
WASH Team

NO. Items description Unit Quantities  Unit Price IQD  Total price IQD 

Compact Electrochlorination Generattion Unit

Compact unit for electrolytic generation of sodium hypochlorite with built-in: Water 

softener, brine SMART digital dosing pump, electrolyser cell, rectifier, ventilating fan, 

airflow sensor , storage tank level and flood sensors and control panel.

Mandatory:ATEX/IECEx or other equivalent Safety Concept Compliance

1- Production capacity: 900 - 1,000 g/h.

2- Power supply: 3ph, 380-415V, 50/60Hz.

3- Consumption of salt must be max. 4 - 4.5 kg per kilo of produced chlorine.

4- Concentration of the produced Sodium hypochlorite must be min. 0.5% (5 g/l).

5- Power consumption (AC): Approx. 5.5 - 6.5 kWh per kg of prepared chlorine.

6- Soft water consumption must be 140 -170 liters per kilo of produced chlorine

وحدة توليد الكلورة الكهربائية المدمجة

مطهر مياه ، مضخة الجرعات الرقمية للمحلول : وحدة مدمجة لتوليد اإللكتروليت من هيبوكلوريت الصوديوم مع مدمج

 ، خلية التحليل الكهربائي ، مقوم ، مروحة تهوية ، مستشعر تدفق الهواء ، مستوى خزان التخزين SMARTالملحي  

.ومستشعرات الفيضان ولوحة التحكم

 أو ما يعادله للمفهوم السالمة ATEX / IECEx: إلزامي

.ساعة/  جم 1000 - 900: الطاقة اإلنتاجية- 1

.3ph ، 380-415V ، 50 / 60HZ: مزود الطاقة - 2

. كجم لكل كيلو جرام من الكلور المنتج4.5 - 4. يجب أن يكون استهالك الملح كحد أقصى - 3

.(لتر/  جم 5) ٪ 0.5. تركيز هيبوكلوريت الصوديوم المنتج يجب أن يكون الحد األدنى - 4

. كيلو واط ساعة لكل كيلوغرام من الكلور المحضر6.5 - 5.5. تقريبا: (AC)استهالك الطاقة -  5

. لترا لكل كيلوغرام من الكلور المنتج170-140يجب أن يكون استهالك المياه الغازية  - 6

No.

Electro-Chlorinatino Bill of Quantity for Besan Pumping Station /Ninewa 

Governorate Ninawa Field Office 

Electro-Chlorinatino Bill of Quantity

A

1

Notes: 

A) All the works must be executed in accordance with the Iraqi General Technical Specifications (I.G.T.S.)

B) All the works and materials must be approved by the SCI Engineer.

C) The materials shall be tested and approved by the National Centre of Construction Laboratories (NCCL).

D) All the materials shall be new and deemed to be of best available type in the local market and as approved by the SCI Engineer.

E) The item description herein after means "Supply of all materials, manpower, transportation, equipment, tools, machinery, temporary works  and all the 

other works required", as approved by the SCI Engineer.

F) all works include cement shall be curing by water for three days and three times per day

G) In case of differences between bill of quantities and contract documents, the drawings will govern. Unless requirements of the SCI Engineer are 

presented.

H) Please, read all the documents carefully then price it.

I) Sanctioned Countries - Iran, Syria, North Korea, Cuba, Somalia.( the supplier shoud not supply any materials from those countries ) 

J) For any qaustions please contact with Mosul.Procurment@Savethechildren.Org 

K) All work will happen in east Mosul / Bissan pump station.

For interested suppliers/companies, the following documents are a must to apply: 

1- ID chamber of commerce, or company registration

1- Company rating statement (ID).

3- Company`s bank account + most recent bank statement.

4- Preferably if the supplier/company has similar projects to share along 

with application documents.

(  اتالمتطلب)الرجاء تقديم المستمسكات , المجهزين المهتمين بالتقديم/الشركات
:التالية مع ورقة التقديم

.او هوية غرفة التجارة, شهادة تاسيس الشركة-1
.هوية  تصنيف الشركة-2
.كشف حساب مصرفي حديث+ الحساب المصرفي للشركة -3
يفضل من الشركات التي لديها اعمال مشابهه ان يجهزنا بنسخ ويرفقها مع-4

. اوراق التقديم



NO. Items description Unit Quantities  Unit Price IQD  Total price IQD 

Electro-Chlorinatino Bill of Quantity

A. Electrolysis Cell & Hydrogen Degassing Column

1- The electrolyser cells must be mounted in vertical position on a chemical resistant frame 

in a chemical resistant housing with collecting tray equipped with a sensor for leakage 

detection.

2- The electrolyser Installed in a separate chamber with a quantitatively

monitored air flow sensor, to monitor air flow quantity conituously through the electrolysis 

chamber. The airflow must be sufficient for a hydrogen dilution of 1 Vol.-% or less.

3- The electrodes as well as the hydrogen degassing column are dual contained, in order to 

avoid hydrogen leaking from the system into the installation room.

4- Electrolysis cell in a vertical transparent PVC pipe for easy process monitoring and 

visual electrode check.

The hydrogen degassing column removes the formed hydrogen via the vent hole and 

prevents it from penetrating the NaClO solution storage tank.

The hydrogen is piped through the outlet via a dual contained pipework into the ambient air. 

In the event of a blockage, an integrated sensor switches

off the system.

5- Electrodes are made of titanium carrier material with a very durable catalytic metallic 

oxide coating.

خلية التحليل الكهربائي وهيدروجين عمود التفريغ

يجب أن يتم تركيب خاليا التحليل الكهربائي في وضع عمودي على إطار مقاوم للمواد الكيميائية في حاوية      -1

.مقاومة للمواد الكيميائية مع صينية تجميع مزودة بجهاز استشعار للكشف عن التسرب

تثبيت المحلل الكهربائي المركب في غرفة منفصلة بكمية جهازاستشعار تدفق الهواء المراقب ، لمراقبة كمية تدفق  -2

 1يجب أن يكون تدفق الهواء كافياً لتخفيف الهيدروجين بمقدار . الهواء بشكل مباشر من خالل غرفة التحليل الكهربائي

.٪ أو أقل.-فولت 

األقطاب الكهربائية وكذلك عمود تصريف الهيدروجين ذو موقع مزدوج ، لتجنب تسرب الهيدروجين من النظام إلى -3

.غرفة التركيب

خلية التحليل الكهربائي في أنبوب بولي كلوريد الفينيل شفاف عمودي لرصد عملية سهلة والتحقق من القطب  -4

يزيل عمود تفريغ الهيدروجين الهيدروجين المشكل عبر فتحة التهوية ويمنعه من اختراق خزان تخزين .الكهربائي

في حالة . يتم توصيل أنابيب الهيدروجين عبر المخرج عبر أنابيب مزدوجة محتواة في الهواء المحيط.NaClOمحلول 

.حدوث انسداد ، يقوم المستشعر المتكامل بالتبديل خارج النظام

.أقطاب مصنوعة من مادة حاملة التيتانيوم مع طالء أكسيد معدني محفز مستديم للغاية -5

B. Hydraulic chamber

1- Brine SMART DIGITAL dosing pump with a wide adjustment range for   precise dosing 

of the brine.

2- Flowmeter with switch for safe process interruption, if the value falls below its critical 

minimum.

3- Water flow adjustment valve for the reproducible adjustment of the dilution ratio.

4- Adjustable pressure reducing valve with pressure reading for the water supply.

5- 3 Sample valves for : 1 softened water, 2. brine and 3.  NaClO solution.

غرفة الهيدروليك

 مع مجموعة ضبط واسعة للجرعات الدقيقة للمحلول SMART DIGITALمضخة الجرعات بمحلول ملحي  -1

.الملحي

.مقياس التدفق مع التبديل لعملية انقطاع آمنة ، إذا كانت القيمة أقل من الحد األدنى الحرج  -2

.صمام تعديل تدفق المياه لتعديل استنساخ لنسبة التخفيف  -3

.صمام تخفيض الضغط قابل للتعديل مع قراءة الضغط إلمدادات المياه  -4

NaClOمحلول . 3محلول ملحي و . 2 ماء مخف، 1:  صمامات3عينة من  -5

No.
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Electro-Chlorinatino Bill of Quantity

B. Water softner

Duty/Standby Continuously operating water softener system for the reduction of the water 

hardness to below 17.8 mg/l (CaCO3). The water softener must be applicable for softening 

of cold drinking water and equipped with Two exchanger tanks suitable for the continuous 

supply of soft water and A central control valve for both exchangers, volume-controlled

تنقية المياه

. (CaCO3)لتر /  ملغم 17.8االستعداد لتشغيل نظام تنقية الماء باستمرار لتقليل عسرة الماء إلى أقل من / التشغيل 

يجب أن يكون مطهر الماء قابالً للتطبيق لتلطيف مياه الشرب الباردة ومجهز بخزانين للتبادل مناسب لإلمداد المستمر 

.بالمياه الغازية وصمام تحكم مركزي لكل من المبادالت ، يتم التحكم في مستوى السيطرة على الحجم

C. Control Panel

1- The control panel must have  IP54 protection rating, with integrated

cooling, must have a display presenting of system status, amperage, voltage, tank level, 

service hours and airflow rate and must include a lock function to protect against 

unauthorized use.

2- Functions: automatic tank refilling, manual system shutdown or remote Off.

3- Display of error messages: low voltage, high voltage, overtemperature electrolysis cell, 

leakage, overtemperature electronics, ventilation error, water

flow error.

لوحة التحكم

، مدمج التبريد ، يجب أن يحتوي على شاشة عرض لحالة النظام ، IP54يجب أن يكون للوحة التحكم معدل حماية  -1

والتيار الكهربائي ، والجهد ، ومستوى الخزان ، وساعات الخدمة ومعدل تدفق الهواء ، ويجب أن تتضمن وظيفة قفل 

.للحماية من االستخدام غير المصرح به

.إعادة تعبئة الخزان أوتوماتيكيًا ، أو إيقاف تشغيل النظام يدويًا أو إيقاف التشغيل عن بُعد: الوظائف -2

الجهد المنخفض ، الجهد العالي ، خلية التحليل الكهربائي ذات درجة الحرارة المرتفعة ، : عرض رسائل الخطأ -3

.التسرب ، اإللكترونيات ذات درجة الحرارة المرتفعة ، خطأ التهوية ، خطأ تدفق الماء

No.
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Electro-Chlorinatino Bill of Quantity

Safety & Monitoring Equipment:

The electrolysis system must be fitted with the following safety and monitoring equipment:

1- Emergency stop at control cabinet of the electrolyser.

2- Leakage detection

3- Clear cover on electrolysis chamber

4- Flow sensors, level sensor and temperature sensors

5- Ventilation system with flow sensor for safe hydrogen removal

6- Storage tank level sensor must be controlled by the electrolyser                              

controller and used to start and stop the production process.

7- A venturi tee designed and supplied by the same manufacturer must be           supplied 

and installed in the hydrogen ventilation pipework; this serves as a siphon break and tank 

ventilation to ensure that all hydrogen in the NaClO solution tank is safely removed to the 

atmosphere.

:معدات السالمة والمراقبة

:يجب تزويد نظام التحليل الكهربائي بمعدات السالمة والمراقبة التالية

.التوقف في حاالت الطوارئ في حجرة السيطرة للتحكم الكهربائي -1

.كشف التسرب- 2

.غطاء واضح على غرفة التحليل الكهربائي- 3

.أجهزة استشعار التدفق ، وأجهزة استشعار المستوى وأجهزة استشعار درجة الحرارة- 4

.نظام التهوية مع استشعار التدفق إلزالة امنة للهيدروجين- 5

.يجب التحكم بمستشعر مستوى خزان التخزين بواسطة وحدة التحكم الكهربائي واستخدامه لبدء عملية اإلنتاج ووقفها -6

يجب تجهيز وتثبيت تي فنتوري مصمم من قبل الشركة المصنعة نفسها وتثبيته في أنابيب تهوية الهيدروجين ؛ هذا - 7

. بأمان إلى الجوNaClOبمثابة كسر سيفون وتهوية الخزان لضمان إزالة جميع الهيدروجين في خزان حل 

Test kit

 comprising total hardness test, Temperature, gravity measurement and chlorine 

concentration in NaOCl solution

طقم اختبار

NaOClتشمل اختبار الصالبة الكلية ، درجة الحرارة ، قياس الجاذبية وتركيز الكلور في محلول   

Acid flushing Kit

Acid rinising set for cleaning the electrolysis cell in case of deposits comprising a manual 

acid rinsing pump with hose.

مجموعة تنظيف االحماض

مجموعة الشطف الحمضي لتنظيف خلية التحليل الكهربائي في حالة وجود رواسب تحتوي على مضخة شطف حمض 

..يدوي مع خرطوم

Brine tank

Salt supply Tank with capacity of 500kg For the production of a saturated salt solution with 

water inlet floater valve and gravel bed suplied from the same manufacturer.

خزان المحلول الملحي 

 كجم إلنتاج محلول ملح مشبع مع صمام تعويم لمدخل المياه وقاع من الحصى مزود 500خزان إمدادات الملح بسعة 

.من نفس الشركة المصنعة

NaOCl storage tank

2000 Liter Polyethylene tank for storage of the NaOCl solution with float switch and 

connection box for easy connection with electrochlorination unit.

NaOClخزان تخزين 

 مع مفتاح تعويم وصندوق اتصال لسهولة االتصال NaOCl لتر لتخزين محلول 2000خزان من البولي إيثيلين سعة 

.مع وحدة المعالجة بالكهرباء

No.
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Electro-Chlorinatino Bill of Quantity

NaOCl dosing pump and basic accessories

Mechanical Dosing pump with manual stroke length adjustment  (max. 199 l/h @ 8bar) 

1 - Hose Inlet Valve

2 - Injection Unit

3 - Hose br.PVC-19/27-10m Q/U3

No.

K
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Electro-Chlorinatino Bill of Quantity

 والملحقات األساسيةNaOClمضخة الجرعات 

( بار8@ ساعة /  لتر 199بحد أقصى )مضخة الجرعات الميكانيكية مع الضبط اليدوي لطول الضربة  

خرطوم مدخل صمام -1

وحدة حقن  -2

br.PVC-19 / 27-10m Q / U3خرطوم - 3

L
Maintenance Kit                                                     عدة صيانة         

Supervision of Installation & Commissioning

 Must be done by the manufacturere authorised service person with a certificate issued by 

Original manufacturer.

اإلشراف على التركيب والتكليف

.يجب أن يتم ذلك من قبل شخص الصيانة المعتمد من الشركة المصنعة بشهادة صادرة عن الشركة المصنعة األصلية 

Operation & Maintenance Training

 Must be done by the manufacturer authorised trainers with a certificate issued by original 

manufacturer.

التدريب على التشغيل والصيانة

.يجب أن يتم ذلك من قبل المدربين المعتمدين من الشركة المصنعة مع شهادة صادرة عن الشركة المصنعة األصلية  

Note: Water &  Quality and Temprature and Salt quality must follow manufacturer 

recommendations 

المياه والجودة ودرجة الحرارة وجودة الملح يجب أن تتبع توصيات الشركة المصنعة :مالحظة 

48,000,000IQD                    Sub total 

No.
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Electro-Chlorinatino Bill of Quantity

O
Mainatanec works 

Unit Quantities  Unit Price IQD  Total price IQD 

 ( welding) with diameter 4 inch for filter tree.

 عقدة لشجرة الفالتر4قطر  (لحام )تجهيز وتركيب انبوب حديدي 

Supply and install steel pipes (welding) with diameter 3 inch for blower tree.

 عقدة لشجرة البلورات3قطر  (لحام )تجهيز وتركيب انبوب حديدي 

Supply and istall valve butterfly gearbox size 4 inch for filter tree Turkish made 

(Dyar/Samson) or German or Italian.

او الماني او ايطالي (سامسون \ تركي ديار) عقدة لشجرة الفالتر منشأ 4تجهيز وتركيب قفل فراشة كير بوكس حجم 

Supply and install butterfly gear box size 3 inch for blower tree Turkish made 

(Dyar/Samson) or German or Italian .

او الماني او ايطالي (سامسون \ تركي ديار) عقدة لشجرة البلورات  منشأ 3تجهيز وتركيب قفل فراشة كير بوكس حجم 

Supply and install steel flange 4 inch.

 عقدة4تجهيز وتركيب فلنجة حديد 

Supply and install steel flange 3 inch.

 عقدة3تجهيز وتركيب فلنجة حديد 

Supply and install copper pipe diameter 10 mm and the length 25 m the price includes 

connected the pipe with the device and main pipe and all accessories which need to 

complete the work according to the instruction of supervision engineer.

 متر السعر يشمل اعمال الربط من الجهاز الى االنبوب الرئيسي 25 ملم بطول 10تجهيز وتركيب انبوب نحاسي قطر 

مع جميع الملحقات واللحام الالزمة النهاء العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف

Installation works , open old damage pipes and install a new pipes for filter and blower tree 

with suitable flanges for pipes,valves,elbow,reducer and T-section, with connect a new 

valves and all requirments to complete the works according to the instruction of supervisor 

engineer. 

القيام باعمال فتح االنابيب القديمة ومد وربط االنابيب المجهزة لشجرتي الفالتر والبلورات مع الفلنجات المناسبة 

لالنابيب واالقفال والعكوسات والمصغرات والمثلثات وربط االقفال المجهزة وكل مايتطلبة العمل من اعمال القص 

واللحام والبراغي شامال السعر اعمال طالء االنابيب بالصبغ مانع الصدئ والطالء الدهني وحسب توجيهات المهندس 

المشرف

-IQD                                

O-6 No. 10

O-4 No. 5

O-2 M.L 34

Sub total 

O-1 M.L 20

O-3 No. 12

O-5 No. 24

O-8

m.l 25O-7

LS 1
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Electro-Chlorinatino Bill of Quantity

P
Civil work 

Unit Quantities  Unit Price IQD  Total price IQD 

Supply  materials,tools and manpower for the works of garden soil scraping by dimension 

3*4 m and depth 40 cm ,  then adding two layer from base coarse (Tekla) by  thickness 20 

cm, with good compact by ratio 95% , the works includes  raise the debris out of the site to 

approval site and according to the instruction of supervisor engineer.

ثم القيام باعمال فرش ,  سم 40 وبعمق 4*3تجهيز المواد واالدوات  وااليدي العامله العمال قشط تربة الحديقة بابعاد 

العمل يشمل  رفع االنقاض  خارج موقع العمل الى مكان % 95 سم مع الحدل الجيد بنسبة 20طبقتين من التيكلة بسمك 

.خاص وحسب تعليمات المهندس المشرف  

Supplying materials, tools and manpower  for casting reinforced concrete for the foundation 

with dimensions of 0.4 * 0.4 * 14 m with a mixing ratio of 1: 2: 4, by using salts  resistant 

cement, the foundation is reinforced by using  steel rinforcement with a diameter of 12 mm 

Number of 6 with stirrups diameter 10 mm each30 cm . The works includes supply wooden 

form, type (plywood) that a smooth surface with good fixed, as well as using of a vibrator 

with taking sample for testing concrete and all the requirment to complete the work 

according to the instruction to the supervisor engineer 

 متر بنسبة خلط 14*0.4*0.4تجهيز المواد واالدوات وااليدي العاملة العمال صب خرسانة مسلحة لالساس بابعاد 

 ملم 10 شيش وحلقات قطر 6 ملم عدد 12يسلح االساس بحديد تسليح قطر ,  باستخدام سمنت مقاوم لالمالح  1:2:4

 متر العمل يشمل تجهيز القالب الخشبي نوع بلي وود سطح املس مع التثبيت الجيد وكذلك استخدام الهزاز مع 0.3لكل 

.اخذ عينات فحص للخرسانة وكل ما يتطلبه العمل الكماله وحسب توجيهات المهندس المشرف 

Supply the materials, tools, and manpower for the backfilling works inside the foundation 

by using a base coarse manerial , with compacting  and good leveling by using diesel Plate 

Compactor, and all requirments to complete the works  according to the instructions of the 

supervising engineer.

بالتيكلة الجبلية مع الحدل والتسوية  (التكعيب  )تجهيز المواد واالدوات وااليدي العاملة العمال الدفن داخل االساس

.الجيدة باستخدام حادالت صغيرة وكل ما يتطلبه العمل الكماله وحسب تعليمات المهندس المشرف

Supply the materials, tools and manpower for casting lean concrete thickness 10 cm by 

using salts-resistant cement with a mixing ratio of 1:2:4 with leveling.The price includes all 

the requirements to complete the works according to the instructions of the supervisor 

engineer.

 سم باستخدام سمنت مقاوم لالمالح وبنسبة 10تجهيز المواد واالدوات وااليدي العاملة للقيام بصب طبقة نظافة سمك 

 وبشكل مستوي وصقيل السعر يشمل كافة المتطلبات الالزمة النهاء العمل وحسب تعليمات المهندس 1:2:4خلط 

.المشرف 

Supplying materials, tools and manpower for the construction works of  bulding a wall  20 

cm thick by using solid blocks with a height of 3 m with length of 14 m, by using cement 

mortar resistant to salts ,with a mixing ratio of 1: 3.the works includes all the requierments 

to complete the work according to the instructions of the supervisor engineer.

 مترعلى 3 سم باستخدام البلوك الصلد بارتفاع 20تجهيز المواد واالدوات وااليدي العاملة العمال بناء جدار بسمك 

  العمل يشمل عمل فتحات باب وشباك 1:3 متر وباستخدام مونة اسمنت مقاوم لالمالح وبنسبة خلط 14طول االساس 

.وكل ما يتطلبه العمل الكماله وحسب توجيهات المهندس المشرف 

Supplying materials, tools, and manpower for casting concrete beams upon doors and 

windows, with dimensions (0.2 * 0.2 * 2.2) m, by using salts-resistant cement and a mixing 

ratio of 1:2:4 with using steel reinforcement diameter of 10 mm number of 4 , and stirrup 

diameter 10 mm each 20 cm, the price includes all work and requirements necessary to 

complete the works according to the instructions of the supervisor engineer.

P-6 L.s 1

P-2 m³ 2.5

P-5 m³ 1.5

P-4 m³ 1.2

P-1 L.s 1

P-3 m³ 5



NO. Items description Unit Quantities  Unit Price IQD  Total price IQD 

Electro-Chlorinatino Bill of Quantity

فوق االبواب والشبابيك وبابعاد  (رباطات)تجهيز المواد واالدوات وااليدي العاملة للقيام بصب جسور 

ملم 10 مع استخدام حديد تسليح رئيسي قطر 1:2:4متر باستخدام سمنت مقاوم لالمالح ونسبة خلط  (2.2*0.2*0.2)

السعر  يشمل كافة االعمال والمتطلبات الالزمة الكماله وحسب تعليمات المهندس ,  سم20 ملم لكل 10وحلقات قطر 

.المشرف 

P-6 L.s 1



NO. Items description Unit Quantities  Unit Price IQD  Total price IQD 

Electro-Chlorinatino Bill of Quantity

Supply and install steel window with protection by dimensions (1.5m*1.5m), with painting 

anti-corresion then painting two layer by using oil paint  with suitable color ,with supply 

and install window's handle and glass thickness 4mm with using paste and silicon, the price 

includes install the window in specified places the work should be done according to the 

instruction of supervisor engineer.

م مع الصبغ بمانع الصدا ثم الدهان قاطين وباللون المناسب مع ( 1.5*1.5 )تجهيز شباك حديدي مع الحماية وبابعاد

 ملم مع استخدام المعجون شامال السعر القيام بتثبيت الشباك في االماكن 4تجهيز وتركيب اليدات والزجاج سمك 

.المحددة لها وحسب تعليمات المهندس المشرف 

Supply and install steel door by dimensions (1.5*2.3)m its contain one layer from plate for 

each side (20 gage ), and  steel frame (angle 2 inch) , the work includes supply the lock and 

latch,with painting by anti-corresion then painting two layer by using oil paint with suitable 

color . 

 2 والملبن حديد زاوية 20م ويكون مركوم من وجهين بالبليت كيج (2.3*1.5)تجهيز وتركيب باب حديدي و بابعاد 

انج مع تجهيز ونصب الكيلون واالقفال والسراكي مع كافة اعمال الصبغ بمانع الصدا ثم الدهان قاطين وباللون المناسب 

.

Supply the  materials, tools and manpower to plastering  the internal and external walls by 

using  salts-resistant cement  with a mixing ratio of 1:3 ,the price includes rendering(shrbta) 

works before plastering , as well as curing the plastering  and all works required to complete 

it according to the instructions of the supervisor engineer.

تجهيز المواد واالدوات وااليدي العاملة للقيام باعمال لبخ الجدران الداخلية والخارجية  بمونة االسمنت  وباستخدام 

 السعر يشمل اعمال الشربتة قبل اللبخ وكذلك اعمال الرش وكل ما يتطلبه 1:3االسمنت المقاوم لالمالح و بنسبة خلط 

.العمل الكماله وحسب تعليمات المهندس المشرف 

Supply the materials, tools, and manpower for applying tiles porcelain  salts-resistant 

Turkish made and by using salt-resistant cement mortar  with mixing ratio 1:3 . The work 

includes good leveling and (Sharbta) works by using white salts-resistant cement, and all 

the requirments to complete the works according to the instructions of the supervisor 

engineer.

تجهيز المواد واالدوات وااليدي العاملة للقيام باعمال تطبيق االرضية باستخدام البورسلين المقاوم لالمالح وباستخدام 

العمل يشمل اعمال التسليط بشكل جيد واعمال الشربتة بالسمنت , 1:3مونة االسمنت المقاوم لالمالح وبنسبة خلط 

.االبيض المقاوم لالمالح وكل مايتطلبه العمل الكماله وحسب توجيهات المهندس المشرف 

Supply the materials, tools and manpower for applying  internal wall by using salts-resistant 

porcelain at a height of 1.2 m, and by using salt- resistant cement mortar  with mixing ratio 

1:3 The work includes all the requirements necessary to complete it  of leveling and 

(sharbta), according to the instructions of the supervisor engineer.

تجهيز المواد واالدوات وااليدي العاملة للقيام باعمال تطبيق الجدران الداخلية باستخدام البورسلين المقاوم لالمالح 

 العمل يشمل كافة المتطلبات الالزمة 1:3 متر وباستخدام مونة االسمنت المقاوم لالمالح وبنسبة خلط 1.2وبارتفاع 

.الكماله من حيث التسوية والشربتة وحسب تعليمات المهندس المشرف 

70

m² 14

P-9

P-10

P-11

m²

m²

P-8 No. 1

17

P-7 No. 1



NO. Items description Unit Quantities  Unit Price IQD  Total price IQD 

Electro-Chlorinatino Bill of Quantity

Supply the materials, tools, and manpower to manufactured and installation of a pyramid 

roof by using a sandwich panel installed on an steel structure, the works includes  

manufacturing steel structure by using steel square 75 *75*3 mm and fixed on the wall by 

fischer screws, with manufacturing and install of a pyramid structure with a height of 0.5 m 

by using steel square 75*75*3 mm for the front and rear triangular parts and the upper 

beams between the two triangles, with adding steel sections to support the steel structure by 

using steel square 75*75*3 mm and adding steel sections (Tarahyat) by using steel square 

50*50*3 mm, then installation the sandwich panel on the steel structure by using  screws 

with with use rubber washer and silicon to prevent water leakage inside, with the 

installation of a plate galvanized thickness1 mm to covering the end of pyramid roof to 

prevent rain water, also the work includes the installation of water drainage channels on 

sides , the work includes painting two layers from anti corrosion and all the requirements 

necessary to completing the work and according to the instructions of the supervisor 

engineer.

تجهيز المواد واالدوات وااليدي العاملة للقيام بانشاء وتركيب سقف هرمي الشكل باستخدام سندويج بنل مثبت على 

هيكل حديدي العمل يشمل انشاء هيكل حديدي مربع مثبت على الجدار بواسطة براغي فيشر و باستخدام حديد مربع 

 ملم لالجزاء 3*75*75 متر وباستخدام حديد مربع 0.5 ملم  مع تثبيت الهيكل الهرمي الشكل بارتفاع 3*75*75

المثلثية االمامية والخلفية والرابط العلوي بين المثلثين مع اضافة مقاطع لدعم الهيكل الحديدي باستخدام حديد مربع 

ثم القيام بتثبيت السندويج بنل , ملم 3*50*50باستخدام حديد مربع  (طراحيات)ملم مع اضافة مقاطع حديد 3*75*75

فوق الهيكل الحديدي بواسطة براغي مع استخدام واشر ربل وسليكون لمنع تسرب الماء الى الداخل مع تركيب صفيحة 

 ملم لتغليف نهاية السقف الهرمي لمنع تسرب مياه االمطار العمل يشمل ايضا تركيب قنوات 1من البليت المغلون سمك 

العمل يشمل ايضا اعمال الطالء بطبقتين بمانع الصدأ ,تصريف المياه على الجوانب وبسكل مائل ومسلط مع المزاريب 

.مع كافة المتطلبات اللزمة الكماله وحسب تعليمات المهندس المشرف 

Supply of materials, tools, and manpower required for oil painting, the types of oil paint 

should be (Jotun, Betek, CAPAROL, Polisan, Dyo or equivalent, The paints should be 

diluted (10%--15%) with thinners to achieve the coverage of painting area of not more than 

(10-12) m2/Litre/layer, the work includes paint interior wall by two layers of paint Above a 

layer of water-based dye and the finest types, the color determined by the Engineer , work 

includes the treatment of walls and according to the guidance of the supervisor.

تجهيز المواد واألدوات والقوى البشرية الالزمة ألعمال الدهان الزيتي ، يجب أن تكون الدهانات الزيتية من نوع 

(Jotun، Betek، CAPAROL، Polisan، Dyo أو ما يعادلها ) مع  (٪15- ٪ 10)، يجب تخفيف الدهانات

طبقة ، ويشمل العمل على طالء الجدران / ليتر  / 2م  (12-10)مخففات لتحقيق تغطية منطقة الدهان ال تزيد عن 

تحدد األلوان بواسطة المهندس ، ويشمل ,الداخلية بطبقتين من الدهان فوق طبقة من الصبغة المائية و من افضل األنواع 

.العمل معالجة الجدران وتنظيف الغبار قبل البدء بالعمل وفقا لتوجيهات المشرف

m² 30P-13

L.s 1P-12



NO. Items description Unit Quantities  Unit Price IQD  Total price IQD 

Electro-Chlorinatino Bill of Quantity

Supply of materials, tools, and manpower required for Plastic painting, the types of Plastic 

paint should be (Jotun, Betek, CAPAROL, Polisan, Dyo or equivalent, The paints should be 

diluted (10%--15%) with Water to achieve the coverage of painting area of not more than 

(10-12)m2/Litre/layer, the work includes paint exterior walls by two layers of paint Above a 

layer of water-based dye and the finest types, the color determined by the Engineer , work 

includes the treatment of walls and according to the guidance of the supervisor.

تجهيز المواد واألدوات والقوى البشرية الالزمة ألعمال الدهان البالستيكي ، يجب أن تكون الدهانات البالستيكي من 

مع  (٪15- ٪ 10)، يجب تخفيف الدهانات ( أو ما يعادلها Jotun، Betek، CAPAROL، Polisan، Dyo)نوع 

طبقة ، ويشمل العمل على طالء الجدران / ليتر  / 2م  (12-10)مخففات لتحقيق تغطية منطقة الدهان ال تزيد عن 

تحدد األلوان بواسطة المهندس ، ,الخارجية بطبقتين من الدهان فوق طبقة من الصبغة المائية و من افضل األنواع 

.ويشمل العمل معالجة الجدران وتنظيف الغبار وفقا لتوجيهات المشرف

Supply and install plug switch  two LED - Ceiling Lights 150 wats the price includes all-

electric connections )wiring, switch point, circuit breaker, connected to main sources,…( 

and according to instructions of supervision engineer.

 واط السعر يشمل جمع اعمال 150 قدرة 2تجهيز وتركيب نقاط انارة وبلك سويج  مكونه من بالجكتور سقفي  عدد 

وحسب  (.....تسليك ونقاط انارة وسيركت بريكر والربط من المصدر الرئيسي ووالخ )التوصيل الكهربائي من 

.توجيهات المهندس المشرف

-IQD                                

m² 50P-14

Total

Sub total 

P-15 l.s 1


