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A

A.1 Site preperations  تجهيز الموقع

a.1.1

Acces road and site prepration : open an access road to the selected site , removing all derbis and cutting the soil to 

the proper level , fixing B.M in both direction , layout according to drawings and instruction of super. Engineer. 

م في االتجاهين ، والتخطيط.فتح طريق الوصول إلى الموقع المحدد ، وإزالة كل الحطام وقطع التربة إلى المستوى المناسب ، وتحديد ب: تحضير الطريق والموقع   

. وفقا للرسومات وتعليمات المهندس المشرف

M2 1000

A.2 DRILLING PROCESS   عملية الحفر                  

a.2.1

Supply materials, equipment and manpower to drill the borehole, up to 20 metres depth, with min. 17.5/8" bit using 

hammer drill as per attached technical drawing and according to the supervision of geologist committee and site 

supervisor.

  انج حسب الرسم الفني المرفق ووفقًا إلشراف17.5/8 متر ، باستخدام مثقاب المطرقة 20توريد المواد والمعدات والقوى العاملة لحفر البئر ، بعمق يصل إلى  

.لجنة الجيولوجي والمشرف على الموقع

M.L 20

a.2.2

Reservation of upper part of the well by using galvanized steel pipes: diameter 14", thickness not less than 5 mm, 

accordingly with the instruction of the site supervisor. 

. مم ، وفقا لتعليمات مشرف الموقع5، سمك ال يقل عن  "14قطر : حجز الجزء العلوي من البئر باستخدام أنابيب الصلب المجلفن  

M.L 20

                  BoQ for drilling a borehole in Zorava complex & Dogery -Sinuni Sub- district, Sinjar district- Nineveh 

Meter Length

GENERAL NOTES

 - The technical drawings are integral part of this BoQ. Works shall be verified according to the descriptions included in this BoQ and  the attached technical drawings.

يتم التحقق من األعمال وفقًا لألوصاف الواردة في هذا الجدول و الرسومات الفنية المرفقة. الرسومات الفنية هي جزء ال يتجزأ من هذا الجدول .

 - Any modification of quantities and/or qualities of the materials as well as any variation of the layout must be communicated in written to Dorcas Site Supervisor and the 

modifications can be implemented  ONLY up on written approval from Dorcas. Any unauthorised modification of quality and/or quantities of the materials as well as any 

variation of the layout shall be automatically rejected and any and every costs to dismantle and reconstruct as per Dorcas technical specifications and drawings shall be up 

to the Contractor only

أو كميات المواد وأي تغيير في التصميم/ أي تعديل غير مصرح به لجودة و . أو صفات المواد وأي تغيير في التصميم خطيًا إلى مشرف موقع دوركاس ويمكن إجراء التعديالت فقط بناًء على موافقة كتابية من دوركاس/ يجب اإلبالغ عن أي تعديل للكميات و  -.   

. سيتم رفضه تلقائيًا وأي تكاليف تترتب  على ذلك  المقاول  مسؤول عنها

 - The Contractor shall hand over to Dorcas ALL the original certificates, warranties and technical documentation of ALL the installed machineries, equipment and device 

.يجب على المقاول تسليم جميع الشهادات والضمانات والوثائق الفنية األصلية لجميع األجهزة واآلالت واألجهزة المثبتة  

 - During the execution of the works, the Contractor must take care of the possible existing infrastructures (i.e. waterer pipes, electrical cable etc.) and in the case restore 

them after the works. Any and every cost to rehabilitate the existing infrastructures shall be up to the Contractor only

أي تكلفة إلعادة تأهيل البنى التحتية الحالية يجب أن تكون على المقاول فقط. وفي حالة حدوث كسر او عطل بعد األعمال (مثل أنابيب المياه والكابالت الكهربائية وما إلى ذلك)أثناء تنفيذ األعمال ، يجب على المقاول االهتمام بالبنى التحتية الحالية الممكنة   .

LIST OF ABBREVIATION USED IN THIS DOCUMENT
Concrete type with a compressive strength of 20 Newtons per square millimetre after 28 days from the casting

Concrete type with a compressive strength of 25 Newtons per square millimetre after 28 days from the casting

damp proof coarse

- All the activities must be implemented  in accord with Iraqi General Technical Standards IGTS-1993 and SORB-2003.    يجب تنفيذ جميع األنشطة وفقًا للمعايير الفنية العامة العراقية

- Before use, ALL  materials must be tested at, and approved by, a Laboratory of Construction Materials certified as per Laboratory Standards NCCL and R2004. The 

Contractor shall be requested to submit to Dorcas the certifications issued by the Laboratory/ies.

يجب على المقاول تقديم شهادة صادرة عن المختبرالى منظمة دوركاس. 2004قبل االستخدام ، يجب اختبار جميع المواد في مختبر مواد البناء واعتمادها وفقًا لمعايير المختبرات ان سي سي ال و ار  

lump sum

Reinforced Cement Concrete

Standard Draw Test

Standard Wire Gauge

Drilling of 4 boreholes          4حفرابار عدد



a.2.3

Supply materials, equipment and manpower to cast the gap between the casing pipes and reservation pipes by 

using the ordinary concrete 1:3:6 (force 210 kg/cm2)  , accordingly with the instruction of the site supervisor.

، وفقا لتعليمات (2سم /  كجم 210قوة ) 6: 3: 1توريد المواد والمعدات والقوى العاملة لسد الفجوة بين أنابيب التغليف وأنابيب الحجز باستخدام الخرسانة العادية    

.مشرف الموقع

M.L 20

a.2.4

Supply materials, equipment and manpower to drill the borehole with a diameter of 12.5/8",up to (minimum) 225 

metres below the field level, according to the instruction and supervision of geologist committee and the site 

supervisor.

متر تحت مستوى سطح االرض ، وفقًا لتعليمات وإشراف (225)، بحد أقصى  "8 / 12.5توريد المواد والمعدات والقوى العاملة لحفر اآلبار التي يبلغ قطرها    

.لجنة الجيولوجيين والمشرف على الموقع

M.L 225

a.2.5

Casing pipes: Installing casing and slotted (holes size not be more than 3-5 mm.) galvanized steel pipes having a 

diameter of 8/8.5" and thickness not less than 5 mm. The pipes must comply with BS 1387 standard specification, 

minimum 50% of the total number of the pipes should be perforated pipes, The head of the first pipe shall be sealed 

by steel plate with thickness not less than 6 mm, according to the instruction and supervision of geologist committee 

and the site supervisor.

5وسمك ال يقل عن  "8.5 / 8وأنابيب الصلب المجلفن التي يبلغ قطرها  ( مم5-3ال يزيد حجم الثقوب عن )يتم تثبيت األنابيب الفوالذية والمغلفة : أنابيب التغليف  

٪ من إجمالي عدد األنابيب عبارة عن أنابيب مثقوبة ، ويجب أن50 ، الحد األدنى يجب أن يكون 1387س .يجب أن تتوافق األنابيب مع المواصفة القياسية ب. مم  

. مم ، وفقًا لتعليمات وإشراف لجنة الجيولوجيين والمشرف على الموقع6يكون رأس األنبوب األول مختوًما بلوحة فوالذية ال يقل سمكها عن 

M.L 225

a.2.6

filtration: supply tools, equipment and manpower to lay the gravel between casing pipes and the wall of the 

borehole, The gravel have to be used comply with the Iraqi Measurement Standard number 1555, having a size 

from 5.6 to 8 mm, all works should be implemented according to the instruction and supervision of geologist 

committee and the site supervisor.

تحضير أدوات اإلمداد والمعدات والقوى العاملة لوضع الحصى بين أنابيب التغليف وجدار البئر ، يجب استخدام الحصى وفقًا لمعيار القياس العراقي رقم:الترشيح    

. مم ، يجب أن تكون جميع األعمال نفذت وفقا لتعليمات وإشراف لجنة الجيولوجي والمشرف على الموقع8 إلى 5.6بحجم يتراوح من  ، 1555

L.S. 1

Supplying materials, equipments and manpower to cast a concrete slab around the head of the borehole and install 

a metal plate on the top of the slab, accordingly with the instructions of the supervisor engineer.

توريد المواد والمعدات والقوى العاملة لصب بالطة  خرسانية حول رأس البئر وتثبيت لوحة معدنية في الجزء العلوي من البالطة ، وفقًا لتعليمات المهندس   

.المشرف

- slab size: 600 mm X 600 mm, 100 mm thick.  - مم100 مم ، 600×  مم 600: حجم البالطة 

- concrete mix: 1:2:4   1:2:4نسبة الخرسانة

- material: iron plate with anti rust coat صفيحة حديدية مع معطف مضاد للصدأ: المادة

- metal plate size: 600 mm X 600 mm, 100 mm thick, with 4 holes for screws                                                              

 فتحات للبراغي4 مم ، مع 100 مم ، 600×  مم 600: حجم اللوحة المعدنية            

a.2.8

Wash and clean the borehole by using an air compressor with pressure not less than 10 bars until the water 

becomes completely pure. All works should be implement according to the instruction and supervision of geologist 

committee and the site supervisor.

يجب تنفيذ جميع األعمال وفقًا لتعليمات وإشراف لجنة.  بار حتى يصبح الماء نقيًا تماًما10غسل البئر وتنظيفها باستخدام ضاغط هواء بضغط ال يقل عن     

.الجيولوجيين والمشرف على الموقع

L.S. 1

a.2.9

HDPE Pipe: supply and provide HDPE pipe 4" to connect the borehole with the water tank, the price including all 

necessaery connections, excavation, and back filling, all the work should be according to the instruction of 

supervisor enginner.

  انج لربط البئر مع خزان الماء والسعر يشمل توصيل االنابيب والحفر والدفن وجميع المستلزمات الضرورية وحسب تعليمات4توفير وتزويد انابيب بولي اثيلين 

المهندس المشرف

M.L 600

A.3 PUMPING TEST AND LABORATORY ANALYSIS    اختبار المضخة والفحوصات المختبرية

a.3.1

Pump testing (S.D.T.): standard drawdown test will be run. The finding of the test must give all the necessary 

information about static and dynamic water level, well loss, well efficiency, wellbore skin factor and effective well 

radius. Test to be in time frame not less than 12 hours, under the supervision of site supervisor from Dorcas and 

technician(s) from Directorate of Nineveh water. 

 . يجب أن يقدم اكتشاف االختبار جميع المعلومات الالزمة حول مستوى الماء الثابت والديناميكي. اختبار السحب القياسي للمضخة: (س د ت)ختبار المضخة ا  ، 

  ساعة ، تحت إشراف المشرف على الموقع من دوركاس وفني12اختبار في اإلطار الزمني ال تقل عن . وفقدان البئر ، وكفاءة البئر ، ونصف قطر البئر الفعال

من مديرية مياه نينوى (ق) .

L.S. 1

a.3.2

Laboratory tests: samples of water must be delivered to an authorised laboratory for chemical and biological tests to 

identify the parameters of the water 

يجب تسليم عينات من المياه إلى مختبر معتمد إلجراء اختبارات كيميائية وبيولوجية لتحديد مکونات المياه ونسب العناصر فيها: الفحوصات المختبرية 

L.S. 1

A.4 SUPPLY AND INSTALLATION OF A SET SUBMERSIBLE PUMP    توفير وتثبيت المضخة 

a.2.7 No. 1



a.4.1

 Supply, installation and testing set of submersible pump and motor type (SP30-15 or SP30-17)(Grandfos type) to 

be determined by a competent engineer  and approved by Directorate of Ninavah technical staff, this should be 

done according to (H and Q ) The constructor of the pump must have the certifications: ISO 9001, ISO 14001 and 

OHSAS 18001. The pump includes all the materials and fittings to install  starter circuit type transferred (auto 

transformer) with full protection. The price includes all the cost of transportation and installation

ليتم تحديدها بواسطة مهندس مختص وموافق (كراندفوس) (17-30 أو س ب15-30س ب)توريد وتركيب واختبار مجموعة المضخات الغاطسة ونوع المحرك     

يجب أن يكون لمنشأ المضخة الشهادات التالية (عمق البئر و انتاجية البئر)عليها من قبل الكادر الفني لمديرية نينوى ، يجب أن يتم ذلك وفقًا لـ 

 ISO 9001 و ISO 14001 و OHSAS 18001.

السعر يشمل جميع تكاليف النقل والتركيب. مع حماية كاملة (محول تلقائي)وتشمل المضخة جميع المواد والتجهيزات لتثبيت نوع الدائرة المبتدئة المنقولة  

L.S. 1 

a.4.2
Supply, transport, install and test a 3 phases 100 Amp short circuit (3 Phases), made in west Europe.

 امبير، اوربي المنشأ100فيس 3توريد ونقل وتركيب واختبار ماس کهربائی   
No 1 

a.4.3

Supply, transport, install and test a 3 phases 100 Amp change over for the main power transformer. The device 

must be made in west Europe.                                                                                                                                     

يجب أن يكون اوربي المنشأ.  أمبير لمحول الطاقة الرئيسي100 فيس 3توريد ونقل وتثبيت واختبار قاطع                                    .

No 1 

a.4.4
Supply, transport and install a cable 4×16 mm2 capillary complying with  NYY-VEDE-BS6500 standards.

.NYY-VEDE-BS6500  شعري يتوافق مع معايير2 مم 16 × 4توريد ونقل وتثبيت كابل   
ML. 30 

a.4.5

Supply, transport and install of 3" GI pipe4.5mm thickness of dout of pump complying with BS1387 standards. The 

price includes all the necessary fittings                                                                                                                         

ويشمل. 1387ملم  من المضخة تتوافق مع معايير ب س4,5 بوصات وسمك 3توريد ونقل وتركيب أنابيب مغلونة مقاس                                               

.السعر جميع التجهيزات الالزمة

ML. 200 

B

B.1 Soil works and excavation      اعمال التربة والحفريات

b.1.1

Clean from all debris, agriculture soil and organic materials and transport to an authorised dump site. Grade and 

level the site. Position bench marks and centrelines in a space of 10m. X 10 m., following the instruction of the site 

supervisor.

  ، و حسب تعليمات٢ م10تنظيف من جميع الحطام والتربة الزراعية والمواد العضوية والنقل إلى موقع تفريغ مرخص من قبل البلدية و تعديل الموقع بمساحة 

المشرف على الموقع

m2 10

b.1.2

Provide manpower, machine and materials for excavation foundation to 30cm depth and provide sub base type A 

the price including compaction of sub base  in two layers of 15cm (95% Proctor test)

 سم مع الحدل بالة حدل يدوية15 سم مع وضع طبقتين من التيكلة بسمك 30توفير القوى العاملة واآلالت والمواد الالزمة ألعمال الحفر حتى عمق  
m

3 13

B.2 Concrete Works:          اعمال الخرسانة  

b.2.1

Casting reinforcement concrete type C25 for the raft foundation of the pump room (7 m.× 6 m × 0.4m .), reinforced 

by using iron bars  #16 mm diameter at a spacing 15 cm c/c in both directions (two layers). The work including 

straightening, cleaning, cutting, bending, binding with 20 S.W.G. annealed wire & fixing in position, bar bending 

schedule for the foundation in all R.C.C. Concrete supplied must be with right workability and water ratio. Concrete 

must be vibrated by using a suitable vibrator. During the setting process, concrete must be regularly watered. 

Works must be executed as per instruction of site engineer.  

  7 m.× 6 m × 0.4m سم بين قطبان التسليح باتجاهين وبابعاد15 ملم بمسافات 16صب اساس نوع حصيري بكونكريت مسلح طبقتين من حديد التسليح 

m3 17

                                                    Sub Total for GROUP A, (drilling of 1 borehole)

                                                    Sub Total for GROUP A, carried to Summary

 Construction of  pump room with dimensions 5 length X 4 width X3heigh            م االرتفاع3* عرض4* طول 5بناء غرفة المضخة بابعاد    



b.2.7

Casting reinforcement concrete for lintels of Doors and windows, (0,3 x 0,2)cm, using 4 iron bars 16 mm diameter, 

and 10 mm diameter iron bar for stripe every 25 cm. Work includes straightening, cleaning, cutting, bending, binding 

with 20 S.W.G. annealed wire & fixing in position, bar bending schedule for foundation in all R.C.C., Concrete 

supplied must be with right workability and water ratio. Concrete must be vibrated by using suitable vibrator. During 

the setting process, concrete must be regularly watered. Works must be executed as per instruction of site engineer.

  ملم للشريط كل10 ملم ، وقضبان حديد قطرها 16 قضبان حديد قطرها 4سم ، وذلك باستخدام  (0،2 × 0،3)صب الخرسانة المسلحة ألعتاب األبواب والنوافذ ، 

  س دبليو ج سلك صلب وتثبيت في الموضع ، وجدول ثني شريط األساس في جميع20ويشمل العمل استقامة ، والتنظيف ، وقطع ، واالنحناء ، ملزمة مع . سم 25

أثناء عملية اإلعداد ، يجب رش الخرسانة. يجب استخدام هزاز مناسب. خرسانة مسلحة ، يجب أن تكون الخرسانة المزودة مع قابلية التشغيل الصحيحة ونسبة الماء  

يجب تنفيذ األعمال حسب تعليمات مهندس الموقع. بانتظام .

m3 1

b.2.8

Slab casting : provide materials , manpower , machine for casting the slab of pump room with reinforced concrete 

type C 25, the thickness of the concrete should not be less than 15 cm with steel bar 12 mm grid 15 cm . the work 

including casting beam (20cm x20cm ) around the slab and pump mainenace door, straightening, cleaning, cutting, 

bending, binding with 20 SWG annealed wire & fixing in position, bar bending schedule for foundation in all R.C.C., 

Concrete supplied must be with right workability and water ratio. Concrete must be regularly watered during curing 

process and also should be vibrated by using suitable vibrator or hammer, to prevent cracking and tools should use 

during casting process. works as per instruction of site engineer                                                                                  

                                                                                                                                           . تحضير المواد ، القوى: صب بالطة  

 . سم15 مم شبكة 12 سم مع قضبان حديد 15 ، يجب أال تقل سماكة الخرسانة عن 25العاملة و اآلالت لصب سقف غرفة المضخة بنوع الخرسانة المسلحة سي 

يجب رش. حول البالطة وباب المضخة الرئيسي ويجب أن تكون الخرسانة المزودة بـ قابلية التشغيل الصحيحة ونسبة المياه ( سم20×  سم 20)عمل مرد طيار   

يعمل حسب تعليمات مهندس الموقع. الخرسانة بانتظام أثناء عملية المعالجة ، ويجب استخدام هزاز  مناسبة   .

m3 6

B.3 block wall  : بناء جدار بالبلوك

b.3.1

block wall : construction of block wall with solid block 40x20x15 cm with cement, sand mortor 1:3 the hight of the 

wall is 3 meters, the dimensions of the room is 4 m x 5m x 3m. 

. م3×  م 5×  م 4 أمتار ، أبعاد الغرفة 3 ارتفاع الجدار هو 3: 1 سم مع االسمنت ، ممدن الرمل 40.20.15بناء جدار بلوك مع كتلة صلبة : جدار بلوك 

M2 54

B.4 Doors and windows    االبواب والشبابيك

b.4.1

Supply, transport and install a metal door, size 2.4×2.8 m., with one face pressed (gauge 18). The work includes 

painting and installation of the lock as shown in the chart and all other necessary work

يتضمن العمل طالء وتركيب القفل كما هو موضح في الرسم البياني. (18المقياس ) م ، مع ضغط وجه واحد 2.8 × 2.4توريد ونقل وتثبيت باب معدني بحجم    

.وجميع األعمال الضرورية األخرى

No. 1

b.4.2

Supply materials, tools and manpower to install roof hatch, size 1.5×1.2 m with single face pressed (gauge 18). The 

cost includes painting and installation of the lock as shown in the chart and all other necessary civil work.

تتضمن التكلفة طالء القفل وتركيبه كما. (18المقياس ) متر مع ضغط وجه واحد 1.2 × 1.5توريد المواد واألدوات والقوى العاملة لتثبيت فتحة السقف ، مقاس    

هو موضح في الرسم البياني وجميع األعمال المدنية الضرورية األخرى .

No. 1

b.4.3

Supply and installation of metal windows frame 1.5×1.5 m. and the necessary panes 4 mm thick, with glass 4mm 

thickness, and a protection with B.R.C.. Price includes painting and all the necessary civil works                                

  مم ، وحماية مع خرسانة4 مم ، بسماكة زجاجية 4واأللواح الالزمة سماكة .  م1.5 × 1.5توريد وتركيب إطار معدني للنوافذ                                    

يشمل السعر الطالء وجميع األعمال المدنية الالزمة.. مسلحة  .

No. 1

b.4.4

Supply and install gutter and drainpipes made with galvanized pipe: diameter 3", thickness 5 mm, weight 10 Kg/m. 

The price includes all the necessary materials and fittings and civil works. 

يشمل السعر جميع المواد والتجهيزات الالزمة. م/  كجم 10 ملم ، وزن 5، سمك  "3قطر : توريد وتركيب مزراب وصرف أنابيب مصنوعة من أنابيب مجلفنة   

.واألعمال المدنية

L. M. 6

B.5  Finishing     اعمال االنتهاء



b.5.1

Cement plastering: Supply Materials and Plastering the slab, external and the internal face of walls by and 

walkways using ordinary Portland cement / sand. The sand must be clean rivers sand and free from organic 

materials, dirt and clay. Sand must be sieved before mixing it with cement mortar with 1:3 ratios. Plastering should 

be done in two layers not less than 2cm in thickness.  Walls should be cleaned and washed before plastering, 

watered throughout the curing period to prevent cracking. Site must be cleaned after finishing. . Cement Plastering 

works must be according to the instructions and requests of site engineer. In case of rejection of the cement 

plastering in any place, the contractor should disjoint it and make a new cement plastering.                                        

توريد المواد والقوى العاملة: اللبخ باألسمنت                                                                                                                                     

على أن يكون الرمل نظيفًا و خاليا من المواد العضوية. رمل عادي/ للبخ السقف و الوجه الخارجي والداخلي للجدران والقدمية  باستخدام أسمنت بورتالند   

يجب تنظيف الموقع بعد االنتهاء.    سم2  يجب أن يتم اللبخ في طبقتين ال يقل سمكهما عن ٣:١يجب غربلة الرمل وعمل مونة اسمنت بنسب . واألوساخ والطين  . 

جميع األعمال وفقًا لتعليمات المهندس المشرف 

m
2 150

b.5.2

Provide materials and manpowers for painting internal walls, roof, as defined by the engineer (3 layers of emulsion 

paint) from the best quality of Turkish emulsion paint. The price should include cleaning of the damped and the dirty 

plastering, Fill in any nail holes, small dents, hairline cracks, etc,  according to the instructions of supervisor engineer

من أفضل نوعية لطالء ( طبقات من الطالء المستحلب3)تأمين المواد واأليدي العاملة لطالء الجدران الداخلية والسقف ، على النحو المحدد من قبل المهندس   

يجب أن يشمل السعر تنظيف التجصيص المبلل والقذرة ، وملء أي فتحات لألظافر ، أو الخدوش الصغيرة ، أو تشققات شعري ، وما إلى ذلك. المستحلب التركي  ، 

.وفقًا لتعليمات المهندس المشرف

m
2 75

b.5.3

Provide materials and manpowers for painting  external walls, roof, walkway as defined by the engineer (3 layers of 

emulsion paint) from the best quality of Turkish emulsion paint.  according to the instructions of supervisor engineer.

من أفضل نوعية لطالء ( طبقات من الطالء المستحلب3)تأمين المواد واأليدي العاملة لطالء الجدران الخارجية والسقف والممر كما هو محدد بواسطة المهندس   

يجب أن يشمل السعر تنظيف الجدران ، وما إلى ذلك ، وفقًا لتعليمات المهندس المشرف. المستحلب التركي .
m

2 75

B.6 Electrical work    اعمال الكهرباء

b.6.1 Installation of  20 W fluorescent light, covered type.                       . . واط ضوء الفلورسنت ،  نوع مغطاة20تركيب  No. 2

b.6.2
Installation of rain protector light with the ability to protect 100 watts.

 . . واط100تركيب مصباح واقي من المطر مع القدرة على حماية 
No. 2

b.6.3 Installation of socket (13) AMP.                                                                          . (13امبير )تركيب المقبس  No. 2

b.6.4
Installation of galvanized electricity column size 3'' and 200 cm height .

 .  سم االرتفاع200و  '' 3تركيب عمود الكهرباء المجلفن حجم 
No. 1

b.6.5

Supply and installation main board with all accessories, automatic socket capacity (20) AMP. Single phase, main 

automatic socket capacity (80) AMP and all necessary work. 

امبير وجميع األعمال (80)فيس واحد ، سعة المقبس التلقائي الرئيسي . امبير (20)توريد وتركيب اللوحة الرئيسية مع جميع الملحقات ، سعة المقبس التلقائي    

الضرورية

No. 1

C

C.1 install and test an electrical  transformer capacity 100 KVA   كيلو واط100تثبيت وفحص محولة كهربائية بسعة 

c.1.1

Supply, transport, install and test an electrical  transformer capacity 100 KVA, made in Turkey or Western Europe, 

to connect the main electrical grid with the devices installed in the pump house (submersible pump, chlorination 

dosing station, booster pump). Specification: operating at constant voltage 100 volt from H.V. in standard voltage, 

and lower voltage. The price include all the necessary materials and fitting (i.e. cable, wire and circuit breaker etc.) 

for the connection of the transformer with the main electrical grid. 

    كيلو فولت ،  تركي أو أوروبي المنشأ ، لتوصيل الشبكة الكهربائية الرئيسية مع األجهزة المثبتة في100توريد ونقل وتركيب واختبار محول الكهربائي بقدرة 

  فولت من الضغط العالي و الجهد100تعمل في الجهد المستمر : المواصفات . (مضخة غاطسة ،  محطة المعالجة بالكلور ، مضخة معززة)غرفة المضخة 

لتوصيل المحول بالشبكة الكهربائية (مثل الكبل واألسالك وقاطع الدائرة وما إلى ذلك)يشمل السعر جميع المواد والتركيبات الضرورية . القياسي ، والجهد المنخفض  

.الرئيسية

No. 2

Work includes supply of materials from  switches and sockets and metal boxes and combinations of lighting with the processing of extending and connecting electrical wiring 

inside the Jordanian pipeline to be measured (1.5*2)mm 2 for lighting and (2.5*2)mm 2 socket and 4mm 2 to the source with a good ground work for all sockets.

  ملم  إلى2*4 و 2مم  (2 * 2.5) لإلضاءة ومقبس 2مم  (2 * 1.5)يشمل العمل توريد المواد من المفاتيح والمقابس والصناديق المعدنية ومجموعات من اإلضاءة مع تجهيز تمديد وتوصيل األسالك الكهربائية داخل خط األنابيب األردني بقياس  

.المصدر مع العمل الجيد  لجميع المقابس

Sub Total for GROUP B

TRANSFORMER AND EQUIPMENT    محولة كهربائية ومحتوياتها 



c.1.2

Supply and install H-Pole GI tubes for transformers. The depth of the pole base must be casted with concrete 1:2:4 

mix and not be less than 2m depth. The price including all necessary fittings for connection of electricity line.

 . السعر يشمل جميع.  متر2 وأال يقل عمقها عن 4: 2: 1يجب صب عمق القاعدة بالخرسانة . توريد وتركيب أنابيب عمود مغلون على شكل حرف اتج للمحوالت  

.التجهيزات الالزمة لتوصيل خط الكهرباء

No. 2

c.1.3

Supply and install galvaniced electrical poles 4mm thickness with height 11m each 50 meters. The depth of the pole 

base must be casted with concrete 1:2:4 mix and not be less than 1.8m depth. The price including crossarm , 

insulators and all necessary fittings for connection of electricity line.

 . متر1.8 وأال يقل عمقها عن 4: 2: 1يجب صب عمق القاعدة  بالخرسانة .  متر50 متر لكل 11 ملم مع ارتفاع 4توريد وتركيب أعمدة كهربائية مجلفنة بسمك  

السعر يشمل الملحقات والعوازل وجميع التجهيزات الالزمة لتوصيل خط الكهرباء

No. 20

c.1.4

Supply and install three line of Aluminuem wire ACC type 70mm and all other fittings. The price including all 

necessary fittings for connection of electricity line  

ملم  وكافة التجهيزات األخرى و السعر يشمل جميع التجهيزات الالزمة لتوصيل خط الكهرباء70توريد وتركيب ثالثة خطوط من سلك المنيوم نوع اي سي سي    .
M.L 3000

GROUP A DRILLING  BOREHOLES No. 4

GROUP B  CONSTRUCTION OF PUMP ROOMS WITH DIMENSIONS 5X4X3 No. 4

GROUP D TRANSFORMER AND EQUIPMENT L.S 1

(              ) Days

The required time for finishing the project

الوقت المطلوب ألنجاز المشروع

TOTAL COST  (IN USD)

Sub Total for GROUP C (to be carried to Summary)


