markets. 

 .مانع الذباب:01
تجهيز ونصب مانع الذباب لكافة الشبابيك المتضررة ومن  

 .احسن النوعيات الموجودة في االسواق

11. Installing glass for windows: 
Supply and install good quality glass of 6mm 

thickness. glass should be cut and installed with 

accurate size to fit the exact window dimensions. 

The item includes installing of rubber frame for 

PVC windows to avoid glass movement. in steel 

windows, a special paste from a good quality 

approved by supervisor engineer must be used for 

installation of the glass to the frame. 

 :للشبابيك الزجاج تثبيت .11
ملم,  6تجهيز وتركيب زجاج الشبابيك من نوعية جيدة سمك 

 يشملركب بالمقاسات الدقيقة حسب ابعاد الشباك ,يقطع وي

(  PVCللشبابيك البالستيكية)  تركيب االطار المطاطي العمل

للشبابيك  بالنسبة  اما. الحركة من الزجاج لمنع وجدت ان

 على الحديدية يجب استخدام المعجون الخاص لتثبيت الزجاج

 .المشرف المهندس عليها يوافق جيدة نوعية من يكون ان

 

12.Handrail for handicapped ramps: 
Supply material to construct the main ramp for 

handicap the price includes  

• Excavation of edge walls (40*25) cm. 

• Casting foundation by concrete class C21 

with thickness 20 cm over thick nylon. 

•  Building one edge of the ramp by solid 

concrete block with cement mortar 

• Filling the ramp by clean compacted sub-

base materials. 

 :الخاصة االحتياجات لذوي لرمباتحديدي  محجر.21

 واد لبناء رمبة للمعوقين ويتضمن السعركتجهيز الم

 ( سم.25*40الحفريات الترابية للحافة بابعاد ) •

بسمك  C21العادي صنف  بالكونكريت االسسصب  •

 .السميك النايلون من طبقة على سم 20

الكونكريتي الصلد ومونة السمنت  بالبلوك البناء •

 الرمبة لحافة والرمل

 .جيدة بصورة ومحدولة نظيفة يلكهبت الرمب دفن •

 C25صب سطح الرمبة بخرسانة خشنة صنف  •

 . 1:3بنسبة  والرمل السمنت بمونة البغ •
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•  casting the surface by rough concrete class 

C25. 

•  Plastering by cement mortar 1:3. 

• Painting by emulation paint. 

• Supply and install (Galvanize handrail) at 

height of 1 m for handicapped ramps. Must 

be made of horizontal steel pipe closed by 

semi-circle thickness of 3 mm and diameter 

of 2” at a height of 45 cm fixed on vertical 

bars same length, size, thickness and 

diameter, at distances of 60 cm from center 

to center, height of 55 cm. Installed inside the 

concrete casted next to the ramp and at least 

20 cm inside the concrete welded at the end 

with a square steel sheet 25x25 cm and 

thickness of 3mm. It is not permissible to 

start work until after the sample has been 

approved by CRS and according to the 

dimensions shown in (Drawing-III) and 

instructions of the CRS engineers. 

• Painting with one layer of anti-rust and two 

layers of oil paint.  

 االمولشن.الصبغ ب •

 للرمبات (الكلفنايز -محجر) درابزين  وتركيب تجهيز •

االحتياجات الخاصة وعلى ان تكون  لذويم  1بارتفاع 

نصف دائرة  بنهياتمن انابيب دائرية حديدية عرضية 

على  مسندةسم  45 بأرتفاعانج  2وقطر  ملم3 سمك

أرجل من انابيب طولية بنفس الحجم والسمك 

من المركز الى المركز   سم 60,على مسافات والقطر

داخل خرسانة    تثبتسم  55 بأرتفاعلكل عمود 

سم  20وبمسافة ال تقل عن  الرمبةمصبوبة بجانب 

داخل الخرسانة ملحومة في نهايتها بقاعدة مربعة 

25x25 بالعمل اال  البدأ. وال يجوز ممل 3 وسمك سم

  بعد اعتماد العينة من قبل مهندس المنظمة وحسب

و رأي  ( III – المخطط)لموضحة في القياسات ا

 مهندس المنظمة المشرف.

 الصبغ من وطبقتين الصدأ مانع من بطبقة الصبغ •

 الزيتي

13.Twin handicap toilets: 
construct and install a twin toilet of metal panels 

(Sandwich panel) with a dimension of (4.15*3.65) 

m, and a clear height of (2.50) m, according to the 

(Drawing-VI). Sandwich panel must be new and 

must not contain any scratches, or any kind of 

defects. Any defected piece, no matter how small 

it is, should be replaced by a new one. The 

contractor bears responsibility for the replacement 

and all expenses involved. 

1. Steel structure made of square section 

(10x10) cm thickness 3mm and reinforced 

at the floor and the roof with steel 

rectangular section (5 x 10) cm and 

thickness of 3 mm and dimensions (100 x 

100) cm for Ceiling and (60 x 60) for base. 

Must be painted with anti-rust paint with a 

final two layers of white oil paint and fixed 

on the casted floor with the specifications 

of the plain concrete mentioned in the 

section (casting concrete for caravans 

and bathrooms floors). 

 

2. Raise the floor of the toilet to a level that 

allows the extension of plastic pipes for the 

two lines of sewage and hand washing 

  :الخاصة االحتياجات لذوي ثنائي تواليت.31
 (ساندوج بنل) المعدنية األلواحمن ثنائي  القيام بتجهيز تواليت 

( م , حسب 2.50( م, وارتفاع كلي )3.65*4.15بابعاد )

جديدة وال  بنل الساندوجوعلى ان تكون مقاطع   .(VI-مخطط )

تحتوي على اي خدش او اي نوع من انواع العيوب مهما كانت 

صغر يجب  كانت واي قطعة تحتوي على خدش او عيب مهما

ستبدل بقطعة جديدة ويتحمل المقاول مسؤولية ذلك وعلى تان 

 .نفقته الخاصة

( سم 10x10) مربعهيكل حديدي مصنوع من حديد  .1

بالحديد  ( ملم ومسلح من االرضية والسقف3سمك )

ملم  3( سم وبسمك 5x10ذو مقطع مستطيل)

( سم 60x60سم للسقف و ) (100x100وبابعاد)

مع  مانع رطوبه. مصبوغ بصبغ اساس لالرضية

 تثبتصبغ دهني نهائي ابيض اللون , وطبقتين من 

بمواصفات الخرسانة  وعلى االرضية المصبوبة 

 الكرفانات الرضيةخرسانة  صب)في بند  المذكورة

 .( والحمامات
 

 لمد يسمح الذي منسوب الى التواليت ارضية ترفع .2

 الصحي الصرف المياه لخطي البالستيكية االنابيب

 . االيدي غسل مياه وخط

 المعدنية الصفائح من التواليت وسقف جدران .3

 كاالتي: بقواطع وتقسم( سم. 5سمك )( السندويج بنل )

التواليت الى م لتقسيم 4.0 قاطع بطول  -

 قسمين ذكور واناث.
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water line. 

3. The walls and the ceiling of toilet are made 

of (Sandwich panel) thickness (5) cm. 

partitions are as follows: 

- partition length of 4.0 m to divide the 

toilet into two parts male and female. 

- two partitions length of 2.0 m long to 

separate toilets from front corridor. 

4. Install 4 doors of reinforced plastic (PVC) 

with dimensions (2.00x1.20) m. All doors 

must open to the inside, 2 (exterior doors 

and 2 internal doors) of good quality 

according to the specifications mentioned 

in the item (PVC door item). 

5. Remove the lower part of the outer frame 

of the door with the use of extra (screws) to 

secure the installation of the door.  

6. Install 6 fixed windows for natural lighting 

equipped with a reinforced glass dimension 

(40 cm x 1 m), 2 in the outer doors and 2 in 

the interior doors and 2 in the corridor in 

front of the toilet. 

7. Covering the floor with Spanish Porcelain 

tiles (or equivalent) (30 x 30) cm using 

cement mortar and sand (1:3). 

8. Falls ceiling roof for latrines. Plastic sheets 

(60*60) cm with aluminum divider. The 

price includes all the requirements such as 

steel suspension. 

9. Manufacture and install drainage channel 

from galvanized sheets of 3mm thickness 

U shape with Dimensions (15x15x15) cm 

provided with 2 drain pipes (4 Inch 

diameter). 

10. Toilet contents: 2 western seats for 

Handicapped of good quality, 3 Aluminum 

handgrips according to size and 

dimensions shown in (Drawing-VI, VI-a 

and VI-b) 2 chrome taps suitable for toilet 

use, 2 washbasin, 2 exhaust fans (6”), and 

4 points of internal Spot-light and 2 points 

of external lighting (Waterproof) with the 

extension of wires and electrical switches 

with an external electrical source 13 Amp 

(Fast Connection) (all contents of Turkish 

origin or equivalent) and according to CRS 

engineers’ instructions. 

11. Connect the toilets with the main sewage 

التواليتات عن   فصلم ل 2.0بطول  قاطعين -

 . االمامي الممر

( المسلح بابعاد PVC) بالستكابواب من ال 4ب يركت .4

(2.00x1.20 م )2الداخل,  فتح الىت االبواب كل (

نوعية جيدة ابواب داخلية ( ذو  2ابواب الخارجية و

ابواب بي في  بند (بند في المذكورة مواصفات وحسب

 سي(.

الخارجي للباب مع  ايطارالجزء السفلي من  ازالة .5

بزيادة نقاط تثبيت )براغي(  االيطارتثبيت باقي 

 اضافية لضمان التثبيت .

الطبيعية مزودة بزجاج  لالنارةشبابيك ثابتة  6 تركيب .6

 االبواب في 2م( , x 1سم 40مسلح مضلل مقياس )

 الذي الممر في 2و الداخلية االبواب في 2و الخارجية

 .التواليتات امام

 سم( 30x30) تغليف االرضية بالبورسلين االسباني .7

 .(3:1باستخدام مونة السمنت والرمل )

السقوف الثانوية لجناح المرافق ويجب ان تكون من  .8

(سم مع الخطوط 60*60قطع البالستيك بابعاد )

الوسطية من االمنيوم ويجب ان تكون المواد من 

 .CRSالنوع المقبول من قبل مهندس

 من البليتوتركيب قناة تصريف المياه  تصنيع .9

 ) بابعاد Uحرف  شكل علىملم  3سمك  المغلون

(15x15x15انج(  4انابيب بالستك  )  2ومزودة  سم

 .لتصريف المياه من الخلف

التواليت/ مقعدين غربيين لذوي  محتويات .10

ماسكات  3ذات نوعية جيدة,   الخاصة االحتياجات

لذوي االحتياجات الخاصة تثبت حسب  المنيومااليدي 

و  VI–)مخطط  فياالحجام والمقاسات الموضحة 

VI-a  وVI-b  ) 2سم,  80وارتفاع  م1 وبطول 

حنفية مصنوعة من الكروم مالئمة الستعمال التواليت 

 4( انج و6ساحبات هوائية ) 2مغسلة,  2(. شطافة)

نقاط انارة خارجية  2داخلية و لطشنقاط انارة 

)مطري( مع مد اسالك ونقاط كهرباء مع مصدر 

( )جميع كونيكشنامبير )فاست  13كهربائي خارجي

 مهندس تعليمات وحسب المحتويات منشأ تركي(

 المشرف. CRS منظمة

 رئيسيال الصحي الصرف بخطربط التواليتات  .11

 المياه صرف وخط( قسطل) بخزان المياه الثقيلةو

 .انج 4سمم  بالستيك انبوب باستخدام

 واالسقف واالركان االرضيات في الفتحات كافة غلق .12

 .االبيض بالسليكون الشبابيك وحواف

ملم (  1.5) بسمك من البليت االبيض تريشة تركيب .13

 لكل الزوايا للجدران واالرضية والسقف.

 . الرئيسي الكهرباء بمصدر التواليت ربط .14

 . المياه بمصدر التواليت ربط .15

 والداخلي الخارجي الحديدي الهيكل مقاطع كل صبغ .16

 الجدهني الصبغ من بوجهين الزيتي االبيض باللون

 .الصدأ مانع من طبقة وقف
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line, (Septic tank) and the water drainage 

line, using 4 inches PVC pipe.  

12. Close all openings in the floors, corners, 

roof and the edges of the windows with 

white silicon. 

13. Install white sheet (1.5 mm) thickness for 

all angles of the walls, floor and ceiling. 

14. Connecting the toilet to the main source of 

electricity. 

15. Connect the toilet to the water source. 

16. Paint all the sections of the steel structure, 

external and internal, with two layers of 

white oil paint, after one layer of anti-rust  

paint.  

17. Excavate a new circular (cesspool) 1.5 m 

diameter to depth of 4m , cast circular 

reinforced concrete cover for cesspool with 

thickness of 15 cm reinforced with 2 layers 

of BRC with dimensions (15x15) cm with 

thickness 6 mm and make manhole with 

dimensions (50 x 50) cm.  

 4م الى عمق  1.2غرفة القسطل الدائري قطر  حفر .17

 15بسمك  للقسطل دائري غطاء وصب اكثرم او 

 ) بابعاد سي ار بيسم مسلح بطبقتين من 

(15x15للمنهولوضع غطاء  معملم  6بسمك  سم 

 .سم(  x 50 50) بابعاد
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Casting Reinforced concrete for 

caravans’ and latrines’ floor area: 
Prepare materials to cast caravans’ floor and 

latrines’ floor area using Concrete 1:2:4 mixing 

ratio and thickness of not less than 15 cm, 

reinforced by (BRC) spaced at (15×15) cm and a 

dia. of 6 mm and use thick nylon under the casting, 

including execution of expansion joints at intervals 

not exceeding three meters in two direction, the 

width of the joint should not be less than 2.5 cm, 

Styrofoam should be used to create the joints. The 

joints should be filled with mortar. with suitable 

inclination for water drainage. Work includes 

shuttering and using mechanical vibrator and 

helicopter for smoothing the concrete surface, 

according to the technical specifications and 

guidance of the CRS engineers. 

 الكرفانات الرضية مسلحة خرسانة صب

 والحمامات:
 حمامات, تجهيزمواد والقيام باعمال صب ارضية الكرفانات

سم  15بسمك اليقل عن  1:2:4باستخدام خرسانة بنسبة خلط 

 15x 15ملم وبمسافات  6 قطر(  B.R.Cمسلحة باستخدام )

عمل  كذلكنايلون اسفل الصبة وال من طبقة فرش مع, سم

 سم على االقل 2.5 المفصيكون سمك  (3×3)كل  تمددمفاصل 

 واي الميل المناسب  مراعاةمع  ويجب ملئ المفاصل بالمونة 

 جديد من الصب اعادة ويجب سترفض الهدف يحقق ال ميل

يتضمن العمل و اضافية ومصاريف مسؤولية المقاول ويتحمل

واستعمال  الهزازالميكانيكي استعمالاعمال القالب الخشبي و

حسب المواصفات الفنية  وة سطح الخرسان الهليوكوبترلتنعيم

 .المشرف CRS منظمةوتوجيهات مهندس 
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14.Masonry works:  
• Build walls using hollow concrete blocks 

(40*20*20) cm and cement mortar 1:3. The 

wall thickness should be 20cm. 

• The price includes plastering with cement 

and sand mortar 1:3 from both sides and 

painting both sides with 3 layers. 

 

 .اعمال البناء:41
بابعاد  مجوفبناء الجدران من البلوك الخرساني ال •

( سم ومونة السمنت والرمل بنسبة 20*20*40)

 .سم 20ويكن سمك الجدار  (3:1)

كال ل 3: 1سمنت اال مونةبال لبغيشمل السعر ال •

 كال الجانبين بثالث طبقات. صبغالجانبين و

15. Gypsum repair: 

Supply material and labor to repair the gypsum 

plastering, in classrooms and management 

department or anywhere else indicated by CRS 

engineer according to Iraqi specification. The 

work includes repairing of wall cracks by 

removing 25cm of damaged gypsum plastering at 

each side of the crack, then filling the cracks with 

cement mortar 1:3 and using SBR at a rate of 200gr 

per m2, then lay a layer of plastic mesh on the area 

under the gypsum plastering, with all requirements 

to complete a good work. 

 نة الجص: ياص .51
تجهيز المواد, االدوات وااليدي العاملة الزالة لبخ الجص القديم 

والتشققات والفطور واعادة اللبخ بالجص بطبقتين المتضرر

سم . العمل يشمل معالجة التشققات بازالة  1,5بسمك ال يقل عن 

سم من كل جانب للتشقق, اعادة تحشية التشققات بمادة  25

بمعدل  S.B.Rو استعمال  1:3معالجة للتشقق بمونة السمنت 

حت , ووضع طبقة من مشبك هايرب نايلون ت 2غم لكل م 200

 البياض بالجص,مع كل ما يتطلبه العمل .

16.Cement plastering: 
 Plastering the walls with cement mortar 1:3. The 

locations should be cleaned before plastering. The 

price includes chicken wire mesh and filling the 

crack by cement mortar 1:3. 

 بغ:ل.اعمال ال61
في المناطق  التي تحتاج الى  1:3اللبغ بمونة السمنت والرمل  

تصليح ويجب تنظيف االماكن المراد لبغها بصورة جيدة 

التشققات بمونة السمنت  ئمللويتضمن السعر مشبك حديدي 

  1:3والرمل 

17.Painting:  
Paint the interior walls of the school by emulsion 

paint and oil paint. The oil paint should be up to 

the height of 1.2 m. The price includes all the 

material and repairing all openings and small 

cracks with suitable material all according to the 

CRS engineer. 

 .اعمال الصبغ:71
االمولشين والصبغ صبغ للجدران الداخلية للمدرسة بصبغ 

م ويتضمن السعر 1.2الدهني. الصبغ الدهني يكون بارتفاع 

سد الثقوب والتشققات الموجودة   تجهيز المواد والعمل وكذلك

 CRSعلى الجص بمواد مصادقة من قبل مهندس  

18. Roofing Repair (Mastic): 
Remove and replacement of damaged and cracked 

concrete tiles, then fill the joints with heated new 

Tar. 

 :)ماستك(. تصليح الشتايكر18
 الماستك وتبديلالمكسورة  الشتايكراتقطع تبديل 

 . حسب توجيهات المهندس المشرف بالجديدالمتضرر

 

19.Cleaning of school yards: 
Clean the school yards of all waste and old latrine 

structure and old furniture, dead plants and trees. 

And the transfer of waste outside the site of the 

school, to the location designated by the 

municipality.  

 . تنظيف ساحات المدرسة:19
بناء التواليت  وساحات المدرسة من جميع المخلفات  تنظيف

القديم واالعشاب واالشجار الميتة ونقل المخلفات  واالثاثالقديم 

 قبل من المخصص الموقع والىالى خارج موقع المدرسة, 

 .البلدية

 

20. Shade Roofs: 
Supply materials, labor and tools to build a shade 

roof using best quality of Plastic sheets of 1.5 mm 

thickness available in the local market over a steel 

  سقف الظل:م .20
تجهيز مواد وعمال وأدوات لبناء سقف باستخدام أفضل نوعية 

ملم المتاحة في السوق المحلية  1.5من صفائح البالستيك سمك 

( ملم. يجب 1.4*  100*  50مستطيل بابعاد )  على حديدمثبته 
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rectangular pipe (50*100*1.4) mm. The sheets 

should be white color. The sheets should be 

overlapped 50 cm. The Trusses should be covered 

on top by Angle plate by (1''x1''x3 mm). The 

trusses should be Steel profile of (5x10) cm with 

1.4 mm thickness. Paint all the sections of the steel 

structure, external and internal, with two layers of 

white oil paint. The distance between trusses 

should not exceed (2) m. The work includes 

welding, bolts, any other works requirement. 

Dimension horizontally (10.65 x 6.65) m  

See Drawing (Drawing -V, V-a, V-b). 

أن تكون األصفائح البالستيكية بيضاء اللون. يجب تراكب 

تغطية الدعامات  سم في نهايات الصفائح . يجب 50الصفائح  

 3انج* 1انج *1على الوجه العلوي بواسطة حديد الزاوية )

( 10×  5(. يجب أن تكون الدعامات من حديد مستطيل )ملم

صبغ كل مقاطع الهيكل الحديدي الخارجي  مم. 1.4سم بسماكة 

يجب أال  والداخلي باللون االبيض الزيتي بوجهين من الصبغ.

( م. يشمل العمل اللحام 2)تتجاوز المسافة بين الدعامات 

 والمسامير وأية متطلبات أعمال أخرى ، 

 ( م6.65*  10.65بابعاد افقيا )

 (Vالمخطط رقم )انظر الى 

21.Septic tank: 
Excavate a new circular (cesspool) 1.5 m diameter 

to depth of 4m , cast circular reinforced concrete 

cover for cesspool with thickness of 15 cm 

reinforced with 2 layers of BRC with dimensions 

(15x15) cm with thickness 6 mm and make 

manhole with dimensions (50 x 50) cm. 

 :خزان للصرف الصحي.21
 اكثرم او  6م الى عمق  1.2غرفة القسطل الدائري قطر  حفر

سم مسلح بطبقتين من  15بسمك  للقسطل دائري غطاء وصب

وضع غطاء  معملم  6بسمك  سم15x15) ) بابعاد سي ار بي

 .سم(  x 50 50) بابعاد للمنهول

 

PVC doors  
1- The contractor shall supply and install PVC 

doors of good quality materials, the brand to be 

proposed in the offer and brought by contractor 

to CRS’ engineers for approval prior to starting 

the work. 

2- The contractor shall supply good quality door 

handles and key core of a good quality.  

3- The contractor shall ensure a high-quality 

product in term of assembling and 

measurements in the factory, also using U-

shape steel plate inside the door frame and 

door sections (Reinforced PVC). 

4- The door shall contain at least 5 hinges to 

ensure the stability and support. 

5- The door shall be designed and manufactured 

with three sections and fill the spaces with the 

same PVC filler or plates. 

6- The contractor is responsible to take the 

measurements according to the proposed 

directives for all the openings at the work site, 

and any wrong dimensions the contractor is 

responsible to change it. 

7- No cutting, grinding, or damages are 

acceptable, because of fitting the door frame 

inside the wall openings.   

8- The door measurements will be taken based on 

the total area of the door including any extra 

sections around it. 

 :سي في بي أبواب
ونصب ابواب بي في سي من النوعية   على المقاول تجهيز -1

على المقاول جلب نماذج للماركة التي سوف ,الجيدة 

لالعتماد قبل المباشرة  CRSيستخدمها الى مهندس 

 .بالعمل

المقاول تجهيز مقابض ابواب من النوعية الجيدة مع على  -2

 لبة مفتاح اصلي )أصلي باب اول(.

على المقاول التأكيد على دقة التجميع والقياسات في  -3

( داخل Uالمعمل، كذلك التأكد من وضع بليت على شكل )

 مقاطع الباب جميعها )بي في سي مسلح(.

الباب مفاصل لفتح  5يجب تجهيز االبواب على االقل مع  -4

 وغلقه )نرمادة( لضمان االستقرار واالسناد الجيدين.

يكون الباب مصمم ومصنع من ثالثة مقاطع على ان يتم  -5

مليء الفراغات بين المقاطع بنفس المادة البالستيكية 

 )بليت(.

المقاول مسؤول عن اخذ القياسات الدقيقة لكل الفتحات في  -6

يجب على وفي حال وجود اخطاء في القياسات  موقع العمل

 المقاول استبداله بجديد.

ال قطع او تجليخ، او أضرار مقبولة، نتيجة لتركيب إطار  -7

 الباب داخل فتحات الجدار.

يتم قياس الباب على اساس المساحة الكلية ويشمل ذلك  -8

 المقاطع حول الباب.

 تركيب المراد الفتحة حسبتكون ابعاد الباب االساسية  -9

 المشرف المهندس بلق من تحدد قياسات او فيه الباب

CRS . 

باستخدام   يجب تثبيت اطار الباب والمقاطع االخرى -10

براغي مناسبة وفيش تثبيت وباعداد كافية لتجنب االهتزاز 

 والرخاوة.



 

Annex (1) 

RFP# 2460 – Kirkuk 

 

Page 11 of 28 

 

9- The standard dimensions for the movable part 

of the doors shall be due to the dimensions 

given by CRS engineers. 

10- The door frame and any other sections should 

be fixed properly using suitable screws, 

screw’s plugs, and enough quantity to prevent 

the looseness of the door. 

11- Most of the walls are not plastered yet, so all 

the adjusted openings around the door frame 

should be filled with foam and be fixed 

correctly from both sides, then using silicon as 

final filler for both sides as well. 

12- The door frame should be vertically balanced 

and fit to the wall edge. 

13- In case of special openings designs such as 

curved openings from top of the door, the 

contractor is responsible to fill this space 

completely with the same filling PVC 

materials.  

14- The contractor is responsible for any 

logistical operations to supply and transport 

the doors to the work site.  

معظم الجدران لم يتم لبخها بعد لذا يجب مليء الحواف  -11

ثم القيام بقص المناطق   )حول االطار بمادة الرغوة )الفوم

ة من الجانبين والقيام بوضع السيليكون المنتفخة في الرغو

 كطبقة لكلى الجانبين.

يجب ان يكون الباب متوازن عمودياً ومتجانس مع حافات  -12

 الجدار )غير مائل(.

الي نوع من الفتحات فوق االبواب )منحنية او قوس(   -13

يكون المقاول مسؤول عن غلق هذه االجزاء بنفس المادة 

 البالستيكية.

ل عن اعمال التجهيز ونقل االبواب يكون المقاول مسؤو  -14

 الى مواقع العمل.

 

Sanitation Work 
Supply materials and install and fix all sanitation 

items the price includes all size of pipes used for 

water drinking and all size of pipes used for water 

drainage and used in latrines and all the works 

related by these items all according to CRS 

engineer instruction.   

 الصحية االعمال
تجهيز المواد والنصب والتثبيت لكافة فقرات الصحيات 

حجام االنابيب المستعملة لمياه اويتضمن السعر جميع انواع و

الشرب كذلك جميع احجام وانواع االنابيب المستعملة لتصريف 

المياه والصرف الصحي وكافة االعمال المتعلقة بهذه الفقرة 

 . CRSات مهندس وحسب توجيه

1.Installation of water storage tanks: 
Supply and install water storage tank 1.00 M3 

capacity, (1.00x1.00x1.00)m using Plate gauge 16 

provided with lockable cover, float valve 1/2" 

diameter with cleaning tab (plug) 3/4" dia., 

overflow pipe 3/4" dia., and install the tank on a 

steel angle section 2” thickness 4mm with legs of 

height 35cm and then connect the tank with 

feeding pipe and distribution lines. 

 لمياه:أ اتخزان تركيب.1
أبعاد  بلتر ،  1000 سعة مياه خزان تجهيز وتركيب

(1.00x1.00x1.00)16 كيج كلفنايز صفيحة باستعمال.   م 

 ،" 3/4 تنظيف وحنفية  طوافة  مع قابل للقفل، غطاء كاملة مع

من حديد  ،وتثبت على قاعدة حديدية". 3/4 ماسورة الفائض

ومن ثم ربط .سم 35ملم  وارجل بارتفاع  4انج سمك  2الزاوية 

انج وكل مجموعة صحية تابعة  ¾  التغذية الخزان  مع ماسورة

 .العملمع كل ما يتطلبه  ،انج ½  له بأستخدام انبوب قطر 

 

2.Installation of water pump: 
Supply and install water pump of (1 HP) Power 

with all necessary connections, switches and pipes. 

Connect with main water supply, main water 

storage tank and to main electric power supply and 

supply a compact steel cage outside and fixed on a 

steel base, fixed properly to the concrete floor 

using (Hilti) screws. 

 . تركيب مضخة المياه:2
حصان ( مع كافة  1توريد وتركيب مضخة مياه قوة) 

التوصيالت والمفاتيح واالنابيب ,ويجب ان تربط الى مصدر 

المياه الرئيسي والى خزان المياه الرئيسي و مصدر الكهرباء 

الرئيسي مع عمل قفص حديدي محكم في الخارجي وتركيبه 

على قاعدة حديدية بارجل مثبتة بالخرسانة بواسطة براغي 

 )هلتي(.

 

3.Installation of water taps: 3.مياه حنفيات تركيب: 
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Supply and install water tap of good quality with 

all necessary connection. 

 اجزاء كافة مع جيدة نوعية من مياه حنفية وتركيب تجهيز

 .الربط

 

4. Supply new hand wash basin:  
Supply and install Turkish made or equivalent 

hand wash basin with mixer, galley, pipes, and all 

accessories. The price includes connection with 

the source of water and discharge the water to the 

sewage system and providing and fixing soap 

dispensers and tissue hanger.  

 تجهيز مغاسل جديدة لغسل اليدين:.4

هيز ونصب المغاسل التركية او مايماثلها من النوع الجيد تج 

االنابيب للربط مع  المصفي, كلي تصريف المياه, مع الخالط,

ويتضمن وكافة الملحقات  وانابيب التصريف, مصدر المياه,

السعر الربط مع مصدر المياه وكذلك الربط مع مكان التصريف 

س فوق ويتضمن السعر تثبيت حمالة الصابون والكلينك

 .سلاالمغ

5. Drainage Pipes: 
Supply and install 3" PVC pipes for roof water 

drainage. The price includes pipes, all the 

accessories, elbows and connections.   

 انابيب تصريف المياه للسقف:  .5
انج لتصريف مياه  3تجهيز ونصب بوري من البالستيك بقطر 

االمطار من السقف يتضمن السعر كافة الملحقات من القفائس 

 .العكوس وقطع الوصل

Electricity Work 
 All the electrical items include supply, 

installation, testing, and operation. All the wiring 

shall be implemented with 2*2.5mm2 siemens 

type fixed by nails on concrete every 50cm. All the 

materials should be from the best quality and 

should be approved by the engineer before 

installing all according to the CRS engineer. 

 الكهربائية االعمال
تجهيز ونصب وفحص وتشغيل كافة االعمال الكهربائية كما 

 2مم2.5*2موضح جميع اعمال التسليك يجب ان تنفذ بسلك 

بمسامير خاصة على الجص من نوع سيمينس ظاهري ويثبت 

م  المواد المستخدمة يجب ان تكون من س50او الكونكريت كل  

احسن النوعيات ومصادقة من قبل المهندس المشرف حسب 

 .CRSتوجيهات مهندس 

1.Installation of ceiling fans: 
Supply and install ceiling fans of good quality. The 

work includes the installation and extension of 

electrical wiring, changing the old and damaged 

wires, and connection with fan switch. The fan 

should be fixed tightly to the roof for the safety 

requirements, the contractor should submit a 

sample to CRS engineers for approval before 

installation. 

 :السقفيةالمراوح  تركيب.1
من نوعية جيدة )درجة اولى(  سقفيةوتركيب مراوح  تجهيز

الكهربائية وتغير  الوايراتوتشمل العمل التركيب ومد 

القديم التالفة وربطها بمفتاح المروحة وتثبت بالسقف  الوايرات

بشكل محكم لضرورات السالمة , يجب على المقاول تقديم 

 لالعتماد قبل التركيب.  CRSنموذج لمهندس 

 

2.Installation of exhaust fans (6"x6"):  
Supply and install exhaust fans dimension (6"x6") 

with best quality available in local market with all 

annexes and fitting. Connect by wall socket to 

electric source. 

 "(:x6"6ساحبات الهواء)  تركيب.2
من اجود انواع  انج( 6x6) مقياس هواء ساحبة وتركيب تجهيز

ساحبات الهواء المتوفرة في االسواق المحلية مع كافة االجزاء 

 .حائطبمفتاح   الكهرباءوالربط لمصدر 

 

3.Installation of switch socket 13Amp: 
Supply and install best quality switch socket 

13Amp with all wiring and accessories and all 

requirements to finish the work. 

 امبير: 13مفتاح بلك  تركيب.3
امبيرمع ربط   13تجهيز وتركيب افضل نوعية مفتاح بلك 

 جميع التوصيالت واالجزاء والمتطلبات النهاء العمل.

 

4. On/Off Switch for lamps:  
Supply, install and operate switch lightings. The 

price includes wiring, fixing, all accessories, and 

work related to this item. 

 :سويج اضائة المصابيح الكهربائية .4
تجهيز ونصب وفحص وتشغيل سويج فتح المصابيح ويتضمن 

السعر التسليك والتثبيت وكافة الملحقات المترتبة على تنفيذ 

 الفقرة.

5.Electrical bell: 
Supplying materials, tools and manpower to 

install, connect and commission best quality of big 

 كهربائى: جرس.5
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electrical bell using cable 2*1.5 mm and all 

requirements to complete a good work. 
لمواد والعدد وااليدي العاملة الالزمة لتجهيز وتركيب اتجهيز

ملم وكل  1.5*2وباستخدام كيبل جرس كهربائي كبير 

 مايحتاجه العمل.

6.Installation of fluorescent lamp: (1x40) 

Watt: 
Supply and install complete fluorescent base lamp 

with (1x40) watt (4’ length) of best quality with all 

necessary requirements to finish the work. 

 واط:  (1x40)انارة فلورسنت شمعة تركيب.6
تجهيز وتركيب نقطة انارة متكاملة من ) قاعدة فلورسنت مع 

 (شمعة

 (40x1 واط )(قدم 4 بطول ) من نوعية جيدة مع كل المتطلبات

 النهاء العمل.

 

7.Installation of external lighting points: 
Supply and install an external lighting bulb. 

Change the broken glass cover, connect it the 

source of electric, replace damaged wires with new 

wiring, and replace switches if needed.  

 :خارجية انارة نقاط تركيب.7
وتركيب كلوب انارة خارجية مع تغيير الغطاء الزجاجي  تجهز

بديل وتركيب المكسور وربطه بخط الكهربائي المغذي وت

جديدة وتغيير مفاتيح التشغيل الخاصة  بوايراتالتالفة  وايرات

 بها ان تطلب االمر.

8.Installation of projector light: 
For certain areas outside requiring lighting such as 

playgrounds or other dark areas, supply and install 

400 watts Sodium light projector of a good quality, 

which must be connected to the source of 

electricity.   

 :ضوئي كشاف تركيب.8
بالنسبة لبعض المناطق التي تتطلب إضاءة مثل المالعب أو 
المساحات المظلمة األخرى، يتم تجهيز وتركيب كشاف ضوئي 

واط نوع صوديوم ذو نوعية ومنشأ جيد, يتم تربيطه  400 قياس

 .لالنهاءبمصدر الكهرباء وكل ما يتطلبه العمل 

Working conditions: 

 

 شروط العمل:

Assignment process:  

 

 تخصيص العمل:

• Work will be assigned to a group of 

contractors. Each contractor will be assigned to 

one school based on their capacity and ability 

to complete the work during the timeframe 

designated for each school and based on the 

bid committee’s decision. 

• Contractor is entitled to apply for the 

rehabilitation of more than one school and bid 

committee will choose the best offer for each 

school resulting in one school per contractor. 

ابليتهم لمجموعة من المقاولين استناداً الى ق سيتم منح العمل •

نهاء العمل المخصص ضمن الجدول الزمني ألوامكانياتهم 

 .وحسب قرار لجنة العطاءات

للمقاول التقديم على إعادة تأهيل اكثر من مدرسة  يحق •

 بأختيارأفضلواحدة وسوف تقوم لجنة العطاءات  

 .العروض حيث سيتم منح مدرسة واحدة لكل مقاول

Required by Contractor: 

 

 المطلوب من المقاول:

• All completed works will be received by CRS 

engineers. The contractor is responsible to 

provide a qualified person to deliver the 

completed schools to engineers. The contractor 

shall be asked to attend by himself or to 

provide an official letter (power of attorney) 

for any person to sign or receive payments. 

• Contractor shall accept to work in the location 

(Below mentioned). 

يكون المقاول مسؤال عن توفير شخص من قبله ذو  •

 االعمال وتسليم العمل موقع استالم لغرضكفاءة 

المقاول ، يجب على المنظمة مهندسي الى المنفذة

الستالم  الحضور بنفسه او من يخوله بكتاب رسمي

 .المبالغ المستحقة له

 منيوافق المقاول على العمل في مناطق مختلفة  •

 .اعالهفي  المناطق المذكورة 
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• The Contractor shall ensure the quality of the 

supplied material in term of origin (no products 

from Iran), and should also bring samples of 

materials and tools prior to starting the work at 

the school. 

• If any damaged materials are found; CRS 

engineers have the right to reject them and 

should be replaced at the contractor’s expense.   

• The contractor is responsible of any loading 

and offloading's operations for the requested 

materials at the work site, this includes the 

laborers. 

• The contractor shall coordinate with the 

director of the school and CRS to plan the work 

around school schedule to minimize school 

interruptions.  

• The contractor must complete the pricing to the 

attached Bill of Quantity (Tables 1) and submit 

it with the tender. 

على المقاول ضمان نوعية المواد واالدوات المجهزة  •

وكذلك جلب  (ايراني منشأ يجوز)ال من حيث المنشأ 

 .بالعمل  المباشرةواالدوات قبل  نماذج من هذه المواد

اي مواد او ورفض  رجاع إ المنظمة لمهندسييحق  •

وعلى حساب  تبديلها وو متضررة أادوات تالفة 

 المقاول .

تفريغ من التحميل واليكون المقاول مسؤوالعن اعمال  •

من والى مواقع العمل ويتضمن  كذلكوالى المخزن و

 ملة.اذلك اليد الع

 ومهندسي المدرسة ادارة مع التنسيق المقاول على •

 .الطلبة دوام على التأثير ولتقليل العمل لتنظيم المنظمة

 جدول الكميات تسعير اكمال يجب على المقاول •

 العطاء. وتقديمها مع( 1 الجداول) المرفقة

 

Preliminary meeting with Bidders: 

 

 االجتماع التمهيدي مع مقدمي العطاءات:

• Bidders shall attend a preliminary meeting to 

clarify the scope of work and technical 

specifications by the CRS engineers prior to 

bidding. 

• The date and time for the meeting to be 

determined by the procurement department, 

also the bidder who does not attend the 

meeting will be excluded by the bid 

committee.  

• The Bidder has the right to request for site 

visit through the meeting, so the CRS 

engineers can prepare one-time site visit for 

all requesters. 

 

على مقدمي العطاءات الحضور الى االجتماع  •

جال العمل والمواصفات الفنية من التمهيدي لتوضيح م

 قبل تقديم العطاء.CRSقبل المهندسين  

سيتم تحديد وقت وتاريخ االجتماع من قبل قسم  •

العطاءات، ان مقدم العطاء الذي ال يحضر االجتماع 

 سيتم حجبه من قبل لجنة العطاءات.

، العمل من حق مقدم العطاء تقديم طلب زيارة موقع •

 لتحضير لزيارة واحدة حيث سيقوم المهندسون با

 .اتلكل مقدمي الطلبللموقع 

Monitoring, pre-inspection, final inspection, 

certificates, and evaluation reports: 

 

المراقبة والتنفتيش المبدئي والفحص النهائي وشهادة 

 االنهاء وتقييم المقاول:

• The contractor shall be cooperative and 

contribute to facilitating CRS engineers’ 

mission to monitor and follow up the work 

progress and to be responsible of any 

required corrections due to indicated 

deficiencies by engineers. 

يجب على المقاول ان يكون متعاون ومساهم في  •

المشرف لمراقبة   CRSتسهيل مهمة المهندس

ل وان يكون مسؤوالً عن اي ومتابعة تقدم العم

 تصحيح للنواقص التي يشير لها المهندس المشرف.
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• Pre-inspection to be conducted by CRS 

engineers to provide the contractor a list of 

existing deficiencies to be rectified before the 

final inspection. 

• Another subsequent inspection will be 

conducted (Final inspection). The contractor 

shall attend the inspection to confirm that all 

deficiencies have been rectified and to do 

final measurements to which will be reflected 

in contractor's payment. Therefore, if the 

contractor or his supervisor does not 

participate, CRS has the right to pay the 

contractor based on the engineer’s 

measurements. 

• Based on the inspection reports, the 

contractor shall submit an official invoice 

(using the Company’s letter head) which 

presents the implemented quantities. The 

CRS engineers will then provide the finance 

department with a certificate of completion 

for the implemented work to proceed to the 

payment. 

• The contractor shall check the quantities with 

the inspectors before submitting the invoice 

and stamp the inspection papers to ratify and 

approve the implemented quantities. 

• The CRS engineers provide CRS Shelter and 

Education Managers and procurement 

departments with evaluation report of 

contractor performance based on the 

following criteria:  

• Quality of materials. 

• Assigned time. 

• Contractor capacity. 

• Collaboration. 

• Quality of the work. 

• Based on the evaluation report by CRS 

Engineer, CRS Education Managers have the 

right to call the contractor to discuss his 

performance and how to improve it.   

• No Iranian products to be used, if any are 

found CRS has the right to refuse the work 

and the contactor shall fix at the contractor’s 

expenses. 

يتم القيام بالفحص االولي من قبل المهندسين   •

CRS لتزويد المقاول باالرشادات وقوائم النواقص

 الموجودة من اجل تصحيحها قبل الفحص النهائي.

فحص اخر سيتم من قبل المهندسين )الفحص  •

 لغرضى المقاول الحضور النهائي(، حيث يجب عل

والذرعات النهائية والتي ستعكس  القياسات احتساب

تغيب المقاول او المشرف  حالة وفيالدفعة المالية، 

الذي يمثله يكون من حق هيئة االغاثة الكاثوليكية 

وكاريتاس العراق االعتماد على القياسات )الذرعات( 

 .المنظمة مهندسيالمأخوذة من قبل 

تقرير الفحص النهائي يجب على المقاول استناداً الى  •

)وصل رسمي( للشركة او المعمل  اسعارتقديم قائمة 

الكميات المنفذة ، بعد ذلك يقوم المهندسون  يشمل

بتقديم شهادة االنهاء للقسم المالي لتمرير وانجاز 

 الدفعة المالية حسب الكميات المنفذة.

قبل تقديم يجب على المقاول تدقيق الكميات المنفذة   •

االيصال المالي وان يتم ختم اوراق الفحص النهائي 

 التي يصدق من خاللها على الكميات المنفذة.

يقوم المهندسون بتقديم تقرير تقييم المقاول لمدير  •

 البرنامج وقسم العطاءات وحسب المعايير التالية:

 نوعية المواد المستخدمة. ▪

 الوقت المخصص للعمل. ▪

 المقاول.قابلية  ▪

 مساهمة وتعاون المقاول. ▪

 نوعية العمل. ▪

استناداُ الى تقرير التقييم المقدم من قبل المهنسدين  •

يكون من حق مدير البرنامج دعوة المقاول للتنبيه 

 حسب ادائه وحول امكانية تحسين العمل.

 المدةسيتم رفض اي منتجات ايرانية ويتحمل المقاول  •

ة استالم مالمنظرفض كادر المبالغ الناجمة عن  و

 .تغيير المواد واعادة تركيبها من جديد  لحينالعمل 
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Timeframe and Deliverables: 

 

 :والتسليم الزمني الجدول

• Contractor shall implement custom business 

during the period determined by the CRS 

engineers’ team for each school as follows: 

 خالل  المخصصةعلى المقاول تنفيذ االعمال  يجب •

الفترة الزمنية المحددة  من قبل فريق المهندسين لكل 

 مدرسة وكاالتي:

2. Al Akhwa Primary for boys, duration of time 

not exceeding (60 days) (Drawing-IIV). 

 "(يوما 06,بمدة زمنية ال تتجاوز) ابتدائية االخوه للبنين .1

 .(  IIV - )مخطط

• A 1% delay fine will be imposed of the total 

contract value for each day of delay. 

• CRS shall retain Seven percent (7 %) of total 

contract price (the “Retention”) until  6 

months from the date of receipt.  Retention 

shall be released to the Contractor upon 

certification of patent defects. 

 

 القيمة من%  1 مقداراها  تأخيريةفرض غرامات  سيتم •

 . تأخير يوم كل عن للعقد الكلية

٪( من إجمالي سعر 7بسبعة في المئة ) CRSتحتفظ  •

يتم . من تاريخ االستالم اشهر 6العقد )"االحتفاظ"( حتى 

االحتفاظ إلى المقاول عند التصديق االفراج عن مبلغ 

 على اكمال العيوب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باب جديد في سور المدرسة  استحداث:  ( I    (  - مخطط

(Drawing-I): Creating a new door in the school fence. 
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(Drawing-II): Installation of steel doors 

حديدية أبواب تركيب   : ( II  (  - مخطط
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محجر حديدي لرمبات لذوي االحتياجات الخاصة:   ( III    (  - مخطط

(Drawing-III): Handrail for handicapped ramps 
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VI) الخاصة االحتياجات لذوي الثنائي للتواليت االفقي المسقط:  - مخطط)  

(Drawing-VI): Plan of the Twin handicap toilets 
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ثالثي االبعاد –ماسكات االيدي لذوي االحتياجات الخاصة  تثبيت:    (VI (مخطط -  

(Drawing-VI): Installation of hand grips for handicapped – 3D 

 



 

Annex (1) 

RFP# 2460 – Kirkuk 

 

Page 21 of 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مخطط سقيفة الظل:   (V مخطط )  

                   (Drawing-V): Shaded Roof Plan 

 



 

Annex (1) 

RFP# 2460 – Kirkuk 

 

Page 22 of 28 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( مخطط IV) ( ناحية زاب) االخوة لمدرسة األفقي المسقط:  

                    (Drawing-IV): Al Akhwa School (Zab– Area) 
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الحماية الحديدية للشبابيك   شبكة:    (I  ( شكل  -

                       (Figure-I): window steel protection Mesh 
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                       االخوة االبتدائية للبنين – الكميات جدول 

Table 1: Bill of quantities -   Al Akhwa Primary for Boys 
 

  
Item Description Unit Qty. 

Unit 
Price/$ 

Item 
Cost/$ 

Civil Work 

 االعمال المدنية

1 

Casting plain concrete with slope for 

handicapped path 

الخرسانة العادية لميل ممشى ذوي االحتياجات 

 الخاصة

m² 50.00   

2 
Casting Reinforced concrete for play 

yard 

 صب خرسانة مسلحة لصب ساحة االلعاب

m² 800.00   

3 Installation of Main Gate steel doors 

 تركيب االبواب الرئيسي
No. 1.00   

4 
Maintenance of entrance steel doors 

 صيانة أبواب المدخل الفوالذية
No. 1.00   

5 Installation of steel doors 

  تركيب أبواب حديدية
No. 15.00   

6 Maintenance of steel doors 

 صيانة أبواب حديدية
No. 2.00   

7 Installation of Wood doors 

  تركيب أبواب خشبيه
No. 8.00   

8 Maintenance of Windows 

 صيانة الشبابيك
No. 35.00   

9 Installation of window handle 

مقابضتركيب   الشبابيك 
No. 140.00   

10 Fly wire mesh 

 مانع الذباب
m² 75.00   
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11 Installing glass for windows 

 تثبيت الزجاج للشبابيك.
m² 10.00   

12 Handrail for handicapped ramps 

االحتياجات الخاصةمحجر حديدي لرمبات لذوي   
m.l 60.00   

13 Twin handicap toilets 

 تواليت ثنائي لذوي االحتياجات الخاصة
No. 1.00   

14 Masonry works 

 اعمال البناء
m² 30.00   

15 Gypsum repair 

الجص صيانة  
m² 10.00   

16 Cement plastering 

خاعمال اللب  
m² 5.00   

17 Painting 

 اعمال الصبغ
m² 1,750.00   

18 Roofing Repair (Mastic) 

 تصليح الشتايكر)ماستك(
m² 1,100.00   

19 Cleaning of school yards 

  تنظيف ساحات المدرسة
No. 1.00   

20 
Shade Roof 

 سقيفة ظل
No. 1.00   

21 Septic tank 

للصرف الصحيخزان   
No. 1.00   

Sanitation Work 

 االعمال الصحية

1 Installation of water storage tanks 

 تركيب خزانات ألمياه
No. 5.00   

2 Installation of water pump 

 تركيب مضخة المياه
No. 1.00   

3 Installation of water taps 

 تركيب حنفيات مياه
No. 10.00   
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4 Supply new hand wash basin:  

 تجهيز مغاسل جديدة لغسل اليدين
No. 2.00   

5 Drainage Pipes 

 انابيب تصريف المياه للسقف
m.l 45.00   

Electricity Work 

 االعمال الكهربائية

1 Installation of ceiling fans 

 تركيب المراوح السقفية
No. 20.00   

2 Installation of exhaust fans (6"x6") 

"(6" * 6ء )الهواتركيب ساحبات   
No. 2.00   

3 Installation of switch socket 13Amp 

امبير 13تركيب مفتاح بلك   
No. 30.00   

4 On/Off Switch for lamps 

 سويج اضائة المصابيح الكهربائية
No. 30.00   

5 Electrical bell   

  جرس كهربائى
No. 1.00   

6 
Installation of fluorescent lamp: 

(1x40) Watt 

(1x40) تركيب شمعة انارة فلورسنت طوا    

No. 150.00   

7 Installation of external lighting points 

 تركيب نقاط انارة خارجية
No. 30.00   

8 Installation of projector light 

 تركيب كشاف ضوئي
No. 8.00   

 

Total Cost 
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ثالثي االبعاد –ماسكات االيدي لذوي االحتياجات الخاصة  تثبيت:    (VI (مخطط -  

(Drawing-VI): Installation of hand grips for handicapped – 3D 
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