
 

Schedule No. 9 

Technical Specifications / Bill of Quantities 

Tender No: PAH/IRQ/2019/TNDR/006 

 

Name of procurement: works  

Technical description: “Rehabilitation of WASH facilities in Schools in Mosul, Iraq” 

Country of origin:  

Enclosures:   pages  

 

 

Name and seal of the Company  _______________________  

Address  _________________________________________  

Representative Name:  ______________________________  

Position with the Company:  _________________________  

Place, date:  _______________________________________  

 ________________________________________________  

Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Procurement specifications: 

 

1. Description:   5 lots as below:  

 Lot 1: Rehabilitation the WASH for Omar Almukhtar Primary school  

(36.339741 N, 43.211707 E); 

 Lot 2: Rehabilitation the WASH for Abdul Rahman Al-Dakhel secondary school 

       (36.34611 N, 43.22666 E); 

 Lot 3: Rehabilitation the WASH for Al Maqased Primary school  

(36.346111 N, 43.22666 E); 

 Lot 4: Rehabilitation the WASH for Saeed bin Jubair Primary school 

             (36.32888 N, 43.198333 E) and; 

 Lot 5: Rehabilitation the WASH for Al-Taqwa Primary school  

(36.2969444 N, 43.198333 E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lot 1: Rehabilitation the WASH for Omar Almukhtar Primary school, Al Karama East Mosul 

City: 

 

  Item Description Unit Qty. 

Unit 

Cost 

(USD) 

Total 

Cost 

(USD) 

  

Construction work 

A1 

Plastic Water Coolers: 

Supply and installation of New Plastic Water 
Cooler, white color with Cooling Capacity of 
70 liters, Number of Taps 2 taps, Body 
Material plastic, Current 2.5 Amp, Water 
Over Flow 1/2 BSP, Refrigerant R134a, 220 
volts and connect it to the power source the 
work includes all tools and materials such as 
power cable, connections and circuit breaker 
13 amp with a new protection device 220 
volts. 
the work included all accessories, fittings, 
valves, locks, items, materials and all 
mechanical, electrical works, water and 
sewage connections needs for the purpose 
of installation and connection ensure the 
examination and operating with providing 
catalog and certificate, all work is done 
under the supervision of the PAH engineer 
and DoE engineer. 

PCs 4     

ز وتركيب براد مياه بالستيكي ، لون أبيض بسعة تصل  تجهي 
 ، عدد الصنابي   70إىل 

اد من مادة   2لير ، جسم الير
يد  BSP 1/2أمبي  ، التدفق  2.5البالستيك ، تيار  ، التير

R134a  ،220  فولت وتوصيله بـأقرب مصدر للطاقة
ز جميع األدوات والمواد مثل كيبل  يشمل العمل تجهي 

أمبي  مع جهاز  13لتوصيالت وقاطع الدائرة الطاقة وا
 فولت.  220حماية جديد 

ات والصمامات  ز يشمل العمل جميع الملحقات والتجهي 
واألقفال والمواد وجميع احتياجات األعمال الميكانيكية 
والكهربائية وتوصيالت المياه والرصف الصحي لغرض 

التثبيت والتوصيل لضمان الفحص والتشغيل مع توفي  
اف الكت الوج وشهادة المنشأ ، ويتم كل االعمال تحت اشر

ي 
ي منظمة العمل االنسانز

ف فز وتوجيهات المهندس المشر
 البولندي ومهندس مديرية تربية نينوى . 



A2 

Connect the New Plastic Water 
Cooler: 
Connect the New Plastic Water Cooler (item 
No. A1) with the water filter system three-
stage (item No. A4) and connect Electric 
water heater (item No.5) with water tanks 
(item No.7)  by supply and installation PPR 
pipes 0.5 inch the work included all 
accessories, fittings, valves, locks, items, 
materials, all the works needs for the 
purpose of installation and connection 
ensure the examination and operating, all 
work is done under the supervision of the 
PAH engineer and DoE engineer. 

M.L 40     

ي الفقرة ) 
ز
بنظام  (A1ربط براد الماء الجديد الموضح ف

ي الفقرة ثالث مراحل( -تصفية المياه )فالتر
الموضح فز

(A4) ( ي الفقرة
بخزانات  (A5وربط سخان الماء الموضح فز

ي الفقرة )
ز  وربط   , (A7الماء الموضحة فز وذلك بتجهي 
", يشمل 0.5ذو قطر نصف بوصة  PPRأنابيب بالستيك 

ات والصمامات واألقفال  ز العمل جميع الملحقات والتجهي 
لغرض  والمواد وجميع احتياجات األعمال الميكانيكية

الربط والتثبيت ومن ثم  الفحص والتشغيل ، تنجز الفقرة 
ي البولندي ومهندس 

اف مهندس منظمة العمل االنسانز باشر
 مديرية تربية نينوى. 

A3 

Iron Base: 
Supply and installation of the new iron base 
support the water cooler, size the same size 
of the water cooler, height 20 cm, iron 
thickness not less than 3mm, painting with 4 
layers (two layers epoxy and two layers 
white color) The works by supervision PAH 
Engineer and DOE Engineer. 

PCs 4     

اد المياه ، نفس  ز وتركيب قاعدة حديدية جديدة  لير تجهي 
سم عن االرض، وسماكة  20المياه ، ارتفاعها  حجم براد 

ملم ، صبغها بأربــع  3الحديد المستخدم ال تقل عن 
وطبقتان بلون  -مانع صدأ-طبقات )طبقتان من اإليبوكسي 

اف مهندس منظمة العمل  أبيض(, تنجز الفقرة باشر
ي البولندي ومهندس مديرية تربية نينوى. 

 االنسانز



A4 

Cotton filters-three stage: 
Supply and installation of water filter system 
three-stage filtration for each Water Cooler, 
type: three-stage filter, Material: Food Grade 
ABS, Pressure: 3 MPa, Filtration Accuracy: 
1μm, Material of Filter Core: PP Cotton Filter 
Core and connect it between the main water 
tank (item No. A7) and the water cooler 
(item No. A1) using PPR pipes 0.5 inch. 
supply of three additional cotton filters for 
each stage as a spare part, the work included 
all accessories, fittings, valves, locks, items, 
materials, all the works needs for the 
purpose of installation and connection 
ensure the examination and operating with 
providing catalog and certificate, all work is 
done under the supervision of the PAH 
engineer and DoE engineer. 

PCs 4     

ز وتركيب نظام -مرشحات القطن ثالث مراحل: تجهي 
شيح لكل براد ماء  ثالث -تصفيه المياه ثالث مراحل من الير

،  ABSالمواد المستخدمة : صنف الغذاء  -مراحل فلير 
شيح:  3الضغط:  ، مواد لب  1μmميجا باسكال ، دقه الير

ي  
: فلير قطنز ز خزان المياه  , PPالفلير يتم توصيله بي 

ي الفقرة )الرئيسي ك
اد المياه كما هو  (A7ما هو موضح فز وبير

ي الفقرة )
 0.5باستخدام أنابيب بالستيك   (A1موضح فز

ز ثالثه مرشحات القطن   -فالتر اضافيه-بوصه, ثم تجهي 
لكل مرحله كقطع غيار للصيانة فيما بعد، يشمل العمل 

ات ، والصمامات ، واالقفال ،  ز جميع الملحقات ، والتجهي 
كيب والمواد ،  وجميع االعمال واالحتياجات لغرض الير

والربط ,وضمان الفحص والتشغيل مع توفي  الكتالوج 
اف مهندس منظمة  وشهادة المنشأ ، تنجز الفقرة باشر
ي البولندي ومهندس مديرية تربية نينوى

 العمل االنسانز



A5 

Electric water heater: 

Supply and install of a water heater 
electrical, Storage tank 120-liter with 
thickness plate 4 mm, Provider by 
thermostat and heater with a power of (3000 
watt),and connected to the electrical source 
with plug switch 20 AMP and pressure 
release, and connect it with water tank by 
PPR pipe as described in item (A2) 
the work included all accessories, fittings, 
valves, locks, items, materials and all 
mechanical, electrical works, water 
connections needs for the purpose of 
installation and connection ensure the 
examination and operating with providing 
catalog and certificate, all work is done 
under the supervision of the PAH engineer 
and DoE engineer. 

 NO.          1      

ي بخزان ذو سعة 
ز وتنصيب سخان ماء كهربان   120تجهي 

ي  4لير بسمك بليت اليقل عن 
ملم , مزود بهيير كهربان 

ي مع سويــــج  3000
واط, وتوصيله بالمصدر الكهربان 

ي 
, وربطه بأنابيب  20كهربان   PPRامبي  وصمام ضغط عاىلي

يشمل العمل  (A2اىل خزان الماء حسب الفقرة الموضحة )
ات والصمامات واألقفال توفي  جميع الم ز لحقات والتجهي 

والمواد وجميع احتياجات األعمال الميكانيكية والكهربائية 
وتوصيالت المياه لغرض التثبيت والتوصيل لضمان 

الفحص والتشغيل مع توفي  الكتالوج وشهادة المنشأ ، 
اف وتوجيهات المهندس  وتتم جميع االعمال تحت اشر

ي منظمة العمل االنس
ف فز ي البولندي ومهندس المشر

انز
 مديرية تربية نينوى . 

A6 

Water Flush:  
Remove the old water flush, supply and 
install a new 10 liter plastic water flush tank, 
chrome finish, flexible sock and all the 
connection requirements and connection to 
the water source and base of toilet, with 
testing and ensure that it works perfectly. All 
the works needs for the purpose of 
installation and connection ensure the 
examination and operating with providing 
catalog and certificate, all work is done 
under the supervision of the PAH engineer 
and DoE engineer. 

 PCs        12      



ز  كل  ورية لنصب تجهي  ما يلزم من ادوات الصيانة الرصز
وتركيب شفاط ماء مرافق العمودي بعد ازالة الشفاط 

القديم , وتزويد باقفال كروم وانبوب مرن من البالستيك 
)صوندة مرنة( وطواف ميكانيكي وجميع االدوات 

ورية لربطه بمصدر الماء وقاعدة المرافق .  والمعدات الرصز
الصيانة للتأكد من انه يعمل  ثم فحصه بعد اجراء عملية

بشكل جيد. لغرض التثبيت والتوصيل وضمان الفحص 
والتشغيل مع توفي  الكتالوج وشهادة المنشأ ، تنجز الفقرة 
ي البولندي ومهندس 

اف مهندس منظمة العمل االنسانز باشر
 مديرية تربية نينوى. 

A7 

PE Water Tanks:  
Supply and installation Water Storage Tanks 
polyethylene 1200 L, made from the highest 
quality, BPA-Free and have built-in UV 
inhibitors to avoid color fading and break 
down from harsh sunlight, designed for 
above ground use, limit the most light 
penetration, which reduces growth of 
waterborne algae, 95 lbs, 16” Man Way Lid 
w/ Air Vent, 1.5” Top Bulkhead, 2” Bottom 
Bulkhead w/ Plug, 4 Dome Flats, 2 Layout 
and connect it between the existing main 
water pipe (item No. A11) and the filter 
Cotton filters-three stage (item No. A4), the 
work included all accessories, fittings, locks, 
valves, items, materials and all mechanical, 
electrical works, water and sewage 
connections needs for the purpose of 
installation and connection ensure the 
examination and operating with providing 
catalog and certificate, All work is done 
under the supervision of the PAH engineer 
and DoE engineer. 

 PCs          4      



ز وتنصيب خزان  مياه من مادة البوىلي  ز سعة -تجهي  اثيلي 
, خاىلي من مادة  1200

ي تركيبته   BPAلير
ز
ويحوي ف

مثبطات لألشعة فوق البنفسجية المدمجة لتجنب 
اضمحالل اللون والكش من شدة أشعة الشمس القاسية, 
مصمم لألستخدام فوق سطح االرض, ويحد من تغلغل 

ي تنقلها 
ونفاذ معظم الضوء مما يقلل من نمو الطحالب النر

بوصة ,  16رطل, فتحة غطاء الخزان  95المياه, التحمل 
بوصة,  فتحة اسفل  1.5فتحة تنفيس الهواء اعىل الخزان 

قبة مسطحة , ويتم الربط  4بوصة ,  2الحاجز  )القفل( 
مع مصدر المياه , وأنبوب مياه الرئيسي الخارج من الخزان 

ي الفقرة )
ز
وفالتر الماء القطنية )ذو  (A11كما موضح ف

ي الفقرة )
ز
يشمل العمل  (A4الثالث مراحل( الموضحة ف

ات واالقفال والصمامات توف ز ي  جميع الملحقات والتجهي 
والمواد االخرى وجميع احتياجات االعمال الميكانيكية 
والكهربائية وتوصيالت المياه والرصف الصحي لغرض 

التثبيت والتوصيل وضمان الفحص والتشغيل مع توفي  
اف مهندس  الكتالوج وشهادة المنشأ ، تنجز الفقرة باشر

ي البولندي ومهندس مديرية تربية منظمة العمل االن
سانز

 نينوى. 

A8 

Iron base for water tank:  
Supply and installation of a new iron base of 
square section, for the water tank as the 
same size of the water tank and the height 
from the surface of roof not less than (25 
cm) by using steel sections, box section (4 * 
1.5) inch and a thickness of not less than 
3mm, and fixing the corners and the center 
with angle section (2 inch) thickness 4 mm 
with welding a metal plate at the bottom of 
each pillar dimensions of the pallet not less 
than (20 * 20) cm and thickness of 2 mm 
with iron base dye with rust resistant paint 
(epoxy) two layers ,All materials and works, 
must approved and directly supervision by 
PAH engineer and engineer of DoE.  

 PCs          4      

ز وتركيب قاعدة حديد جديدة لخزان الماء مربعة  تجهي 
الشكل , ونفس ابعاد خزان الماء وبأرتفاع عن أرضية 

سم( وباستخدام مقاطع فوالذية  25السطح ال يقل عن )
( انج وسمكها ال 1.5*4صندوقية الشكل )بوري شخاطة( )

وتثبيت االركان والوسط بمقاطع حديد , 3mmيقل عن 
مع لحيم صفيحة معدنية )بليت  4mmانج سمك  2زاوية 

( 20*20طبشة( اسفل كل عمود ال تقل ابعاد البليت عن )
بغ قاعدة الحديد بصبغ مقاوم مع ص 2mmسم وسمك 

ز وحسب توجيهات المهندس  ( طبقتي  للصدئ )ايبوكسي
ي البولندي ومهندس 

ي منظمة العمل االنسانز
ف فز المشر

 مديرية تربية نينوى. 



A9 

Extruded Polystyrene – XPS: 
Supply and installation Extruded Polystyrene 
– XPS, The same size as the base of the tank, 
Function: Waterproof and insulation, 
Compressive strength: about 250~700Kpa, 
the boards are almost 100% closed cell, 
strong, highly moisture resistant and easy to 
cut and shape, Resistance to compression: 
compared with other thermal insulation 
material (200Kpa for EPS), it has better 
compressive strength(around 300Kpa), which 
make it the ideal solution for heavy domestic 
or industrial loads, Water resistance: 
Polyfoam is almost 100% closed-cell and as 
such is unaffected by moisture, Resistance to 
deformation, resistance to impact and install 
it under the PE water tank, where it is placed 
on the iron base as described in (A8), with 
providing catalog and certificate, with 
providing catalog and certificate, all work is 
done under the supervision of the PAH 
engineer and DoE engineer. 

 PCs          4      

 ) ز ين المبثوق )فلي 
ز وتركيب ألواح البوليسير   XPS -تجهي 

بنفس مساحة قاعدة الخزان ,الوظيفة: مقاومة للماء 
، تكون  700Kpa~  250والعزل ، قوة انضغاط: حواىلي 

٪ تقريًبا ، قوية 100األلواح عبارة عن خاليا مغلقة بنسبة 
، مقاومة للرطوبة للغاية وسهلة القص والتشكيل ، مقاومة 

ها من مواد العزل الحراري  االنضغاط: مقارنة مع غي 
(200Kpa)  لـEPS  لديها قوة ضغط أفضل حواىلي ،
(300Kpa)  لية ز ، مما يجعلها الحل المثاىلي لألحمال الميز

الثقيلة أو االحمال الصناعية ، مقاومة الماء  : مادة الخلية 
٪ تقريًبا وال تتأثر بالرطوبة ، 100رغوة مغلقة بنسبة 

ومقاومة للتشوه ، ومقاومة للصدمات وتثبيته تحت خزان 
ي  المياه

حيث توضع عىل القاعدة الحديدة كما موضح فز
وتوفي  الكتالوج وشهادة المنشأ ، تنجز الفقرة  (A8الفقرة  )

ي البولندي ومهندس 
اف مهندس منظمة العمل االنسانز باشر

 مديرية تربية نينوى. 



A10 

Mechanical Ball Float Valve: 
Supply and installation Mechanical Ball Float 
Valve, Size: 1 inch, Body Material: ABS, Core 
Material: SR, Install Size: 314mm, Material: 
Plastic, Pressure: Medium Pressure, Media: 
Water, Structure: Ball, Float Material: PE, 
Flow Rate: 222, Working Pressure: 0.1- 1.5 
MPA and install in all water tank, all the 
works needs for the purpose of installation 
and connection ensure the examination and 
operating with providing catalog and 
certificate, all work is done under the 
supervision of the PAH engineer and DoE 
engineer. 

 PCs          5      

ز وتركيب صمام تعويم الكرة الميكانيكي )طواف ،  تجهي 
، المواد األساسية:  ABSبوصة ، مادة الجسم:  1الحجم: 

SR  :ملم، المواد: من البالستيك ،  314، حجم التثبيت
الضغط: الضغط المتوسط ، الوسط : الماء ، الهيكل: كرة 

ز ، معدل التدفق:  ، ضغط  222، مادة تعويم: بوىلي ااثيلي 
ي جميع خزانات  1.5 - 0.1مل: الع

ميجا باسكال وتثبيته فز
المياه ، لغرض التثبيت والتوصيل وضمان الفحص 

والتشغيل مع توفي  الكتالوج وشهادة المنشأ ، تنجز الفقرة 
ي البولندي ومهندس 

اف مهندس منظمة العمل االنسانز باشر
 مديرية تربية نينوى. 

A11 

PPR Pipe:  
Supply and install PPR pipe with a diameter 
of 0.5 inches and connecting it between the 
water tanks and the existing main water 
pipe, and removing the old pipe.  
The work includes all required accessories 
needed to complete the work as (elbow, T, 
socket, valve, union, pipes…etc.)  The work 
includes cracking, drilling, burying and tiling 
if required, all the works needs for the 
purpose of installation and connection 
ensure the examination and operating with 
providing catalog and certificate, all work is 
done under the supervision of the PAH 
engineer and DoE engineer. 

 M.L        30      

ز وتنصيب أنابيب بالستيك  بوصة ,  0.5, بقطر  PPRتجهي 
ز خزانات المياه ومصدر الماء الرئيسي , مع ازالة  وربطها بي 

االنبوب القديم , يشمل العمل توفي  جميع الملحقات 
المطلوبة )عكس, نبل, سبيل, قفل, مثلث,موصلة,....الخ( 
ويتضمن العمل تكسي  وحفر ودفن وتبليط اذا تطلب االمر 

لفحص والتشغيل مع , لغرض التثبيت والتوصيل وضمان ا
اف  توفي  الكتالوج وشهادة المنشأ ، تنجز الفقرة باشر



ي البولندي ومهندس مديرية 
مهندس منظمة العمل االنسانز

 تربية نينوى. 

A12 

PVC Door:  
Supply and install  PVC door (0.9*2) meter, 
white color with frame that minimum 
thickness of 7 cm and all accessories (hinge, 
sirki, kelon, lock set) with all necessary 
accessories ,the price includes also remove 
the old doors, with  repair door frame 
(Building, cement plaster) All materials must 
approved by PAH engineer and all works 
shall be under his supervision and engineer 
of DoE. 

 NO.          8      

ز وتنصيب باب  ,مع ايطار ابيض PVC  (0.9*2تجهي  ( مير
ز للباب(  سمكه  سم عىل االقل  7اللون مع هيكل )ملير

ومدعم من الداخل بالكامل بمقاطع المنيوم  وجميع 
, كيلون( مع جميع الملحقات  الملحقات )المفصل, شكي
الألزمة ويشمل السعر ازالة الباب القديم وتصليح اطار 

ىل المواد من قبل الباب )بناء, لبخ(,  ويتم الموافقة ع
ي البولندي ويكون 

ي منظمة العمل االنسانز
المهندس فز

افه ومهندس مديرية تربية نينوى.   العمل تحت اشر

A13 

Repair PVC door:  
Supply materials to repair PVC door with 
Dimension (2*0.9) meter, with frame, and all 
accessories (hinge, lock set removing), Note 
all materials and work must approved by 
PAH engineer and engineer of DoE. 

 NO.          4      

ز المواد ألصالح أبواب بالستيكية ) ( مير مع 2*0.9تجهي 
(، يتم  االطار والملحقات  )المفصل ، كيلون ، السوركي

اف  مهندس منظمة العمل والموافقة عىل المواد تحت إشر
ي البولندي ومهندس مديرية تربية نينوى. 

 العمل االنسانز

A14 

Clean toilet: 
Clean the toilet wall from all Sides and floor 
(1*1.5) meter from all dirt by using high 
pressure water jet with detergents, open the 
enclosed, and clean the corridor. Make sure 
all the sewer pipes have been opened and 
checked respectively from all latrines, with 
clean and open manholes. All work is done 

 NO.        12      



under the supervision of PAH engineer and 
engineer of DoE. 

تنظيف جدار المرحاض من جميع االتجاهات واألرضية ) 
( مير من االوساخ , باستخدام ماطور ماء ضغط  1.5*1

عاىلي مع المنظفات المزيلة للدهون والبقع ، فتح المنغلق، 
وتنظيف الممر, تأكد من أن جميع أنابيب الرصف الصحي 
تم فتحها  وفحصها عىل  التواىلي لجميع المراحيض، مع 

وفتح المانهوالت, تنجز الفقره حسب توجيهات  تنظيف
ي البولندي 

ي منظمة العمل االنسانز
ف فز المهندس المشر

 ومهندس مديرية تربية نينوى. 

A15 

Water pump: 
Supply and installation of a new water pump 
0.75 hp, H = 20m (Q = 1.5 L / Sec) and a 
capacity of not less than 0.55 KW and 
connect it to the power source the work 
includes all tools and materials such as 
power cable 2 * 1.5 mm2 length 20 m, 
connections and circuit breaker 13 amp with 
a new protection device 220 volts. 
Connect the water pump between the 
existing main water pipe and existing water 
network using PPR pipe and fittings the work 
include all accessories, fittings, valves, locks, 
items, materials, accessories, ,all the works 
needs for the purpose of installation and 
connection ensure the examination and 
operating with providing catalog and 
certificate, all work is done under the 
supervision of the PAH engineer and DoE 
engineer. 

 NO.          1      



حصان ذات نوعية  0.75تجهيز وتركيب مضخة مياه جديدة 

والقدرة ال تقل  H = 20 m (Q = 1.5 L / Sec)جيدة ، 

كيلوواط, وتوصيل المضخة بمصدر الطاقة  0.55عن 

*  2ويشمل العمل جميع األدوات والمواد مثل كابل الطاقة 

أمبير  13متر ، وصالت وقاطع الدائرة  20ملم  طول  1.5

 فولت. 220مع جهاز حماية جديد 

وتوصيل مضخة المياه بين أنبوب المياه الرئيسي وشبكة 

ووصالتها ، بما في  PPRة باستخدام أنابيب المياه الحالي

ذلك جميع الملحقات والتجهيزات والصمامات واألقفال 

والعناصر والمواد وجميع احتياجات العمل لغرض التثبيت 

والتوصيل وضمان الفحص والتشغيل مع توفير الكتالوج 

وشهادة المنشأ ، تنجز الفقرة باشراف مهندس منظمة العمل 

 ي ومهندس مديرية تربية نينوى.االنساني البولند

A16 

Construction a concrete base and 
iron box for Water pump : 
construction a concrete base, the thickness 
of 10 cm using ordinary Portland cement 
(1:2:4) Dimensions (60 * 60) cm and install 
the water pump (item No. A15) on the 
concrete base. 
supply and installation iron box for the water 
pump (item No. A15) to protect the pump, 
the iron box suitable for the size of the water 
pump (item No. A15), Iron plat thickness 
2mm on top and square iron sections 2 
inches, thickness 2mm, painted two layers 
anti-rust, and install the lock, Price includes 
all the accessories are equipped with a 
plastic hose with a diameter of 0.5 inches 
and a length of 100 meters of the finest 
quality,all the works needs for the purpose 
of installation and connection ensure the 
examination,all work is done under the 
supervision of the PAH engineer and DoE 
engineer. 

          1      

سم باستخدام األسمنت  10بناء قاعدة خرسانية ، سمك 
( سم 60*  60( األبعاد )4: 2: 1البورتالندي العادي )

ي 
عىل القاعدة  (A15الفقرة )وتثبيت مضخة المياه فز

 الخرسانية. 
ي الفقرة 

ز وتركيب صندوق حديد لمضخة المياه فز تجهي 
(A15)   لحماية المضخة ، يكون الصندوق الحديدي

 2مناسب لحجم وأبعاد مضخة المياه ، سمك لوح الحديد 
بوصة  2ملم , مقاطع الحديد العلوية مربعة بأبعاد 

ز مضاد ل 2وبسمك  لصدأ ، وتركيب ملم ، مطىلي بطبقتي 
ز  القفل عليه، السعر يشمل جميع الملحقات وتجهي 

بوصة  0.5المضخة بخرطوم ماء بالستيك يبلغ قطره 
مير من أجود النوعيات  لغرض التثبيت  100وطول 

والتوصيل وضمان الفحص والتشغيل ، تنجز الفقرة 



ي البولندي ومهندس 
اف مهندس منظمة العمل االنسانز باشر

 نوى. مديرية تربية ني

A17 

Paint:   
provide all the necessary equipment, tools 
and workers to Paint the Walls with 3 layers  
by greasy paint-Pentalite- the color is chosen 
by engineer of PAH and DOE engineer, all 
work is done under the supervision of PAH 
engineer and engineer of DoE. 

 M2      100      

توفي  جميع المعدات واألدوات الالزمة لطالء الجدران 
ي 
ويتم   -Pentalite -بثالث طبقات من الطالء الدهنز

اف عىل العمل  اختيار اللون والموافقة عىل المواد واالشر
ي البولندي 

من قبل مهندس منظمة العمل االنسانز
 ومهندس مديرية تربية نينوى. 

A18 

Single neon: 
Supply and install single electronic neon 
lighting base 1.2 m length with light tube 
(Fluorescence) and remove the old if it 
existent. All work is done under the 
supervision of PAH engineer and engineer of 
DoE. 

 PCs          6      

ي طول 
ونز ز وتركيب قاعدة انارة نيون الكير مير   1.2تجهي 

مع نيون انارة مع كافة الملحقات وازلة القاعدة القديمة ان 
وجدت . وحسب توجيهات مهندس منظمة العمل 
ي البولندي ومهندس مديرية تربية نينوى. 

 االنسانز

A19 

Water tap:  
Supply and installation of stainless steel 
water tap (0.5 "), All works is done under the 
supervision of PAH engineer and engineer of 
DoE.  PCs        15      

ز وتنصيب صنابي  ماء معدنية مقاوم للصدأ ) (  0.5تجهي 
. وحسب توجيهات مهندس منظمة  ز انج  ذات منشأ رصي 
ي البولندي ومهندس مديرية تربية نينوى. 

 العمل االنسانز



A20 

Remove all remnants work: 
Remove all remnants work and throw it in 
the official main dump site the work includes 
all machines, workers, equipment, tools, 
accessories, etc. for the purpose of 
completion of the work, All works is done 
under the supervision of PAH engineer and 
engineer of DoE. 

 M3        20      

ي موقع التفريــــغ 
ز
إزالة جميع مخلفات وبقايا العمل ورميها ف

الرئيسي الرسمي ، ويشمل العمل جميع اآلالت والعمال 
والمعدات واألدوات والملحقات ، وما إىل ذلك لغرض 

اف مهندس  أكمال  العمل ، تتم جميع األعمال تحت إشر
ي البولندي ومهندس مديرية تربية 

منظمة العمل االنسانز
 نينوى. 

A21 

Cleaning WASH facility: 

Provide all the necessary equipment, tools, 
and workers, water truck for cleaning all 
WASH facility unit and wash it by clean water 
and cleaning items, after finishing all the 
work, All works is done under the supervision 
of PAH engineer and engineer of DoE. 

 M2        70      

توفي  جميع المعدات واألدوات الالزمة والعمال  ، وشاحنة 
لنقل المياه لتنظيف جميع وحدات الصحية وغسلها بالماء 
النظيف ومواد التنظيف, بعد االنتهاء من جميع االعمال, 
ي 
اف مهندس منظمة العمل االنسانز تنجز الفقرة تحت إشر

 البولندي ومهندس مديرية تربية نينوى. 

Subtotal B (including VAT and all taxes)   

 

B 

Visibility 

B1 

Visibility:  
Supply and install a visibility signboard with 
dimensions of (1.2 Length x 0.8 Width) meter, on 
Signboard (sticker on aluminum composite panel), 
with steel frame, the signboard should hanging on 
one of the walls of the school, the work includes all 
machines, workers, equipment, tools, accessories, 
etc. according to the instruction of PAH engineer. NO. 1     

ز ونصب الفتة بأبعاد ) العرض( مير عىل الفتة  0.8× طول  1.2تجهي 
األلومنيوم المركب(، مع إطار من الحديد الصلب )ملصق عىل لوحة 

تعلق الالفتة عىل احد جدران المدرسة , ويشمل العمل والسعر كافة 
اآلالت والمعدات واألدوات والملحقات ... إلخ. لغرض إنجاز العمل 

ي البولندي. 
 وفقا لتعليمات مهندس منظمة العمل االنسانز



Subtotal A (including VAT and all taxes)   

# DESCRIPTION 
PRICE 

(USD) 

A Construction work   

B Visibility   

TOTAL AMOUNT   

  

The duration Working Days   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

End of Lot 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lot 2: Rehabilitation the WASH for Abdul Rahman Al-Dakhel secondary school, Al Quds East 

Mosul City 

 

  Item Description Unit Qty. 

Unit 

Cost 

(USD) 

Total Cost 

(USD) 

  

Construction work 

A1 

Plastic Water Coolers: 

Supply and installation of New Plastic 
Water Cooler, white color with Cooling 
Capacity of 70 liters, Number of Taps 2 
taps, Body Material plastic, Current 2.5 
Amp, Water Over Flow 1/2 BSP, 
Refrigerant R134a, 220 volts and connect 
it to the power source the work includes 
all tools and materials such as power 
cable, connections and circuit breaker 13 
amp with a new protection device 220 
volts. 
the work included all accessories, fittings, 
valves, locks, items, materials and all 
mechanical, electrical works, water and 
sewage connections needs for the 
purpose of installation and connection 
ensure the examination and operating 
with providing catalog and certificate, all 
work is done under the supervision of the 
PAH engineer and DoE engineer. 

 PCs          3      

ز وتركيب براد مياه بالستيكي ، لون أبيض بسعة  تجهي 
 ، عدد الصنابي   70تصل إىل 

اد من   2لير ، جسم الير
،  BSP 1/2أمبي  ، التدفق  2.5مادة البالستيك ، تيار 

يد  فولت وتوصيله بـأقرب مصدر  R134a  ،220التير
ز جميع األدوات والمواد مثل  للطاقة يشمل العمل تجهي 

أمبي  مع  13لتوصيالت وقاطع الدائرة كيبل الطاقة وا
 فولت.  220جهاز حماية جديد 

ات والصمامات  ز يشمل العمل جميع الملحقات والتجهي 
واألقفال والمواد وجميع احتياجات األعمال الميكانيكية 
والكهربائية وتوصيالت المياه والرصف الصحي لغرض 

التثبيت والتوصيل لضمان الفحص والتشغيل مع توفي  
الوج وشهادة المنشأ ، ويتم كل االعمال تحت الكت

ي منظمة العمل 
ف فز اف وتوجيهات المهندس المشر اشر

ي البولندي ومهندس مديرية تربية نينوى . 
 االنسانز



A2 

Connect the New Plastic Water 
Cooler: 
Connect the New Plastic Water Cooler 
(item No. A1) with the water filter system 
three-stage (item No. A4),and connect 
filters to water tanks in the school, by 
supply and installation PPR pipes 0.5 inch 
the work included all accessories, fittings, 
valves, locks, items, materials, accessories, 
all the works needs for the purpose of 
installation and connection ensure the 
examination and operating, all work is 
done under the supervision of the PAH 
engineer and DoE engineer. 

 M.L        30      

ي الفقرة ) 
ز
بنظام  (A1ربط براد الماء الجديد الموضح ف

ي الفقرة ثالث مراحل( -تصفية المياه )فالتر
الموضح فز

(A4)  ي المدرسة وذلك
وربط الفالتر بخزانات الماء فز
ز  وربط  أنابيب بالستيك  ذو قطر نصف  PPRبتجهي 

", يشمل العمل جميع الملحقات 0.5بوصة 
ات والصمامات واألقفال والمواد وجميع  ز والتجهي 

احتياجات األعمال الميكانيكية لغرض الربط والتثبيت 
اف ومن ثم  الفحص والت شغيل ، تنجز الفقرة باشر

ي البولندي ومهندس 
مهندس منظمة العمل االنسانز

 مديرية تربية نينوى. 

A3 

Iron Base: 
Supply and installation of the new iron 
base support the water cooler, size the 
same size of the water cooler, height 20 
cm, iron thickness not less than 3mm, 
painting with 4 layers (two layers epoxy 
and two layers white color) The works by 
supervision PAH Engineer and DOE 
Engineer. 

 PCs          3      

اد المياه ،  ز وتركيب قاعدة حديدية جديدة  لير تجهي 
االرض، سم عن  20نفس حجم براد المياه ، ارتفاعها  

ملم ، صبغها  3وسماكة الحديد المستخدم ال تقل عن 
 -مانع صدأ-بأربــع طبقات )طبقتان من اإليبوكسي 

اف مهندس  وطبقتان بلون أبيض(, تنجز الفقرة باشر
ي البولندي ومهندس مديرية تربية 

منظمة العمل االنسانز
 نينوى. 



A4 

Cotton filters-three stage: 
Supply and installation of water filter 
system three-stage filtration for each 
Water Cooler, type: three-stage filter, 
Material: Food Grade ABS, Pressure: 3 
MPa, Filtration Accuracy: 1μm, Material of 
Filter Core: PP Cotton Filter Core and 
connect it between the main water tank  
(item No. A2) and the water cooler (item 
No. A1) using PPR pipes 0.5 inch. 
supply of three additional cotton filters for 
each stage as a spare part, the work 
included all accessories, fittings, valves, 
locks, items, materials, all the works needs 
for the purpose of installation and 
connection ensure the examination and 
operating with providing catalog and 
certificate, all work is done under the 
supervision of the PAH engineer and DoE 
engineer. 

 PCs          3      

ز وتركيب نظام -مرشحات القطن ثالث مراحل: تجهي 
شيح لكل براد ماء  -تصفيه المياه ثالث مراحل من الير

المواد المستخدمة : صنف الغذاء  -ثالث مراحل فلير 
ABS  :شيح:  3، الضغط  1μmميجا باسكال ، دقه الير

ي  
: فلير قطنز ز  , PP، مواد لب الفلير يتم توصيله بي 

ي الفقرة )خزان المياه الرئيسي   
 (A2كما هو موضح فز

ي الفقرة )
اد المياه الموضح فز باستخدام أنابيب  (A1وبير

ز ثالثه مرشحات القطن  0.5بالستيك   بوصه, ثم تجهي 
لكل مرحله كقطع غيار للصيانة فيما  -فالتر اضافيه-

ات ،  ز بعد، يشمل العمل جميع الملحقات ، والتجهي 
ع االعمال والصمامات ، واالقفال ، والمواد ، وجمي

كيب والربط ,وضمان الفحص  واالحتياجات لغرض الير
والتشغيل مع توفي  الكتالوج وشهادة المنشأ ، تنجز 

ي 
اف مهندس منظمة العمل االنسانز الفقرة باشر

 البولندي ومهندس مديرية تربية نينوى. 



A5 

Water Cooler Dispenser Hot and 
Cold: 
Supply and installation water cooler, top-
loading water, 5 Gallon, cool and hot Bottle 
with storage cabinet, white color, Voltage: 
220V/60Hz, Cooling power 80 W, Heating 
power: 500 W, normal temp water tank: 
3.2L, Normal temp water temperature: 6°C 
to 10°C, Hot water tank: 1L, Heating 
capacity: 3.8 L/H, Heating temperature: 88°C 
to 95°C, 
Dimensions:11.8"x11.0"x31.5"(LXWXH), 
Settings: cool and hot, Multi-layer cylinder 
water filter, Its size is proportional to the 
plastic water tank with the provision of two 
additional filter for maintenance, Security 
Lock for Children Protection, Anti-Dust Mite 
Water Barrel Seat, Considerate Stop Heating 
and Cooling Switches, Storage Cabinet for 
Hygienic Drinking, Stable and Strong Enough 
(Don’t have to be afraid of crack when you 
put the water bottle on the water barrel 
seat. The water dispenser can effortlessly 
bear a 5 gallon water bottle) and connect 
water dispenser to the electricity (including 
electrical protection device). 
the work included all accessories, fittings, 
valves, locks, items, materials and all 
mechanical, electrical works, water and 
sewage connections needs for the purpose 
of installation and connection ensure the 
examination and operating with providing 
catalog and certificate, All work is done 
under the supervision of the PAH engineer 
and DoE engineer. 

 PCs          1      



ز وتركيب براد مياه سعة تحميل خزان الماء  تجهي 
جالون ، خزان ماء حار وبارد ، ذو لون أبيض  5العلوي 
يد  60فولت /  220، الجهد:  واط ،  80هرتز ،قوة التير

 : ز واط ، سعة خزان المياه الباردة:  500قوة التسخي 
درجة  6لير ، درجة الحرارة العادية للماء: من  3.2

ة مئوية ، سعة تخزين المياه الساخنة درج 10مئوية إىل 
 :1  : ز  ، قدرة التسخي 

/ساعة ، درجة حرارة  3.8لير لير
 : ز درجة مئوية ، أبعاد  95درجة مئوية إىل  88التسخي 

اد ) ( بوصة ، يحتوي الجهاز  31.5* 11.0*  11.8الير
يد المياه ،فلير ماء  ز وتير عىل المواصفات التالية: تسخي 

ي الشكل متعدد ا
لطبقات لتصفية المياه اسطوانز

يتناسب حجمه مع خزان المياه البالستيكي وتوفي  فلير 
ي للصيانة, قفل أمان لحماية األطفال ، 2عدد )

ز
( اضاف

وقاعدة تخزين المياه , مقاوم للعث وللغبار، ومفاتيح 
يد ومفتاح اطفاء الجهاز ،  ز أو التير إيقاف التسخي 
اد مس ، يجب ان يكون الير ب الصحي تقر حوض  للشر

وقوي )حيث ال داعي للخوف عندما تضع اسطوانة  
اد الماء أن يحمل حوض  المياه عىل المقعد ، يمكن لير

جالون دون أي جهد ، ويربط براد الماء  5ماء سعة 
ز وربط جهاز الحماية  ي ذلك تجهي 

بالكهرباء )بما فز
ات  ز الكهربائية(, يشمل العمل جميع الملحقات والتجهي 

والمواد وجميع احتياجات والصمامات واألقفال 
األعمال الميكانيكية والكهربائية وتوصيالت المياه 
والرصف الصحي لغرض التثبيت والتوصيل وضمان 

الفحص والتشغيل مع توفي  الكتالوج وشهادة المنشأ ، 
ي 
اف مهندس منظمة العمل االنسانز تنجز الفقرة باشر

 البولندي ومهندس مديرية تربية نينوى. 

A6 

Maintenance Doors:  
Maintenance the damaged parts of Iron 
doors (2*1) meter, and frames with good 
installation by welding and stainless steel 
plates (2 mm) thickness. Removing or 
scratching the old paint, then painting 
doors with three layers of anti-rust paint 
and three layers of oil paint. Replace the 
door mechanism and  lash door according 
to the model existing in the school all 
materials and works must approved by 
PAH engineer and engineer of DoE . 

  
 

NO.  

  
 

8  

    

(  1*  2صيانة األجزاء التالفة من األبواب الحديدية )
مير واإلطارات مع التثبيت الجيد عن طريق لحام 

ملم(. إزالة أو خدش  2وألواح الفوالذ المقاوم للصدأ )
الطالء القديم ، ثم طالء األبواب بثالث طبقات من 

 . ي
الطالء المضاد للصدأ وثالث طبقات من الطالء الزينر

ي استبدال آلكيل
ا للنموذج الموجود فز

ً
ون والشكي  وفق

المدرسة ، العمل يشمل جميع الملحقات , تنجز 



الفقره حسب توجيهات مهندس منظمة العمل 
ي البولندي ومهندس مديرية تربية نينوى. 

 االنسانز

A7 

Exhust fan:  
Supply and install new exhaust fan (6") 
installed in window- mounted with frame, 
(auto shutter, plastic, motor power 20 
watt, 1400rpm and On-off switch 13 Amp) 
with all necessary works to make it work 
functional, should been approved by PAH 
engineer and engineer of DoE.  NO.          2      

ز وتنصيب  ساحبة مروحية جديدة )  انج (  6تجهي 
ي الشباك مع الهيكل, )بالستيكية, قوة الماطور 

مثبتة فز
و مفتاح تشغيل /  1400rpmواط, شعة الدوران  20

( مع جميع األعمال الالزمة لجعلها  13إيقاف  امبي 
اف  تعمل بشكل مناسب، ويتم العمل تحت إشر

ي البول
ندي  ومهندس مهندس منظمة العمل االنسانز

 مديرية تربية نينوى. 

A8 

Supply Glass:  
Removal all old glass, supply and 
installation new glass thickness 4 mm and 
fixation of glass using putty and silicone All 
materials must be approved by the PAH 
engineer before starting work, Price 
includes the removal of old glass and all 
accessories, All work is done under the 
supervision of PAH engineer and engineer 
of DoE. 

 M2          4      

ز وتركيب زجاج جديد  إزالة جميع الزجاج القديم ,وتجهي 
ملم وتثبيت الزجاج باستخدام المعجون  4بسمك 

والسيليكون, يجب أن تتم الموافقة عىل جميع المواد 
ي البولندي 

من قبل مهندس منظمة العمل االنسانز
 ومهندس مديرية تربية نينوى قبل بدء العمل. 

A9 

Supply toilet: 
provide  and installation of a new eastern 
ceramic toilet for WC. with gully trap 4 
"inch PVC. The work includes digging the 
floor to be sufficient to apply the new 
toilet and the removal of the damaged 
toilet and replace it with the new with the 
return of the floor as it was previously, 

 NO.          2      



According to supervision of PAH engineer 
and engineer of DoE. 

ي جديد مع  
ر
ف اميك شر ز وتركيب  مرحاض سي  تجهي 

ويشمل العمل حفر  .PVC" بوصة 4عكس كىلي 
األرضية لتكون كافية لتطبيق المرحاض الجديد وقلع 

التالف وأستبداله بالجديد مع ارجاع االرضية المرحاض 
ي 
ز
اف المهندس ف , تنجز الفقرة بإشر

ً
كما كانت عليه سابقا

ي البولندي  ومهندس مديرية 
منظمة العمل االنسانز

 تربية نينوى. 

A10 

Clean toilet: 
Clean the toilet wall from all Sides and 
floor (1*1.5) meter from all dirt by using 
high pressure water jet with 
detergents,open the enclosed, and clean 
the corridor. Make sure all the sewer 
pipes have been opened and checked 
respectively from all latrines, with clean 
and open manholes.All work is done under 
the supervision of PAH engineer and 
engineer of DoE. 

 NO.          8      

تنظيف جدار المرحاض من جميع االتجاهات 
( مير من االوساخ , باستخدام  1.5*1واألرضية ) 

( مع المنظفات  المزيلة مضخة ماء )ماطور ضغط عاىلي
للدهون والبقع ، فتح المنغلق، وتنظيف الممر, تأكد 

من أن جميع أنابيب الرصف الصحي تم فتحها  
وفحصها عىل  التواىلي لجميع المراحيض، مع تنظيف 

وفتح المانهوالت, تنجز الفقره حسب توجيهات 
ي البولندي 

ي منظمة العمل االنسانز
ف فز المهندس المشر

 ومهندس مديرية تربية نينوى. 



A11 

Water Flush:  
Remove the old water flush, supply and 
install a new 10 liter plastic water flush 
tank ,chrome finish, flexible sock and all 
the connection requirements and 
connection to the water source and base 
of toilet, with testing and ensure that it 
works perfectly,all the works needs for the 
purpose of installation and connection 
ensure the examination and operating 
with providing catalog and certificate, all 
work is done under the supervision of the 
PAH engineer and DoE engineer. 

 NO.        12      

ز  كل ما  ورية لنصب  تجهي  يلزم من ادوات الصيانة الرصز
وتركيب شفاط ماء مرافق العمودي بعد ازالة الشفاط 

القديم , وتزويد باقفال كروم وانبوب مرن من 
البالستيك )صوندة مرنة( وطواف ميكانيكي وجميع 
ورية لربطه بمصدر الماء  االدوات والمعدات الرصز
لصيانة وقاعدة المرافق . ثم فحصه بعد اجراء عملية ا

للتأكد من انه يعمل بشكل جيد. لغرض التثبيت 
والتوصيل وضمان الفحص والتشغيل مع توفي  

اف مهندس  الكتالوج وشهادة المنشأ ، تنجز الفقرة باشر
ي البولندي ومهندس مديرية تربية 

منظمة العمل االنسانز
 نينوى. 

A12 

Paint:   
provide all the necessary equipment, tools 
and workers to Paint the Walls and 
Roofwith 3 layers of the walls and Paint 
the walls by greasy paint-Pentalite- with 3 
layers for the walls,The color is chosen by 
engineer of PAH and DOE engineer, all 
work is done under the supervision of PAH 
engineer and engineer of DoE. 

 M2      100      

توفي  جميع المعدات واألدوات الالزمة لطالء الجدران 
ي 
 -والسقف بثالث طبقات من الطالء الدهنز

Pentalite-  للجدران وللسقف، ويتم اختيار اللون
اف عىل العمل من قبل  والموافقة عىل المواد واالشر
ي البولندي ومهندس 

مهندس منظمة العمل االنسانز
 مديرية تربية نينوى. 

A13 

Single neon: 
Supply and install single electronic neon 
lighting base 1.2 m length with light tube 
(Fluorescence) and remove the old if it 
existent. All work is done under the 
supervision of PAH engineer and engineer 
of DoE. 

 PCs          6      



ي طول 
ونز ز وتركيب قاعدة انارة نيون الكير   1.2تجهي 

مير مع نيون انارة مع كافة الملحقات وازلة القاعدة 
القديمة ان وجدت, وحسب توجيهات مهندس منظمة 
ي البولندي ومهندس مديرية تربية نينوى. 

 العمل االنسانز

A14 

Water tap:  
Supply and installation of stainless steel 
water tap (0.5 "), All works is done under 
the supervision of PAH engineer and 
engineer of DoE.  PCs        15      

ز وتنصيب صنابي  ماء معدنية مقاوم للصدأ )  0.5تجهي 
( انج , وحسب توجيهات مهندس منظمة العمل 
ي البولندي ومهندس مديرية تربية نينوى. 

 االنسانز

A15 

Remove all remnants work: 
Remove all remnants work and throw it in 
the official main dump site the work 
includes all machines, workers, 
equipment, tools, accessories, etc. for the 
purpose of completion of the work, All 
works is done under the supervision of 
PAH engineer and engineer of DoE. 

 M3        20      

ي موقع 
إزالة جميع مخلفات وبقايا العمل ورميها فز

التفريــــغ الرئيسي الرسمي ، ويشمل العمل جميع اآلالت 
والعمال والمعدات واألدوات والملحقات ، وما إىل ذلك 
اف  لغرض أكمال  العمل ، تتم جميع األعمال تحت إشر

ي البولندي ومهندس 
مهندس منظمة العمل االنسانز

 مديرية تربية نينوى. 

A16 

Cleaning WASH facility: 

Provide all the necessary equipment, 
tools, and workers, water truck for 
cleaning all WASH facility unit and wash it 
by clean water and cleaning items, after 
finishing all the work,All works is done 
under the supervision of PAH engineer 
and engineer of DoE. 

 M2        60      

توفي  جميع المعدات واألدوات الالزمة والعمال  ، 
وشاحنة لنقل المياه لتنظيف جميع وحدات الصحية 
وغسلها بالماء النظيف ومواد التنظيف, بعد االنتهاء 

اف مهندس  من جميع االعمال, تنجز الفقرة تحت إشر
ي البولندي ومهندس مديرية تربية 

منظمة العمل االنسانز
 نينوى. 

Subtotal B (including VAT and all taxes)   

        

B Visibility 



B1 

Visibility:  
Supply and install a visibility signboard 
with dimensions of (1.2 Length x 0.8 
Width) meter, on Signboard (sticker on 
aluminum composite panel), with steel 
frame, the signboard should hanging on 
one of the walls of the school, the work 
includes all machines, workers, 
equipment, tools, accessories, etc. 
according to the instruction of PAH 
engineer. 

No. 1     

العرض(  0.8× طول  1.2تجهيز ونصب الفتة بأبعاد )

لوحة األلومنيوم المركب(، متر على الفتة )ملصق على 

مع إطار من الحديد الصلب تعلق الالفتة على احد جدران 

المدرسة , ويشمل العمل والسعر كافة اآلالت والمعدات 

واألدوات والملحقات ... إلخ. لغرض إنجاز العمل وفقا 

 لتعليمات مهندس منظمة العمل االنساني البولندي.

Subtotal A (including VAT and all taxes)   

# DESCRIPTION 
PRICE 

(USD) 

A Construction work   

B Visibility   

TOTAL AMOUNT   

  

The duration Working Days   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

End of Lot 2 



Lot 3: Rehabilitation the WASH for Al Maqased Primary school, Al Wahda East Mosul City 

 

  Item Description Unit Qty. 
Unit 
Cost 

(USD) 

Total Cost 
(USD) 

  Construction work 

  A1 

Plastic Water Coolers: 

Supply and installation of New Plastic 
Water Cooler, white color with Cooling 
Capacity of 70 liters, Number of Taps 2 
taps, Body Material plastic, Current 2.5 
Amp, Water Over Flow 1/2 BSP, 
Refrigerant R134a, 220 volts and connect it 
to the power source the work includes all 
tools and materials such as power cable, 
connections and circuit breaker 13 amp 
with a new protection device 220 volts. 
the work included all accessories, fittings, 
valves, locks, items, materials and all 
mechanical, electrical works, water and 
sewage connections needs for the purpose 
of installation and connection ensure the 
examination and operating with providing 
catalog and certificate, all work is done 
under the supervision of the PAH engineer 
and DoE engineer. 

 PCs  2     

ز وتركيب براد مياه بالستيكي ، لون أبيض بسعة  تجهي 
 ، عدد الصنابي   70تصل إىل 

اد من   2لير ، جسم الير
،  BSP 1/2أمبي  ، التدفق  2.5مادة البالستيك ، تيار 

يد  فولت وتوصيله بـأقرب مصدر  R134a  ،220التير
ز جميع األدوات والمواد مثل  للطاقة يشمل العمل تجهي 

أمبي  مع  13كيبل الطاقة والتوصيالت وقاطع الدائرة 
 فولت.  220جهاز حماية جديد 

ات والصمامات  ز يشمل العمل جميع الملحقات والتجهي 
ل الميكانيكية واألقفال والمواد وجميع احتياجات األعما

والكهربائية وتوصيالت المياه والرصف الصحي لغرض 
التثبيت والتوصيل لضمان الفحص والتشغيل مع توفي  
اف  الكتالوج وشهادة المنشأ ، ويتم كل االعمال تحت اشر
ي 
ي منظمة العمل االنسانز

ف فز وتوجيهات المهندس المشر
 البولندي ومهندس مديرية تربية نينوى . 



A2 

Connect the New Plastic Water 
Cooler: 
Connect the New Plastic Water Cooler 
(item No. A1) with the water filter system 
three-stage (item No. A4) by supply and 
installation PPR pipes 0.5 inch the work 
included all accessories, fittings, valves, 
locks, items, materials, accessories, all the 
works needs for the purpose of installation 
and connection ensure the examination 
and operating, all work is done under the 
supervision of the PAH engineer and DoE 
engineer. 

 M.L  20     

ي الفقرة ) 
ز
بنظام  (A1ربط براد الماء الجديد الموضح ف

ي الفقرة -تصفية المياه )فالتر
ز
ثالث مراحل( الموضح ف

(A4)  ز  وربط  أنابيب بالستيك ذو  PPRوذلك بتجهي 
", يشمل العمل جميع الملحقات 0.5قطر نصف بوصة 

ات والصمامات واألقفال والمواد وجميع  ز والتجهي 
احتياجات األعمال الميكانيكية لغرض الربط والتثبيت 

اف  ومن ثم  الفحص والتشغيل ، تنجز الفقرة باشر
ي البولندي ومهندس 

مهندس منظمة العمل االنسانز
 مديرية تربية نينوى. 

A3 

Iron Base: 
Supply and installation of the new iron 
base support the water cooler, size the 
same size of the water cooler, height 20 
cm, iron thickness not less than 3mm, 
painting with 4 layers (two layers epoxy 
and two layers white color) The works by 
supervision PAH Engineer and DOE 
Engineer. 

 PCs  2     

اد المياه ،  ز وتركيب قاعدة حديدية جديدة  لير تجهي 
سم عن االرض،  20نفس حجم براد المياه ، ارتفاعها  

ملم ، صبغها  3وسماكة الحديد المستخدم ال تقل عن 
 -مانع صدأ-بأربــع طبقات )طبقتان من اإليبوكسي 

اف مهندس وطبقتان  بلون أبيض(, تنجز الفقرة باشر
ي البولندي ومهندس مديرية تربية 

منظمة العمل االنسانز
 نينوى. 



A4 

Cotton filters-three stage: 
Supply and installation of water filter 
system three-stage filtration for each 
Water Cooler, type: three-stage filter, 
Material: Food Grade ABS, Pressure: 3 
MPa, Filtration Accuracy: 1μm, Material of 
Filter Core: PP Cotton Filter Core and 
connect it between the main water tank 
(item No. A7) and the water cooler (item 
No. A1) using PPR pipes 0.5 inch. 
supply of three additional cotton filters for 
each stage as a spare part, the work 
included all accessories, fittings, valves, 
locks, items, materials, all the works needs 
for the purpose of installation and 
connection ensure the examination and 
operating with providing catalog and 
certificate, all work is done under the 
supervision of the PAH engineer and DoE 
engineer. 

 PCs  3     

ز وتركيب نظام -مرشحات القطن ثالث مراحل: تجهي 
شيح لكل براد ماء  -تصفيه المياه ثالث مراحل من الير

المواد المستخدمة : صنف الغذاء  -ثالث مراحل فلير 
ABS  :شيح:  3، الضغط ،  1μmميجا باسكال ، دقه الير

ي  
: فلير قطنز ز خزان  , PPمواد لب الفلير يتم توصيله بي 

ي الفقرة )
اد  (A7المياه الرئيسي كما هو موضح فز وبير
ي الفقرة )

باستخدام أنابيب  (A1المياه كما هو موضح فز
ز ثالثه مرشحات القطن  0.5بالستيك   بوصه, ثم تجهي 

لكل مرحله كقطع غيار للصيانة فيما  -اضافيهفالتر -
ات ،  ز بعد، يشمل العمل جميع الملحقات ، والتجهي 
والصمامات ، واالقفال ، والمواد ، وجميع االعمال 

كيب والربط ,وضمان الفحص  واالحتياجات لغرض الير
والتشغيل مع توفي  الكتالوج وشهادة المنشأ ، تنجز 

اف مهندس منظمة العم ي البولندي الفقرة باشر
ل االنسانز

 ومهندس مديرية تربية نينوى



A5 

Water Cooler Dispenser Hot and 
Cold: 
Supply and installation water cooler, top-
loading water, 5 Gallon, cool and hot Bottle 
with storage cabinet, white color, Voltage: 
220V/60Hz, Cooling power 80 W, Heating 
power: 500 W, normal temp water tank: 
3.2L, Normal temp water temperature: 6°C 
to 10°C, Hot water tank: 1L, Heating capacity: 
3.8 L/H, Heating temperature: 88°C to 95°C, 
Dimensions:11.8"x11.0"x31.5"(LXWXH), 
Settings: cool and hot, Multi-layer cylinder 
water filter,Its size is proportional to the 
plastic water tank with the provision of two 
additional filter for maintenance, Security 
Lock for Children Protection, Anti-Dust Mite 
Water Barrel Seat, Considerate Stop Heating 
and Cooling Switches, Storage Cabinet for 
Hygienic Drinking, Stable and Strong Enough 
(Don’t have to be afraid of crack when you 
put the water bottle on the water barrel 
seat. The water dispenser can effortlessly 
bear a 5 gallon water bottle) and connect 
water dispenser to the electricity (including 
electrical protection device). 
the work included all accessories, fittings, 
valves, locks, items, materials and all 
mechanical, electrical works, water and 
sewage connections needs for the purpose 
of installation and connection ensure the 
examination and operating with providing 
catalog and certificate, All work is done 
under the supervision of the PAH engineer 
and DoE engineer. 

 PCs          1      



ز وتركيب براد مياه سعة تحميل خزان الماء العلوي  تجهي 
جالون ، خزان ماء حار وبارد ، ذو لون أبيض ، الجهد:  5

يد  60فولت /  220 واط ، قوة  80هرتز ، قوة التير
 : ز لير  3.2واط ، سعة خزان المياه الباردة:  500التسخي 

 10درجة مئوية إىل  6، درجة الحرارة العادية للماء: من 
لير ، قدرة  1جة مئوية ، سعة تخزين المياه الساخنة : در 

 : ز :  3.8التسخي  ز /ساعة ، درجة حرارة التسخي 
 88لير
اد ) 95درجة مئوية إىل  *  11.8درجة مئوية ، أبعاد الير

( بوصة ، يحتوي الجهاز عىل المواصفات  31.5* 11.0
ي الشكل 

يد المياه ، فلير ماء اسطوانز ز وتير التالية: تسخي 
الطبقات لتصفية المياه يتناسب حجمه مع  متعدد 

ي 2خزان المياه البالستيكي وتوفي  فلير عدد )
ز
( اضاف

للصيانة, قفل أمان لحماية األطفال ، وقاعدة تخزين 
ز  المياه , مقاوم للعث وللغبار، ومفاتيح إيقاف التسخي 

ب  يد ومفتاح اطفاء الجهاز ، حوض  للشر أو التير
اد  ، يجب ان يكون الير مستقر وقوي )حيث ال الصحي

داعي للخوف عندما تضع اسطوانة  المياه عىل المقعد ، 
اد الماء أن يحمل حوض ماء سعة  جالون  5يمكن لير

ي ذلك 
دون أي جهد ، ويربط براد الماء بالكهرباء )بما فز

ز وربط جهاز الحماية الكهربائية(, يشمل العمل  تجهي 
ات والصمامات واألقفا ز ل جميع الملحقات والتجهي 
والمواد وجميع احتياجات األعمال الميكانيكية 

والكهربائية وتوصيالت المياه والرصف الصحي لغرض 
التثبيت والتوصيل وضمان الفحص والتشغيل مع توفي  
اف مهندس  الكتالوج وشهادة المنشأ ، تنجز الفقرة باشر
ي البولندي ومهندس مديرية تربية 

منظمة العمل االنسانز
 نينوى. 

A6 

Galvanized pipe:  
Provide and install Galvanized iron pipe 
with diameter of 1" and length 4 meter to 
fixed it in Septic tank for Venting, the work 
include all accessories needed to complete 
the work, required trenches 
(Cracking,install pipe and then sintering) 
acccording to needs. All work is done 
under the supervision of PAH engineer and 
engineer of DoE. 

 M.L          8      

ز وتركيب أنبوب فوالذي مغلون بقطر  انج   1وتجهي 
ز )السبتكتانك(  4وبطول  ي خزان التعفي 

مير وتثبيته فز
الملحقات المطلوبة للتنفيس ,يشمل العمل توفي  جميع 

وتكسي  وتركيب االنبوب والتبنيد , يتم العمل حسب 
ي 
ي منظمة العمل االنسانز

ف فز توجيهات المهندس المشر
 البولندي  ومهندس مديرية تربية نينوى. 



A7 

PE Water Tanks:  
Supply and istallation Water Storage Tanks 
polyethylene 1200 L, made from the 
highest quality, BPA-Free and have built-in 
UV inhibitors to avoid color fading and 
break down from harsh sunlight, designed 
for above ground use, limit the most light 
penetration, which reduces growth of 
waterborne algae, 95 lbs, 16” Man Way Lid 
w/ Air Vent, 1.5” Top Bulkhead, 2” Bottom 
Bulkhead w/ Plug, 4 Dome Flats, 2 Layout 
and and connect it between the existing 
main water pipe (item No. A11) and the 
filter Cotton filters-three stage (item No. 
A4), the work included all accessories, 
fittings, locks, valves, items, materials and 
all mechanical, electrical works, water and 
sewage connections needs for the purpose 
of installation and connection ensure the 
examination and operating with providing 
catalog and certificate, All work is done 
under the supervision of the PAH engineer 
and DoE engineer. 

 PCs          2      

ز وتنصيب خزان  مياه من مادة البوىلي  ز سعة -تجهي  اثيلي 
, خاىلي من مادة  1200

ي تركيبته   BPAلير
ويحوي فز

مثبطات لألشعة فوق البنفسجية المدمجة لتجنب 
اضمحالل اللون والكش من شدة أشعة الشمس 

القاسية, مصمم لألستخدام فوق سطح االرض, ويحد 
من تغلغل ونفاذ معظم الضوء مما يقلل من نمو 

ي تنقلها المياه, التحمل 
رطل, فتحة  95الطحالب النر
فتحة تنفيس الهواء اعىل بوصة ,  16غطاء الخزان 

 2بوصة,  فتحة اسفل الحاجز  )القفل(  1.5الخزان 
قبة مسطحة , ويتم الربط مع مصدر المياه ,  4بوصة , 

ي 
وأنبوب مياه الرئيسي الخارج من الخزان كما موضح فز

وفالتر الماء القطنية )ذو الثالث مراحل(  (A11الفقرة )
ي الفقرة )

ي  جميع يشمل العمل توف (A4الموضحة فز
ات واالقفال والصمامات والمواد  ز الملحقات والتجهي 

االخرى وجميع احتياجات االعمال الميكانيكية 
والكهربائية وتوصيالت المياه والرصف الصحي لغرض 

التثبيت والتوصيل وضمان الفحص والتشغيل مع توفي  
اف مهندس  الكتالوج وشهادة المنشأ ، تنجز الفقرة باشر

ي البولندي ومهندس مديرية تربية منظمة العمل االن
سانز

 نينوى. 



A8 

Iron base for water tank:  
Supply and installation of a new iron base 
of square section, for the water tank as the 
same size of the water tank and the height 
from the surface of roof not less than (25 
cm) by using steel sections, box section (4 
* 1.5) inch and a thickness of not less than 
3mm, and fixing the corners and the center 
with angle section (2 inch) thickness 4 mm 
with welding a metal plate at the bottom 
of each pillar dimensions of the pallet not 
less than (20 * 20) cm and thickness of 2 
mm with iron base dye with rust resistant 
paint (epoxy) two layers ,All materials and 
works, must approved and directly 
supervision by PAH engineer and engineer 
of DoE.  

 PCs          2      

ز وتركيب قاعدة حديد جديدة لخزان الماء مربعة  تجهي 
الشكل , ونفس ابعاد خزان الماء وبأرتفاع عن أرضية 

سم( وباستخدام مقاطع  25السطح ال يقل عن )
( انج 1.5*4فوالذية صندوقية الشكل )بوري شخاطة( )

وتثبيت االركان والوسط , 3mmوسمكها ال يقل عن 
مع لحيم  4mmانج سمك  2بمقاطع حديد زاوية 

صفيحة معدنية )بليت طبشة( اسفل كل عمود ال تقل 
مع صبغ  2mm( سم وسمك 20*20ابعاد البليت عن )

ز  ( طبقتي  قاعدة الحديد بصبغ مقاوم للصدئ )ايبوكسي
ي منظمة العمل 

ف فز وحسب توجيهات المهندس المشر
ي البولندي ومهندس مديرية تربية نينوى. 

 االنسانز



A9 

Extruded Polystyrene – XPS: 

Supply and installation Extruded 
Polystyrene – XPS, The same size as the 
base of the tank, Function: Waterproof and 
insulation, Compressive strength: about 
250~700Kpa, the boards are almost 100% 
closed cell, strong, highly moisture 
resistant and easy to cut and shape, 
Resistance to compression: compared with 
other thermal insulation material (200Kpa 
for EPS), it has better compressive 
strength(around 300Kpa), which make it 
the ideal solution for heavy domestic or 
industrial loads, Water resistance: 
Polyfoam is almost 100% closed-cell and as 
such is unaffected by moisture, Resistance 
to deformation, resistance to impact and 
install it under the PE water tank, where it 
is placed on the iron base as described in 
(A8), with providing catalog and 
certificate,with providing catalog and 
certificate, all work is done under the 
supervision of the PAH engineer and DoE 
engineer. 

 PCs          2      

 ) ز ين المبثوق )فلي 
ز وتركيب ألواح البوليسير   XPS -تجهي 

بنفس مساحة قاعدة الخزان ,الوظيفة: مقاومة للماء 
، تكون  700Kpa~  250والعزل ، قوة انضغاط: حواىلي 

٪ تقريًبا ، 100األلواح عبارة عن خاليا مغلقة بنسبة 
قوية ، مقاومة للرطوبة للغاية وسهلة القص والتشكيل ، 

ها من مواد العزل  مقاومة االنضغاط: مقارنة مع غي 
، لديها قوة ضغط أفضل  EPSلـ  (200Kpaالحراري )
، مما يجعلها الحل المثاىلي لألحمال  (300Kpaحواىلي )

لية الثقيلة أو االحمال الصناعية ، مقاومة الماء  :  ز الميز
٪ تقريًبا وال تتأثر 100مادة الخلية رغوة مغلقة بنسبة 

بالرطوبة ، ومقاومة للتشوه ، ومقاومة للصدمات 
حيث توضع عىل القاعدة  وتثبيته تحت خزان المياه

ي الفقرة  )
وتوفي  الكتالوج  (A8الحديدة كما موضح فز

اف مهندس منظمة  وشهادة المنشأ ، تنجز الفقرة باشر
ي البولندي ومهندس مديرية تربية نينوى. 

 العمل االنسانز



A10 

Mechanical Ball Float Valve: 
supply and installation Mechanical Ball 
Float Valve, Size: 1 inch, Body Material: 
ABS, Core Material: SR, Install Size: 
314mm, Material: Plastic, Pressure: 
Medium Pressure, Media: Water, 
Structure: Ball, Float Material: PE, Flow 
Rate: 222, Working Pressure: 0.1- 1.5 MPA 
and install in all water tank, all the works 
needs for the purpose of installation and 
connection ensure the examination and 
operating with providing catalog and 
certificate, all work is done under the 
supervision of the PAH engineer and DoE 
engineer. 

 PCs          4      

ز وتركيب صمام تعويم الكرة الميكانيكي )طواف ،  تجهي 
، المواد  ABSبوصة ، مادة الجسم:  1الحجم: 

ملم، المواد: من  314، حجم التثبيت:  SRاألساسية: 
البالستيك ، الضغط: الضغط المتوسط ، الوسط : 

ز ، معدل  الماء ، الهيكل: كرة ، مادة تعويم: بوىلي ااثيلي 
ميجا باسكال  1.5 - 0.1مل: ، ضغط الع 222التدفق: 

ي جميع خزانات المياه ، لغرض التثبيت 
وتثبيته فز

والتوصيل وضمان الفحص والتشغيل مع توفي  الكتالوج 
اف مهندس منظمة  وشهادة المنشأ ، تنجز الفقرة باشر
ي البولندي ومهندس مديرية تربية نينوى. 

 العمل االنسانز

A11 

PPR Pipe:  
Supply and install PPR pipe with a diameter 
of 0.5 inches and connecting it between 
the water tanks and the existing main 
water pipe, and removing the old pipe.  
The work includes all required accessories 
needed to complete the work as (elbow, T, 
socket, valve, union, pipes…etc)  The work 
includes cracking, drilling, burying and 
tiling if required,all the works needs for the 
purpose of installation and connection 
ensure the examination and operating with 
providing catalog and certificate, all work 
is done under the supervision of the PAH 
engineer and DoE engineer. 

 M.L        30      



ز وتنصيب أنابيب بالستيك   0.5, بقطر  PPRتجهي 
ز خزانات المياه ومصدر الماء الرئيسي  بوصة , وربطها بي 
, مع ازالة االنبوب القديم , يشمل العمل توفي  جميع 

الملحقات المطلوبة )عكس, نبل, سبيل, قفل, 
مثلث,موصلة,....الخ( ويتضمن العمل تكسي  وحفر 

ودفن وتبليط اذا تطلب االمر , لغرض التثبيت 
لفحص والتشغيل مع توفي  الكتالوج والتوصيل وضمان ا

اف مهندس منظمة  وشهادة المنشأ ، تنجز الفقرة باشر
ي البولندي ومهندس مديرية تربية نينوى. 

 العمل االنسانز

A12 

Exhust fan:  
Supply and install new exhaust fan (6") 
installed in window- mounted with frame, 
(auto shutter, plastic, motor power 20 
watt, 1400rpm and On-off switch 13 Amp) 
with all necessary works to make it work 
functional, should been approved by PAH 
engineer and engineer of DoE.  No.          3      

ز وتنصيب  ساحبة مروحية جديدة )  انج ( مثبتة  6تجهي 
ي الشباك مع الهيكل, )بالستيكية, قوة الماطور 

 20فز
و مفتاح تشغيل /  1400rpmواط, شعة الدوران 

( مع جميع األعمال الالزمة لجعلها  13إيقاف  امبي 
اف مهندس  تعمل بشكل مناسب، ويتم العمل تحت إشر

ي البول
ندي  ومهندس مديرية تربية منظمة العمل االنسانز

 نينوى. 

A13 

 Plastic Hose: 

Supply a plastic hose with a diameter of 
0.5 inches and a length of 50 meters, 
according to approve of PAH engineer and 
engineer of DoE.  No.          2      

  المدرسة بخرطوم ماء بالستيكي بقطر  
ز انج  0.5تجهي 
, بموافقة مهندس منظمة العمل   50وطول  مير

ي البولندي  ومهندس مديرية تربية نينوى. 
 االنسانز

A14 

Clean toilet: 
Clean the toilet wall from all Sides and 
floor (1*1.5) meter from all dirt by using 
high pressure water jet with 
detergents,open the enclosed, and clean 
the corridor. Make sure all the sewer pipes 
have been opened and checked 
respectively from all latrines, with clean 
and open manholes.All work is done under 
the supervision of PAH engineer and 
engineer of DoE. 

 NO.          6      



تنظيف جدار المرحاض من جميع االتجاهات واألرضية 
( مير من االوساخ , باستخدام ماطور ماء  1.5*1) 

للدهون والبقع ، فتح ضغط عاىلي مع المنظفات المزيلة 
المنغلق، وتنظيف الممر, تأكد من أن جميع أنابيب 

الرصف الصحي تم فتحها  وفحصها عىل  التواىلي لجميع 
المراحيض، مع تنظيف وفتح المانهوالت, تنجز الفقره 
ي منظمة العمل 

ز
ف ف حسب توجيهات المهندس المشر

ي البولندي ومهندس مديرية تربية نينوى. 
 االنسانز

A15 

Western toilet seat:  
Replace existing squatting latrine by 
western sit for disabled users 
 Remove the squatting latrine and remove 
the squatting plate to dumping site, Put 
western sit, Connect it to a Manhole  by a 
2.5-inch PVC pipe with the installation the 
new system to sewage,Replace steel water 
tap double outlet with plastic hose (70cm), 
Connecting the siphon for the western seat 
to the water network using pipes, 
accessories and PPR locks.The work 
includes all the necessary equipment, 
materials and workers to conduct the 
process of crushing, drilling, cutting, 
founding, erecting and restoring the floor 
as it was poured and Kashi,The restoration 
of the original state of the land shall be 
completed, All works is done under the 
supervision of PAH engineer  and engineer 
of DoE. 

 NO.          1      

ي التواليت بشكل كامل 
ي المثبت فز

فر ازالة المقعد الشر
ز جديد وربطه بمنهول  ي للمعاقي  وتبديله  بمقعد غرنر

انج مع  2.5قطر  PVCالمياه الثقيلة عن طريق انبوب 
ز مع  ز ونصب وربط حنفية ستيل ذات مخرجي  تجهي 

سم. وربط السيفون الخاص  70شطاف بالستك طول 
ي بشبكة الماء با ستخدام انابيب بالمقعد الغرنر

ويشمل العمل كل ما يلزم من  PPRوملحقات واقفال 
معدات ومواد وعمال الجراء عملية التكسي  والحفر 
والقص والتاسيس والنصب واعادة االرضية كما كانت 
ي ,مع توفي  الكتالوج وشهادة 

عليه من صب والكاشر
المنشأ,  تنجز الفقرة حسب توجيهات المهندس 

ي منظمة الع
ف فز ي البولندي  ومهندس المشر

مل االنسانز
 مديرية تربية نينوى. 



A16 

Eastern toilet seat:  
Supply  and installation a new base of 
toilet for WC, to replace the old one after 
remove it, with a hole at it of not less than 
3 inches, and the installation of reverse 
link plastic material to the base, install and 
connection of a two-way steel faucet with 
a plastic shattaf of 70 cm. Connecting the 
siphon for the eastern seat to the water 
network using pipes, accessories and PPR 
locks.The work includes all the necessary 
equipment, materials and workers to 
conduct the process of crushing, drilling, 
cutting, founding, erecting and restoring 
the floor as it was poured and Kashi,The 
restoration of the original state of the land 
shall be completed, All works is done 
under the supervision of PAH engineer and 
engineer of DoE. 

 NO.          3      

ي 
فر ز  قاعدة مرافق شر ز  W.Cتجهي  ذات منشأ رصي 

واستبدالها بالقاعدة القديمة بعد ازالتها , بفتحة مخرج 
( من مادة  3ال تقل عن  انج ,  وتركيب عكس رابط )كىلي

ز ونصب وربط حنفية  البالستيك بالقاعدة ,مع تجهي 
ز مع شطاف بالستك طول  سم.  70ستيل ذات مخرجي 

ي بشبكة الماء 
فر وربط السيفون الخاص بالمقعد الشر

ويشمل العمل  PPRام انابيب وملحقات واقفال باستخد
كل ما يلزم من معدات ومواد وعمال الجراء عملية 
التكسي  والحفر والقص والتأسيس والنصب واعادة 

ي , تنجز 
االرضية كما كانت عليه من صب خرسانة وكاشر

ي 
ف فز الفقرة بالكامل حسب توجيهات المهندس المشر

ي البولندي ومه
ندس مديرية تربية منظمة العمل االنسانز

 نينوى. 

A17 

Repair Iron doors:   
Replace the door mechanism and  lash 
door for iron door (2*2.5)meter, and 
adjusting the  balance of the door to be 
easy at open/close, and maintenance of 
the frame of the outer and inner door from 
stone by using Albark and white cement 
with good suture and polishing, all 
materials and works must approved by 
PAH engineer  and engineer of DoE. 

 NO.          1      



استبدال آلكيلون والشكي الداخىلي لباب الفوالذ 
( مير مع ضبط وزن الباب ليكون سلس الحركة 2*2.5)

ي والداخىلي  ي الفتح والغلق, وصيانة اطار الباب الخارجر
ز
ف

من حجر الحالن بمادة البورك واالسمنت االبيض مع  
الدرز الجيد، تنجز الفقره حسب توجيهات مهندس 

ي البولندي  ومهندس مديرية تربية 
منظمة العمل االنسانز

 نينوى. 

A18 

Iron frame for window:  
Supply and installation of iron frame for 
individual window dimensions (50 * 30) 
cm, and installation of the individual using 
welding with dyed two layers of anti-rust, 
and two layers dye greasy,With the 
installation of a handle for the window to 
open and close, the work includes all the 
necessary requirements for the completion 
of the Item under the supervision of the 
PAH engineer and DOE engineer. 

  
NO.  

  
1  

    

ز وتركيب اطار حديدي لفردة شباك بأبعاد )  *  50تجهي 
مع صبغها ( سم , وتركيب الفردة باستخدام اللحام  30

ي , مع تركيب 
ز صبغ دهنز ز مانع صدأ , وطبقتي  بطبقتي 

مقبض للشباك للفتح والغلق, العمل يشمل كافة 
اف مهندس  ورية النجاز الفقرة بأشر المستلزمات الرصز

ي البولندي ومهندس مديرية تربية 
منظمة العمل االنسانز

 نينوى. 

A19 

Clean Manhole : 
Supply of manpower and necessary 
equipment and cleaning of debris from 
clay, sediments, obstacles and withdrawal 
Litter from manholes (3*3*3) meter, and 
the price  includes the preparation of a 
mechanism to clean the manholes and 
lifting and throwing rubble in the place 
allocated by the municipality, and all work 
is under the supervision of the PAH 
engineer and engineer of DoE. 

 NO.          3      

ورية و القيام  ز األيدي العاملة و المعدات الرصز تجهي 
سبات و العوائق  بتنظيف القساطل من األطيان و الير

، و يشمل ( 3*3*3وسحب الفضالت من القسطل ) مير
ز الية  لتنظيف القساطل ورفع و رمي  سعر الفقرة تجهي 
ي المكان المخصص من قبل البلدية، ويتم كل 

األنقاض فز
ي منظمة العمل 

ف فز اف المهندس المشر عمل تحت إشر
ي البولندي ومهندس مديرية تربية نينوى. 

 االنسانز



A20 

Water Flush:  
Remove the old water flush, supply and 
install a new 10 liter plastic water flush 
tank, chrome finish, flexible sock and all 
the connection requirements and 
connection to the water source and base 
of toilet, with testing and ensure that it 
works perfectly.all the works needs for the 
purpose of installation and connection 
ensure the examination and operating with 
providing catalog and certificate, all work 
is done under the supervision of the PAH 
engineer and DoE engineer. 

 PCs          7      

ز  كل  ورية لنصب تجهي  ما يلزم من ادوات الصيانة الرصز
وتركيب شفاط ماء مرافق العمودي بعد ازالة الشفاط 

القديم , وتزويد باقفال كروم وانبوب مرن من 
البالستيك )صوندة مرنة( وطواف ميكانيكي وجميع 
ورية لربطه بمصدر الماء  االدوات والمعدات الرصز

الصيانة  وقاعدة المرافق . ثم فحصه بعد اجراء عملية
للتأكد من انه يعمل بشكل جيد. لغرض التثبيت 

والتوصيل وضمان الفحص والتشغيل مع توفي  الكتالوج 
اف مهندس منظمة  وشهادة المنشأ ، تنجز الفقرة باشر
ي البولندي ومهندس مديرية تربية نينوى. 

 العمل االنسانز

A21 

Water tap mixer: 
Supply and replace mixer tap for basin of 
hand washing, by new one, Material: Zinc 
Alloy, silver color, be material brass with 
polished chrome, electroplating, never get 
rust, lead - free, no pollution, corrosion 
resistance and environmental, Single 
handle with two holes’ water port. and 
replace the old valves with new chrome, 
supply flexible water hose, and all material 
that need for connecting to water network 
and sewage drainage system,all the works 
needs for the purpose of installation and 
connection ensure the examination and 
operating , all work is done under the 
supervision of the PAH engineer and DoE 
engineer.  

 NO.          4      



ز  واستبدال خالط صنبور المغلسة القديم بخالط  تجهي 
، نحاس مع  ي

جديد, المواد: سبائك الزنك ، اللون الفضز
ا ، الكروم المصقول ، 

ً
والطالء بالكهرباء ،وال تصدأ أبد
خالية من الرصاص ، وال تلوث ، ومقاومة التآكل 

صديقة للبيئة, مع تبديل اقفال المغسلة باقفال كروم 
جديدة وتوفي  وتركيب صوندة ماء مرنة للربط بمصدر 
المياه الحارة والباردة , توفي  كافة االحتياجات الالزمة 

المياه ونظام الرصف للتنصيب مع التوصيل بشبكة 
الصحي مع جميع أعمال الالزمة  إلكمال التنصيب 

,لضمان الفحص والتشغيل, تتم جميع االعمال و اختيار 
ي 
المواد وفقا لتوجيهات مهندس منظمة العمل االنسانز

 البولندي ومهندس مديرية تربية نينوى. 

A22 

Single neon: 
Supply and install single electronic neon 
lighting base 1.2 m length with light tube 
(Fluorescence) and remove the old if it 
existent. All work is done under the 
supervision of PAH engineer and engineer 
of DoE. 

 PCs        15      

ي طول 
ونز ز وتركيب قاعدة انارة نيون الكير مير   1.2تجهي 

مع نيون انارة مع كافة الملحقات وازلة القاعدة القديمة 
ان وجدت, وحسب توجيهات مهندس منظمة العمل 

ي البولندي ومهندس مديرية تربية نينوى. 
 االنسانز

A23 

Supply Glass:  
Removal all old glass (1 M2), supply and 
installation new glass thickness 4 mm and 
fixation of glass using putty and silicone All 
materials must be approved by the PAH 
engineer before starting work, Price 
includes the removal of old glass and all 
accessories, All work is done under the 
supervision of PAH engineer and engineer 
of DoE. 

 M2          1      

ز وتركيب  2( مير 1إزالة جميع الزجاج القديم ) وتجهي 
ملم وتثبيت الزجاج باستخدام  4زجاج جديد بسمك 

المعجون والسيليكون, يجب أن تتم الموافقة عىل 
ي 
جميع المواد من قبل مهندس منظمة العمل االنسانز

 ومهندس مديرية تربية نينوى قبل بدء العمل,البولندي 

A24 

Water tap:  
Supply and installation of stainless steel 
water tap (0.5 "). All works is done under 
the supervision of PAH engineer and 
engineer of DoE.  PCs        20      

ز وتنصيب صنابي  ماء معدنية مقاوم للصدأ ) (  0.5تجهي 
. وحسب توجيهات مهندس  ز انج  ذات منشأ رصي 

ي البولندي ومهندس مديرية تربية 
منظمة العمل االنسانز

 نينوى. 



A25 

Remove all remnants work: 
Remove all remnants work and throw it in 
the official main dump site the work 
includes all machines, workers, equipment, 
tools, accessories, etc. for the purpose of 
completion of the work, All works is done 
under the supervision of PAH engineer and 
engineer of DoE. 

 M3        20      

ي موقع 
ز
إزالة جميع مخلفات وبقايا العمل ورميها ف

التفريــــغ الرئيسي الرسمي ، ويشمل العمل جميع اآلالت 
والعمال والمعدات واألدوات والملحقات ، وما إىل ذلك 
اف  لغرض أكمال  العمل ، تتم جميع األعمال تحت إشر

ي البولندي ومهندس 
مهندس منظمة العمل االنسانز

 مديرية تربية نينوى. 

A26 

Cleaning WASH facility: 

Provide all the necessary equipment, tools, 
and workers, water truck for cleaning all 
WASH facility unit and wash it by clean 
water and cleaning items, after finishing all 
the work,All works is done under the 
supervision of PAH engineer and engineer 
of DoE. 

 M2        50      

توفي  جميع المعدات واألدوات الالزمة والعمال  ، 
وشاحنة لنقل المياه لتنظيف جميع وحدات الصحية 

وغسلها بالماء النظيف ومواد التنظيف, بعد االنتهاء من 
اف مهندس  جميع االعمال, تنجز الفقرة تحت إشر

ي البولندي ومهندس مديرية تربية 
منظمة العمل االنسانز

 نينوى. 

Subtotal B (including VAT and all taxes)   

        

B 

Visibility 

B1 

Visibility:  
Supply and install a visibility signboard 
with dimensions of (1.2 Length x 0.8 
Width) m, on Signboard (sticker on 
aluminum composite panel), with steel 
frame, the signboard should hanging on 
one of the walls of the school, the work 
includes all machines, workers, equipment, 
tools, accessories, etc. according to the 
instruction of PAH engineer. 

No. 1     



ز ونصب الفتة بأبعاد ) العرض(  0.8× طول  1.2تجهي 
األلومنيوم المركب(، مير عىل الفتة )ملصق عىل لوحة 

مع إطار من الحديد الصلب تعلق الالفتة عىل احد 
جدران المدرسة , ويشمل العمل والسعر كافة اآلالت 
والمعدات واألدوات والملحقات ... إلخ. لغرض إنجاز 
ي 
العمل وفقا لتعليمات مهندس منظمة العمل االنسانز

 البولندي. 

Subtotal A (including VAT and all taxes)   

# DESCRIPTION 
PRICE 
(USD) 

A Construction work   

B Visibility   

TOTAL AMOUNT   

  

The duration Working Days   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

End of Lot 3 

 

 

 

 

 

 

 



Lot 4: Rehabilitation the WASH for Saeed bin Jubair Primary school, Al Methaq East Mosul City 

 

  

Item Description Unit Qty. 

Unit 

Cost 

(USD) 

Total 

Cost 

(USD) 

Construction work 

A1 

Plastic Water Coolers: 

Supply and installation of New Plastic Water 
Cooler, white color with Cooling Capacity of 
70 liters, Number of Taps 2 taps, Body 
Material plastic, Current 2.5 Amp, Water 
Over Flow 1/2 BSP, Refrigerant R134a, 220 
volts and connect it to the power source the 
work includes all tools and materials such as 
power cable, connections and circuit 
breaker 13 amp with a new protection 
device 220 volts. 
the work included all accessories, fittings, 
valves, locks, items, materials and all 
mechanical, electrical works, water and 
sewage connections needs for the purpose 
of installation and connection ensure the 
examination and operating with providing 
catalog and certificate, all work is done 
under the supervision of the PAH engineer 
and DoE engineer. 

PCs 4     

ز وتركيب براد مياه بالستيكي ، لون أبيض بسعة  تجهي 
 ، عدد الصنابي   70تصل إىل 

اد من مادة   2لير ، جسم الير
يد  BSP 1/2أمبي  ، التدفق  2.5البالستيك ، تيار  ، التير

R134a  ،220  فولت وتوصيله بـأقرب مصدر للطاقة
ز جميع األدوات والمواد مثل كيبل  يشمل العمل تجهي 

أمبي  مع جهاز  13والتوصيالت وقاطع الدائرة الطاقة 
 فولت.  220حماية جديد 

ات والصمامات  ز يشمل العمل جميع الملحقات والتجهي 
واألقفال والمواد وجميع احتياجات األعمال الميكانيكية 
والكهربائية وتوصيالت المياه والرصف الصحي لغرض 

التثبيت والتوصيل لضمان الفحص والتشغيل مع توفي  
اف ال كتالوج وشهادة المنشأ ، ويتم كل االعمال تحت اشر

ي 
ي منظمة العمل االنسانز

ف فز وتوجيهات المهندس المشر
 البولندي ومهندس مديرية تربية نينوى . 



A2 

Connect the New Plastic Water 
Cooler: 
Connect the New Plastic Water Cooler (item 
No. A1) with the water filter system three-
stage (item No. A4) and connect Electric 
water heater (item No.5) with water tanks 
(item No.7)  by supply and installation PPR 
pipes 0.5 inch the work included all 
accessories, fittings, valves, locks, items, 
materials, all the works needs for the 
purpose of installation and connection 
ensure the examination and operating, all 
work is done under the supervision of the 
PAH engineer and DoE engineer. 

M.L 30     

ي الفقرة ) 
ز
بنظام  (A1ربط براد الماء الجديد الموضح ف

ي الفقرة ثالث مراحل( -تصفية المياه )فالتر
الموضح فز

(A4) ( ي الفقرة
 (A5وربط سخان الماء الموضح فز
ي الفقرة )

ز   , (A7بخزانات الماء الموضحة فز وذلك بتجهي 
", 0.5ذو قطر نصف بوصة  PPRوربط  أنابيب بالستيك 

ات والصمامات  ز يشمل العمل جميع الملحقات والتجهي 
واألقفال والمواد وجميع احتياجات األعمال الميكانيكية 
لغرض الربط والتثبيت ومن ثم  الفحص والتشغيل ، 
ي 
اف مهندس منظمة العمل االنسانز تنجز الفقرة باشر

 البولندي ومهندس مديرية تربية نينوى. 

A3 

Iron Base: 
Supply and installation of the new iron base 
support the water cooler, size the same size 
of the water cooler, height 20 cm, iron 
thickness not less than 3mm, painting with 
4 layers (two layers epoxy and two layers 
white color) The works by supervision PAH 
Engineer and DOE Engineer. 

PCs 4     

اد المياه ، نفس  ز وتركيب قاعدة حديدية جديدة  لير تجهي 
سم عن االرض، وسماكة  20حجم براد المياه ، ارتفاعها  

ملم ، صبغها بأربــع  3الحديد المستخدم ال تقل عن 
وطبقتان  -مانع صدأ-طبقات )طبقتان من اإليبوكسي 

اف مهندس منظمة العمل بلون  أبيض(, تنجز الفقرة باشر
ي البولندي ومهندس مديرية تربية نينوى. 

 االنسانز



A4 

Cotton filters-three stage: 
Supply and installation of water filter 
system three-stage filtration for each Water 
Cooler, type: three-stage filter, Material: 
Food Grade ABS, Pressure: 3 MPa, Filtration 
Accuracy: 1μm, Material of Filter Core: PP 
Cotton Filter Core and connect it between 
the main water tank (item No. A7) and the 
water cooler (item No. A1) using PPR pipes 
0.5 inch. 
supply of three additional cotton filters for 
each stage as a spare part, the work 
included all accessories, fittings, valves, 
locks, items, materials, all the works needs 
for the purpose of installation and 
connection ensure the examination and 
operating with providing catalog and 
certificate, all work is done under the 
supervision of the PAH engineer and DoE 
engineer. 

PCs 4     

ز وتركيب نظام -مرشحات القطن ثالث مراحل: تجهي 
شيح لكل براد ماء  -تصفيه المياه ثالث مراحل من الير

المواد المستخدمة : صنف الغذاء  -ثالث مراحل فلير 
ABS  :شيح:  3، الضغط ،  1μmميجا باسكال ، دقه الير

ي  
: فلير قطنز ز خزان  , PPمواد لب الفلير يتم توصيله بي 

ي الفقرة )
اد المياه  (A7المياه الرئيسي كما هو موضح فز وبير

ي الفقرة )
باستخدام أنابيب  (A1كما هو موضح فز

ز ثالثه مرشحات القطن  0.5بالستيك   -بوصه, ثم تجهي 
لكل مرحله كقطع غيار للصيانة فيما بعد،  -اضافيهفالتر 

ات ،  ز يشمل العمل جميع الملحقات ، والتجهي 
والصمامات ، واالقفال ، والمواد ، وجميع االعمال 

كيب والربط ,وضمان الفحص  واالحتياجات لغرض الير
والتشغيل مع توفي  الكتالوج وشهادة المنشأ ، تنجز 

اف مهندس منظمة العم ي البولندي الفقرة باشر
ل االنسانز

 ومهندس مديرية تربية نينوى



A5 

Water Cooler Dispenser Hot and 
Cold: 
Supply and installation water cooler, top-
loading water, 5 Gallon, cool and hot Bottle 
with storage cabinet, white color, Voltage: 
220V/60Hz, Cooling power 80 W, Heating 
power: 500 W, normal temp water tank: 3.2L, 
Normal temp water temperature: 6°C to 10°C, 
Hot water tank: 1L, Heating capacity: 3.8 L/H, 
Heating temperature: 88°C to 95°C, 
Dimensions:11.8"x11.0"x31.5"(LXWXH), 
Settings: cool and hot, Multi-layer cylinder 
water filter,Its size is proportional to the 
plastic water tank with the provision of two 
additional filter for maintenance, Security 
Lock for Children Protection, Anti-Dust Mite 
Water Barrel Seat, Considerate Stop Heating 
and Cooling Switches, Storage Cabinet for 
Hygienic Drinking, Stable and Strong Enough 
(Don’t have to be afraid of crack when you put 
the water bottle on the water barrel seat. The 
water dispenser can effortlessly bear a 5 
gallon water bottle) and connect water 
dispenser to the electricity (including 
electrical protection device). 
the work included all accessories, fittings, 
valves, locks, items, materials and all 
mechanical, electrical works, water and 
sewage connections needs for the purpose of 
installation and connection ensure the 
examination and operating with providing 
catalog and certificate, All work is done under 
the supervision of the PAH engineer and DoE 
engineer. 

PCs 1     



ز وتركيب براد مياه سعة تحميل خزان الماء العلوي  تجهي 
جالون ، خزان ماء حار وبارد ، ذو لون أبيض ، الجهد:  5

يد  60فولت /  220 واط ، قوة  80هرتز ، قوة التير
 : ز لير ،  3.2واط ، سعة خزان المياه الباردة:  500التسخي 

 10درجة مئوية إىل  6درجة الحرارة العادية للماء: من 
لير ، قدرة  1جة مئوية ، سعة تخزين المياه الساخنة : در 

 : ز :  3.8التسخي  ز /ساعة ، درجة حرارة التسخي 
 88لير
اد ) 95درجة مئوية إىل  *  11.8درجة مئوية ، أبعاد الير

( بوصة ، يحتوي الجهاز عىل المواصفات  31.5* 11.0
ي الشكل 

يد المياه ، فلير ماء اسطوانز ز وتير التالية: تسخي 
الطبقات لتصفية المياه يتناسب حجمه مع خزان  متعدد 

ي للصيانة, 2المياه البالستيكي وتوفي  فلير عدد )
ز
( اضاف

قفل أمان لحماية األطفال ، وقاعدة تخزين المياه , مقاوم 
يد ومفتاح  ز أو التير للعث وللغبار، ومفاتيح إيقاف التسخي 
، يجب ان يكون  ب الصحي اطفاء الجهاز ، حوض  للشر

اد  مستقر وقوي )حيث ال داعي للخوف عندما تضع الير
اد الماء أن يحمل  اسطوانة  المياه عىل المقعد ، يمكن لير

جالون دون أي جهد ، ويربط براد  5حوض ماء سعة 
ز وربط جهاز الحماية  ي ذلك تجهي 

الماء بالكهرباء )بما فز
ات  ز الكهربائية(, يشمل العمل جميع الملحقات والتجهي 

ل والمواد وجميع احتياجات األعمال والصمامات واألقفا
الميكانيكية والكهربائية وتوصيالت المياه والرصف 
الصحي لغرض التثبيت والتوصيل وضمان الفحص 
والتشغيل مع توفي  الكتالوج وشهادة المنشأ ، تنجز 

ي البولندي 
اف مهندس منظمة العمل االنسانز الفقرة باشر

 ومهندس مديرية تربية نينوى. 

A6 

Electric water heater: 

Supply and install of a water heater 
electrical, Storage tank 120-liter with 
thickness plate 4 mm, Provider by 
thermostat and heater with a power of 
(3000 watt),and connected to the electrical 
source with plug switch 20 AMP and 
pressure release, and connect it with water 
tank by PPR pipe as described in item (A2) 
the work included all accessories, fittings, 
valves, locks, items, materials and all 
mechanical, electrical works, water 
connections needs for the purpose of 
installation and connection ensure the 
examination and operating with providing 
catalog and certificate, all work is done 
under the supervision of the PAH engineer 
and DoE engineer. 

 NO.          1      



ي بخزان ذو سعة 
ز وتنصيب سخان ماء كهربان   120تجهي 

ي  4لير بسمك بليت اليقل عن 
ملم , مزود بهيير كهربان 

ي مع سويــــج  3000
واط, وتوصيله بالمصدر الكهربان 

ي 
, وربطه بأنابيب  20كهربان  امبي  وصمام ضغط عاىلي
PPR ( اىل خزان الماء حسب الفقرة الموضحةA2) 

ات يشمل العمل توفي  جميع الم ز لحقات والتجهي 
والصمامات واألقفال والمواد وجميع احتياجات األعمال 
الميكانيكية والكهربائية وتوصيالت المياه لغرض التثبيت 
والتوصيل لضمان الفحص والتشغيل مع توفي  الكتالوج 

اف  وشهادة المنشأ ، وتتم جميع االعمال تحت اشر
ي منظمة العمل االنس

ز
ف ف ي وتوجيهات المهندس المشر

انز
 البولندي ومهندس مديرية تربية نينوى . 

A7 

PE Water Tanks:  
Supply and istallation Water Storage Tanks 
polyethylene 1200 L, made from the highest 
quality, BPA-Free and have built-in UV 
inhibitors to avoid color fading and break 
down from harsh sunlight, designed for 
above ground use, limit the most light 
penetration, which reduces growth of 
waterborne algae, 95 lbs, 16” Man Way Lid 
w/ Air Vent, 1.5” Top Bulkhead, 2” Bottom 
Bulkhead w/ Plug, 4 Dome Flats, 2 Layout 
and and connect it between the existing 
main water pipe (item No. A11) and the 
filter Cotton filters-three stage (item No. 
A4), the work included all accessories, 
fittings, locks, valves, items, materials and 
all mechanical, electrical works, water and 
sewage connections needs for the purpose 
of installation and connection ensure the 
examination and operating with providing 
catalog and certificate, All work is done 
under the supervision of the PAH engineer 
and DoE engineer. 

 PCs          6      



ز وتنصيب خزان  مياه من مادة البوىلي  ز سعة -تجهي  اثيلي 
, خاىلي من مادة  1200

ي تركيبته   BPAلير
ز
ويحوي ف

مثبطات لألشعة فوق البنفسجية المدمجة لتجنب 
اضمحالل اللون والكش من شدة أشعة الشمس القاسية, 
مصمم لألستخدام فوق سطح االرض, ويحد من تغلغل 

ي 
ونفاذ معظم الضوء مما يقلل من نمو الطحالب النر

 16رطل, فتحة غطاء الخزان  95تنقلها المياه, التحمل 
بوصة,   1.5فتحة تنفيس الهواء اعىل الخزان بوصة , 

قبة مسطحة ,  4بوصة ,  2فتحة اسفل الحاجز  )القفل( 
ويتم الربط مع مصدر المياه , وأنبوب مياه الرئيسي 

ي الفقرة )
ز
وفالتر  (A11الخارج من الخزان كما موضح ف

ي الفقرة 
ز
الماء القطنية )ذو الثالث مراحل( الموضحة ف

(A4) ات يشمل العمل توف ز ي  جميع الملحقات والتجهي 
واالقفال والصمامات والمواد االخرى وجميع احتياجات 

االعمال الميكانيكية والكهربائية وتوصيالت المياه 
والرصف الصحي لغرض التثبيت والتوصيل وضمان 

الفحص والتشغيل مع توفي  الكتالوج وشهادة المنشأ ، 
اف مهندس منظمة العمل االن ي تنجز الفقرة باشر

سانز
 البولندي ومهندس مديرية تربية نينوى. 

A8 

Iron base for water tank:  
Supply and installation of a new iron base of 
square section, for the water tank as the 
same size of the water tank and the height 
from the surface of roof not less than (25 
cm) by using steel sections, box section (4 * 
1.5) inch and a thickness of not less than 
3mm, and fixing the corners and the center 
with angle section (2 inch) thickness 4 mm 
with welding a metal plate at the bottom of 
each pillar dimensions of the pallet not less 
than (20 * 20) cm and thickness of 2 mm 
with iron base dye with rust resistant paint 
(epoxy) two layers ,All materials and works, 
must approved and directly supervision by 
PAH engineer and engineer of DoE.  
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ز وتركيب قاعدة حديد جديدة لخزان الماء مربعة  تجهي 
الشكل , ونفس ابعاد خزان الماء وبأرتفاع عن أرضية 

سم( وباستخدام مقاطع فوالذية  25السطح ال يقل عن )
( انج وسمكها 1.5*4صندوقية الشكل )بوري شخاطة( )

وتثبيت االركان والوسط بمقاطع , 3mmال يقل عن 
مع لحيم صفيحة  4mmانج سمك  2حديد زاوية 

معدنية )بليت طبشة( اسفل كل عمود ال تقل ابعاد 
بغ قاعدة مع ص 2mm( سم وسمك 20*20البليت عن )

ز وحسب  ( طبقتي  الحديد بصبغ مقاوم للصدئ )ايبوكسي
ي 
ي منظمة العمل االنسانز

ف فز توجيهات المهندس المشر
 البولندي ومهندس مديرية تربية نينوى. 



A9 

Extruded Polystyrene – XPS: 

Supply and installation Extruded 
Polystyrene – XPS, The same size as the 
base of the tank, Function: Waterproof and 
insulation, Compressive strength: about 
250~700Kpa, the boards are almost 100% 
closed cell, strong, highly moisture resistant 
and easy to cut and shape, Resistance to 
compression: compared with other thermal 
insulation material (200Kpa for EPS), it has 
better compressive strength(around 
300Kpa), which make it the ideal solution 
for heavy domestic or industrial loads, 
Water resistance: Polyfoam is almost 100% 
closed-cell and as such is unaffected by 
moisture, Resistance to deformation, 
resistance to impact and install it under the 
PE water tank, where it is placed on the iron 
base as described in (A8), with providing 
catalog and certificate,with providing 
catalog and certificate, all work is done 
under the supervision of the PAH engineer 
and DoE engineer. 
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 ) ز ين المبثوق )فلي 
ز وتركيب ألواح البوليسير   XPS -تجهي 

بنفس مساحة قاعدة الخزان ,الوظيفة: مقاومة للماء 
، تكون  700Kpa~  250والعزل ، قوة انضغاط: حواىلي 

٪ تقريًبا ، قوية 100األلواح عبارة عن خاليا مغلقة بنسبة 
، مقاومة للرطوبة للغاية وسهلة القص والتشكيل ، 
ها من مواد العزل  مقاومة االنضغاط: مقارنة مع غي 

، لديها قوة ضغط أفضل  EPSلـ  (200Kpaالحراري )
، مما يجعلها الحل المثاىلي لألحمال  (300Kpaحواىلي )

لية الثقيلة أو االحمال الصناعية ، مقاومة الماء  :  ز الميز
٪ تقريًبا وال تتأثر 100مادة الخلية رغوة مغلقة بنسبة 

بالرطوبة ، ومقاومة للتشوه ، ومقاومة للصدمات وتثبيته 
حيث توضع عىل القاعدة الحديدة كما  تحت خزان المياه
ي الفقرة  )

وتوفي  الكتالوج وشهادة المنشأ ،  (A8موضح فز
ي 
اف مهندس منظمة العمل االنسانز تنجز الفقرة باشر

 البولندي ومهندس مديرية تربية نينوى. 



A10 

Mechanical Ball Float Valve: 
Supply and installation Mechanical Ball 
Float Valve, Size: 1 inch, Body Material: ABS, 
Core Material: SR, Install Size: 314mm, 
Material: Plastic, Pressure: Medium 
Pressure, Media: Water, Structure: Ball, 
Float Material: PE, Flow Rate: 222, Working 
Pressure: 0.1- 1.5 MPA and install in all 
water tank, all the works needs for the 
purpose of installation and connection 
ensure the examination and operating with 
providing catalog and certificate, all work is 
done under the supervision of the PAH 
engineer and DoE engineer. 
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ز وتركيب صمام تعويم الكرة الميكانيكي )طواف ،  تجهي 
، المواد األساسية:  ABSبوصة ، مادة الجسم:  1الحجم: 

SR  :ملم، المواد: من البالستيك ،  314، حجم التثبيت
الضغط: الضغط المتوسط ، الوسط : الماء ، الهيكل: كرة 

ز ، معدل التدفق:  ، ضغط  222، مادة تعويم: بوىلي ااثيلي 
ي جميع خزانات  1.5 - 0.1مل: الع

ميجا باسكال وتثبيته فز
المياه ، لغرض التثبيت والتوصيل وضمان الفحص 
والتشغيل مع توفي  الكتالوج وشهادة المنشأ ، تنجز 

ي البولندي 
اف مهندس منظمة العمل االنسانز الفقرة باشر

 ومهندس مديرية تربية نينوى. 

A11 

Exhust fan:  
Supply and install new exhaust fan (6") 
installed in window- mounted with frame, 
(auto shutter, plastic, motor power 20 watt, 
1400rpm and On-off switch 13 Amp) with all 
necessary works to make it work functional, 
should been approved by PAH engineer and 
engineer of DoE. 

 NO.          1      

ز وتنصيب  ساحبة مروحية جديدة )  انج ( مثبتة  6تجهي 
ي الشباك مع الهيكل, )بالستيكية, قوة الماطور 

واط,  20فز
 13و مفتاح تشغيل / إيقاف  1400rpmشعة الدوران 

( مع جميع األعمال الالزمة لجعلها تعمل بشكل  امبي 
اف مهندس منظمة العمل  مناسب، ويتم العمل تحت إشر

ي البولندي  ومهندس مديرية تربية نينوى. 
 االنسانز



A12 

Clean toilet: 
Clean the toilet wall from all Sides and floor 
(1*1.5) meter from all dirt by using high 
pressure water jet with detergents,open the 
enclosed, and clean the corridor. Make sure 
all the sewer pipes have been opened and 
checked respectively from all latrines, with 
clean and open manholes.All work is done 
under the supervision of PAH engineer and 
engineer of DoE. 

 NO.          8      

تنظيف جدار المرحاض من جميع االتجاهات واألرضية ) 
( مير من االوساخ , باستخدام ماطور ماء ضغط  1.5*1

للدهون والبقع ، فتح عاىلي مع المنظفات المزيلة 
المنغلق، وتنظيف الممر, تأكد من أن جميع أنابيب 

الرصف الصحي تم فتحها  وفحصها عىل  التواىلي لجميع 
المراحيض، مع تنظيف وفتح المانهوالت, تنجز الفقره 
ي منظمة العمل 

ف فز حسب توجيهات المهندس المشر
ي البولندي ومهندس مديرية تربية نينوى. 

 االنسانز

A13 

Water Flush:  
Remove the old water flush, supply and 
install a new 10 liter plastic water flush 
tank, chrome finish, flexible sock and all the 
connection requirements and connection to 
the water source and base of toilet, with 
testing and ensure that it works perfectly.all 
the works needs for the purpose of 
installation and connection ensure the 
examination and operating with providing 
catalog and certificate, all work is done 
under the supervision of the PAH engineer 
and DoE engineer. 

 PCs          8      

ورية لنصب  ز  كل ما يلزم من ادوات الصيانة الرصز تجهي 
وتركيب شفاط ماء مرافق العمودي بعد ازالة الشفاط 

القديم , وتزويد باقفال كروم وانبوب مرن من البالستيك 
)صوندة مرنة( وطواف ميكانيكي وجميع االدوات 

ورية لربطه بمصدر الماء وقاعدة المرافق  والمعدات الرصز
فحصه بعد اجراء عملية الصيانة للتأكد من انه يعمل . ثم 

بشكل جيد. لغرض التثبيت والتوصيل وضمان الفحص 
والتشغيل مع توفي  الكتالوج وشهادة المنشأ ، تنجز 

ي البولندي 
اف مهندس منظمة العمل االنسانز الفقرة باشر

 ومهندس مديرية تربية نينوى. 

A14 

Single neon: 
Supply and install single electronic neon 
lighting base 1.2 m length with light tube 
(Fluorescence) and remove the old if it 
existent. All work is done under the 

 PCs          5      



supervision of PAH engineer and engineer 
of DoE. 

ي طول 
ونز ز وتركيب قاعدة انارة نيون الكير مير   1.2تجهي 

مع نيون انارة مع كافة الملحقات وازلة القاعدة القديمة 
ان وجدت . وحسب توجيهات مهندس منظمة العمل 

ي البولندي ومهندس مديرية تربية نينوى. 
 االنسانز

A15 

Water pump: 
Supply and installation of a new water 
pump 0.75 hp, H = 20m (Q = 1.5 L / Sec) and 
a capacity of not less than 0.55 KW and 
connect it to the power source the work 
includes all tools and materials such as 
power cable 2 * 1.5 mm2 length 20 m, 
connections and circuit breaker 13 amp 
with a new protection device 220 volts. 
Conect the water pump between the 
existing main water pipe and existing water 
network using PPR pipe and fittings the 
work incloud all accessories, fittings, valves, 
locks, items, materials, accessories, ,all the 
works needs for the purpose of installation 
and connection ensure the examination and 
operating with providing catalog and 
certificate, all work is done under the 
supervision of the PAH engineer and DoE 
engineer. 

 NO.          1      

ز وتركيب مضخة مياه جديدة  حصان ذات  0.75تجهي 
والقدرة  H = 20 m (Q = 1.5 L / Sec)نوعية جيدة ، 

كيلوواط, وتوصيل المضخة بمصدر   0.55ال تقل عن 
الطاقة ويشمل العمل جميع األدوات والمواد مثل كابل 

مير ، وصالت وقاطع  20ملم  طول  1.5*  2الطاقة 
 فولت.  220أمبي  مع جهاز حماية جديد  13الدائرة 

ز أنبوب المياه الرئيسي وشبكة  وتوصيل مضخة المياه بي 
ي  PPRة باستخدام أنابيب المياه الحالي

ووصالتها ، بما فز
ات والصمامات واألقفال  ز ذلك جميع الملحقات والتجهي 

والعنارص والمواد وجميع احتياجات العمل لغرض 
التثبيت والتوصيل وضمان الفحص والتشغيل مع توفي  
اف مهندس  الكتالوج وشهادة المنشأ ، تنجز الفقرة باشر

ي البولند
ي ومهندس مديرية تربية منظمة العمل االنسانز

 نينوى. 



A16 

Construction a concrete base and 
iron box for Water pump : 
construction a concrete base, the thickness 
of 10 cm using ordinary Portland cement 
(1:2:4) Dimensions (60 * 60) cm and install 
the water pump (item No. A15) on the 
concrete base. 
supply and installation iron box for the 
water pump (item No. A15) to protect the 
pump, the iron box suitable for the size of 
the water pump (item No. A15), Iron plat 
thickness 2mm on top and square iron 
sections 2 inches, thickness 2mm, painted 
two layers anti-rust, and install the lock, 
Price includes all the accessories are 
equipped with a plastic hose with a 
diameter of 0.5 inches and a length of 100 
meters of the finest quality,all the works 
needs for the purpose of installation and 
connection ensure the examination,all work 
is done under the supervision of the PAH 
engineer and DoE engineer. 

 NO.          1      

سم باستخدام األسمنت  10بناء قاعدة خرسانية ، سمك 
( سم 60*  60( األبعاد )4: 2: 1البورتالندي العادي )
ي الفقرة )وتثبيت مضخة المياه 
عىل القاعدة  (A15فز

 الخرسانية. 
ي الفقرة 

ز وتركيب صندوق حديد لمضخة المياه فز تجهي 
(A15)   لحماية المضخة ، يكون الصندوق الحديدي

مناسب لحجم وأبعاد مضخة المياه ، سمك لوح الحديد 
بوصة  2ملم , مقاطع الحديد العلوية مربعة بأبعاد  2

ز مضا 2وبسمك  د للصدأ ، وتركيب ملم ، مطىلي بطبقتي 
ز  القفل عليه، السعر يشمل جميع الملحقات وتجهي 

بوصة  0.5المضخة بخرطوم ماء بالستيك يبلغ قطره 
مير من أجود النوعيات  لغرض التثبيت  100وطول 

والتوصيل وضمان الفحص والتشغيل ، تنجز الفقرة 
ي البولندي 

اف مهندس منظمة العمل االنسانز باشر
 نينوى.  ومهندس مديرية تربية

A17 

Water tap:  
Supply and installation of stainless steel 
water tap (0.5 "), All works is done under 
the supervision of PAH engineer and 
engineer of DoE.  PCs        16      

ز وتنصيب صنابي  ماء معدنية مقاوم للصدأ ) (  0.5تجهي 
. وحسب توجيهات مهندس منظمة  ز انج  ذات منشأ رصي 
ي البولندي ومهندس مديرية تربية نينوى. 

 العمل االنسانز



A18 

Remove all remnants work: 
Remove all remnants work and throw it in 
the official main dump site the work 
includes all machines, workers, equipment, 
tools, accessories, etc. for the purpose of 
completion of the work, All works is done 
under the supervision of PAH engineer and 
engineer of DoE. 

 M3        20      

ي موقع التفريــــغ 
ز
إزالة جميع مخلفات وبقايا العمل ورميها ف

الرئيسي الرسمي ، ويشمل العمل جميع اآلالت والعمال 
والمعدات واألدوات والملحقات ، وما إىل ذلك لغرض 

اف مهندس  أكمال  العمل ، تتم جميع األعمال تحت إشر
ي البولندي ومهندس مديرية تربية 

منظمة العمل االنسانز
 نينوى. 

A19 

Cleaning WASH facility: 

Provide all the necessary equipment, tools, 
and workers, water truck for cleaning all 
WASH facility unit and wash it by clean 
water and cleaning items, after finishing all 
the work,All works is done under the 
supervision of PAH engineer and engineer 
of DoE. 

 M2        60      

توفي  جميع المعدات واألدوات الالزمة والعمال  ، 
وشاحنة لنقل المياه لتنظيف جميع وحدات الصحية 

وغسلها بالماء النظيف ومواد التنظيف, بعد االنتهاء من 
اف مهندس منظمة  جميع االعمال, تنجز الفقرة تحت إشر
ي البولندي ومهندس مديرية تربية نينوى. 

 العمل االنسانز

Subtotal B (including VAT and all taxes)   

        

B 

Visibility 

B1 

Visibility:  
Supply and install a visibility signboard with 
dimensions of (1.2 Length x 0.8 Width) 
meter, on Signboard (sticker on aluminum 
composite panel), with steel frame, the 
signboard should hanging on one of the 
walls of the school, the work includes all 
machines, workers, equipment, tools, 
accessories, etc. according to the instruction 
of PAH engineer. 

NO. 1     



ز ونصب الفتة بأبعاد ) العرض( مير  0.8× طول  1.2تجهي 
لوحة األلومنيوم المركب(، مع عىل الفتة )ملصق عىل 

إطار من الحديد الصلب تعلق الالفتة عىل احد جدران 
المدرسة , ويشمل العمل والسعر كافة اآلالت والمعدات 
واألدوات والملحقات ... إلخ. لغرض إنجاز العمل وفقا 
ي البولندي. 

 لتعليمات مهندس منظمة العمل االنسانز

Subtotal A (including VAT and all taxes)   

# DESCRIPTION 
PRICE 

(USD) 

A Construction work   

B Visibility   

TOTAL AMOUNT   

  

The duration Working Days   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

End of Lot 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lot 5: Rehabilitation the WASH for Al-Taqwa Primary school, Sumer East Mosul City 

 

  Item Description Unit Qty. 

Unit 

Cost 

(USD) 

Total Cost 

(USD) 

  

Construction work 

A1 

Plastic Water Coolers: 

Supply and installation of New Plastic 
Water Cooler, white color with Cooling 
Capacity of 70 liters, Number of Taps 2 
taps, Body Material plastic, Current 2.5 
Amp, Water Over Flow 1/2 BSP, 
Refrigerant R134a, 220 volts and connect 
it to the power source the work includes 
all tools and materials such as power 
cable, connections and circuit breaker 13 
amp with a new protection device 220 
volts. 
the work included all accessories, fittings, 
valves, locks, items, materials and all 
mechanical, electrical works, water and 
sewage connections needs for the 
purpose of installation and connection 
ensure the examination and operating 
with providing catalog and certificate, all 
work is done under the supervision of the 
PAH engineer and DoE engineer. 

PCs 4     

ز وتركيب براد مياه بالستيكي ، لون أبيض بسعة  تجهي 
 ، عدد الصنابي   70تصل إىل 

اد من   2لير ، جسم الير
،  BSP 1/2أمبي  ، التدفق  2.5مادة البالستيك ، تيار 

يد  فولت وتوصيله بـأقرب مصدر  R134a  ،220التير
ز جميع األدوات والمواد مثل  للطاقة يشمل العمل تجهي 

أمبي  مع  13كيبل الطاقة والتوصيالت وقاطع الدائرة 
 فولت.  220جهاز حماية جديد 

ات والصمامات  ز يشمل العمل جميع الملحقات والتجهي 
ل الميكانيكية واألقفال والمواد وجميع احتياجات األعما

والكهربائية وتوصيالت المياه والرصف الصحي لغرض 
التثبيت والتوصيل لضمان الفحص والتشغيل مع توفي  

الكتالوج وشهادة المنشأ ، ويتم كل االعمال تحت 
ي منظمة العمل 

ف فز اف وتوجيهات المهندس المشر اشر
ي البولندي ومهندس مديرية تربية نينوى . 

 االنسانز



A2 

Connect the New Plastic Water 
Cooler: 
Connect the New Plastic Water Cooler 
(item No. A1) with the water filter system 
three-stage (item No. A4),and connect 
filters to water tanks in the school, by 
supply and installation PPR pipes 0.5 inch 
the work included all accessories, fittings, 
valves, locks, items, materials, all the 
works needs for the purpose of 
installation and connection ensure the 
examination and operating, all work is 
done under the supervision of the PAH 
engineer and DoE engineer. 

M.L 40     

ي الفقرة ) 
ز
بنظام  (A1ربط براد الماء الجديد الموضح ف

ي الفقرة -تصفية المياه )فالتر
ثالث مراحل( الموضح فز

(A4)  ي المدرسة وذلك
وربط الفالتر بخزانات الماء فز
ز  وربط  أنابيب بالستيك  ذو قطر نصف  PPRبتجهي 

", يشمل العمل جميع الملحقات 0.5بوصة 
ات والصمامات واألقفال والمواد وجميع  ز والتجهي 

احتياجات األعمال الميكانيكية لغرض الربط والتثبيت 
اف  ومن ثم  الفحص والتشغيل ، تنجز الفقرة باشر
ي البولندي ومهندس 

مهندس منظمة العمل االنسانز
 مديرية تربية نينوى. 

A3 

Iron Base: 
Supply and installation of the new iron 
base support the water cooler, size the 
same size of the water cooler, height 20 
cm, iron thickness not less than 3mm, 
painting with 4 layers (two layers epoxy 
and two layers white color) The works by 
supervision PAH Engineer and DOE 
Engineer. 

PCs 4      ( ي الفقرة
بنظام  (A1ربط براد الماء الجديد الموضح فز

ي الفقرة -تصفية المياه )فالتر
ثالث مراحل( الموضح فز

(A4)  ي المدرسة وذلك
وربط الفالتر بخزانات الماء فز
ز  وربط  أنابيب بالستيك  ذو قطر نصف  PPRبتجهي 

", يشمل العمل جميع الملحقات 0.5بوصة 
ات والصمامات واألقفال والمواد وجميع  ز والتجهي 

احتياجات األعمال الميكانيكية لغرض الربط والتثبيت 
اف  ومن ثم  الفحص والتشغيل ، تنجز الفقرة باشر
ي البولندي ومهندس 

مهندس منظمة العمل االنسانز
 مديرية تربية نينوى. 



A4 

Cotton filters-three stage: 
Supply and installation of water filter 
system three-stage filtration for each 
Water Cooler, type: three-stage filter, 
Material: Food Grade ABS, Pressure: 3 
MPa, Filtration Accuracy: 1μm, Material of 
Filter Core: PP Cotton Filter Core and 
connect it between the main water tank  
(item No. A2) and the water cooler (item 
No. A1) using PPR pipes 0.5 inch. 
supply of three additional cotton filters for 
each stage as a spare part, the work 
included all accessories, fittings, valves, 
locks, items, materials, all the works needs 
for the purpose of installation and 
connection ensure the examination and 
operating with providing catalog and 
certificate, all work is done under the 
supervision of the PAH engineer and DoE 
engineer. 

PCs 4     

ز وتركيب نظام -مرشحات القطن ثالث مراحل: تجهي 
شيح لكل براد ماء  -تصفيه المياه ثالث مراحل من الير

المواد المستخدمة : صنف الغذاء  -ثالث مراحل فلير 
ABS  :شيح:  3، الضغط  1μmميجا باسكال ، دقه الير

ي  
: فلير قطنز ز , PP، مواد لب الفلير يتم توصيله بي 

ي الفقرة )خزان المياه الرئيسي   
 (A2كما هو موضح فز

ي الفقرة )
اد المياه الموضح فز باستخدام أنابيب  (A1وبير

ز ثالثه مرشحات القطن  0.5بالستيك   بوصه, ثم تجهي 
لكل مرحله كقطع غيار للصيانة فيما  -فالتر اضافيه-

ات ،  ز بعد، يشمل العمل جميع الملحقات ، والتجهي 
ع االعمال والصمامات ، واالقفال ، والمواد ، وجمي

كيب والربط ,وضمان الفحص  واالحتياجات لغرض الير
والتشغيل مع توفي  الكتالوج وشهادة المنشأ ، تنجز 

ي 
اف مهندس منظمة العمل االنسانز الفقرة باشر

 البولندي ومهندس مديرية تربية نينوى. 



A5 

Water Cooler Dispenser Hot and 
Cold: 
Supply and installation water cooler, top-
loading water, 5 Gallon, cool and hot Bottle 
with storage cabinet, white color, Voltage: 
220V/60Hz, Cooling power 80 W, Heating 
power: 500 W, normal temp water tank: 
3.2L, Normal temp water temperature: 6°C 
to 10°C, Hot water tank: 1L, Heating 
capacity: 3.8 L/H, Heating temperature: 88°C 
to 95°C, 
Dimensions:11.8"x11.0"x31.5"(LXWXH), 
Settings: cool and hot, Multi-layer cylinder 
water filter,Its size is proportional to the 
plastic water tank with the provision of two 
additional filter for maintenance, Security 
Lock for Children Protection, Anti-Dust Mite 
Water Barrel Seat, Considerate Stop Heating 
and Cooling Switches, Storage Cabinet for 
Hygienic Drinking, Stable and Strong Enough 
(Don’t have to be afraid of crack when you 
put the water bottle on the water barrel 
seat. The water dispenser can effortlessly 
bear a 5 gallon water bottle) and connect 
water dispenser to the electricity (including 
electrical protection device). 
the work included all accessories, fittings, 
valves, locks, items, materials and all 
mechanical, electrical works, water and 
sewage connections needs for the purpose 
of installation and connection ensure the 
examination and operating with providing 
catalog and certificate, All work is done 
under the supervision of the PAH engineer 
and DoE engineer. 

 PCs          2      



ز وتركيب براد مياه سعة تحميل خزان الماء  تجهي 
جالون ، خزان ماء حار وبارد ، ذو لون أبيض ،  5العلوي 
يد  60فولت /  220الجهد:  واط ،  80هرتز ،قوة التير

 : ز واط ، سعة خزان المياه الباردة:  500قوة التسخي 
درجة مئوية  6لير ، درجة الحرارة العادية للماء: من  3.2
 1ة مئوية ، سعة تخزين المياه الساخنة : درج 10إىل 

 : ز  ، قدرة التسخي 
/ساعة ، درجة حرارة  3.8لير لير

 : ز درجة مئوية ، أبعاد  95درجة مئوية إىل  88التسخي 
اد ) ( بوصة ، يحتوي الجهاز  31.5* 11.0*  11.8الير

يد المياه ،فلير ماء  ز وتير عىل المواصفات التالية: تسخي 
ي الشكل متعدد ا

لطبقات لتصفية المياه اسطوانز
يتناسب حجمه مع خزان المياه البالستيكي وتوفي  فلير 

ي للصيانة, قفل أمان لحماية األطفال ، 2عدد )
ز
( اضاف

وقاعدة تخزين المياه , مقاوم للعث وللغبار، ومفاتيح 
يد ومفتاح اطفاء الجهاز ،  ز أو التير إيقاف التسخي 
اد مس ، يجب ان يكون الير ب الصحي تقر حوض  للشر

وقوي )حيث ال داعي للخوف عندما تضع اسطوانة  
اد الماء أن يحمل حوض  المياه عىل المقعد ، يمكن لير

جالون دون أي جهد ، ويربط براد الماء  5ماء سعة 
ز وربط جهاز الحماية  ي ذلك تجهي 

بالكهرباء )بما فز
ات  ز الكهربائية(, يشمل العمل جميع الملحقات والتجهي 

والمواد وجميع احتياجات والصمامات واألقفال 
األعمال الميكانيكية والكهربائية وتوصيالت المياه 
والرصف الصحي لغرض التثبيت والتوصيل وضمان 

الفحص والتشغيل مع توفي  الكتالوج وشهادة المنشأ ، 
ي 
اف مهندس منظمة العمل االنسانز تنجز الفقرة باشر

 البولندي ومهندس مديرية تربية نينوى. 

A6 

Maintenance Doors:  
Maintenance the damaged parts of Iron 
doors (2*1) meter, and frames with good 
installation by welding and stainless steel 
plates (2 mm) thickness. Removing or 
scratching the old paint, then painting 
doors with three layers of anti-rust paint 
and three layers of oil paint.Replace the 
door mechanism and  lash door according 
to the model existing in the school all 
materials and works must approved by 
PAH engineer and engineer of DoE . 

 NO.          1      

(  1*  2صيانة األجزاء التالفة من األبواب الحديدية )
مير واإلطارات مع التثبيت الجيد عن طريق لحام 

ملم(. إزالة أو خدش  2وألواح الفوالذ المقاوم للصدأ )
الطالء القديم ، ثم طالء األبواب بثالث طبقات من 

 . ي
الطالء المضاد للصدأ وثالث طبقات من الطالء الزينر

ي استبدال آلكيل
ا للنموذج الموجود فز

ً
ون والشكي  وفق

المدرسة ، العمل يشمل جميع الملحقات , تنجز الفقره 



ي 
حسب توجيهات مهندس منظمة العمل االنسانز

 البولندي ومهندس مديرية تربية نينوى. 

A7 

PVC Door:  
Supply and install  PVC door (0.9*2) meter, 
white color with frame that minimum 
thickness of 7 cm and all accessories 
(hinge, sirki, kelon,lock set) with all 
necessary accessories ,the price includes 
also remove the old doors,with  repair 
door frame (Building, cement plaster) All 
materials must approved by PAH engineer 
and all works shall be under his 
supervision and engineer of DoE. 

 NO.          6      

ز وتنصيب باب  ,مع ايطار PVC  (0.9*2تجهي  ( مير
ز للباب(  سمكه  سم عىل  7ابيض اللون مع هيكل )ملير

االقل ومدعم من الداخل بالكامل بمقاطع المنيوم  
, كيلون( مع جميع  وجميع الملحقات )المفصل, شكي
الملحقات الألزمة ويشمل السعر ازالة الباب القديم 
ىل وتصليح اطار الباب )بناء, لبخ(,  ويتم الموافقة ع

ي 
ي منظمة العمل االنسانز

المواد من قبل المهندس فز
افه ومهندس مديرية  البولندي ويكون العمل تحت اشر

 تربية نينوى. 

A8 

Exhust fan: 
Supply and install new exhaust fan (6") 
installed in window- mounted with frame, 
(auto shutter, plastic, motor power 20 
watt, 1400rpm and On-off switch 13 Amp) 
with all necessary works to make it work 
functional, should been approved by PAH 
engineer and engineer of DoE.  PCs          8      

ز وتنصيب  ساحبة مروحية جديدة )  انج (  6تجهي 
ي الشباك مع الهيكل, )بالستيكية, قوة الماطور 

مثبتة فز
و مفتاح تشغيل /  1400rpmواط, شعة الدوران  20

( مع جميع األعمال الالزمة لجعلها  13إيقاف  امبي 
اف  تعمل بشكل مناسب، ويتم العمل تحت إشر

ي البول
ندي ومهندس مهندس منظمة العمل االنسانز

 مديرية تربية نينوى. 



A9 

Iron windows handle:  
Provide and install iron windows handle, 
the price includes remove damage handle 
windows then install iron handle. Note all 
materials work must approved by PAH 
engineer and engineer of DoE. 

 PCs          6      

ز وتنصيب مقبض شبابيك, السعر يشمل إزالة   تجهي 
مقبض الشبابيك القديم وتنصيب مقبض جديد, 
ي البولندي 

اف مهندس منظمة العمل االنسانز وباشر
 ومهندس مديرية تربية نينوى. 

A10 

Supply and install metallic 
window: 
Supply materials and install metallic 
window screen mesh anti fly \ mosquito 
on the outside of the windows with frame, 
the price include remove old one, the 
price include all the accessories According 
to supervision of PAH engineer and 
engineer of DoE. 

 M2          6      

ز   ي مع إطار تجهي 
المواد وتثبيت مانع  ذباب معدنز

الحديد عىل الجهة الخارجية للنوافذ، السعر يشمل 
إزالة القديم , جميع الملحقات. ويتم كل عمل تحت 
ي البولندي 

ي منظمة العمل االنسانز
اف المهندس فز إشر

 ومهندس مديرية تربية نينوى. 

A11 

Water tap mixer: 
Supply and replace mixer tap for basin of 
hand washing, by new one, Material: Zinc 
Alloy, silver color, be material brass with 
polished chrome, electroplating, never get 
rust, lead - free, no pollution, corrosion 
resistance and environmental, Single 
handle with two holes’ water port. and 
replace the old valves with new chrome, 
supply flexible water hose, and all material 
that need for connecting to water network 
and sewage drainage system,all the works 
needs for the purpose of installation and 
connection ensure the examination and 
operating , all work is done under the 
supervision of the PAH engineer and DoE 
engineer.  

 NO.          5      



ز  واستبدال خالط صنبور المغلسة القديم  تجهي 
ي 

بخالط جديد , المواد: سبائك الزنك ، اللون الفضز
والطالء بالكهرباء ، وال ،نحاس مع الكروم المصقول ، 

ا ، خالية من الرصاص ، وال تلوث ، ومقاومة 
ً
تصدأ أبد

التآكل صديقة للبيئة, مع تبديل اقفال المغسلة باقفال 
كروم جديدة وتوفي  وتركيب صوندة ماء مرنة للربط 
بمصدر المياه الحارة والباردة , توفي  كافة االحتياجات 

المياه ونظام  الالزمة للتنصيب مع التوصيل بشبكة
الرصف الصحي مع جميع أعمال الالزمة  إلكمال 
التنصيب ,لضمان الفحص والتشغيل, تتم جميع 
االعمال و اختيار المواد وفقا لتوجيهات مهندس 

ي البولندي ومهندس مديرية تربية 
منظمة العمل االنسانز

 نينوى. 

A12 

Clean toilet: 
Clean the toilet wall from all Sides and 
floor (1*1.5) meter from all dirt by using 
high pressure water jet with 
detergents,open the enclosed, and clean 
the corridor. Make sure all the sewer 
pipes have been opened and checked 
respectively from all latrines, with clean 
and open manholes.All work is done under 
the supervision of PAH engineer and 
engineer of DoE. 

 NO.          6      

تنظيف جدار المرحاض من جميع االتجاهات واألرضية 
( مير من االوساخ , باستخدام ماطور ماء  1.5*1) 

للدهون والبقع ، فتح ضغط عاىلي مع المنظفات المزيلة 
المنغلق، وتنظيف الممر, تأكد من أن جميع أنابيب 

الرصف الصحي تم فتحها  وفحصها عىل  التواىلي لجميع 
المراحيض، مع تنظيف وفتح المانهوالت, تنجز الفقره 
ي منظمة العمل 

ف فز حسب توجيهات المهندس المشر
ي البولندي ومهندس مديرية تربية نينوى. 

 االنسانز

A13 

Water Flush:  
Remove the old water flush, supply and 
install a new 10 liter plastic water flush 
tank with good quality chrome finish, 
flexible sock and all the connection 
requirements and connection to the water 
source and base of toilet, with testing and 
ensure that it works perfectly.,all the 
works needs for the purpose of 
installation and connection ensure the 
examination and operating with providing 
catalog and certificate, all work is done 
under the supervision of the PAH engineer 
and DoE engineer. 

 PCs        10      



ورية لنصب  ز  كل ما يلزم من ادوات الصيانة الرصز تجهي 
وتركيب شفاط ماء مرافق العمودي بعد ازالة الشفاط 

القديم , وتزويد باقفال كروم وانبوب مرن من 
البالستيك )صوندة مرنة( وطواف ميكانيكي وجميع 
ورية لربطه بمصدر الماء  االدوات والمعدات الرصز

بعد اجراء عملية الصيانة  وقاعدة المرافق . ثم فحصه
للتأكد من انه يعمل بشكل جيد. لغرض التثبيت 
والتوصيل وضمان الفحص والتشغيل مع توفي  

اف مهندس  الكتالوج وشهادة المنشأ ، تنجز الفقرة باشر
ي البولندي ومهندس مديرية تربية 

منظمة العمل االنسانز
 نينوى. 

A14 

Plugswtich:  
Supply and install plugswtich (13 A), all 
materials and work is done under the 
supervision of PAH engineer and engineer 
of DoE.  PCs          4      

ز وتركيب بلك سويــــج ) جميع المواد  , (13Aتجهي 
اف مهندس منظمة العمل  واالعمال تتم بموافقة واشر

ي البولندي  ومهندس مديرية 
 تربية نينوى. االنسانز

A15 

Door mechanism:  
Replace the door mechanism and  lash 
door according to the model existing in 
the school, size 10 cm.All work is done 
under the supervision of PAH engineer 
and DoE Engineer. 

 PCs          4      

والشكي من الحديد االملس حسب تبديل الكيلون 
سم   10النموذج المعتمد لدى االبنية المدرسية  حجم 

ي 
.وحسب توجيهات مهندس منظمة العمل االنسانز

 البولندي ومهندس مديرية تربية نينوى.. 

A16 

Single neon: 
Supply and install single electronic neon 
lighting base 1.2 m length with light tube 
(Fluorescence) and remove the old if it 
existent. All work is done under the 
supervision of PAH engineer and engineer 
of DoE. 

 PCs          6      

ي طول 
ونز ز وتركيب قاعدة انارة نيون الكير   1.2تجهي 

مير مع نيون انارة مع كافة الملحقات وازلة القاعدة 
القديمة ان وجدت . وحسب توجيهات مهندس 

ي البولندي ومهندس مديرية تربية 
منظمة العمل االنسانز

 نينوى. 

A17 

Water tap:  
Supply and installation of stainless steel 
water tap (0.5 "), All works is done under 
the supervision of PAH engineer and 
engineer of DoE. 

 PCs        20      



ز وتنصيب صنابي  ماء معدنية مقاوم للصدأ )  0.5تجهي 
. وحسب توجيهات مهندس  ز ( انج  ذات منشأ رصي 

ي البولندي ومهندس مديرية تربية 
منظمة العمل االنسانز

 نينوى. 

A18 

Remove all remnants work: 
Remove all remnants work and throw it in 
the official main dump site the work 
includes all machines, workers, 
equipment, tools, accessories, etc. for the 
purpose of completion of the work, All 
works is done under the supervision of 
PAH engineer and engineer of DoE. 

 M3        20      

ي موقع 
ز
إزالة جميع مخلفات وبقايا العمل ورميها ف

التفريــــغ الرئيسي الرسمي ، ويشمل العمل جميع اآلالت 
والعمال والمعدات واألدوات والملحقات ، وما إىل ذلك 
اف  لغرض أكمال  العمل ، تتم جميع األعمال تحت إشر

ي البولندي ومهندس 
مهندس منظمة العمل االنسانز

 مديرية تربية نينوى. 

A19 

Cleaning WASH facility: 

Provide all the necessary equipment, 
tools, and workers, water truck for 
cleaning all WASH facility unit and wash it 
by clean water and cleaning items, after 
finishing all the work,All works is done 
under the supervision of PAH engineer 
and engineer of DoE. 

 M2        50      

توفي  جميع المعدات واألدوات الالزمة والعمال  ، 
وشاحنة لنقل المياه لتنظيف جميع وحدات الصحية 
وغسلها بالماء النظيف ومواد التنظيف, بعد االنتهاء 

اف مهندس  من جميع االعمال, تنجز الفقرة تحت إشر
ي البولندي ومهندس مديرية تربية 

منظمة العمل االنسانز
 نينوى. 

Subtotal B (including VAT and all taxes)   

        

B 

Visibility 

B1 

Visibility:  
Supply and install a visibility signboard 
with dimensions of (1.2 Length x 0.8 
Width) meter, on Signboard (sticker on 
aluminum composite panel), with steel 
frame, the signboard should hanging on 
one of the walls of the school, the work 
includes all machines, workers, 
equipment, tools, accessories, etc. 

NO. 1     



according to the instruction of PAH 
engineer. 

ز ونصب الفتة بأبعاد ) العرض(  0.8× طول  1.2تجهي 
مير عىل الفتة )ملصق عىل لوحة األلومنيوم المركب(، 

مع إطار من الحديد الصلب تعلق الالفتة عىل احد 
المدرسة , ويشمل العمل والسعر كافة اآلالت جدران 

والمعدات واألدوات والملحقات ... إلخ. لغرض إنجاز 
ي 
العمل وفقا لتعليمات مهندس منظمة العمل االنسانز

 البولندي. 

Subtotal A (including VAT and all taxes)   

# DESCRIPTION 
PRICE 

(USD) 

A Construction work   

B Visibility   

TOTAL AMOUNT   

  

The duration Working Days   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

End of Lot 5 


