
منظمة انقاذ الطفل العالمية

 العراق /مكتب دياىل
الرصف الصحي والنظافة, قسم المياه

Unit Quantity
Unit Price 

ID

Total Amount 

ID

الوحدة الكمية
سعر الوحدة

(دع) (دع)السعر الكلي

1

Provision and replacment of hydraulic lifting 

pump with all connections and joints  for the 

tractor's cart, the price includs installing and 

operating of the pump according to the 

specifications and instructions of supervisor 

engineer

No. 1

ز و تبديل مضخة الرفع الهيدروليكية الخاصة بعربة  تجهي 

  بالكامل مع كافة الصوندات و التوصيالت الخاصة بذلك

الساحبة الزراعية شامال السعر اعمال الربط و التشغيل 

ف حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشر

2

Providing materials and equipment to 

replace and maintenance of the engine 

cooling system (radiator with all joints), 

water pump and  according to the technical 

specefication and the instruction of 

supervisor engineer

No. 1

ز المواد و المعدات الالزمة لغرض استبدال و صيانة  تجهي 

يد المحرك  و , (راديير مع كافة الجوينات )منظومة تير

يد  سب المواصفات و ح (ووتر بمب  )مضخة ماء التير

ف الفنية و توجيهات المهندس المشر

3

Providing materials & equipment to 

maintenance and operating the elecitrecal 

system of the tractor. The price includes 

wires with all connectios, installing of new 

reflectors with lights  (front lights, back 

lights, brake lights and turn signal lights) and 

side mirrors  and anything required to 

complete the work according to the 

instructions of supervisor engineer

L.S 1

ز المواد و المعدات اللزمة لغرض صيانة و تشغيل  تجهي 

شامال السعر المجموعة الكهربائية الخاصة بالساحبة 

ات جديدة مع   توصيالت جميع االسالك  و نصب رفلكير

يك اليت, بك اليت, ااِلنارة االمامية)مصابيح االنارة  و (الير

 و كل المتطلبات النجاز العمل المرايا جديد مع االشارات

ف حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشر

4

Providing and installation a battery of a 

good origin in the market (90 A) with all 

wires required for elecitrical connections  

and anything required to complete the work 

according to the instructions of supervisor 

engineer

No. 2

ز و نصب نضيدة  نوعية جيدة من االنواع  (بطارية  )تجهي 

ي االسواق 
ز
مع جميع االسالك الالزمة  امبي  و 90المتوفرة ف

 و حسب المواصفات الفنية و كل للتوصيالت الكهربائية

ف ما يتطلبه العمل الجيد و توجيهات المهندس المشر

5

Providing, installation and operating 

tractor's starter 24 volt and  dynamo with all 

the needed wires and electrical connections. 

and anything required to complete the work 

according to the instructions of supervisor 

engineer  

No. 1

ز و نصب و ربط و تشغيل سلف  فولت و  داينمو 24تجهي 

كافة التوصيالت الكهربائية و االسالك للساحبة  مع 

و حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس  الالزمة

ف المشر

6

Supplying materials and equipment to repair 

brakes & hand brake of the tractor, the price 

includs  providing and installation of all 

needed materials for the perpose of 

maintenance accodording to the technical 

specifications and directions of the 

supervising engineer

L.S 1

ز المواد و المعدات و القيام باعمال اصالح الفرامل   )تجهي 

يك للساحبة شامال ( هاند بريك ) الفرامل اليدوية مع  (الير

ز و تركيب جميع المواد اللزمة العمال الصيانة  السعر تجهي 

و حسب المواصفات الفنية و توجيهات المهندس  

ف المشر

7

Providing and installation of front tires for 

the tractor and the cart from Turkish or 

Korean origin and of size R16/750  

No. 4

ز و تركيب اطارات امامية  للساحبة و العربة  تركي او  تجهي 

R 16 / 750كوري المنشأ او ما يماثله بالجودة بحجم 

8

Blacksmith works for the cart the price 

includs replacing the steel base of the cart 

and all damaged parts of the steel frame 

with back signals,mudguards and  according 

to the instructions of supervisor engineer 

and the requirements for a good completion 

of the works

L.S 1

اجراء اعمال الحدادة لعربة الماكنة شامال السعر جميع 

االعمال و استبدال االرضية الخاصة بالعربة و االجزاء 

التالفة من الهيكل الحديدي و  وضع اشارات خلفية للعربة 

وواقيات االطيان لالطارات و  حسب توجيهات المهندس 

ف و كل ما يتطلبه العمل الجيد المشر

9

Preparing materials and equipment and 

replacing the engine oil and transmission oil 

(Gear) with replacing the filters, the price 

includs lubricating the necessary parts of the 

engine and out bodies. The type of oil is 

indicated by the supervising engineer and 

according to the technical specifications

L.S 1

ز المواد و المعدات والقيام باستبدال زيت المحرك و  تجهي 

 , مع استبدال الفالتر (الكي   )زيت ناقل الحركة 
َ
شامال

ورية للمحرك و اجزاء الخارجية . السعر تشحيم اجزاء الضز

ف و حسب  يحدد نوع الزيت من قبل المهندس المشر

المواصفات الفنية و كل ما يتطلبه العمل الجيد

المجموع 

Duration of completion the project 

(Days) وع مدة انجاز المشر

Item DescriptionNoوصف االعمال

كافة االعمال يجب توثيقها بالصور 

على المتعهد الحفاظ على سالمة الكادر الموجود في الموقع والمستفيدين وتوفير مستلزمات السالمة 

وانشاء لوحة كبيرة للمشروع, المتعهد مسؤل على وضع اشارات الخطر 

على المقاول التوقيع والموافقة على سياسة حماية الطفل المنصوص عليها في العقد 

كافة االعمال تكون حسب الشروط العامة للمقاوالت واالعمال الهندسية العراقية 

جلب شهادات منشأ والمختومة من قبل السفارة العراقية في دولة المنشأ

يلتزم المتعهد بكافة الشروط المنصوصة في العقد مع إعداد جدول زمني لتنفيذ المشروع وحسب توجيهات المهندس المشرف

Save the Children international

Dyala field office/Iraq
Water, Sanitation and Hygiene department

TOTAL

Maintenance of "NEDA" tractor for Muqdadya Municipality 
و العائدة الى مديرية بلدية قضاء المقدادية (نوع النداء  )الكشف التخميني الخاص باصالح الساحبة الزراعية العاطلة 


