
الرقم وصف العمل الوحدة سعر الوحدة لكل فقرة  الكمية
(IQD)

IQD المجموع لكل فقرة وصف العمل الرقم

Nr Work Description (English) Unit  Qty Unit Price per item 
(IQD)

Total per item (IQD) Work Description (Arabic) Nr

1

Supply materials and construction of sandwich panel hall of 
10mx4mx2.5m, structure wall frame is 3” L section steel of 
3mm, walls Sandwich Panel Turkish origin 50mm thickness, 1 
PVC doors and 2 windows on each side. Electric and 
lightening internal and external with distribution plastic 
board with capacity 13 surict breaker containing 4 isolated 
circuit breaker of 25A with main isolator with 3 PH  with 
capacity 100A four lines and 8 Switch socket /13 AMP on the 
wall , the floor first layer is steel sheet of 1mm, then plywood 
layer of 18mm covered by packaging flog vinyl 2.5 mm, four 
iron hanging points at the top corners, finishing first class, 
cabinet standing on 6 feet, the foundation structure main 
beam must be I steel section of 5 ½” x 5 ½” of 3mm on the 
width direction, while the secondary beam must be 
rectangular section of 4” X 2” of 3mm with foots welding, (all 
steel parts must be coated by two layers of anti-rust coating), 
the cost includes the cleaning and leveling the ground before 
the construction work, the caravan must sit on zero level with 
no slops.

PCS 1

عاد  ا ــــج بنل  ناء قاعة من السندو تجه مواد و
و 3 انج ذات مقطع  ل إطار الجدران   ،10mx4mx2.5m

ــــج  ل L سمك 3mm ، والجدران مصنوعة من السندو دي ش حد
ع pvc مع نوافذ عدد  اب واحد ن شأ سمك 50mm و  بنل تر الم

حتوي ع 4  كر  كت ب ة مع س ة وخارج اء وانارة داخل 4 , كه
ل قاطع 25A مع قاطع ثال رئ 100A مع نصب 8  قواطع 
قة  ة تتكون من ط لك 13A  توزع ع الجدران ، االرض ــــج  س

سمك  قة  د الصلب، ثم ط م من الحد سمك 1 ملل او 
ل 2.5 مم، مع  ف من الفلوك في الي وود والتغل 18mm من ال

كون من الدرجة  ب  شط د للتعليق ، ال ا من الحد لحام 4 زوا
جب أن  د ،  كون منصوب ع 6 أقدام من الحد رفان  ، ال االو
د مقطع i (i-section) من 5 ½ "×  ل األساس من الحد كون 

اتجاه العرض والطول ،  ح أن   3mm 5 ½" انج سمك
جب أن تكون من مقطع  ة  ة تحت االرض ة الثان د العوارض الحد
جب أن تكون  ل 4 "× 2" سمك  3 مم مع لحام االقدام ، ( مستط
قت من الطالء مضادة للصدأ)،  ط ة  ة مطل د جميع األجزاء الحد
رفان  ل أعمال البناء، وال ة األرض ق س ف و لفة تنظ شمل الت و

الن مستوى الصفر مع عدم وجود م ه  جب أن يتم تنص

1

2
Table with dimensions of 1.30 m width and 2.3 m 
length PCS 3 عاد 1.3 م عرض *2.30 م طول أ طاولة اجتماعات  2

3 Plastic chairs with legged iron. PCS 40 ه د الستك ذات ارجل حد كرا  3

4
Supply and install 2.25-ton AC split unit good quality 
(Type Media) brand office room complete with 
cabling, grounding and connection to DB. 

PCS 2 ا د ع م د 2.25 طن ن لت ت ب س تجه وتنص 4

Total in IQD المجموع الكلي بالدينار

العمل يتضمن اجور نقل الكرفان وتنصيبه داخل مخيم كيلو 18

العمل يتضمن لصق شعار NRC  و على محيط الكرفان (4 جهات)

The work includes the wages of transporting the caravan and 
installing it in the Kilo 18 camp

The work includes stick the NRC &  logo on 4 sides

Project Code :  IQFM1701 & IQFM1703-Ramadi IQFM1701 & IQFM1703-Ramadi  :رقم المشروع

Tender BoQ كشف مناقصة

Project Name : Caravan Meeting Room اسم المشروع: قاعة اجتماعات
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