
 

Schedule No. 9 

Technical Specifications / Bill of Quantities 

Tender No: PAH/IRQ/2020/TNDR/001 

 

Name of procurement: works  

Technical description: “Rehabilitation of two boreholes with the installation RO system 
capacity 10M3/H working on the solar system in Hatraa.” 

Country of origin:  

Enclosures:   pages  

 

 

Name and seal of the Company  _______________________  

Address  _________________________________________  

Representative Name:  ______________________________  

Position with the Company:  _________________________  

Place, date:  _______________________________________  

 ________________________________________________  

Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1st Lot: 
 

Name of Project :  Rehabilitation borehole with the installation RO system capacity 10M3/H 

working on the solar system in Al Hatra district 

Name of work's Site :   Tal Abta - Tal Fares Village 

Location: Mosul City 35.976381, 42.579717 

 

 

 

  Item Description Unit Qty. 
Unit Cost 

(USD) 

Total Cost 

(USD) 

  

Construction work 

A1 

Excavate:  
Supply material, tools and manpower to prepare, leveling 

and compaction the natural ground (12*7)m, the price 

including  spray with water and compaction soil to ratio 

90%. All work is done under the supervision of the PAH 

engineer. 
M²            84      

 االعمال الترابية:

(م  8*14تجهيزالمواد والمعدات والعمل الالزمه لتهيئة وتعديل موقع العمل )

ورفع العوائق ان وجدت مع رش بالماء و حدل االرض الطبيعية و  بنسبة 

%. حسب توجيهات المهندس المشرف في منظمة العمل 90حدل مختبري 

 ندي.االنساني البول

A2 

constructing concrete:  

Supply materials, tools and manpower to reinforce concrete 

pouring(SRC) type with dimension (12*7) m  by using a 

reinforced concrete with a thickness of 30 cm with a mix 

ratio of (1:1.5:3) and use Reinforcing bars size 12mm with 

distance 15cm between each two bars with 2 layers. the 

price includes laying of nylon with a thickness of 2mm to 

be placed on the natural ground before casting reinforced 

concrete, the price including supply and installs expansion 

join each 6m and curing with water. All work is done under 

the supervision of the PAH engineer. 

M²            84      



 أألعمال الكونكريتية: 

تجهيزالمواد والمعدات والعمل الالزمه النشاء صبة كونكريتيه مسلحه بابعاد 

(  وباستخدام االسمنت 1:1.5:3سم و نسبة الخلط ) 30(م وسمك  7*12)

المقاوم للرطوبه واالمالح والرمل المغسول والحصى المتدرج وباستخدام 

مسافة بين قضبان حديد التسليح ملم  وبشبكتان و ال 12حديد تسليح قياس 

ملم قبل اعمال 2سم , ويشمل العمل فرش طبقة من نايلون زراعي سمك 15

التسليح والصب أسفل الصبة ويشمل السعر تجهيز وتثبيت فواصل التمدد 

م مع التنضيح المستمر بالماء, وحسب المواصفات الهندسية  6للصبة كل 

 ل االنساني البولندي.وتوجيهات المهندس المشرف في منظمة العم

A3 

Fence: 
Supply materials, tools and manpower to Supply and install 

(B.R.C) fence by using galvanize steel columns with 

(Dia.=3" & high= 2.2m & thickness= 3mm), the steel 

columns must install in reinforcement concrete with depth 

40cm during casting process .The distance  between each 

column and other is 2 m.  

The work including supply and install fence made from 

heavy (B.R.C) with (length =  36m& high=2 m& 

thickness=4mm) 

The price include supply and install outer door (3*2)m 

made from steel section with (4*2)" and covering it with 

(B.R.C) layer. the contractor must make reinforcement 

concrete Column for support a door with Dim. (30*30) cm 

and height= 2.25m also supply & fixing lock with good 

quality on it. All work is done under the supervision of the 

PAH engineer. ML 
                

40  
    

 عمل السياج:

م 2تجهيزالمواد والمعدات والعمل الالزمه لتجهيز وتثبيت سياج  بارتفاع 

ملم و  3انج وسمك  3باستخدام أعمدة من الحديد المغلون مقطع دائري بقطر

عدة العمود الحديدي م على طول السياج وتثبت قا2م توزع كل 2.2بطول 

 سم في الصبة الكونكريتة اثناء عملية الصب. 40على عمق 

م سمك  2مع تجهيز و تثبيت سياج من ال)بي ار سي( المغلون الثقيل ارتفاع  

 م مع التثبيت المحكم بالسياج36ملم وبطول   4

(م  مصنوع من مقاطع 2*3ويشمل العمل تجهيز وتثبيت باب خارجي بابعاد )

ملم الثقيل مع التغليف بالواح    ) البي  4( انج  سمك 2*4لمستطيل )الحديد ا

( سم وبارتفاع 30*30ار سي( مع عمل اعمدة للباب من الكونكريت المسلح )

 م مع تجهيز وتثبيت قفل ذو نوعية جيدة على الباب.2.25

 وحسب توجيهات المهندس المشرف في منظمة العمل االنساني البولندي. 



A3 

Roofing Work:   

Supply materials, tools and manpower to supply and install 

protection sun roof for RO unit with (5*3*3) m by use 

square section steel (3 * 3) "thickness (3.5) mm with 4 

column and rectangular section steel (3 * 1.5)" thickness 

2mm for roof and covering the roof by using corrugated 

galvanized steel sheets with thickness (1mm), the work 

including welding all part of structure and install a 

corrugated galvanized steel sheets on roof of structure by 

using screws and install shade column with reinforcement 

by use inchor bolt that be installed before casting. The 

price includes painting the steel structure with one layer of 

antirust paint then three layers of oil paint and Fill holes 

and voids with foam. According to the instruction of PAH 

engineer. NO. 
                  

1  
    

 عمل سقيفة:

(م 3*3*5باابعاد ) ROتجهيز المواد والمعدات والعمل الالزمة النشاء سقيفة 

ملم لالعمدة عدد  3.5(انج سمك 3*3وذالك باستخدام حديد مقطع مربع قياس)

ملم للسقف مع تغليف السقف  2(انج سمك 1.5*3و حديد مقطع مستطيل ) 4

حام جميع اجزاء الهيكل ملم ويشمل العمل ل1بصفائح الجينكو المغلون سمك 

المعدني للسقيفه وتثبيت الجبنكو بالسقف باستخدام براغي ربط مع تثبيت 

السقيفه بالصبة الكونكريتيه باأستخدام انكر بولت تثبت مسبقا بالصبة 

لكل عامود. وشمل السعر صبغ الهيكل المعدني بطالء  4الكونكريتيه عدد

ث طبقات وسد الفتحات مضاد لالكسده بطبقة واحدة وطالء زيتي بثال

والفراغات بمادة الفوم وحسب توجيهات المهندس المشرف من منظمة العمل 

 االنساني البولندي.

A4 

50AMP Diesel Powered Generator 

supply and installation 50 AMP diesel Powered Generator 

to run the RO system (item no A5) and the submersible 

pump (item no 8) 

- Dependable 16 HP air cooled Durostar OHV engine with 

low oil lamp and shut off; Rated Wattage: 8,000/Surge 

Capacity 10,000 Watts 

- Heavy duty frame with 4 point fully isolated motor 

mounts  

- Full power panel; Oil Warning light, Volt Meter, Circuit 

Breaker and Power Outlets 

- Super quiet exhaust w/built-in spark arrestor. Run time @ 

50% maximum output (hours): 10 

- 240v 50 Amp Heavy Duty Outlet 

The work includes installation, connection and operation 

with all materials such as cable, connections ... etc. 

NO.              1      



  50AMPمولدات ديزل 

يعمل بالديزل لتشغيل نظام  AMP 50توريد وتركيب مولد كهربائي قدرة 

RO ( البند رقمA5)  ( المواصفات:8والمضخة الغاطسة )البند رقم 

حصانًا مع حساس  16المبرد بالهواء بقدرة  Durostar OHVمحرك  -

 يت مع اطفاء المولد في حال قلة كمية الزيد.ومصباح كمية ز

 واط 10،000سعة  Surge/  8،000القوة الكهربائية المقدرة:  -

لوحة الطاقة الكاملة: ضوء تحذير الزيت، متر فولت، قواطع دوائر ومنافذ  -

 الطاقة

٪ أقصى 50كاتم عدم اصدار الصوت والمدمج في شرارة. وقت التشغيل:  -

 10ناتج )ساعة(: 

 أمبير 50فولت  240 -

يشمل العمل التثبيت والتوصيالت والتشغيل مع جميع المواد مثل الكابالت 

 والوصالت ... إلخ.

  

Stainless Steel storage tank 1000l 
Supply and install Stainless Steel storage tank for the fuel 

of the generator with capacity 1000 liter, the thickness of 

the plate should be not less than 6mm, the price includes all 

materials and items to connecting the tank to the generator. 
No.              1      

 لتر 1000خزان وقود سعة 

لتر،  1000تجهيز وتركيب خزان وقود ستانلس ستيل لوقود المولد بسعة 

مم، ويشمل السعر جميع المواد والمواد  6يقل سمك اللوحة عن ويجب أال 

 لتوصيل الخزان بالمولد.

  

Iron stand to support storage tank 1000L  
supply and install Iron stand to support vertical water tank 

1000L length 110CM x width 110CM x Height 80CM 

Iron plat thickness 2MM on top and square iron sections 

4x4 inch, thickness 2mm, painted with anti-rust paint 

No.              1      

 1000Lقاعدة حديد لدعم خزان 

لتر من مادة الحديد طول  1000تجهيز وتركيب قاعدة لخزان الوقود سعة 

 سم 80االرتفاع × سم  110العرض × سم  110

مم، مطلية بطالء مضاد  2بوصة، السماكة  4x4يد مقاطع مربعة نوع الحد

 للصدأ



A5 

RO system 3,000 liters/hour: 
Supplying, installing, operating and testing a reverse osmosis 

(RO) system, in a water environment up to (TDS = 2600) 

capacity 3,000 liters/hour, Description: 

- low capacity 3 m3/h 

- Membrane elements Dow Filmtec™ XLE-440 3 pcs 

- Electrical specifications 400V, 50Hz 

- Pump power 4 kW 

- Inlet pressure of water 2-4 bar 

- Operating pressure 7-10 bar 

- Maximum pressure 14 bar 

- Influent flow rate during service 4- 5 m3/h 

- Influent flow rate during rinse 8-10 m3/h 

- Connection port sizes: feed water DN40, permeate DN25, 

concentrate DN40 

- Feedwater requirements: 

— Total Dissolved Solids (TDS) < 3000 mg/L (ppm) 

— Hardness < 150 mg/L CaCO3 (ppm CaCO3) 

— Iron < 0.1 mg/L (ppm) 

— Manganese < 0.05 mg/L (ppm) 

— Hydrogen Sulfide  

— Silica < 20 mg/L (ppm) 

— Chlorine < 0.1 mg/L (ppm) 

— Silt Density Index < 5 

The price includes all tools and equipment needed for installation 

and connection between the submersible pump and water tanks 

such as the power cable, pipe fittings, valve, water pipes ... etc. 

NO. 
                  

1  
    

A6 

Water Tank 10,000 liters: 

Supply and installation of HDPE water tank with a capacity 

of 10,000 liters (4 layers) of good quality with all the 

necessary connection, installation, floats, lock valves, and 

equipment requirements to be the tank connected one 

before and second after the RO system. With a steel base of 

the tank height of 1.5 m and depending on the area of the 

tank. This is done using a square section of iron measuring 

(5 * 5) inch thickness of not less than 6 mm. The price 

included dyeing the metal frame with a single-layer 

antioxidant coating and three-layer oil paint. 

All work is done under the supervision of the PAH 

engineer. 

NO. 
                  

1  
    



 لتر: 10,000خزانن ماء سعة 

طبقات( مع كل ما  4لتر ) 10,000بسعة  HDPEتجهيز وتركيب خزان مياه 

يلزم من توصيل ، تثبيت ، عوامات ، وصمامات قفل ، ومتطلبات التجهيزات 

لتكون الخزان المتصل بمنظومة مياه التصفية وكافة متطلبات )خزان قبل 

 لية وخزان بعد منظومة التحلية(منظومة التح

م وحسب مساحة الخزان 1.5مع عمل قاعدة من الفوالذ للخزان بارتفاع 

ملم.  6(انج سمك اليقل عن 5*5.وذالك باستخدام حديد مقطع مربع قياس)

وشمل السعر صبغ القاعدة بطالء مضاد لالكسده بطبقة واحدة وطالء زيتي 

مشرف في منظمة العمل االنساني بثالث طبقات. حسب توجيهات المهندس ال

 البولندي.

A7 

Water Tank 5,000 liters: 

Supply and installation of HDPE water tank with a capacity 

of 5,000 liters (4 layers) and according to the specification 

of the European Union, with all the necessary connection, 

installation, floats, lock valves, and equipment 

requirements to be the tank connected water tank after RO 

unit by using water pump and all requirements 

With a steel base for the tank at a height of 1m and 

depending on the area of the tank and connected between 

the tanks by using PPR pipe D= 1 inch and th distance 

10m, linking the faucet 1 inch and linking by a hose of 

steel containing 6 taps 1/4 inch and prepare the place well 

with Supplying materials, With a steel base of the tank 

height of 1.5 m and depending on the area of the tank. This 

is done using a square section of iron measuring (5 * 5) 

inch thickness of not less than 6 mm. The price included 

dyeing the metal frame with a single-layer antioxidant 

coating and three-layer oil paint. 

All work is done under the supervision of the PAH 

engineer 

NO. 
                  

4  
    



 لتر: 5,000خزانن ماء سعة 

طبقات( حسب  4لتر ) 5,000بسعة  HDPEتجهيز وتركيب خزان مياه 

مواصفات االتحاد الوربي مع شهادة المنشأ توفير كل ما يلزم من توصيل ، 

متطلبات التجهيزات لتكون الخزان تثبيت ، عوامات ، وصمامات قفل ، و

المتصل بخزان التجميع بعد منظومة التحلية بواسطو مضخة ماء وتكون 

 2انج وبمسافة  1بقطر   PPRالخزانات متصلة مع بعضها بواسطة انبايب 

 متر.

.م وحسب مساحة الخزان. القاعدة 1مع عمل قاعدة من الفوالذ للخزان بارتفاع 

م وحسب مساحة الخزان .وذالك باستخدام 1.5ع من الفوالذ للخزان بارتفا

ملم. وشمل السعر صبغ  6(انج سمك اليقل عن 5*5حديد مقطع مربع قياس)

القاعدة وشمل السعر صبغ الهيكل المعدني بطالء مضاد لالكسده بطبقة واحدة 

وطالء زيتي بثالث طبقات. حسب توجيهات المهندس المشرف في منظمة 

 .العمل االنساني البولندي

A8 

submersible pump: 

 Supply, install, operate and test a submersible pump with 

origin certificate. H=71M, 9.2KW, 12.5HP, Q=10,000 

liters/hour. Casing made of cast iron, shaft and impeller 

made of stainless steel, The work includes supply and 

connecting the cables (made from cooper) (2*10mm2) & 

lengh 70m from the control board to the pump. And supply 

and fixing pipe 2", lenght 70m and all the requirements to 

conecte bettwen sumbersible pump and the main water 

tank of capacity 10,000liters before RO unit. All work is 

done under the supervision of the PAH engineer. 

NO. 
                  

1  
    

 مضخة غاطسة:

 ,H=71M, 9.2KWتجهيز ونصب وتشغيل  واختبار مضخات غاطسة 

12.5HP, Q=10,000 liters/hour مع شهادة منشأ أصلية 

الغالف مصنوع من الحديد الزهر، ناقل الحركة )شفت( والبشارة مصنوعة 

من الفوالذ المقاوم للصدأ،ويشمل السعر تجهيز و ربط كيبالت الكهربائية 

متر الخاصة بتشغيل المضخة من لوحة التحكم  60بطول  (2ملم 16*4)

متر للربط بين  70انج وطول  2وتجهيز وربط انبوب حديد مغلون بقطر 

لتر قبل منظومة التحلية  مع  10,000المضخة وخزان الماء الرئيسي سعة 

توفير جميع المستلزمات الضروريه لتنصيب وتشغيل المضخة بطريقة منظمة 

 لمهندس المشرف في منظمة العمل االنساني البولندي.وفقا لتعليمات ا



A9 

Water pump:  
Supply and install a new water pump 0.75HP, H=20m, 

Q=1.5 liter/Second, and connected between water tank of 

capacity 10,000 liter after RO unit and water tank of 

capacity 5,000 liters by using PPR D=1 inch with length 

6m the price includes casting concrete base 10 cm 

thickness by using Ordinary Portland Cement (1:2:4) with 

dimension (60*60) cm then installed on the base. power 

not less than 0.55 KW with all necessary connection (with 

all necessary PPR in \ out pipes fittings, valves, padlock), 

the work includes remove old wires then install new wires 

2*1.5 mm2 length 20 m , the pump and its electrical parts 

must be protected from the outside humidity and must 

contain a circuit breaker 13 Amp and metallic protection 

box with painting it and install lock on it , the price 

includes all. All materials work must be approved by PAH 

engineer. 
NO. 

                  
1  

    

 ماطور ماء:

 H = 20m )  ،Q = 1.5حصان  0.75تجهيز وتركيب مضخة مياه جديدة 

L/Sec   لتر بعد منظومة التحلية  10,000( , يتم ربطها بين الخزان  بسعة

متر.  6انج وبطول  1بقطر  PPRلتر بواسطة انابيب  5,000وخزان  بسعة 

سم بأستخدام اسمنت بورتالند  10السعر يشمل صب قاعدة خرسانية سمك 

, ( سم ومن ثم تثبيت الماطور على القاعدة60*60( بأبعاد ) 4:2:1العادي ) 

كيلوواط ) مع كل االحتياجات الالزمة من األنابيب  0.55والقدرة ال تقل عن 

PPR  الواردة والصادرة ، والتجهيزات، والصمامات، وقفل (, يشمل العمل

م, يجب حماية  20طول  2مم 1.5*2ازالة األساك القديمة وربط اسالك جديدة 

ن تحتوي على المضخة والقاطع الكهربائي من الرطوبة الخارجية ويجب أ

امبير و صندوق حماية حديدي  مناسب لحجم مضخة الماء  13قاطع الدائرة 

مع الطالء وتثبيت قفل محكم عليه , السعر يشمل جميع الملحقات مع تجهيز 

متروحسب توجيهات  50انج وطول  0.5خرطوم ماء بالستيكي  بقطر 

 مهندس منظمة العمل االنساني البولندي.  



A10 

Iron Handrail for the Disabled: 

Supply materials, tools and manpower to install Iron 

Handrail for disabled of demission for both sides (right and 

left) , with length One meter, high from ground 0.8 meter 

and distance between one and another, One meter. using a 

square section measuring (3*3) inch with thickness 2 mm 

for columns (25 cm is the distance between column and 

another), and rectangular section of iron (3*1.5) inch with 

thickness 1.5 mm (for the handle), The work includes 

install columns in ground by pouring concrete,mix ratio 

(1:2:4), thickness not less than 20 cm, fixing and welding 

all parts of the metal structure of the Handrail using 

welding, painting the steel structure with two layer of 

antirust paint then three layers of oily paint . All works is 

done under the supervision of PAH engineer. ML 
                  

2  
    

 :محجل حديد للمعاقين

تجهيز المواد واألدوات والقوى العاملة لتثبيت المحجل الحديدي للمعاقين من 

 0.8كال الجانبين )اليمين واليسار( ، بطول متر واحد ، مرتفع من األرض 

*  3متر والمسافة بين واحد وآخر ، متر واحد. باستخدام مقطع مربع بقياس )

سم هي المسافة بين العمود وآخر( ،  25مم لألعمدة ) 2( بوصة بسماكة 3

ملم )للمقبض( ،  1.5( بوصة بسماكة 1.5*  3وقسم مستطيل من الحديد )

يشمل العمل تركيب أعمدة في األرض من خالل صب الخرسانة ، نسبة 

سم ، تثبيت ولحام جميع أجزاء  20( ، سمك ال يقل عن 4: 2: 1الخليط )

اللحام ، طالء الهيكل الصلب بطبقتين من الهيكل المعدني للدرابزين باستخدام 

الطالء مانع االصدأ ثم ثالث طبقات من الطالء الدهني. جميع األعمال تتم 

 تحت إشراف مهندس منظمة العمل االنساني البولندي.

A11 

Electrical Lamp: 

Supply matrial, tools and manpower to install electrical 

lamp for station yard by using lamp size 100watt the price 

including all cables of coper (2.5 *2)mm with length 5 m & 

plug switch .. etc that necessary to complete the works. All 

work is done under the supervision of the PAH engineer. 

NO. 
                  

2  
    

 ربائية:انارة كه

تجهيز المواد والعمل على ربط وتاسيس اناره كهربائية لفناء المحطة باستخدام 

واط  ويشمل العمل جميع االسالك الضرورية 100بالجكتور كهربائي حجم 

وبطول   2( ملم2.5* 2من تجهيز وتاسيس كيبل كهربائي من النحاس قياس )

ع المتطلبات الكمال متر مع نقاط المآخذ الخاص بتشغيل البالجكتور وجمي5

العمل بشكل تام و حسب توجيهات المهندس المشرف في منظمة العمل 

 االنساني البولندي.



Subtotal B (including VAT and all taxes)     

B 

Visibility 

B1 

Visibility: 

supplyand install a visibility signboard with dimensions of 

(1.2 Length x 0.8 Width) m, on Signboard (sticker on 

aluminum composite panel), with steel frame and Iron 

stand the work includes all machines, workers, equipment, 

tools, accessories, etc.All work is done under the 

supervision of the PAH engineer. 
No. 1                    

 الفتة المشروع:

العرض( م على الفتة )ملصق  0.8× طول  1.2تجهيز ونصب الفتة بأبعاد )

على لوحة األلومنيوم المركب(، مع إطار من الحديد الصلب مع ستاند من 

الحديد الصلب ويشمل العمل والسعر كافة اآلالت والمعدات واألدوات 

مهندس منظمة العمل والملحقات ... إلخ. لغرض إنجاز العمل وفقا لتعليمات 

 االنساني البولندي.

Subtotal A (including VAT and all taxes)  

C 

Training 

C1 

Provide training for DoW employees (operators and 

Maintenance staff) who are responsible for the operation 

and maintenance of the borehole, on how to operate, 

maintain and change filters for the RO system, as well as 

on how to operation and Maintenance the boreholes. No. 1                    

توفير التدريب لموظفي دائرة الماء )المشغلين وموظفي الصيانة( المسؤولين 

حول كيفية تشغيل وصيانة وتغيير المرشحات عن تشغيل وصيانة االبار، 

 ، وكذلك حول كيفية تشغيل وصيانة اآلبار. ROلنظام 

Subtotal A (including VAT and all taxes)  

        

# DESCRIPTION 
PRICE 

(USD) 

A Construction work  

B Visibility  

C Training   

TOTAL AMOUNT  

The duration Working Days   

 

 

End of Lot 1 



2nd Lot: 
 

Name of Project :  Rehabilitation borehole with the installation RO system capacity 10M3/H 

working on the solar system in Al Hater district 

Name of work's Site :   Tal Abta- Ashwa Village 

Location: Mosul City - 36.007309, 42.348139 

 

 

  Item Description Unit Qty. 
Unit Cost 

(USD) 

Total Cost 

(USD) 

  

Construction work 

A1 

Excavate:  
Supply material, tools and manpower to prepare, leveling 

and compaction the natural ground (12*7)m, the price 

including  spray with water and compaction soil to ratio 

90%. All work is done under the supervision of the PAH 

engineer. 
M²            84      

 االعمال الترابية:

(م  8*14تجهيزالمواد والمعدات والعمل الالزمه لتهيئة وتعديل موقع العمل )

اء و حدل االرض الطبيعية و  بنسبة ورفع العوائق ان وجدت مع رش بالم

%. حسب توجيهات المهندس المشرف في منظمة العمل 90حدل مختبري 

 االنساني البولندي.

A2 

constructing concrete:  

Supply materials, tools and manpower to reinforce concrete 

pouring(SRC) type with dimension (12*7) m  by using a 

reinforced concrete with a thickness of 30 cm with a mix 

ratio of (1:1.5:3) and use Reinforcing bars size 12mm with 

distance 15cm between each two bars with 2 layers. the 

price includes laying of nylon with a thickness of 2mm to 

be placed  on the natural ground before casting reinforced 

concrete, the price including supply and installs expansion 

join each 6m and curing with water. All work is done under 

the supervision of the PAH engineer. 

M²            84      



 أألعمال الكونكريتية: 

تجهيزالمواد والمعدات والعمل الالزمه النشاء صبة كونكريتيه مسلحه بابعاد 

(  وباستخدام االسمنت 1:1.5:3سم و نسبة الخلط ) 30(م وسمك  7*12)

المقاوم للرطوبه واالمالح والرمل المغسول والحصى المتدرج وباستخدام 

مسافة بين قضبان حديد التسليح ملم  وبشبكتان و ال 12حديد تسليح قياس 

ملم قبل اعمال 2سم , ويشمل العمل فرش طبقة من نايلون زراعي سمك 15

التسليح والصب أسفل الصبة ويشمل السعر تجهيز وتثبيت فواصل التمدد 

م مع التنضيح المستمر بالماء, وحسب المواصفات الهندسية  6للصبة كل 

 ل االنساني البولندي.وتوجيهات المهندس المشرف في منظمة العم

A3 

Fence: 
Supply materials, tools and manpower to Supply and install 

(B.R.C) fence by using galvanize steel columns with 

(Dia.=3" & high= 2.2m & thickness= 3mm), the steel 

columns must install in reinforcement concrete with depth 

40cm during casting process .The distance  between each 

column and other is 2 m.  

The work including supply and install fence made from 

heavy (B.R.C) with (length =  36m& high=2 m& 

thickness=4mm) 

The price include supply and install outer door (3*2)m 

made from steel section with (4*2)" and covering it with 

(B.R.C) layer. the contractor must make reinforcement 

concrete Column for support a door with Dim. (30*30) cm 

and height= 2.25m also supply & fixing lock with good 

quality on it. All work is done under the supervision of the 

PAH engineer. ML 
                

40  
    

 عمل السياج:

م 2تجهيزالمواد والمعدات والعمل الالزمه لتجهيز وتثبيت سياج  بارتفاع 

ملم و  3انج وسمك  3باستخدام أعمدة من الحديد المغلون مقطع دائري بقطر

اعدة العمود الحديدي م على طول السياج وتثبت ق2م توزع كل 2.2بطول 

 سم في الصبة الكونكريتة اثناء عملية الصب. 40على عمق 

م سمك  2مع تجهيز و تثبيت سياج من ال)بي ار سي( المغلون الثقيل ارتفاع  

 م مع التثبيت المحكم بالسياج36ملم وبطول   4

(م  مصنوع من مقاطع 2*3عاد )ويشمل العمل تجهيز وتثبيت باب خارجي باب

ملم الثقيل مع التغليف بالواح    ) البي  4( انج  سمك 2*4الحديد المستطيل )

( سم وبارتفاع 30*30ار سي( مع عمل اعمدة للباب من الكونكريت المسلح )

 م مع تجهيز وتثبيت قفل ذو نوعية جيدة على الباب.2.25

 عمل االنساني البولندي.وحسب توجيهات المهندس المشرف في منظمة ال 



A4 

Roofing Work:   

Supply materials, tools and manpower to supply and install 

protection sun roof for RO unit with (5*3*3) m by use 

square section steel (3 * 3) "thickness (3.5) mm with 4 

column and rectangular section steel (3 * 1.5)" thickness 

2mm for roof and covering the roof by using corrugated 

galvanized steel sheets with thickness (1mm), the work 

including welding all part of structure and install a 

corrugated galvanized steel sheets on roof of structure by 

using screws and install shade column with reinforcement 

by use inchor bolt that be installed before casting. The 

price includes painting the steel structure with one layer of 

antirust paint then three layers of oil paint and Fill holes 

and voids with foam. According to the instruction of PAH 

engineer. NO. 
                  

1  
    

 عمل سقيفة:

(م 3*3*5باابعاد ) ROتجهيز المواد والمعدات والعمل الالزمة النشاء سقيفة 

ملم لالعمدة عدد  3.5(انج سمك 3*3وذالك باستخدام حديد مقطع مربع قياس)

للسقف مع تغليف السقف ملم  2(انج سمك 1.5*3و حديد مقطع مستطيل ) 4

ملم ويشمل العمل لحام جميع اجزاء الهيكل 1بصفائح الجينكو المغلون سمك 

المعدني للسقيفه وتثبيت الجبنكو بالسقف باستخدام براغي ربط مع تثبيت 

السقيفه بالصبة الكونكريتيه باأستخدام انكر بولت تثبت مسبقا بالصبة 

ر صبغ الهيكل المعدني بطالء لكل عامود. وشمل السع 4الكونكريتيه عدد

مضاد لالكسده بطبقة واحدة وطالء زيتي بثالث طبقات وسد الفتحات 

والفراغات بمادة الفوم وحسب توجيهات المهندس المشرف من منظمة العمل 

 االنساني البولندي.

A5 

50AMP Diesel Powered Generator 

supply and installation 50 AMP diesel Powered Generator 

to run the RO system (item no A5) and the submersible 

pump (item no A11) 

- Dependable 16 HP air cooled Durostar OHV engine with 

low oil lamp and shut off; Rated Wattage: 8,000/Surge 

Capacity 10,000 Watts 

- Heavy duty frame with 4 point fully isolated motor 

mounts  

- Full power panel; Oil Warning light, Volt Meter, Circuit 

Breaker and Power Outlets 

- Super quiet exhaust w/built-in spark arrestor. Run time @ 

50% maximum output (hours): 10 

- 240v 50 Amp Heavy Duty Outlet 

The work includes installation, connection and operation 

with all materials such as cable, connections ... etc. 

NO.              1      



  50AMPمولدات ديزل 

يعمل بالديزل لتشغيل نظام  AMP 50توريد وتركيب مولد كهربائي قدرة 

RO ( البند رقمA5)  ( المواصفات:8والمضخة الغاطسة )البند رقم 

حصانًا مع حساس  16المبرد بالهواء بقدرة  Durostar OHVرك مح -

 ومصباح كمية زيت مع اطفاء المولد في حال قلة كمية الزيد.

 واط 10،000سعة  Surge/  8،000القوة الكهربائية المقدرة:  -

لوحة الطاقة الكاملة: ضوء تحذير الزيت، متر فولت، قواطع دوائر ومنافذ  -

 الطاقة

٪ أقصى 50دار الصوت والمدمج في شرارة. وقت التشغيل: كاتم عدم اص -

 10ناتج )ساعة(: 

 أمبير 50فولت  240 -

يشمل العمل التثبيت والتوصيالت والتشغيل مع جميع المواد مثل الكابالت 

 والوصالت ... إلخ.

A6 

Stainless Steel storage tank 1000l 
Supply and install Stainless Steel storage tank for the fuel 

of the generator with capacity 1000 liter, the thickness of 

the plate should be not less than 6mm, the price includes all 

materials and items to connecting the tank to the generator. 
No.              1      

 لتر 1000خزان وقود سعة 

لتر،  1000يز وتركيب خزان وقود ستانلس ستيل لوقود المولد بسعة تجه

مم، ويشمل السعر جميع المواد والمواد  6ويجب أال يقل سمك اللوحة عن 

 لتوصيل الخزان بالمولد.

A7 

Iron stand to support storage tank 1000L  
supply and install Iron stand to support vertical water tank 

1000L length 110CM x width 110CM x Height 80CM 

Iron plat thickness 2MM on top and square iron sections 

4x4 inch, thickness 2mm, painted with anti-rust paint 

No.              1      

 1000Lقاعدة حديد لدعم خزان 

لتر من مادة الحديد طول  1000تجهيز وتركيب قاعدة لخزان الوقود سعة 

 سم 80االرتفاع × سم  110العرض × سم  110

مم، مطلية بطالء مضاد  2بوصة، السماكة  4x4نوع الحديد مقاطع مربعة 

 للصدأ



A8 

RO system 3,000 liters/hour: 
Supplying, installing, operating and testing a reverse osmosis 

(RO) system, in a water environment up to (TDS = 2600) 

capacity 3,000 liters/hour, Description: 

- low capacity 3 m3/h 

- Membrane elements Dow Filmtec™ XLE-440 3 pcs 

- Electrical specifications 400V, 50Hz 

- Pump power 4 kW 

- Inlet pressure of water 2-4 bar 

- Operating pressure 7-10 bar 

- Maximum pressure 14 bar 

- Influent flow rate during service 4- 5 m3/h 

- Influent flow rate during rinse 8-10 m3/h 

- Connection port sizes: feed water DN40, permeate DN25, 

concentrate DN40 

- Feedwater requirements: 

— Total Dissolved Solids (TDS) < 3000 mg/L (ppm) 

— Hardness < 150 mg/L CaCO3 (ppm CaCO3) 

— Iron < 0.1 mg/L (ppm) 

— Manganese < 0.05 mg/L (ppm) 

— Hydrogen Sulfide  

— Silica < 20 mg/L (ppm) 

— Chlorine < 0.1 mg/L (ppm) 

— Silt Density Index < 5 

The price includes all tools and equipment needed for installation 

and connection between the submersible pump and water tanks 

such as the power cable, pipe fittings, valve, water pipes ... etc. 

NO. 
                  

1  
    

A9 

Water Tank 10,000 liters: 

Supply and installation of HDPE water tank with a capacity 

of 10,000 liters (4 layers) of good quality with all the 

necessary connection, installation, floats, lock valves, and 

equipment requirements to be the tank connected one befor 

and second after the RO system. With a steel base of the 

tank height of 1.5 m and depending on the area of the tank. 

This is done using a square section of iron measuring (5 * 

5) inch thickness of not less than 6 mm. The price included 

dyeing the metal frame with a single-layer antioxidant 

coating and three-layer oil paint. 

All work is done under the supervision of the PAH 

engineer. 

NO. 
                  

1  
    



 لتر: 10,000خزانن ماء سعة 

طبقات( مع كل ما  4لتر ) 10,000بسعة  HDPEتجهيز وتركيب خزان مياه 

يلزم من توصيل ، تثبيت ، عوامات ، وصمامات قفل ، ومتطلبات التجهيزات 

لخزان المتصل بمنظومة مياه التصفية وكافة متطلبات )خزان قبل لتكون ا

 منظومة التحلية وخزان بعد منظومة التحلية(

م وحسب مساحة الخزان 1.5مع عمل قاعدة من الفوالذ للخزان بارتفاع 

ملم.  6(انج سمك اليقل عن 5*5.وذالك باستخدام حديد مقطع مربع قياس)

اد لالكسده بطبقة واحدة وطالء زيتي وشمل السعر صبغ القاعدة بطالء مض

بثالث طبقات. حسب توجيهات المهندس المشرف في منظمة العمل االنساني 

 البولندي.

A10 

Water Tank 5,000 liters: 

Supply and installation of HDPE water tank with a capacity 

of 5,000 liters (4 layers) and according to the specification 

of the European Union, with all the necessary connection, 

installation, floats, lock valves, and equipment 

requirements to be the tank connected water tank after RO 

unit by using water pump and all requirements 

With a steel base for the tank at a height of 1m and 

depending on the area of the tank and connected between 

the tanks by using PPR pipe D= 1 inch and th distance 

10m, linking the faucet 1 inch and linking by a hose of 

steel containing 6 taps 1/4 inch and prepare the place well 

with Supplying materials, With a steel base of the tank 

height of 1.5 m and depending on the area of the tank. This 

is done using a square section of iron measuring (5 * 5) 

inch thickness of not less than 6 mm. The price included 

dyeing the metal frame with a single-layer antioxidant 

coating and three-layer oil paint. 

All work is done under the supervision of the PAH 

engineer 

NO. 
                  

4  
    



 لتر: 5,000خزانن ماء سعة 

طبقات( حسب  4لتر ) 5,000بسعة  HDPEتجهيز وتركيب خزان مياه 

دة المنشأ توفير كل ما يلزم من توصيل ، مواصفات االتحاد الوربي مع شها

تثبيت ، عوامات ، وصمامات قفل ، ومتطلبات التجهيزات لتكون الخزان 

المتصل بخزان التجميع بعد منظومة التحلية بواسطو مضخة ماء وتكون 

 2انج وبمسافة  1بقطر   PPRالخزانات متصلة مع بعضها بواسطة انبايب 

 متر.

.م وحسب مساحة الخزان. القاعدة 1للخزان بارتفاع مع عمل قاعدة من الفوالذ 

م وحسب مساحة الخزان .وذالك باستخدام 1.5من الفوالذ للخزان بارتفاع 

ملم. وشمل السعر صبغ  6(انج سمك اليقل عن 5*5حديد مقطع مربع قياس)

القاعدة وشمل السعر صبغ الهيكل المعدني بطالء مضاد لالكسده بطبقة واحدة 

الث طبقات. حسب توجيهات المهندس المشرف في منظمة وطالء زيتي بث

 العمل االنساني البولندي.

A11 

submersible pump: 

 Supply, install, operate and test a submersible pump with 

origin certificate. H=71M, 9.2KW, 12.5HP, Q=10,000 

liters/hour. Casing made of cast iron, shaft and impeller 

made of stainless steel, the work includes supply and 

connecting the cables (made from cooper) (2*10mm2) & 

length 70m from the control board to the pump. And 

supply and fixing pipe 2", length 70m and all the 

requirements to connected between submersible pump and 

the main water tank of capacity 10,000liters before RO 

unit. All work is done under the supervision of the PAH 

engineer. 
NO. 

                  
1  

    

 مضخة غاطسة:

 ,H=71M, 9.2KWتجهيز ونصب وتشغيل  واختبار مضخات غاطسة 

12.5HP, Q=10,000 liters/hour مع شهادة منشأ أصلية 

الغالف مصنوع من الحديد الزهر، ناقل الحركة )شفت( والبشارة مصنوعة 

من الفوالذ المقاوم للصدأ،ويشمل السعر تجهيز و ربط كيبالت الكهربائية 

متر الخاصة بتشغيل المضخة من لوحة التحكم  60( بطول 2ملم 16*4)

متر للربط بين  70ج وطول ان 2وتجهيز وربط انبوب حديد مغلون بقطر 

لتر قبل منظومة التحلية  مع  10,000المضخة وخزان الماء الرئيسي سعة 

توفير جميع المستلزمات الضروريه لتنصيب وتشغيل المضخة بطريقة منظمة 

 وفقا لتعليمات المهندس المشرف في منظمة العمل االنساني البولندي.



A12 

Water pump:  
Supply and install a new water pump 0.75HP, H=20m, 

Q=1.5 liter/Second, and connected between water tank of 

capacity 10,000 liter after RO unit and water tank of 

capacity 5,000 liters by using PPR D=1 inch with length 

6m the price includes casting concrete base 10 cm 

thickness by using Ordinary Portland Cement (1:2:4) with 

dimension (60*60) cm then installed on the base. power 

not less than 0.55 KW with all necessary connection (with 

all necessary PPR in \ out pipes fittings, valves, padlock), 

the work includes remove old wires then install new wires 

2*1.5 mm2 length 20 m , the pump and its electrical parts 

must be protected from the outside humidity and must 

contain a circuit breaker 13 Amp and metallic protection 

box with painting it and install lock on it , the price 

includes all. All materials work must be approved by PAH 

engineer. 
NO. 

                  
1  

    

 ماطور ماء:

 H = 20m )  ،Q = 1.5حصان  0.75تجهيز وتركيب مضخة مياه جديدة 

L/Sec   لتر بعد منظومة التحلية  10,000( , يتم ربطها بين الخزان  بسعة

متر.  6انج وبطول  1بقطر  PPRواسطة انابيب لتر ب 5,000وخزان  بسعة 

سم بأستخدام اسمنت بورتالند  10السعر يشمل صب قاعدة خرسانية سمك 

( سم ومن ثم تثبيت الماطور على القاعدة, 60*60( بأبعاد ) 4:2:1العادي ) 

كيلوواط ) مع كل االحتياجات الالزمة من األنابيب  0.55والقدرة ال تقل عن 

PPR لصادرة ، والتجهيزات، والصمامات، وقفل (, يشمل العمل الواردة وا

م, يجب حماية  20طول  2مم 1.5*2ازالة األساك القديمة وربط اسالك جديدة 

المضخة والقاطع الكهربائي من الرطوبة الخارجية ويجب أن تحتوي على 

امبير و صندوق حماية حديدي  مناسب لحجم مضخة الماء  13قاطع الدائرة 

وتثبيت قفل محكم عليه , السعر يشمل جميع الملحقات مع تجهيز  مع الطالء

متروحسب توجيهات  50انج وطول  0.5خرطوم ماء بالستيكي  بقطر 

 مهندس منظمة العمل االنساني البولندي.  



A13 

Iron Handrail for the Disabled: 

Supply materials, tools and manpower to install Iron 

Handrail for disabled of demission for both sides (right and 

left) , with length One meter, high from ground 0.8 meter 

and distance between one and another, One meter. using a 

square section measuring (3*3) inch with thickness 2 mm 

for columns (25 cm is the distance between column and 

another), and rectangular section of iron (3*1.5) inch with 

thickness 1.5 mm (for the handle), The work includes 

install columns in ground by pouring concrete, mix ratio 

(1:2:4), thickness not less than 20 cm, fixing and welding 

all parts of the metal structure of the Handrail using 

welding, painting the steel structure with two layer of 

antirust paint then three layers of oily paint . All works is 

done under the supervision of PAH engineer. ML 
                  

2  
    

 :عاقينمحجل حديد للم

تجهيز المواد واألدوات والقوى العاملة لتثبيت المحجل الحديدي للمعاقين من 

 0.8كال الجانبين )اليمين واليسار( ، بطول متر واحد ، مرتفع من األرض 

*  3متر والمسافة بين واحد وآخر ، متر واحد. باستخدام مقطع مربع بقياس )

افة بين العمود وآخر( ، سم هي المس 25مم لألعمدة ) 2( بوصة بسماكة 3

ملم )للمقبض( ،  1.5( بوصة بسماكة 1.5*  3وقسم مستطيل من الحديد )

يشمل العمل تركيب أعمدة في األرض من خالل صب الخرسانة ، نسبة 

سم ، تثبيت ولحام جميع أجزاء  20( ، سمك ال يقل عن 4: 2: 1الخليط )

الهيكل الصلب بطبقتين من  الهيكل المعدني للدرابزين باستخدام اللحام ، طالء

الطالء مانع االصدأ ثم ثالث طبقات من الطالء الدهني. جميع األعمال تتم 

 تحت إشراف مهندس منظمة العمل االنساني البولندي.

A14 

Electrical Lamp: 

Supply matrial, tools and manpower to install electrical 

lamp for station yard by using lamp size 100watt the price 

including all cables of coper (2.5 *2)mm with length 5 m & 

plug switch .. etc that necessary to complete the works. All 

work is done under the supervision of the PAH engineer. 

NO. 
                  

2  
    

 انارة كهربائية:

المواد والعمل على ربط وتاسيس اناره كهربائية لفناء المحطة باستخدام  تجهيز

واط  ويشمل العمل جميع االسالك الضرورية 100بالجكتور كهربائي حجم 

وبطول   2( ملم2.5* 2من تجهيز وتاسيس كيبل كهربائي من النحاس قياس )

كمال متر مع نقاط المآخذ الخاص بتشغيل البالجكتور وجميع المتطلبات ال5

العمل بشكل تام و حسب توجيهات المهندس المشرف في منظمة العمل 

 االنساني البولندي.



Subtotal B (including VAT and all taxes)                   -    

B 

Visibility 

B1 

Visibility: 

supply and install a visibility signboard with dimensions of 

(1.2 Length x 0.8 Width) m, on Signboard (sticker on 

aluminum composite panel), with steel frame and Iron 

stand the work includes all machines, workers, equipment, 

tools, accessories, etc. All work is done under the 

supervision of the PAH engineer. 
No. 1     

 الفتة المشروع:

العرض( م على الفتة )ملصق  0.8× طول  1.2تجهيز ونصب الفتة بأبعاد )

على لوحة األلومنيوم المركب(، مع إطار من الحديد الصلب مع ستاند من 

الحديد الصلب ويشمل العمل والسعر كافة اآلالت والمعدات واألدوات 

ت مهندس منظمة العمل والملحقات ... إلخ. لغرض إنجاز العمل وفقا لتعليما

 االنساني البولندي.

Subtotal A (including VAT and all taxes)                   -    

C 

Training 

C1 

Provide training for DoW employees (operators and 

Maintenance staff) who are responsible for the operation 

and maintenance of the borehole, on how to operate, 

maintain and change filters for the RO system, as well as 

on how to operation and Maintenance the boreholes. No. 1     

توفير التدريب لموظفي دائرة الماء )المشغلين وموظفي الصيانة( المسؤولين 

كيفية تشغيل وصيانة وتغيير المرشحات عن تشغيل وصيانة االبار، حول 

 ، وكذلك حول كيفية تشغيل وصيانة اآلبار. ROلنظام 

Subtotal A (including VAT and all taxes)                   -    

# DESCRIPTION 
PRICE 

(USD) 

A Construction work  

B Visibility  

C Training   

TOTAL AMOUNT  

The duration Working Days   
 

  

 

 

End of  Lot 2 


