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Name of Tender :  

Shelter and WASH Upgrade in Duhok & Ninawa 

Governorates  

 

Tender Number : 2752 – Duhok & Ninawa 

  

Deadline Submission date :  

15  March 2020 at 12:00 PM 

 

For further information please contact: 

iraqprocurement@crs.org 

 

  اسم العطاء:

في محافظتي دهوك و   أعمال المأوى والماء والصرف الصحي

   نينوى 
 

دهوك و نينوى  – 2752رقم العطاء :   

  

 :تاريخ انتهاء التقديم

 بعد الظهر   12:00   - 2020 آذار 15

 

 لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

iraqprocurement@crs.org 

All interested vendors must attend the mandatory pre-meeting either in CRS Duhok Office located in Grebasey – 

Shoresh 99440 – Ararat Str. – House #1 nearby Mamozen Statue on Sunday 8th March 2020 at 10 :00  AM OR in 

CRS Mosul office located in Mosul – Nirgal quarter -Behind Children Hospital on Monday 9th March 2020 at 

10 :00  AM , applicants that will not attend either of these meetings will consider their proposals to be rejected.  

For further guidance on CRS office address in Mosul please contact : 07507523487 

For more guidance about CRS address in Duhok please contact : 07514941562 

كريباصي , و الواقع في  دهوك في مكتب الهيئة في الذي سيعقد  إما  على جميع المقاولين المهتمين بالتقديم المشاركة في االجتماع اإللزامي التمهيدي 

صباحا" أو الذي سيعقد   0:001في الساعة  2020 آذار 8في يوم االحد المصادف  ( , قرب تمثال ماموزين1, شارع أرارات , بيت رقم ) 99440شورش 

علما   صباحا" 10:00في الساعة  2020  آذار 9 فالمصاد إلثنين في يوم اخلف مستشفى األطفال حي نركال   و الواقع فيفي مكتب الهيئة في الموصل 

 ان المتقدم  الذي لن يحضر االجتماع سوف يهمل عطاءه  .

07507523487 لمزيد من اإلرشاد حول عنوان مكتب هيئة اإلغاثة الكاثوليكية في الموصل يرجى االتصال بالرقم   

07514941562 يرجى االتصال بالرقم دهوكلمزيد من اإلرشاد حول عنوان مكتب هيئة اإلغاثة الكاثوليكية في   

Dear Sir / Madam,  

CRS Iraq Programs is looking for Vendors to provide 

the items and services shown in Annex 1 at competitive 

price and high quality.  

General Requirements  

1. Must be registered to conduct business and in 

compliance with government tax regulations. 

  2. The supplier cannot provide or use any items with 

origin in the Islamic Republic of Iran or produced by 

Iranian companies.  

3. Experience supplying International Organizations, 

Non-Governmental Organizations, or large private 

companies will be an advantage.   

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

amend, split and accept any offer, without 

consideration of the lowest offer.  

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

or obligation that CRS will contract with suppliers 

through the submitted offers. 

6.Relevant bid committee may inquire physical 

samples for some or all requested items during bids’ 

evaluation phase for quality evaluation purposes.  

 سيدي / سيدتي العزيز)ة( 

هيئة اإلغاثة الكاثوليكية  برامج العراق تبحث عن مزودين/ مقاولين من 

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

 بأسعار منافسة وبجودة عالية.

 متطلبات عامة:

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

 مية . الضرائب الحكو

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

 اإلسالمية او انتجت من قبل شركات ايرانية.

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

 الشركات الكبيرة الخاصة ستكون ميزة.

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

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

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

 للتعاقد مع الموردين من خالل العروض المقدمة

.قد تقوم لجنة اإلحالة المختصة بطلب نماذج لبعض او كل المواد 6

 اثناء مرحلة تقييم العروض لغرض تقييم النوعية.المطلوبة للتجهيز 

 

Payment Terms 

1. Quotation should remain valid for a period of at 

least ninety (90) days from the submission closing 

date and should be indicated in the quotation  

2. Payment shall be after delivery, within 15 

working days of receiving correct invoice. 

3. Payment shall be via check or bank transfer. 

4. Payment shall be made upon verification and 

acceptance of goods/services per contract and 

upon presentation of correct, itemized invoice. 

 شروط الدفع 

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

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

 

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

 الصحيحة.

  

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

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

الصحيحة و المفصلة.العقد وتقديم الفاتورة   
 

mailto:iraqprocurement@crs.org
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Acceptance of Payment Terms 

 

Do you accept the above payment terms? 

 Yes 

 No 

 

 الموافقة على شروط الدفع:

 

 هل توافق على شروط الدفع اعاله:

  اوافق 

  ال اوافق 

Requested Information 

The submission must include: 

 Full legal address and contact details of the 

company 

 Name of representative and copy of ID 

 Copy of Business Registration Certificate. 

 Reference from previous similar business 

experience with reference contact 

information.  

 Copy of Tax Registration Certificate  

 Bank account information. 

 يجب تقديم ما يلي:     

  يجب ان يتضمن التقديم ما يلي :                   

 للشركةالكامل الصحيح وعنوان االتصال  العنوان 

  اسم الممثل مع  نسخة من بطاقة االحوال المدنية 

 شركةصورة عن شهادة تسجيل ال 

  شهادة التسجيل الضريبيصورة عن  

  و معلوماتفي االعمال السابقة المماثلة المرجع من الخبرة 

 االتصال للمرجع

 تفاصيل معلومات الحساب المصرفي 

 

 

Bid Requirements  

Offers that do not meet the following will be 

automatically rejected regardless of price: 

 Offers must be received before the stated deadline.  

 Offers must include all information requested 

above.  

 Unit prices must be provided for all line items. 

Offers that only include totals will be rejected.  

 Offers must be submitted through the tender email, 

marked with the name and tracking number of the 

procurement. Offers for separate tenders must be 

submitted separately. Any missing documents may 

cause the rejection of the entire offer.  

 Offers must be clean & clear. The vendor should 

sign and stamp next to handwritten corrections or 

corrections made with whiteout.    

 Offers must be complete, signed in a clear date and 

stamped on all pages.  

 Please note that only offers within 20% above and 

below the estimated cost of the project will inter the 

competition.  

  

 معلومات ملء  العطاء

ر عن ظعطاء ال يلتزم بالشروط أدناه بغض النسوف يتم رفض أي 

 :السعر

  سيتم رفض أي طلب يقدم بعد التاريخ والوقت المحدد لقبول

 العطاءات.

 .يجب أن تتضمن العروض جميع المعلومات المطلوبة أعاله 

 على حدة ، ويتم  ةجميع االسعار يجب ان تكتب لكل بند أو فقر

 قط.  رفض العطاءات التي تحتوي على اإلجمالي ف

   المخصص يجب تقديم العروض من خالل البريد اإللكتروني

. يجب تقديم عروض المناقصات المنفصلة الستالم العطاءات 

بشكل منفصل. قد تتسبب أي مستندات مفقودة في رفض 

 العرض بأكمله.

  يجب التوقيع وواضحة العروض يجب أن تكون نظيفة ،

قلم التصحيح والختم في مكان أي تصحيح يدوي أو بإستخدام 

 االبيض. 

  موقعة,  جميع الجوانب منيجب أن تكون العروض كاملة 

 على جميع الصفحاتومختومة  بتاريخ واضح

  أعلى 20يرجى مالحظة إن العروض التي تكون فقط ضمن %

ف تدخل في أو أقل من الكلفة التخمينية المقدرة للمشروع سو

 المنافسة.

 

 

Delivery Instructions:  

Completed and stamped offers will be submitted by email 

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

indicate the number of tender which is ( 2752 – Duhok & 

Ninawa ) or the offer will be excluded  . The file should 

not exceed 15 MBs and the company biography should not 

exceed 10 pages. 

 تعليمات التسليم: 

 يتم تقديم العطاء الكامل والمختوم  عن طريق عنوان البريد االلكتروني 

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

. يجب ان يذكر البريد االلكتروني المرسل على رقم العطاء  PDFبصيغة 

وإال سيتم استبعاد العطاء . يجب ان ال   ( دهوك و نينوى  –  2752) وهو 

ميجابايت على ان ال تتجاوز السيرة الذاتية للشركة     15حجم المرفق  يتجاوز  

 .صفحات 10من  اكثر
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Past Experience Reference List 

 قائمة مراجع االعمال السابقة

 

 Name of 

Organization 

 أسم

 المنظمة

Name of Person 

 أسم الشخص

Name of 

Project  أسم

 المشروع

Project 

Start Date 

تاريخ المباشرة 

 بالمشروع

Project 

duration 

مدة تنفيذ 

 المشروع

Phone 

Number 

 رقم الموبايل

Email Address 

 البريد االلكتروني
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Signature 

 التوقيع

 

Date 

 التاريخ

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Company name : 

: أسم الشركة  

 

 

Legal address : 

 العنوان الثابت:

 

 

Telephone Number: 

 رقم الهاتف:

 

 

Email:  

 عنوان البريد اإللكتروني:

 

 

Representative Name 

الممثل: اسم  

 

 

Business Certificate Registration Number : 

 رقم تسجيل شهادة العمل:

 

Tax registration Number : 

 رقم التسجيل الضريبي:

 

Do you have partnerships with any other companies (such as 

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

cooperate with any other companies in preparing offers or 

providing of goods or services? 

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

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

 أو توفير السلع أو الخدمات؟

 

If the answer for previous question is yes, please provide 

details here including the names of partner companies. 

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

 أسماء الشركات الشريكة 

 

Other comments: 

 مالحظات اخرى: 

 

Experience / references for the related work of experience 

(Please attached any related contract, purchase order, 

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

MUST include contact information.   

 يجب ان يحتوي على عناوين االتصال من مراجع الخبرة 

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

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

Shelter and WASH Upgrade 

Duhok - Ninawa, IRAQ 

 

Introduction:  Catholic Relief Services (CRS) is the 

international relief and development agency of the Catholic 

community in the United States.  CRS supports more than 

100 million people in more than 100 countries on five 

continents. CRS works with Caritas Iraq (local partner) to 

promote human development by responding to major 

emergencies, fighting disease and poverty, and nurturing 

peaceful and just societies; and serve Catholics in the 

United States as they live their faith in solidarity with their 

brothers and sisters around the world. In Iraq, CRS is 

currently supporting people displaced by ISIS to live in 

dignity through the provision of immediate food and non-

food items, upgrades to shelter conditions and improved 

access to water and sanitation facilities, and educational 

and psycho-social support for children. 

Background: CRS/ Caritas is upgrading the living 

conditions of displaced families who are living in critical 

conditions.  All upgrades are based on international 

minimum standards for emergencies and are designed to 

protect families from the outside elements and improve 

privacy inside.   

Purpose: CRS seeks qualified and experienced 

Contracting companies to execute shelter and water and 

sanitation upgrades to the unfinished buildings in Duhok 

and Ninawa governorates and surrounding districts, sub-

districts, and villages. 

Description of Work: 

 

Geographic location:  

The targeted unfinished buildings and informally built 

houses within 2 zones which contractors can apply for 

each or both based on their capabilities: 

Zone 1: Duhok governorate including all districts, 

subdistricts and villages. 

Zone 2: Ninawa governorate including the districts 

Hamdania, Talkef, and Mosul with all the related 

subdistricts and villages. 

 

 

Technical Specifications: Supply and install shelter, water 

and sanitation items to unfinished houses based on the 

following specifications.   

 

NOTE1: Each unfinished house may receive different 

items from the list below based on the current condition of 

 مجال العمل 

والماء والصرف الصحي  ىأعمال المأو  

نينوى / العراق  -دهوك   

 

 

( هي وكالة اإلغاثة والتنمية  CRSاإلغاثة الكاثوليكية ) هيئة المقدمة:

هيئة االغاثة  الدولية من الطائفة الكاثوليكية في الواليات المتحدة. 

بلدا في  100مليون شخص في أكثر من  100دعم أكثر من الكاثوليكية ت 

لتعزيز  (شركاء محليين) كاريتاس العراق  عمل معت القارات الخمس. 

مكافحة و التنمية البشرية من خالل االستجابة لحاالت الطوارئ الكبرى

ورعاية سلمية ومجتمعات عادلة؛ وتخدم الكاثوليك في  األمراض والفقر

مع اإلخوة واألخوات في   يتعيشون بايمان التضامنالواليات المتحدة ألنهم  

 جميع أنحاء العالم. 

دعم حاليا ت  وكاريتاس العراق الكاثوليكيةهيئة االغاثة في العراق، 

 العنف من االرهاب المسمى بداعش من خالل مساعدتهم النازحين بسبب 

 الغذائية في العيش بكرامة من خالل توفير المواد الغذائية الفوري وغير 

ترقيات لظروف المأوى وتحسين إمكانية الوصول إلى مرافق المياه و

 والنفسي واالجتماعي لألطفال.  والصرف الصحي، والدعم التربوي 

 

هيئة االغاثة الكاثوليكية وكاريتاس العراق بتطوير الظروف  قامت    خلفية:

المعيشية ألسر النازحين الذين يعيشون في ظروف حرجة. وتستند جميع 

الترقيات على الحد األدنى من المعايير الدولية لحاالت الطوارئ، وهي 

الظروف المناخية الخارجية ومنح الخصوصية  مصممة لحماية األسر من  

 للعوائل من الداخل. 

 

اليجاد  الشركات  تسعى هيثة االغاثة الكاثوليكية الغرض من المشروع:

الماء والصرف  المأوى و  ترقيات  والمقاولين المؤهلين وذوي الخبرة لتنفيذ

 تي محافظوالواقعة ضمن غير المكتملة من خالل  في المنازل الصحي

 ا. مواالقضية والنواحي والقرى التابعة لهينوى دهوك ون 

 

 

 وصف العمل: 

 

 الموقع الجغرافي: 

ضمن منطقتين حيث والبيوت المبنية عشوائيا تقع المنازل الغير مكتملة 

 ل يستطيع التقديم ألحدى أو كلتا المنطقتين حسب قابليته: والمقا

محافظة دهوك شاملة األقضية والنواحي القرى التابعة   المنطقة االولى:

 لها.

تلكيف وموصل شاملة   و  محافظة نينوى لالقضية حمدانية  المنطقة الثانية:

 النواحي والقرى التابعة لها. 

 

 

 

 

الماء والصرف الصحي المأوى و  اعمال  تنفيذوتجهيز    المواصفات الفنية:

 المواصفات الفنية التالية: الغير مكتملة وحسب للمنازل 

 

ليس شرطا ان تكون الترقيات متشابهة لكل منزل من المنازل  :1مالحظة

يعتمد على الظروف الحالية للمنزل مثل عدد العوائل   وانماالغير مكتملة 

المنزل، اغلب المنازل ال تتطلب نفس   لموجودة واعتمادا على موافقة مالكا

الكميات لذا فان هيئة االغاثة الكاثوليكية تتطلع اليجاد المقاولين الذين تتوفر 



Annex(1) 
SOW 

RFP# 2752 – Duhok & Ninawa  
 

Page 2 of 19 
 

the building, the number of families living inside, and the 

consent of the homeowner.  Most houses do not require all 

items.  CRS seeks contractors that have the capacity to 

provide all items, but the actual quantity will be customized 

to each house.  

 

NOTE 2: The Contractor will be responsible for delivering 

the completed work while using laborers from the 

community. The Contractor is responsible for utilizing 

laborers in accordance with national labor laws and 

providing supervision and payment to these laborers 

according to market rates for such laborers, not below 

market prices.  

 

NOTE 3: The Contractor is responsible for implementing 

the assigned work in accordance with technical 

specifications and any required instructions by CRS’ 

engineers.  The work will be continuously monitored by 

CRS’ engineers to ensure all technical achievements, local 

labor usage, and payment procedures are followed and 

properly executed.  

 

NOTE 4: The Contractor is responsible to provide all 

required materials, logistics, transportation, tools, 

equipment, or machinery to implement and complete the 

assigned work. 

 

PVC Doors: see Figure (No.1) 

• Supply and install PVC doors. Use U-shape steel 

plate inside the door frame and door sections 

(Reinforced PVC).  

• The door should contain at least five hinges to 

ensure the stability and support.  

• The door should be designed and manufactured 

with three sections and the spaces should be filled 

with the same PVC plates and the standard 

dimensions for the movable part of the doors shall 

be 1m Wide and 2m Height.  

• The door should be fixed by 8mm fishers and 

screws. The PVC should be Turkish made.  

• All the adjusted gaps around the door frame should 

be filled with foam and cut the blown areas from 

both sides, then using silicon as final filler for both 

sides as well (See figure 1) and It is preferable to 

use cement mortar or Gypsum to fill the large 

openings. 

 

PVC Windows: see Figure (No. 2 , 3 & 4) 

• Supply and install PVC windows with 6mm 

thickness. (+ 10%) single glass. Use U-shape steel 

فيهم االمكانية لتزويد الفقرات اعاله وعلى اساس ما يتطلبه كل منزل على 

 حدى. 

 

سوف يكون المقاول مسؤوال عن تقديم األعمال المنجزة   :2مالحظة 

 .المحلي. العمال من المجتمعاستخدام  ب 

عن استعمال العمال طبقاُ لقانون العمل الوطني    المقاول هو المسؤوليكون  

عن توفير اإلشراف ودفع االجور  لهؤالء العمال وفقاً كذلك يكون مسؤوالً  

 السعار السوق، وليس أقل من أسعار السوق. 

 

 

يكون المقاول مسؤوال" عن تنفيذ وتسليم العمل وفقا"   :3مالحظة 

هيئة االغاثة  للمواصفات الفنية وحسب توجيهات مهندسي 

لضمان بالمتابعة المستمرة للعمل  CRS.سوف يقوم مهندسي الكاثوليكية

تطبيق المواصفات الفنية و استخدام العمال المحليين وكذلك تتبع اجراءات 

 حيح.الدفع وتنفيذها بالشكل الص

 

 

 

يكون المقاول مسؤوال" عن تزويد جميع المواد المطلوبة ,  :4 حظةمال

 النقل,العدد واالدوات والمكائن والمعدات الالزمة الكمال وتسليم العمل. 

 

 

 ( 1انظر الشكل )رقم  ابواب )پي ڤي سي(:

ابواب )پي ڤي سي(، استعمال مقطع حديدي   تجهيز و نصب ▪

( داخل هيكل الباب و داخل مقاطع الباب )پي  Uبشكل حرف )

 ڤي سي مسلح(. 

تجهيز االبواب على االقل بخمسة مفاصل لفتح الباب و غلقه   ▪

 لضمان االستقرار و االسناد الجيدين. 

يكون الباب مصمم و مصنع من ثالثة مقاطع على ان يتم مليء   ▪

بين المقاطع بنفس المادة البالستيكية )الواح بي في  الفراغات 

 متر طول.   2متر عرض و1سي( وتكون ابعاد الباب االساسية 

ملم سمك و جميع المواد يجب 8يجب ان يثبت الباب ببراغي  ▪

 ان تكون تركية المنشأ. 

ثم القيام     )يجب مليء الحواف حول االطار بمادة الرغوة )الفوم  ▪

المنتفخة في الرغوة من الجانبين والقيام بوضع بقص المناطق 

يفضل استخدام الجص   السيليكون كطبقة نهائية لكالالجانبين و

 او السمنت لسد الفتحات الكبيرة )ان وجدت(. 

 

 ( 4و  3و  2انظر الشكل )رقم  شبابيك )پي ڤي سي(:

  +   ملم6)شبابيك )پي ڤي سي( مع زجاج سمك  تجهيز و نصب  ▪

( داخل هيكل  U. استعمال مقطع حديدي بشكل حرف )%( 10

 الشباك )پي ڤي سي مسلح(.  

تجهيز الشبابيك على االقل مع ثالثة مفاصل )نرمادة( لفتح  ▪

 الشباك و غلقه لضمان االستقرار و االسناد الجيدين.

 متر طول.  1ومتر عرض   0.5 المتحركة تكون ابعاد الشبابيك ▪
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plate inside the window frame (Reinforced PVC).  

• The window should contain at least three hinges to 

ensure the stability and support.  

• The standard dimensions for the movable part of 

the window shall be 0.5m Wide and 1m Height.  

• The contractor should follow the instruction of the 

site engineer to design a window partitioning based 

on dimensions more than 1m x 1m to increase the 

support and release the load from the glass, also to 

prevent bending. 

• The window should be fixed by 8mm fishers and 

screws. The PVC should be Turkish made. 

• For any curved walls the contractor shall provide 

vertical bars between each section (See figure 4). 

• All the adjusted gaps around the window frame 

should be filled with foam and cut the blown areas 

from both sides, then using silicon as final filler for 

both sides as well and It is preferable to use cement 

mortar or Gypsum to fill the large openings. 

 

PVC Partition:  

• Supply and install PVC partition  with a door using 

U-shape steel plate inside the frame and the 

sections (Reinforced PVC). The spaces of the 

partition should be filled with the same PVC plates. 

Follow the same specifications of door and 

windows mentioned up in terms of the design, and 

installation. The price includes preparing the floor 

by casting concrete or building a row of solid 

blocks with dimension of 20 cm width and 15 cm 

height in order to fix the partition on it. 

 

Glass: see Figure (No. 5) 

• Supply and install 4mm single glass. Use glass 

paste for the iron windows. The work includes 

cleaning the frame before installation. All the gaps 

surrounding the metal frame should be filled using 

white silicon and using foam or gypsum for the 

gaps larger than 1cm. 

 

Steel Handrail: see Figure (No. 6 & 7) 

• Supply and install the handrail using hollow steel 

bars of 2cm x 4cm cross sectional area, and 1.5mm 

thickness. Hollow Shaft of 2.5cm diameter, 

circular cross-sectional area and 1.5mm thickness 

readymade.  

• The height of the handrail frame shall be 75cm and 

90cm final height from the tread.  

• The distance between each vertical shaft shall be 

يجب على المقاول اتباع ارشادات مهندس الموقع لتصميم  ▪

متر لزيادة المتانة وتقليل 1متر × 1الشبابيك التي تزيد عن 

 الحمل على  المقطع الزجاجي ولتفادي االنحناء.  

المواد يجب   ملم سمك و جميع8يجب ان يثبت الشباك ببراغي  ▪

 ان تكون تركية المنشأ.

في حال وجود جدار منحني، يجب على المقاول تزويد عمود   ▪

   (4بالستيكي بين مقاطع الشباك )انظرالشكل 

ثم القيام     )يجب مليء الحواف حول االطار بمادة الرغوة )الفوم  ▪

بقص المناطق المنتفخة في الرغوة من الجانبين والقيام بوضع 

يفضل استخدام الجص   نهائية لكالالجانبين و السيليكون كطبقة

 او السمنت لسد الفتحات الكبيرة )ان وجدت(. 

 

 

 قاطع )پي ڤي سي( مع باب: 

نصب و تجهيز قاطع بالستيكي مع باب باستعمال مقطع حديدي   ▪

( داخل هيكل القاطع و داخل مقاطع القواطع  Uبشكل حرف )

مقاطع القاطع )پي ڤي سي مسلح(، يتم مليء الفراغات بين 

بنفس المادة البالستيكية )الواح بي في سي(. ويجب اتباع نفس 

المواصفات لالبواب والشبابيك الموضحة اعاله من حيث  

شامال السعر تهيئة االرضية وعمل    التصميم والتقطيع والتثبيت.

  15سم وارتفاع  20صبة كونكريتية او البناء بالبلوك بعرض 

 القاطع.سم حسب الحاجة لغرض تثبيت 

 

 ( 5 )رقم  انظر الشكل الزجاج:

ملم( و تثبيت الزجاج بالمعجون   4تجهيز و نصب زجاج ) ▪

يجب مليء   الخاص و ضرورة تنظيف االطار قبل النصب.

السيليكون االبيض واستخدام الفوم   الحواف حول االطار بمادة

 .سم  1و التي تزيد عن   او الجص للفراغات الكبيرة

 

 ( 7و   6 )رقم  انظر الشكل محجر حديدي:

(سم  4*2تجهيز محجر باستخدام حديد مجوف مساحة مقطعه ) ▪

ملم(، انبوب عمودي مجوف مساحة مقطعه  1.5و سمك )

 ملم( جاهز الصنع.1.5سم( و بسمك ) 2.5مدورة قطر )

سم( و االرتفاع النهائي الكلي 75ارتفاع هيكل المحجر )  ▪

 سم( عن سطح الدرج.  90)

سم( و المحجر  13ة العمودية ال تزيد عن )المسافة بين االعمد ▪

يجب ان يطلى بطبقتين من الصبغ الدهني )اللون الرمادي( فوق  

 طبقة من مانع الصدأ. 

 

   غطاء فتحة السقف:

 

 أ( -8انظر الشكل )رقم    :هيكل خشبي وصفائح جنكو  - أ

 يتضمن العمل تجهيز وتنفيذ ونصب الفقرات المذكورة ادناه



Annex(1) 
SOW 

RFP# 2752 – Duhok & Ninawa  
 

Page 4 of 19 
 

max. 13cm, the handrail should be painted with 2 

layers of oil paint (grey color) on an anti-rust layer. 

 

Roof gap cover:  

 

A- Wooden frame and corrugated iron sheet: See 

Figure (No. 8-a) 

The work includes: 

• Supply & manufacture external wooden frame 

using (10 × 5) cm timber sections on the proposed 

place for the roof gap based on the dimensions of 

the opening, then support the frame with inner 

timbers both horizontally and vertically with 

spaces (1.0 × 0.5) m among each other’s. The 

timber pieces should be fixed together by 3.5 

inches carbon steel nails or screws. The frame will 

be fixed in the proposed place with 3.5 inches 

concrete nails or Fischer screws.  

• Supply and fix galvanized corrugated iron sheet 

(0.45 mm) on the top of the timber frame with 

adequate overlapping between the iron sheet pieces 

without leaving gaps. The galvanized iron sheet 

pieces are fixed to the timber frame using 1-inch 

self-drilling screws with washers. 

• A movable door will be installed for the roof gaps 

cover using (5×5) cm timber section and the same 

galvanized iron sheet, 3 metal hinges of 10 cm, 2 

metal handles and 1 slide lock. The dimension of 

the movable door will be decided by the site 

engineer. 

• The gaps between the frame and the walls/roof 

should be sealed by cement mortar or foam . 

• Wooden pole of (5X10) cm might be installed to 

support the roof gap cover as need and according 

to instructions. 

• The measurements will be taken depending on the 

area of the corrugate iron sheets. 

 

B- Steel frame and sandwich panel: See Figure 

(No. 8-b) 

The work includes preparing, implementing and installing 

the following: 

• Supply and manufactor a steel frame consisting of 

hollow bar rectangular cross section of (4 * 6) cm 

and 3 mm thickness on the proposed roof gap, to 

be supported by the same type of steel cross shape 

(+) divide the frame from the middle, The frame 

items should be connected by proper welding and 

to be fixed on the gap by welding it with pieces of 

steel bars already fixed in the roof/wall. 

سم على   )5×    10تجهيز وتصنيع إطار من  الواح الخشب قياس ) •

الفتحة المقترح غلقها بحسب ابعاد الفتحة يتم بعدها تثبيت عدد من 

المقاطع الخشبية الداخلية من نفس القياس بمسافات فيما بينها 

( م بين كل قطعة خشب داخلية وأخرى بداخل  0.5  ×  1.0بحوالي )

او  بعضها بواسطة مسامير خشب  اإلطار وتثبت قطع الخشب مع

, ويثبت الهيكل الخشبي بواسطة مسامير  انج 3.5قياس براغي 

 انج. 3.5كونكريت او براغي قياس  

  0.45)تجهيز وتثبيت قطع من الصفيح المعدني المغلون )الچينكو(   •

)برغي سريع(   مع واشرات فوق الهيكل الخشبي ببراغيملم( 

راعاة تداخل قطع الصفيح انج بحسب ابعاد السقف مع م 1قياس 

المغلون مع بعضها البعض بصورة كافية وعدم ترك فراغات فيما  

 .بينها

السقف حسب الحاجة وبحسب  غطاء يتم عمل فتحة مع باب في  •

سم ونفس قطع   5×  5توجيهات المهندس ويستعمل فيها خشب 

  3)نرمادات( عدد  الصفيح المغلون )الچينكو( ومفاصل معدنية

وقفل    2نصب على الباب مقبض معدني )يدة( عدد  سم وي   10قياس  

 ابعاد الباب سوف يقررها مهندس الموقع.   .مزالج معدني )سرگي(

القيام باعمال سد الفراغات بين االطارالخشبي لفتحة السقف   •

والجدران والسقف باستخدام مونة السمنت او الفوم وبصورة  

 نظامية.

(  10×    5قياس )  في بعض االحيان قد يتطلب تثبيت اعمدة خشبية •

الحاجة و توجيهات المهندس    سم السناد غطاء السقف وحسب

 المشرف. 

 )جينكو(. تحتسب الذرعة بقياس مساحة الصفائح المعدنية •

 

 ب( -8انظر الشكل )رقم   : هيكل حديد مع صفائح الساندويج  - ب

 يتضمن العمل تجهيز وتنفيذ ونصب الفقرات المذكورة ادناه

ي باستعمال حديد مكون من هيكل حديدر تجهيز وتصنيع إطا •

ملم على الفتحة   3سم وسمك    )6* 4قياس )مجوف مستطيل المقطع  

حديدي  وسطي المقترح غلقها بحسب ابعاد الفتحة مدعمة بتقاطع 

( من نفس نوع الحديد ينصف االطار الخارجي، يربط  +بشكل )

لجيد  ويثبت على فتحة السقف باللحام ا  الهيكل الحديدي باللحام الجيد

 بالمساند الحديدية )شيش حديد التسليح( المثبتة في صبة السطح. 

سم على الهيكل الحديدي   5تجهيز قطع من السندويج بنل سمك  •

  6سم وقطر  8)برغي سريع( قياس  مع واشرات ببراغيتثبت و

ملم مع مراعاة غلق الفواصل بين صفائح السندويج بمادة السليكون 

 .او الرغوة )الفوم(

باعمال سد الفراغات بين اطار الغطاء والجدران والسقف  القيام  •

 باستخدام الفوم او مونة السمنت وبصورة نظامية. 

 تحتسب الذرعة بقياس مساحة السندويج بنل. •
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• Install  of sandwich panels of 5 cm thickness on 

the frame, fixed with self-drilling screws and 

washers 8 cm and 6 mm diameter,  taking into 

consideration closing the joints between the 

sandwich panels with silicon or foam. 

• Any gaps between the frame of the cover and 

wall/roof should be filled with the foam or mortar 

properly. 

• The measurement will be taken depending on the 

area of the sandwich penal. 

 

Plastic sheet for roofs: 

• The work includes supply and install a plastic 

textile (Plastic sheets) one piece as possible on the 

roofs of mud houses specifically and occasionally 

on any other places suggested by the supervisor 

engineer. The plastic textile is fixed to the side 

walls using ropes and 2 Inch concrete nails inside 

a piece of rubber for further isolation from rain. (as 

needed). 

 

WATER POINT: See Figure (No. 9)  

The work includes providing and installing the items 

mentioned below and connecting the water point to the 

main network with all requirements according to 

supervisors’ instructions. 

• Supply and connect PVC water pipes of 1m - 6m 

length, and 0.75 Inch diameter with all required 

fittings. 

• Supply and install PVC drainage pipe of 1m length 

and 4 Inches diameter to be filled with concrete 

with proper compaction. 

• Supply and install long neck Chrome tap of 0.5 

Inch diameter Turkish made.  

• Installation work related to this water point 

(Leveling and - casting concrete) should be carried 

out by local laborers from the targeted community.  

 

Toilet pit: see Figure (No. 10) 

Excavation works: Excavation all kinds of soil for pit, 

(clear dimension from inside 2 m x 2m x 2m) Includes 

removal of excavated material and depositing where 

directed. 

Walls: Supply and build the walls using solid concrete 

block size (40 x 15 x 20) cm with cement mortar (1:3) 

layer of at least 13 mm between the courses according to 

specifications, details and instruction of site engineer, the 

thickness of the walls should be of 20 cm width with 2 

 

 : مشمعغطاء السقف ال

يتضمن العمل تجهيز ونصب وتثبيت غطاء بالستيكي )چادر(   •

قطعة واحدة قدر االمكان على سقوف البيوت الطينية بالخصوص  

وعلى أي مكان اخر حسب اختيار المهندس ثم يثبت الغطاء  

بمسامير كونكريتية  البالستيكي على الجدران الجانبية بالحبال و 

رض العزل من  انچ مزودة بقطعة مطاطية )واشر( لغ 2قياس 

 وحسب الحاجة.  االمطار

 

 

 

 

 

 ( 9الشكل )رقم   :انظر مأخذ الماء

ربط المأخذ  معالفقرات المذكورة في ادناه  تنفيذ تجهيز يتضمن العمل

 .وحسب توجيهات المشرف  بالشبكة الرئيسية مع كل مايتطلبه العمل

م  6-م1تجهيز وربط انبوب ماء بالستيكي بطول يتراوح بين  ▪

 انج مع كافة الملحقات المطلوبة الكمال العمل .  0.75وبقطر 

انج وبطول   4انبوب مجاري بالستيكي بقطر  تجهيز وتركيب ▪

 . مع الدك بمطرقة مطاطيةم ويملىء بالخرسانة 1

 .تركي المنشأانج   ½تجهيز وتثبيت حنفية كروم قياس  ▪

اعمال الصب( يتم تنفيذها عن  – )التعديل التركيب اعمال  ▪

 .العمال المحليين من المجتمع المستهدف  طريق

 

 

 

 

 ( 10الشكل )رقم انظر : خزان التعفين 

الحفر فى جميع انواع الترب لحوض التعفين ) االبعاد  اعمال الحفر: 

متر( مع رفع مخلفات الحفر ونقلها الى االماكن  2*  2* 2الداخلية 

 المحددة 

تجهيز المواد وبناء الجدران باستخدام البلوك الخرسانى   الجدران :

(  1:3مع مونة السمنت والرمل ) سم (  20*15*40الصلد قياس )

ملم للمونة ,وحسب المواصفات والتفاصيل   13بسمك اليقل عن 

مع سافين  سم  20وتوجيهات مهندس الموقع , سمك الجدار اليقل عن 

ملم   0.6واح جنكو بسمك مع التسقيف بالسم  40في االسفل بعرض 

سم   40*40بابعاد   UPVCمثبتة على هيكل معدني مع تثبيت غطاء 

متر وينتهى من االعلى   2" وارتفاع اليقل عن    2وانبوب التنفيس قطر  

و مع الربط وجميع االعمال الالزمة النهاء    Tبتقسيم على شكل حرف  

  حواف  .CRSالعمل بشكل جيد وحسب المخطات وتوجيهات مهندس 

 . CRSالجنكو يجب أن تغطى بالتراب حسب توجيهات مهندس 

تجهيز المواد وعمل حوض تفتيش من الخرسانة بابعاد  حوض التفتيش :

المسلح   UPVC( سم من ال  30*30سم من الداخل مع الغطاء )   40*40

 CRSذو يدة وحسب المخططات وتوجيهات مهندس 
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layers of concrete block of 40 cm dimension. The roof of 

the pit is galvanized corrugated iron sheets with 0.6mm  

fixed on a steel frame one manhole cover UPVC 40*40 

cm, ventilation pipe 2 m height with diameter of 2 inches 

ended with T-fitting, connections and all necessary 

requirements to complete work according to the drawings 

and CRS engineer. The edges of the corrugated iron 

sheets should be covered by soil for safety concerns 

according to CRS engineer. 

Manholes: Supply & install materials to cast concrete 

manholes rectangle shape (40*40 cm from inside) with 

manhole covers, 30x30cm or smaller, P.V.C reinforced 

with handle, according to drawings and the instruction of 

CRS engineer: 

 

PORTABLE TOILET: see Figure (No. 11)  

Supply and install portable toilet of 1mW x 1mL and 

2.15mH. 

• The structure shall be made from angular metal bar 

6cm x 6cm and 3mm thickness, the structure 

should be properly welded to prevent any loss. 

• The metal structure shall be painted using antirust 

paint (Grey color), and the final coat to be white 

color (oil based paint). 

• The toilet shall be supported with 4 legs of 15cm 

height on which to be within the concrete pad for 

more support. 

• The walls and ceiling of the portable toilet to be 

made from plywood (15) mm thickness and fixed 

to the metal frame using fast screws, also 

transparent silicon shall be used to seal the gaps to 

avoid leaking, the walls and ceiling to be painted 

with white color oil based paint. 

• The dimension of the metal frame for the ceiling 

shall be 1.2m x 1.5m, made from angular bar 2-cm 

x 2 cm, and 2mm thickness, with iron 

plat(25mm*2mm) supports to weld the ceiling on 

top of the toilet structure, this to avoid rain water 

to get inside the toilet, then plywood shall be used 

inside the frame using fast screws and seal the gaps 

with silicon. 

• The door shall be made from metal frame using T 

section bar of 2cm x 2cm, 2mm thickness and to be 

filled with plywood with any required supports to 

fix the plywood on the metal frame, also the door 

shall be supported with 4 hinges welded, latches 

from inside and outside, and door handle also the 

door should include returning spring. 

• The door frame shall be painted using anti-rust 

paint and final coat of white color oil-based paint, 

 

 

 (11انظر الشكل )رقم  :متنقل تواليت 

متر عرض( وارتفاع   1متر طول ×1بابعاد )   متنقلتجهيز ونصب تواليت  

 ( م . 2,15كلي )

(  3سمك )سم,  (  6  ×  6هيكل حديدي مصنوع من حديد زاوية ) ▪

 ملم.ويكون ملحوما بدون اي فراغات.  

والطبقة  اساس الهيكل المعدني يجب ان يكون مصبوغ صبغ  ▪

 ابيض.النهائية صبغ دهني 

 ( سم.15عمل مساند )ارجل( بارتفاع ) ▪

  وود  باليمصنوعة من الخشب  االملس   الجدران والسقف ▪

( ملم مثبت على الهيكل المعدني باستعمال برغي 15سمك )

سريع واستخدام السليكون الشفاف لمليء الفراغات ومنع 

 التسرب ويتم ايضا صبغ الجدران والسقف بصبغ ابيض دهني.

متر   1.5متر ×  1.2تكون ابعاد االطار الحديدي للسقف  ▪

ملم مع عمل مساند    2وبسمك    سم 2سم ×2باستخدام حديد زاوية  

للحام االطار على هيكل  ( Xمتقاطعة على شكل حرف )

بحيث  ملم 2سمك و ملم 25 راسطة قياسمن حديد  التواليت

سم ومن 10تكون زيادة عن عرض الهيكل من الجانبين بمقدار  

سم لمنع تسرب مياه االمطار على   25مام والخلف بمقدار اال

جدران التواليت ، من ثم يتم تثبيت الباليوود داخل االطار  

 وتملئ الفراغات بالسليكون. 

×   T (2 مقطع الباب يصنع من هيكل معدني بأستخدام حديد ▪

( ملم ويثبت عليه خشب املس مع كل  2سمك ) و سم،(2

مايحتاجه العمل لتثبيت الباب على الهيكل المعدني ويجب ايضا 

ان يثبت الباب باربع نرمادات ويحتوي الباب يدة معدنية وقفل  

باالضافة الى تزويد الباب بنابض منزلق داخلي وخارجي 

 . الرجاع الباب عند الفتح

وطبقة نهائية بلون  يتم صبغ آطار الباب بصبغ اساس رصاصي   ▪

 ابيض، كذلك يتم صبغ الجزء الخشبي بصبغ ابيض اساس دهني  

مع كل   سيراميك التواليت يحتوي على قاعدة مرافق شرقية  ▪

ماتحتاجه من اعمال نصب وتوصيل والقاعدة يجب ان تثبت 

 . بعد نصب هيكل التواليت خالل عملية الصب

بالستيكي  يجب ان يزود التواليت بفتحة تهوية مع عمل غطاء ▪

   . للتهويةاو حديدي 

( م وبسمك اليقل  1.5×1.5اعمال صب القاعدة تكون بابعاد ) ▪

المرافق يجب ان   وقاعدة  ( 4:2:1( سم وبنسبة خلط )15عن )

تثبت اثناء عملية الصب والمقاول ملزم باستعمال قالب خشبي  

 لعملية الصب العمال النهائيات والشكل الجيد .     املس

اعمال ربط التواليت بحوض التعفين تتم باستخدام انبوب  ▪

( انج والتوصيل يشمل ربط انبوب تنفيس 4بالستيكي قطر )

الجهة الخلفية للتواليت   ( م من2( انج وبارتفاع )1.5قطر )

 وكذلك يشمل العمل اعمال الحفر والدفن لالنبوب . 

اعمال الصب( يتم تنفيذها عن  –اعمال التركيب )التعديل  ▪

 .طريق العمال المحليين من المجتمع المستهدف 
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also the wooden part should be painted with white 

color paint.  

• The toilet shall be provided with eastern ceramic 

style base with all required fittings, the base shall 

be fixed after installing the toilet structure and to 

be included within concrete pad. 

• The toilet shall be provided with ventilation 

opening covered with plastic/Iron air vent cover. 

• A concrete pad 1.5m x 1.5m and no less than 0.15m 

thickness shall be made as toilet base, the concrete 

mixture ratio 4:2:1, (gravel, sand, cement), the 

basin should be fixed during the concrete work. 

The contractor is responsible to use wood frame for 

the concrete pad to ensure the proper finishing and 

correct shape. 

• All required connection from the toilet to the septic 

tank shall be made using sewage pipes 4-inch 

diameter, the connections include connect a 

ventilation pipe of 1.5-inch diameter and 2m height 

from the back of the toilet, also the work includes 

all required trench digging and backfilling for the 

pipes. 

• Installation works related to this portable toilet 

(Leveling and casting concrete) will be carried out 

by local laborers from the targeted community. 

 

HANDICAPPED PORTABLE TOILE:  See Figure (No. 

12) 

Supply and install portable toilet of 1.5mW x 1.5mL and 

2.15mH. 

• The structure shall be made from angular metal bar 

6cm x 6cm and 3mm thickness, the structure 

should be properly welded to prevent any loss. 

• The metal structure shall be painted using antirust 

paint (Grey color), and the final coat to be white 

color (oil based paint). 

• The toilet shall be supported with 4 legs of 15cm 

height on which to be within the concrete pad for 

more support. 

• The walls and ceiling of the portable toilet to be 

made from plywood (15) mm thickness and fixed 

to the metal frame using fast screws, also 

transparent silicon shall be used to seal the gaps to 

avoid leaking, install iron partitions and fix iron 

pipe of 3cm diameter to use as handles, the walls 

and ceiling to be painted with white color oil based 

paint  

• The dimension of the metal frame for the ceiling 

shall be 1.7m x 2.0 m, made from angular bar 2-cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 12شكل )رقم أنظر ال: لذوي االحتياجات الخاصة  متنقلتواليت 

متر عرض(   1.5متر طول ×1.5بابعاد )متنقل تجهيز ونصب تواليت 

 ( م . 2,15وارتفاع كلي )

(  3سمك )  سم،  (6×    6هيكل حديدي مصنوع من حديد زاوية ) ▪

 ملم.ويكون ملحوما بدون اي فراغات.  

الهيكل المعدني يجب ان يكون مصبوغ صبغ اساس رصاصي   ▪

 اللون والطبقة النهائية صبغ دهني ابيض.

 ( سم.15عمل مساند )ارجل( بارتفاع ) ▪

مصنوعة من الخشب  االملس باليوود سمك     الجدران والسقف ▪

( ملم مثبت على الهيكل المعدني باستعمال برغي سريع  15)

مع واستخدام السليكون الشفاف لمليء الفراغات ومنع التسرب 

سم  3وتثبيت االنابيب الحديدية قطر    حديدية   عمل قواطع وسطية 

ويتم ايضا صبغ كيدات للمساعدة على استخدام التواليت  تستخدم  

كل ما يتطلبه العمل مع  الجدران والسقف بصبغ ابيض دهني 

 . وحسب المخططات

متر   2.0متر ×  1.7طار الحديدي للسقف تكون ابعاد اال ▪

ملم مع عمل مساند   2سم وبسمك ( 2×2)باستخدام حديد زاوية 

للحام االطار على هيكل   (Xمتقاطعة على شكل حرف )

ملم بحيث تكون   2أنج سمك  1التواليت من حديد راسطة قياس

سم ومن االمام  10زيادة عن عرض الهيكل من الجانبين بمقدار  

سم لمنع تسرب مياه االمطار على جدران  25والخلف بمقدار 

التواليت ، من ثم يتم تثبيت الباليوود داخل االطار وتملئ  

 ن. الفراغات بالسليكو

يصنع من هيكل معدني بأستخدام حديد (م  2.0*1.2)الباب  ▪

( ملم ويثبت عليه خشب املس  2وسمك )   سم،T  (2    ×2)مقطع  

مع كل مايحتاجه العمل لتثبيت الباب على الهيكل المعدني 

ويجب ايضا ان يثبت الباب باربع نرمادات ويحتوي الباب يدة  

باالضافة الى تزويد الباب    وخارجي معدنية وقفل منزلق داخلي  

 بنابض الرجاع الباب عند الفتح . 

اس رصاصي وطبقة نهائية بلون  يتم صبغ آطار الباب بصبغ اس ▪

 ابيض، كذلك يتم صبغ الجزء الخشبي بصبغ ابيض اساس دهني  



Annex(1) 
SOW 

RFP# 2752 – Duhok & Ninawa  
 

Page 8 of 19 
 

x 2 cm, and 2mm thickness, with iron 

plat(25mm*2mm) supports to weld the ceiling on 

top of the toilet structure, this to avoid rain water 

to get inside the toilet, then plywood shall be used 

inside the frame using fast screws and seal the gaps 

with silicon. 

• The door (1.2 X 2.0 m) shall be made from metal 

frame using T section of 2cm x 2cm, 2mm 

thickness and to be filled with plywood with any 

required supports to fix the plywood on the metal 

frame, also the door shall be supported with 4 

hinges welded, latches from inside and outside, and 

door handle. also, the door should include 

returning spring. 

• The door frame shall be painted using anti-rust 

paint and final coat of white color oil-based paint, 

also the wooden part should be painted with white 

color paint.  

• The toilet shall be provided with eastern ceramic 

style base with all required fittings, the base shall 

be fixed after installing the toilet structure and to 

be included within concrete pad. 

• The toilet shall be provided with ventilation open 

covered with plastic/Iron air vent cover. 

• A concrete pad 1.9m x 1.9m and no less than 0.15m 

thickness shall be made as toilet base, the concrete 

mixture ratio 4:2:1, (gravel, sand, cement), the 

basin should be fixed during the concrete work. 

The contractor is responsible to use wood frame for 

the concrete pad to ensure the proper finishing and 

correct shape. 

• Supply materials and casting ramp of 15 cm 

thickness and slope not more than 8% pitch 

reinforced with BRC of 1.2 m width with all 

requirements and according to the diagrams. A 3-

cm diameter, 1.5 mm thickness circular pipe 

should be fixed in the bases to be used to fix the 

legs of the handrail. 

•  The contractor shall Supply and fabricate metal 

handrail frame using 

• Hollow steel bars of 2cm x 4 cm cross sectional 

area, and 1.5mm thickness  

•  Hollow Shaft of 2.5cm diameter, circular cross-

sectional area and 1.5mm thickness readymade 

according to the diagrams. 

The handrail should be fixed on the ramp from one side 

and paint the frame with antirust and oil paints, 

according to instructions of engineers . 

• All required connection from the toilet to the septic 

مع كل   سيراميك التواليت يحتوي على قاعدة مرافق شرقية  ▪

ماتحتاجه من اعمال نصب وتوصيل والقاعدة يجب ان تثبت 

 . بعد نصب هيكل التواليت خالل عملية الصب

عمل غطاء بالستيكي  يجب ان يزود التواليت بفتحة تهوية مع ▪

   . للتهويةاو حديدي 

( م وبسمك اليقل  1.9×1.9تكون بابعاد ) صب القاعدةاعمال  ▪

المرافق يجب ان   وقاعدة  ( 4:2:1( سم وبنسبة خلط )15عن )

تثبت اثناء عملية الصب والمقاول ملزم باستعمال قالب خشبي  

 لعملية الصب العمال النهائيات والشكل الجيد .     املس

سم بسطح غير قابل لالنزالق   15اعمال صبة رمبة بسمك  ▪

وبنسبة    BRC% مسلحة بطبقة من الحديد  8وبميل اليتجاوز 

يتطلبه العمل وحسب  مع كل ما م1.2( وبعرض 4:2:1خلط )

المخطط المرفق.يثبت داخل الصبة من جهة واحدة قواعد من 

ملم يستخدم فيما 1.5سم وسمك  3الحديد ذو مقطع دائرى وبقطر  

 . بعد في تثبيت ارجل المحجر

سم ×   4حديد مجوف تجهيز مواد والقيام بتصنيع  محجر من  ▪

 ملم مع  1.5سم ذو مقطع عرضي مستطيل وبسمك  2

سم     2.5مجوفة ذو مقطع عرضي دائري وبقطر اعمدة  ▪

(ويثبت على الرمبة   المخطط ادناه حسبملم ) 1.5وسمك 

بصورة جيدة ومن جهة واحدة مع الصبغ بمانع الصدأ والدهان 

 وحسب توجيهات المهندس المشرف. 

بحوض التعفين تتم باستخدام انبوب  اعمال ربط التواليت ▪

( انج والتوصيل يشمل ربط انبوب تنفيس 4بالستيكي قطر )

( م من الجهة الخلفية للتواليت  2( انج وبارتفاع )1.5قطر )

 وكذلك يشمل العمل اعمال الحفر والدفن لالنبوب . 

اعمال الصب( يتم تنفيذها عن  –اعمال التركيب )التعديل  ▪

 .ن من المجتمع المستهدف طريق العمال المحليي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  ب( 11أ و  11شكل )رقم أنظر ال:  المتنقلالحمام 
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tank shall be made using sewage pipes 4-inch 

diameter, the connections include connect a 

ventilation pipe of 1.5-inch diameter and 2m height 

from the back of the toilet, also the work includes 

all required trench digging and backfilling for the 

pipes. 

• Installation works related to this portable toilet 

(Leveling and casting concrete) will be carried out 

by local laborers from the targeted community. 

 

PORTABLE SHOWER: see Figure (No. 11a & 11b)  

Supply and install portable shower 1.2mW x 1.2mLx 2.15m 

height . 

• The structure shall be made from angular metal bar 

6cm x 6cm and 3mm thickness, the structure 

should be properly welded to prevent any loss. 

• The metal structure shall be painted using antirust 

paint (Grey color), and the final coat to be white 

color (oil based paint). 

• The Shower shall be supported with 4 legs of 15cm 

height on which to be within the concrete pad for 

more support. 

• The walls and ceiling of the portable Shower to be 

made from plywood and fixed to the metal frame 

using fast screws, transparent silicon shall be used 

to seal the gaps to avoid leaking, also the walls and 

ceiling to be painted with white color oil based 

paint. 

• The dimension of the metal frame for the ceiling 

shall be 1.4m x 1.7m, made from angular bar 2cm- 

x 2 cm, and 2mm thickness, with iron 

plat(25mm*2mm) supports to weld  the ceiling on 

top of the shower structure, this to avoid rain water 

to get inside the shower, then plywood shall be 

used inside the frame using fast screws and seal the 

gaps with silicon. 

• The door shall be made from metal frame using T 

bar section of 2cm x 2cm, 2mm thickness and to be 

filled with plywood with any required supports to 

fix the plywood on the metal frame, also the door 

shall be supported with 4 hinges welded, latches 

from inside and outside, and door handle, also the 

door should include returning spring. 

• The door frame shall be painted using anti-rust 

paint and final coat of white color oil based paint, 

also the wooden part should be painted with white 

color paint.  

• The shower shall be provided with ventilation open 

covered with plastic/Iron air vent cover.  

متر طول(   1.2متر عرض × 1.2بابعاد )متنقل تجهيز ونصب  حمام 

 ( م. 2.15وارتفاع كلي )

 

(  6×6ان يكون مصنوع من حديد زاوية )  الهيكل المعدني  يجب ▪

( ملم . ويجب ان يكون ملحوما بصورة جيدة لتجنب  3سم سمك ) 

 اي خلل . 

الهيكل المعدني يجب ان يكون بصبغ مانع صدأ ) رصاصي   ▪

 اللون ( والطبقة النهائية تكون بصبغ دهني ابيض اللون .

تكون مع    ( سم15الحمام يجب ان يسند باربع ارجل بارتفاع ) ▪

 لصبة الكونكريتية لمزيد من االسناد .ا

الجدران والسقف يجب ان تكون مصنوعة من الخشب االملس   ▪

برغي سريع والجدران باستعمال ومثبتة على الهيكل المعدني 

والسقف، كما ويجب استخدام السليكون الشفاف لسد الفراغات  

 ومنع التسريب، ايضا يتم صبغهما بصبغ دهني ابيض اللون .

متر   1.7متر ×  1.4د االطار الحديدي للسقف تكون ابعا ▪

ملم مع عمل مساند    2وبسمك    سم 2×    سم2باستخدام حديد زاوية  

للحام االطار على هيكل الحمام    (Xمتقاطعة على شكل حرف )

بحيث تكون زيادة ملم  2أنج سمك  1من حديد راسطة قياس 

سم ومن االمام 10عن عرض الهيكل من الجانبين بمقدار 

سم لمنع تسرب مياه االمطار على جدران  25بمقدار والخلف 

الحمام، من ثم يتم تثبيت الباليوود داخل االطار وتملئ  

 الفراغات بالسليكون. 

(  2انج وسمك ) سم،T (2  ×2)الباب يكون مصنوع من حديد  ▪

وتمأل بالخشب االملس مع كل مايحتاجه العمل لتثبيت ملم 

، والباب يجب ان يكون مدعم باربع Tالخشب على حديد 

من الداخل  مزلجة نرمادات ملحومة بالهيكل المعدني  و 

، باالضافة الى تزويد الباب بنابض الرجاع والخارج ويدة للباب

 . الباب عند الفتح

وطبقة نهائية بلون    يتم صبغ آطار الباب بصبغ اساس رصاصي ▪

 ابيض، كذلك يتم صبغ الجزء الخشبي بصبغ ابيض اساس دهني  

الحمام يجب ان يكون مجهز بفتحة تهوية مغطى بغطاء تهوية    ▪

 .ة او حديديةبالستيكي 

( سم  15( م سمك )1.6×1.6صبة االرضية تكون بابعاد ) ▪

كل ما   وBRCالتسليح باستخدام ال ( مع4:2:1ونسبة المزج )

يحتاجه العمل من مواد للحصول على النهائيات والشكل  

 الصحيح .

فتحة  جميع اعمال الربط للحمام يجب ان تكون باستخدام  ▪

( انج وكذلك يشمل العمل 2.5تصريف وانبوب تصريف قطر ) 

 الحفر والدفن لالنبوب . 

 . مسؤول عن اي اعمال للتنظيف ورفع االنقاضالمقاول  ▪

اعمال الصب( يتم تنفيذها عن  – )التعديل التركيب اعمال  ▪

 .طريق العمال المحليين من المجتمع المستهدف 
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• A concrete pad 1.6m x 1.6m and 0.15m thickness 

shall be made as Shower base, the concrete mixture 

ratio 4:2:1, the basin should be fixed during the 

concrete work and reinforced with BRC. The 

contractor is responsible to use wood frame for the 

concrete pad to ensure the proper finishing and 

correct shape. 

• All required connection for the shower shall be 

made using drainage point and pipes 2.5-inch 

diameter also the work includes all required trench 

digging and backfilling for the pipes. 

• The contractor is responsible for any site cleanup 

and removing debris. 

• Installation works related to this dual portable 

cabin (Leveling and casting concrete) will be 

carried out by local laborers from the targeted 

community. 

 

UPGRADE HOUSE TOILET:  

Supply materials and rehabilitate house toilets according to 

the following specifications: 

• The contractor shall supply and install ceramic 

basin for the house toilet, the work includes all 

required fittings and tools to complete the assigned 

work. This work is to be conducted by contractor’s 

skilled plumber. 

• Supply sewage pipes and fittings to connect the 

house toilet to the septic tank using 4 inches’ 

diameter pipe, the work includes all required 

materials, digging trenches, supporting sewage 

pipes with cements mortar thickness (10-15) cm 

and backfilling work, this work is to be conducted 

by contractor’s skilled plumber. 

• The contractor is responsible for pouring concrete 

0.1m thickness using 4:2:1 mix ratio (gravel, sand, 

cement) for the house toilet with proper slope into 

the basin and good surface finishing.  

• Key items identified above should be carried out 

by local laborers from the targeted community. 

 

 

UPGRADE HOUSE SHOWER: 

Supply materials and rehabilitate house showers according 

to the following specifications: 

• Supply drainage pipes 4 inches’ diameter and 

required fitting for drainage, the work also includes 

all required supports to the pipes using cement 

mortar of 10-15 cm and backfilling. This work to 

be completed using contractor’s skilled plumber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أعادة تأهيل التواليت داخل المنزل: 

ز مواد والقيام باعمال اعادة تاهيل التواليتات دخال المنازل وحسب  ي تجه

 التفاصيل في ادناه: 

 

للتواليت مع كل  سيراميك تجهيز وتثبيت قاعدة مرافق شرقي ▪

ما يتطلبه العمل من عكوس وزوايا وكليات والعدد الالزمة  

يتم تنفيذ هذه االعمال باستخدام عمال   لتنفيذ وتسليم العمل.

 )سباكين(.  المقاول المهرة

قطر    بالستيكية    تجهيز مواد والقيام باعمال ربط انابيب مجاري ▪

اد المطلوبة  والميع مأنج بخزان التعفين.يتضمن العمل ج 4

الى   سم 10سمك  ( 3:1التثبيت بمونة السمنت والرمل)و والحفر 

فيذ هذه العمال ن والدفن مع كل مايتطلبه العمل. يتم ت  سم 15

 بواسطة عمال المقاول المهرة. 

سمك   1:2:4القيام باعمال صب ارضية التواليت بالخرسانة  ▪

 مع ميل مناسب لقاعدة المرافق. سم  10

من محليين التنفذ بواسطة العمال  االرضية صب اعمال  ▪

 .المجتمع المستهدف 

 

 

 

 

 

 أعادة تأهيل الحمام داخل المنزل: 

تجهز مواد والقيام باعمال اعادة تاهيل الحمامات داخل المنازل وحسب  

 التفاصيل في ادناه: 

بالستيكية    تصريفتجهيز مواد والقيام باعمال ربط انابيب  ▪

يع المواد  م.يتضمن العمل جتصريفأقرب نقطة أنج  4قطر 

( سمك  3:1) المطلوبة والحفر والتثبيت بمونة السمنت والرمل

فيذ هذه العمل  ن سم والدفن مع كل مايتطلبه العمل. يتم ت 10-15

 بواسطة عمال المقاول المهرة. 

سمك   1:2:4القيام باعمال صب ارضية التواليت بالخرسانة  ▪

 .التصريفمع ميل مناسب لفتحة سم  10

قناة مفتوحة على شكل حرف   انشاء على المقاول القيام باعمال  ▪

(U( بعرض )م وصبها 0.2( م وبعمق ) 0.2 ) مونة سمنت  ب

 لتصريف المياه بعيدا عن المنزلورمل وميل المناسب 

تنفذ بواسطة العمال  والقناة المفتوحة  اعمال صب االرضية  ▪

 .المحليين من المجتمع المستهدف 
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• A concrete pad shall be made with proper slope to 

the drainage open using mix ratio 1:2:4. This work 

to be completed by local laborers. 

• The contractor is responsible for digging U-shape 

open trenches 0.2m D and 0.2mW with cement 

mortar, with proper slope to drain the water far 

from the house. 

• Key items identified above should be carried out 

by local laborers from the targeted community. 

 

HAND WASH BASIN: see Figure (No. 13) 

Supplying and installing hand wash basins as following 

below: 

• Supplying hand wash basin (Plastic) small size 

40cm x 55cm of 80-90 cm height. 

• Fabricate and install steel base holder to fix the 

basin on the latrine’s wall from. 

• Connecting the hand wash basin to the drainage 

pipes with using 1.5-inch plastic pipe with all 

required fittings to complete the. 

• Supplying and install small galvanized water tank 

on top of hand wash basins as following below: 

• Tank size shall be 30 Liters. provided with chrome 

water tap of 0.5 inch. 

• Fabricate and install metal stand clamp for the 

water tank to be fixed on top of hand wash basin 

properly. 

• The tank shall have openable cover for refilling.  

• To fix the stands and clamps for the hand wash 

basin and small water tanks should be by using big 

washers from both sides of the wall of the portable 

toilet or shower and tall screws of minimum size 

12mm diameter and 12 cm length. 

• This work is to be conducted by contractor’s 

skilled plumber. 

Note: If the washbasin and the tank (30) liters are not 

installed on the portable toilet, the installation shall be done 

according to the above details on the internal or external 

wall of the house. 

 

Soak away pit: see Figure (No. 14) 

• Construct a cylindrical soak away pit for the 

drained water, the pit dimensions shall be 1 m 

diameter and 0.9m depth, filled with big size 

gravel or crushed stones up to 70-80 cm from the 

bottom, then a layer of small size grave and soil. 

The pit should be covered by plastic sheet of 1.2 

X1.2 m. 

• Supply materials and extend plastic pipe 2” to 

 

 

 

 

 (: 13رقم ) شكل : انظر ال غسل اليدين مع الخزان مغسلة

 تجهيز ونصب حوض مغسلة كما يلي: 

سم نوعية جيدة   55سم ×  40تجهيز مغسلة بالستك بابعاد  ▪

 .  )حسب المخطط ادناه(سم  90- 80وعلى ارتفاع 

لتثبيت المغسلة على الجدار  تصنيع ونصب مسند حديدي  ▪

 الخارجي للمرافق الصحي المتنقل.

أنج لتصريف ماء  1.5اعمال توصيل انبوب بالستك قطر  ▪

 يالت. المغسلة وكل ما يتطلبه العمل من لوازم الكمال التوص

 مغلون فوق المغسلة. تجهيز ونصب خزان ماء من البليت ال ▪

لتر وان يكون مزود بصنبور ماء كروم   30سعة الخزان  ▪

 انج.  0.5)حنفية( بحجم 

تصنيع مسند حديدي )قفيص( لتثبيت خزان الماء فوق المغسلة    ▪

 بصورة جيدة. 

 قابل للفتح من اجل اعادة المليء.  الخزان يحتوي على غطاء ▪

لتثبيت المساند الحديدية والقفيص للمغسلة والخزان الصغير   ▪

التواليت او الحمام  مناسبة لجدار  يجب استخدام واشرت كبيرة

 . سم  12ملم وبطول  12واستخدام براغي حجم   المتنقل

 نفيذ هذه الفقرة بواسطة عمال المقاول المهرة )السباكين(.ت يتم  ▪

 

( لتر على المرافق  30عدم تثبيت المغسلة  والخزان )في حالة مالحظة:

نصب وحسب التفاصيل اعاله على الجدار التجهيز واليتم الصحي المتنقل 

 . او الخارجي للمنزل الداخلي

 

 

 

 

 

 

 ( 14رقم ) شكل  : انظر ال حفرة تصريف المياه

 

م  1لتصريف المياه بقطر  تنفيذ اعمال حفر حفرة  اسطوانية ▪

بحدود    م تملىء بالحصى الخشن او الحجر المكسر0,9وعمق 

ومن ثم طبقة من الحصى الناعم وطبقة   سم من القاعدة  80-70

كون م ي 1.2X1.2 من التراب وتغطى بطبقة من المشمع قياس  

المقاول مسؤوال عن تجهيز جميع المواد وكذلك العدد الالزمة  

 لتنفيذ العمل.

"  2مواد والقيام باعمل مد انبوب ماء بالستيكي قياس  تجهيز ▪

لتصريف المياه الخفيفة للحفرة مع كل ما يتطلبه العمل وحسب  

 التوجيهات. 

اعمال الحفر وتثبيت الغطاء  تنفذ بواسطة العمال المحليين من  ▪

 .المجتمع المستهدف 
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discharge the grey water to the pit, with all required 

fittings and instruction of engineers. 

• The contractor is responsible to supply all above 

materials and necessary tools to complete the work 

•  Key items identified above should be carried out 

by local laborers from the targeted community. 

 

WATER TANKS: see Figure (No. 15) 

• Supply water tank 1000 Liter gage 18 (according 

to what is available in local market) with chrome 

tap 0.5-inch, movable cover for refilling and 

stands. 

• The contractor is responsible for any required 

logistic and crane (if required) to complete the 

assigned work. 

 

HANDICAPPED SEATS: see Figure (No. 16) 

Supply toilet seats for handicapped, china-made or 

equivalent (See pictures below). 

 

WORKING CONDITIONS:  

Assignment process:  

• Work will be assigned to a group of contractors. 

Each contractor will hence be assigned a group of 

unfinished houses based on their capacity and 

ability to complete work on-time due to the bid 

committee’s decision. 

• The maximum quantity to be assigned to each 

contractor in the first phase will be 20 houses 

during limited time.  

• After contractor complete the first assigned 

quantity, the contractor will be assigned new 

quantity (more or less) based on the evaluation 

report from engineers (See below the evaluation 

criteria).  

• The contractor is responsible to provide a 

qualified people to receive the assigned houses 

from the engineers. 

• All contractors shall accept to work in different 

locations (Above mentioned), and there is no 

specific location for each contractor. 

• CRS will assign different quantities for each work 

phase for each contractor based on his evaluation 

rating as follow: 

• ≥ 75% contractor will receive double or triple 

quantities for next phase based on his work 

capacity and acceptance.  

• (50-74) % contractor will receive same or double 

quantities based on his acceptance and capacity. 

 

 ( 15رقم  ): انظر الشكل خزانات الماء

هو   )وحسب ما 18لتر ,كيج  1000تجهيز خزانات ماء سعة  ▪

أنج   0.5مزودة بحنفية كروم قطر متوفر في السوق المحلي ( 

 مع غطاء متحرك لغرض ملئ الخزان مع مساند للتثبيت.

يكون المقاول مسؤوال عن االعمال اللوجستية الضرورية   ▪

 .النجاز وتسليم العمل )عند الحاجة(وتوفير كرين

 

 

 

 

 ( 16: انظر الشكل )رقم مقعد حمام لذوي االحتياجات الخاصة

 او ما يعادله  صنعتجهيز مقعد حمام لذوي االحتياجات الخاصة صيني ال

 ادناه(.  )انظر الصور

 

 

 

 

 

 

 

 

 شروط العمل: 

 تخصيص العمل: 

لمجموعة من المقاولين استناداً الى قابليتهم  سيتم منح العمل ▪

وامكانياتهم النهاء العمل المخصص ضمن الجدول الزمني  

وحسب قرار لجنة العطاءات، ويكون تخصيص المنازل على 

 . اساس مراحل

   منزل   20خصص لكل مقاولالذي  سي لكمية العمل  الحد االقصى   ▪

 .في المرحلة االولى وضمن وقت محدد

بعد اكمال المقاول الكميات االولى التي خصصت سيتم تسلمه   ▪

كميات اخرى اكثر او اقل اعتماداً على تقرير تقييم االداء من  

 قبل المهندسين ) انظر في االسفل معايير التقييم(

المقاول مسؤول على تزويد اشخاص من قبله الستالم المنازل  ▪

 المخصصة. 

يوافق المقاولين على العمل في مناطق مختلفة )المناطق المذكورة   ▪

 اعاله( حيث لن يكون هنالك موقع محدد لمقاول واحد. 

على مراحل  من قبل فريق   سيتم تخصيص كميات العمل للمقاول  ▪

 االغاثة الكاثوليكية وحسب نسبة التقييم كما يلي: هيئة

حسب    % يتم تخصيص كميات مضاعفة او ثالثة اضعاف75≤  ▪

 قبول المقاول وقابليته.

(% يتم تخصيص نفس الكمية او كمية مضاعفة حسب  50-74) ▪

 قبول المقاول وقابليته.

 % سيتم اقصاء المقاول من العمل واي تخصيص للكميات. 50> ▪

 

في   النسب اعاله تكون تقريبية وتعتمد على توفر الكميات ايضا. ▪

غير  CRSقاول مل عدم توافر منازل كافية مماثلة لتقييم الحا

 ملزمة بتسليم نفس العدد, فقد يكون العدد اقل من التقييم للقاول 
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• < 50% the contractor to be excluded from the 

assignment and the work.  

• The above ratios are approximate and depend on 

the availability of quantities as well. In case of 

absence adequate houses similar to the contractor ’s 

evaluation, CRS is not obliged to deliver the same 

number, and may be less than the contractor’s 

evaluation. 

 

Required by contractor: 

• The contractor shall provide a skilled engineer or 

supervisor to supervise the work and make sure 

that the work meets SOW and technical 

specifications. The Contractor shall provide the 

CV of the work supervisor and CRS has the right 

to review, approve, and ask the contractor to 

change the skilled engineer/supervisor if needed.  

If the contractor uses another supervisor, other than 

the approved one, CRS has the right to terminate 

the contract. 

•  The distance to connecting the water point with 

the access water not exceed 6-meter length the 

work includes connecting the water pump to water 

point if available 

• Regarding to excavation work all types of soil 

should be expected to be included in this activity. 

• The contractor shall change or fix all damaged 

items at the instruction of CRS staff. 

• Concrete work (the base) for (portable toilet, 

portable shower & water point) should include, 

using plywood frame and spraying concrete by 

water, the casting should be done in the presence 

of the site engineer.  

• Any extra pipe more than 5m length for the 

portable toilet will be counted by the engineers’ 

team as extra pipe length. 

• Any extra pipe more than 5m length for the 

portable toilet will be counted by the engineers’ 

team as extra pipe length, or open Channel 

• The contractor should remove and change the 

damaged or nonfunctioning toilet or bath and make 

a new one, according to CRS staff instruction. 

• The contractor should commit to install the 

(portable toilet and bath, septic tank, water point 

and the hand wash basin) in the same place that 

mentioned by the CRS engineer. 

• The contractor should remove the rubbles and 

clean the site after finishing the work.  

• All completed works will be received by CRS’ 

 

 

 

 المطلوب من المقاول: 

مهندس او مشرف عمل ماهر لالشراف   يزودعلى المقاول ان  ▪

 . على العمل والتاكد من ان العمل ينفذ حسب المواصفات الفنية

على المقاول تزويد المنظمة بالسيرة الذاتية لمشرفي العمل، ويكون 

من حق هيئة االغاثة الكاثوليكية مراجعتها وقبولها وكذلك طلب تغيير 

استخدم المقاول  المهندس او المشرف اذا تطلب االمر. في حال 

مشرفين من غير الذين وافقت عليها هيئة االغاثة الكاثوليكية سيكون 

 من حق الهيئة بالغاء التعاقد المبرم.

 

كما يتضمن  متر ، 6مسافة ربط انبوب ماخذ الماء التزيد عن  ▪

العمل تثبيت مضخة ماء ان وجدت في المنزل كماخذ ثاني من 

 نفس ماخذ الماء 

تتضمن اعمال حفريات حوض التعفين العمل في جميع انواع   ▪

 التربة صخرية او رملية او غيرها .

 ابدال او اصالح أي فقرة متضررة .  يقوم ب المقاول  ▪

المتنقلة  يتات  اعمال الصب لماخذ الماء وقواعد الحمامات والتوال ▪

تتم باستعمال قالب خشبي املس مع مراعاة اعمال الرش  

 وبحضور مهندس الموقع.المستمر 

متر   5المتنقل سيعتمد فريق المهندسين ذرعة انبوب التواليت  ▪

 كحد اقصى واكثر من ذلك يعطى ذرعة اضافية . 

متر   5المتنقل سيعتمد فريق المهندسين ذرعة انبوب الحمام  ▪

 كحد اقصى واكثر من ذلك يعطى ذرعة اضافية او قناة مفتوحة. 

على المقاول ازالة الحمام او التواليت المنزلي الغير صالحة   ▪

 لالستخدام و ابدالها باخرى جديدة. 

  على المقاول االلتزام باماكن تحديد الموقع من قبل المهندس )  ▪

و حوض التعفين و ماخذ الماء  المتنقل  و الحمام  المتنقل  للتواليت  

 و المغسلة (. 

 على المقاول رفع االنقاض و تنظيف الموقع بعد انتهاء العمل. ▪

االعمال المنفذة من قبل مهندسي المنظمة، يكون  سيتم استالم  ▪

المقاول مسؤال عن توفير شخص من قبله ذو كفاءة الستالم  

المقاول الحضور بنفسه العمال  يجب على وتسليم االعمال، 

 او من يخوله بكتاب رسمي. او اثناء الفحص االستالم 

رة  على العمل في مناطق مختلفة )المناطق المذكو  يوافق المقاول ▪

 اعاله( . 

على المقاول ضمان نوعية المواد واالدوات المجهزة من حيث   ▪

المباشرة  المنشأ وكذلك جلب نماذج من هذه المواد واالدوات قبل  

 بالعمل.

سيتم استالم الكمية الكلية من المقاول على مراحل وحسب العمل   ▪

وفي المكان الذي يحدده فريق المهندسين بطلب التجهيز  اليومي

 تروني. عن طريق البريد االلك

يحق لفريق المهندسين ارجاع اي مواد او ادوات تالفة او   ▪

ً اي كميات زائدة عن الطلب ويكون المقاول   متضررة وايضا

مسؤوالً عن اعادة هذه المواد الى المخزن حيث ان هذه المواد  

 . من قائمة المواد المستلمةالمرجعة لن تحتسب ض

من والى يكون المقاول مسؤوالعن اي اعمال تحميل وتفريغ  ▪

 ملة. االمخزن ومن والى مواقع العمل ويتضمن ذلك اليد الع
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engineers.  The contractor is responsible to provide 

a qualified person to deliver and receive the 

completed houses from engineers.  The contractor 

shall provide an official letter (power of attorney) 

for any person to sign or receive payments. 

• Contractor shall accept to work in all locations 

(Above mentioned). 

• The Contractor shall ensure the quality of the 

supplied material in term of origin (no products 

from Iran), and should also bring samples of 

materials and tools prior to start the work. 

• The total quantities will be received from the 

contractor on multi stages and different places and 

based of delivery notice by engineers via e-mail. 

• If any damaged materials are found; engineers 

have the right to reject them and should be replaced 

at the contractor’s expense.   

• The contractor is responsible of any loading and 

offloading's operations for the requested materials 

at the work site, this includes the laborers. 

• Any reports of abuse or exploitation – physical, 

emotional, financial, other – will be followed-up 

immediately by CRS/Caritas staff and will be 

grounds for terminating the contract and/or exclude 

the contractor from future work 

 

Preliminary meeting with Bidders: 

• Bidders shall attend a mandatory preliminary 

meeting to clarify the scope of work and technical 

specifications by the engineers prior to bidding. 

• The date and time for the meeting to be determined 

by the procurement department, also the bidder 

who does not attend the meeting will be excluded 

by the bid committee.  

• The Bidder has the right to request for site visit 

through the meeting, so the engineers can prepare 

one-time site visit for all requesters. 

 

Monitoring, pre-inspection, final inspection, 

certificates, and evaluation reports: 

•  The contractor shall be cooperative and contribute 

on facilitating the engineers’ mission to monitor 

and follow up the work progress and to be 

responsible of any required corrections due to 

indicated deficiencies by engineers. 

• Pre-inspection to be conducted by engineers to 

provide the contractor a list of existed deficiencies 

to be rectified before the final inspection. 

• Another subsequent inspection will be conducted 

اي تقرير حول سوء المعاملة او اي نوع من   في حال  ورود ▪

انواع االستغالل العاطفي او الجسدي او المالي من قبل المقاول  

لاليدي العاملة سيكون مراقب بصورة مباشرة من قبل كادر  

المنظمة وعليه سيتم انهاء العقد واستبعاد المقاول من اي اعمال  

 مستقبلية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 التمهيدي مع مقدمي العطاءات: االجتماع 

 على مقدمي العطاءات الحضور الى االجتماع التمهيدي ▪

لتوضيح مجال العمل والمواصفات الفنية من قبل   االلزامي

 .قبل تقديم العطاء المهندسين

سم العطاءات، ان د الوقت وتاريخ االجتماع من قبل ق سيتم تحدي  ▪

جبه من قبل لجنة  حمقدم العطاء الذي ال يحضر االجتماع سيتم 

 العطاءات. 

من حق مقدم العطاء تقديم طلب زيارة موقع، حيث سيقوم   ▪

 المهندسون بالتحضير لزيارة موقع واحدة لكل مقدمي الطلب. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المراقبة والتنفتيش المبدئي والفحص النهائي وشهادة االنهاء وتقييم 

 المقاول: 

  ة تسهيل مهم يجب على المقاول ان يكون متعاون ومساهم في  ▪

المهندس المشرف لمراقبة ومتابعة تقدم العمل وان يكون 

مسؤوالً عن اي تصحيح للنواقص التي يشير لها المهندس  

 المشرف. 

يتم القيام بالفحص االولي من قبل المهندسين لتزويد المقاول  ▪

باالرشادات وقوائم النواقص الموجودة من اجل تصحيحها قبل  

 الفحص النهائي.

سيتم من قبل المهندسين )الفحص النهائي(، حيث  فحص اخر  ▪

يجب على المقاول الحضور حيث ان القياسان والذرعات 
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(Final inspection), the contractor shall attend the 

inspection where the final measurements to be 

determined which be reflected to contractor's 

payment, so if the contractor or his supervisor is 

not participate, CRS have the right to pay the 

contractor based on the engineers’ measurements. 

• Based on the inspection reports, the contractor 

shall submit an official invoice (Company of 

Factory letter head) which present the implemented 

quantities, then the engineers will provide the 

finance department a certificate of completion for 

the implemented work to proceed the payment. 

• The contractor shall check the quantities with the 

inspectors before submitting the invoice, and 

stamp the inspection papers to ratify and approve 

the implemented quantities. 

• The engineers provide the shelter manager and 

procurement departments with evaluation report of 

contractor performance based on the following 

criteria:  

o Quality of materials. 

o Assigned time. 

o Contractor capacity. 

o Collaboration. 

o Quality of the work. 

• Based on the evaluation report the shelter manager 

has the right to call the contractor to warn the 

contractor or issue a written warning letter upon his 

performance and how to improve it.   

• No Iranian products to be used a, if any been found 

CRS has the right to refuse the work and the 

contactor shall fix or replace at the contractor’s 

expense. 

 

Timeframe and Deliverables: 

• The contractor shall complete the assigned 

quantities on assigned time on which to be 

determined by the engineers’ team. 

• The total quantities will be handed over on stages 

base which to be determined by engineers and the 

contractor according to purchase orders agreed on 

by two parties.  

• The contractor is responsible for any delay and 

penalty to be conducted if the contractor did not 

complete the assigned work within the required 

time and has no extension request been submitted, 

the penalty will be 1% of the whole contract 

amount for each day delay from the date of 

completion agreed on in the purchase order. 

النهائية ستحتسب والتي ستعكس الدفعة المالية، حيث ان تغيب  

ة مثله يؤدي بالتالي يكون من حق هيئ المقاول او المشرف الذي ي 

المأخوذة    االعتماد على القياسات )الذرعات(  االغاثة الكاثوليكية

 من قبل المهندسين.

استناداً الى تقرير الفحص النهائي يجب على المقاول تقديم قائمة  ▪

سعر )وصل رسمي( للشركة او المعمل يقدم الكميات المنفذة ،  

للقسم المالي بعد ذلك يقوم المهندسون بتقديم شهادة االنهاء 

 حسب الكميات المنفذة. ة الماليةلتمرير وانجاز الدفع

قبل تقديم االيصال   لى المقاول تدقيق الكميات المنفذةيجب ع ▪

المالي وان يتم ختم اوراق الفحص النهائي التي يصدق من  

 الكميات المنفذة. ىخاللها عل

م المقاول لمدير البرنامج وقسم  يقوم المهندسون بتقديم تقرير تقيي  ▪

 العطاءات وحسب المعايير التالية: 

 نوعية المواد المستخدمة.  ▪

 المخصص للعمل.  الوقت  ▪

 قابلية المقاول.  ▪

 مساهمة وتعاون المقاول.  ▪

 نوعية العمل.  ▪

استناداُ الى تقرير التقييم المقدم من قبل المهنسدين يكون من حق   ▪

مدير البرنامج دعوة المقاول للتنبيه حسب ادائه وحول امكانية  

 تحسين العمل.

سيتم رفض اي منتجات ايرانية ويتحمل المقاول رفض كادر   ▪

ة استالم العمل حتى يتم تغيير المواد واعادة تركيبها من المنظ

 . جديد ويتحمل المقاول ايضاً المبالغ الناجمة عنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجدول الزمني والتسليم: 

يجب على المقاول تنفيذ الكميات المخصصة لكل مرحلة  )انظر   ▪

 الفقرة اعاله( خالل فترة زمنية تحدد من قبل فريق المهندسين.

الكميات الكلية على مراحل والتي يتم تحديدها سيتم تسليم  ▪

من خالل طلبات الشراء    باالتفاق بين المهندسين والمقاول المنفذ

 المتفق عليها بين الطرفين.

% من القيمة الكلية  1مقداراه  سيتم فرض غرامات تأخيرية  ▪

عن الموعد المحدد لإلنجاز في طلب   للعقد عن كل يوم تأخير

 الشراء. 
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COMMERCIAL TABLE     

 جدول التسعير

Zone 1: Duhok governorate including all districts, subdistricts and villages. 

.محافظة دهوك شاملة األقضية والنواحي القرى التابعة لها المنطقة االولى:  
 

# 
Description 

 وصف الفقرة

QTY 

 الكمية 

Unit 

 الوحدة

Unit Price USD 

الوحدة بالدوالرسعر   

1 
PVC Door 

 باب بي في سي
1 

m² 

 متر مربع
 

2 
PVC Window 

 شباك  بي في سي
1 

m² 

 متر مربع
 

3 
PVC Partition 

 قاطع بي في سي
1 

m² 

 متر مربع
 

4 
Glass 

 زجاج
1 

m² 

 متر مربع
 

5 
Handrail 

يمحجر حديد  
1 

ML 

 متر طول
 

6 

Close Roof Gap 

 غلق فتحة السقف

A-Wooden frame and corrugated iron sheet 

 هيكل خشبي وصفائح جنكو-أ
1 

m² 

 متر مربع
 

B-Steel frame and sandwich panel 

هيكل حديد مع صفائح الساندويج-ب  
1 

m² 

 متر مربع
 

7 
Plastic sheet for roofs 

مشمع غطاء السقف  
1 

m² 

 متر مربع
 

8 
Water point 

 مأخذ الماء
1 

Piece  

   قطعة
 

9 

Pit 

 حوض التعفين

Excavation 

 الحفريات

1 m³ 

 متر مكعب
 

wall 

 الجدران 

1 m³ 

 متر مكعب
 

10 
Cover for the pit 

 غطاء حوض التعفين

1 Piece  

   قطعة
 

11 
Manhole 

 حوض التفتيش

1 Piece  

   قطعة
 

12 
Portable toilet 

 التواليت المتنقل

1 Piece  

   قطعة
 

13 

Portable Shower 

 الحمام المتنقل

 

 

1 

Piece  

   قطعة
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14 

Handicapped Toilet 

 تواليت لذوي االحتياجات الخاصة

Portable toilet 

 التواليت المتنقل

 

1 
Piece  

   قطعة
 

Concrete Ramp 

 رمبة كونكريتية

1 m² 

متر مربع    
 

Iron handrail 

 محجر حديدي

1 ML 

 متر طول 
 

15 

Upgrade House Toilet 

 التواليت المنزلي

Eastern Basin 

 قاعدة المرافق
1 

Piece  

   قطعة
 

Pipe connection 4” 

أنج 4توصيل االنبوب   

1 ML 

 متر طول  
 

Concrete pad 

 صب  االرضية

1 m² 

مربع متر   
 

16 

Upgrade House Shower 

 الحمام المنزلي

Pipe Connection 4” 

انج 4االنبوبتوصيل   

1 ML 

 متر طول   
 

Concrete pad 

 صب االرضية

1 m² 

مربع  متر  
 

Open Channel 

 القناة المفتوحة

1 ML 

 متر طول   
 

17 

Soak away pit 

 حفرة تصريف المياه

Cylindrical pit 

 الحفرة االسطوانية

1 Piece  

   قطعة
 

Plastic pipe 2” 

انج 2انبوب بالستيكي قياس   

1 ML 

 متر طول
 

18 

Hand wash basin with small tank on top of hand 

wash 

 مغسلة مع خزان صغير فوق المغسلة 

 

1 
Piece  

   قطعة
 

19 
Water tank 

 خزان ماء

1 Piece  

   قطعة
 

20 
Handicapped seat for toilet 

 مقعد لذوي االحتياجات الخاصة للتواليت

1 Piece  

   قطعة
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Zone 2: Ninawa governorate including the districts Hamdania, Talkef, and Mosul with all the related 

subdistricts and villages. 

محافظة نينوى لالقضية حمدانية وتلكيف وموصل شاملة  النواحي والقرى التابعة لها. المنطقة الثانية:  

# 
Description 

 وصف الفقرة

QTY 

 الكمية 

Unit 

 الوحدة

Unit Price USD 

 سعر الوحدة بالدوالر

1 
PVC Door 

 باب بي في سي
1 

m² 

 متر مربع
 

2 
PVC Window 

 شباك  بي في سي
1 

m² 

 متر مربع
 

3 
PVC Partition 

 قاطع بي في سي
1 

m² 

 متر مربع
 

4 
Glass 

 زجاج
1 

m² 

 متر مربع
 

5 
Handrail 

يمحجر حديد  
1 

ML 

 متر طول
 

6 

Close Roof Gap 

 غلق فتحة السقف

A-Wooden frame and corrugated iron sheet 

 هيكل خشبي وصفائح جنكو-أ
1 

m² 

 متر مربع
 

B-Steel frame and sandwich panel 

هيكل حديد مع صفائح الساندويج-ب  
1 

m² 

 متر مربع
 

7 
Plastic sheet for roofs 

مشمع غطاء السقف  
1 

m² 

 متر مربع
 

8 
Water point 

 مأخذ الماء
1 

Piece  

   قطعة
 

9 

Pit 

 حوض التعفين

Excavation 

 الحفريات

1 m³ 

 متر مكعب
 

wall 

 الجدران 

1 m³ 

 متر مكعب
 

10 
Cover for the pit 

 غطاء حوض التعفين

1 Piece  

   قطعة
 

11 
Manhole 

 حوض التفتيش

1 Piece  

   قطعة
 

12 
Portable toilet 

 التواليت المتنقل

1 Piece  

   قطعة
 

13 
Portable Shower 

 الحمام المتنقل

1 Piece  

   قطعة
 

14 

Handicapped Toilet 

 تواليت لذوي االحتياجات الخاصة

Portable toilet 

 التواليت المتنقل

1 Piece  

   قطعة
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Concrete Ramp 

 رمبة كونكريتية

1 m² 

متر مربع    
 

Iron handrail 

 محجر حديدي

1 ML 

 متر طول 
 

15 

Upgrade House Toilet 

 التواليت المنزلي

Eastern Basin 

 قاعدة المرافق
1 

Piece  

   قطعة
 

Pipe connection 4” 

أنج 4توصيل االنبوب   

1 ML 

 متر طول  
 

Concrete pad 

 صب  االرضية

1 m² 

مربع متر   
 

16 

Upgrade House Shower 

 الحمام المنزلي

Pipe Connection 4” 

انج 4توصيل االنبوب  

1 ML 

 متر طول   
 

Concrete pad 

 صب االرضية

1 m² 

مربع  متر  
 

Open Channel 

 القناة المفتوحة

1 ML 

 متر طول   
 

17 

Soak away pit 

 حفرة تصريف المياه

Cylindrical pit 

 الحفرة االسطوانية

1 Piece  

   قطعة
 

Plastic pipe 2” 

انج 2انبوب بالستيكي قياس   

1 ML 

 متر طول
 

18 

Hand wash basin with small tank on top of hand 

wash 

 مغسلة مع خزان صغير فوق المغسلة 

 

1 
Piece  

   قطعة
 

19 
Water tank 

 خزان ماء

1 Piece  

   قطعة
 

20 
Handicapped seat for toilet 

االحتياجات الخاصة للتواليتمقعد لذوي   

1 Piece  

   قطعة
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Filling with foam 

بالرغوة )الفوم(المليء   

Three sections 
 ثالثة مقاطع

Extra partition 

 مقاطع اضافية

Door hinges 
 مفاصل الباب )النرمادة(

Arched or curved 
section 

 اجزاء مقوسة او منحنية

Foam 

 رغوة

Window handle 

 مقبض الشباك

Movable 
window 

 شباك متحرك

Figure -1              1شكل رقم   
Show the door with three sections and sealing with foam 

 يمثل شكل الباب مع ثالثة مقاطع والغلق الفجوات باستخدام الرغوة 

Figure -3               3شكل رقم  
How to make the partitions for Window 

more than 1m x1m with only one 
movable window 

متر مع  1متر × 1تقسيم الشباك للقياسات اكبر من 

 فردة متحركة واحدة 

Figure -2               2شكل رقم  
Window 1m x 1m with movable window 

of 0.5m x 1m 

متر ارتفاع   1متر مع فردة متحركة  1متر ×  1شباك 

متر عرض  0.5×    
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Bars between sections 

 اعمدة بين مقاطع الشبابيك
Window’s Sections 

 مقاطع الشباك 

Curved wall 

 جدار منحني 

 

 

Figure -4           4شكل رقم  
Using vertical PVC bars for the curved wall  
 استخدام اعمدة بين مقاطع الشبابيك للجدران المنحنية 



Annex (1) 
SOW 

RFP# 2752 – Duhok & Ninawa 
 

Page 3 of 16 
 

 

 

 

Figure (No. 5) Glass installation 

( أعمال نصب الزجاج 5  )رقم الشكل   
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Figure (No.6) NORMAL OR STRAIGHT TYPE HANDRAIL SKETCH  

( مخطط توضيحي للمحجر االعتيادي او المستقيم6الشكل )رقم   

2cm x 4cm cross 

sectional areas, 

and 1.5mm 

thickness 

13cm 
Max 

 

Hollow shaft 

2.5 cm 

diameter 

 

Staircase 

7
5

cm
 

0
.7

5
m

 

15cm 

 

15 cm 
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Hollow shaft 

2.5cm 

diameter 

 

15 cm 

7
5

 c
m

 

13cm 
Max 

 

15 cm 

7
5

 c
m

 

9
0

 c
m

 

Figure (No. 7) CURVED OR ROUNDED TYPE HANDRAIL SKETCH  

مخطط توضيحي للمحجر المدور او المنحني( 7الشكل )رقم   

2cm x 4cm cross 

sectional areas, 

and 1.5mm 

thickness 
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Figure (No.8-a) Cover of roof gap (wooden frame with corrugated iron sheet) 

أ( غطاء فتحة السقف )هيكل خشبي و صفائح الجنكو( -8الشكل )رقم    
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Figure (No.8-b) Cover of roof gap (steel frame and sandwich penal) 

( مع صفائح السانويج بنلب( غطاء فتحة السقف )هيكل حديدي - 8الشكل )رقم    
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Figure (No. 9) SINGLE TAP WATER POINT 

( مأخذ ماء 9شكل )رقم   
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Figure (No. 10) The Pit 

( حوض التعفين 10الشكل )رقم    
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 Figure (No. 11.a) Portable toilet & Portable shower 

أ( التواليت والحمام المتنقل   11الشكل )رقم    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sketch – 3 
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Figure (No. 11b) Portable Toilet and Shower 

ب( التواليت والحمام المتنقل 11الشكل )رقم    

                    

 



Annex (1) 
SOW 

RFP# 2752 – Duhok & Ninawa 
 

Page 12 of 16 
 

Figure (No. 12) Portable toilet for handicap 

( تواليت متنقل لذوي االحتياجات الخاصة 12الشكل )رقم    
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Sandwich panel wall  

Metal washer 

12 Cm. length Screw of 12mm size 

Metal stand 

or Clamp 

INSIDE OUTSIDE 

Hand wash basin 

Portable Latrine 

Metal tank of 30Ltr. Size with wall 

supporting clamp refillable with cover 

Water tap 

Plastic hand wash basin 40cm x 55 cm 

without tap to be fixed on the toilet 

from outside 

 Water drainage pipe 1 .5” to be connected to 

the W.C basin from inside or to the septic tank 

directly  

 Figure (No. 13) HANDWASH BASIN 

( مغسلة لغسل االيدي13الشكل )رقم     
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Figure (No. 14) SOAKAWAY PIT 

( حفرة تصريف الماء 14الشكل )رقم    
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Horizontal Water Tanks 

of 1,000 Liters.  With 

water tap 

Movable cover 

for refilling 

Chrome water 

tap 0.5 inch 

0.5 inch thread 

for water supply 

connection 

Figure (No. 15) The water tank 

( خزان الماء 15الشكل )رقم    
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Figure (No. 16) Handicapped seat 

( مقعد لذوي االحتياجات الخاصة 16الشكل )رقم    


