
BoQ for Rehabilitation of wash facilities in Hilla W1 Prison W1 الحلة لسجن الصحيات وصيانة لتأهيل الكميات جدول

TECHNICAL SPECIFICATIONS: :مالحظات عامة
► The contractor is responsible on repairing any damage that may occur during work (existing pipe, walls, 

electric)…etc.
كة المنفذة مسؤولة عن إصالح اي تلف بسبب العمل  .الخ ... (األنابيب الموجودة ، الجدران ، الكهرباء(الشر

ف .يجب ان تكون جميع األعمال مطابقة للمواصفات الفنية  والمخططات والصور وتوجيهات المهندس المشر

كة المنفذة مسؤولة عن توفير أي مواد وأدوات وآاليات و االيدي العاملة الشر

كة قبل االستخدام ف للمواد المقدمة من قبل الشر .يجب استحصال موافقة المهندس المشر

 الشهادات األصلية والضمانات والوثائق الفنية لألجهزة والمعدات واألجهزةNPAيقدم المقاول لمنظمة 

ن االعتبار نقل المواد سيكون بواسطة عمال داخل السجن ي عير
ن
يجب أن يأخذ المقاول ف

(إلخ... النقل ، اختبار عمل  (الجهة المنفذة مسؤولة عن أي نفقات أخرى 

قية مع  قاعدة غربية داخل المرحاض الواحد. يتم تحويل المرحاض اىل حمام وبالعكس .يتم وضع قاعدة شر

يجب استخدام سمنت مقاوم لألمالح للبخ و اي عمل اخر يحتاج اىل هكذا نوعية من السمنت

األسبوع/ أيام 6:أيام العمل

 م04:00 ص اىل 08:00من : وقت العمل

No. Work details Unit Qtty Cost USD Total cost USD تفاصيل االعمال

1 remove plastering, ceramic tiles, base, and existing wall 9.00 اميك،  ارضية و جدار الموجود ازالة اللبخ ، سير

1.1

Provide tools needed to break down and remove  concrete, flooring tiles point, flooring tiles,  

sanitation pipes, GI pipes, squatting pans and any other work needed then remove undesirable 

materials to outside of work side.

Note:

1st dept: consist of Nine wash facility groups each group consist of (one latrine & one shower)

2nd dept: consist of Eight small rooms each 2.4*2.4m

(Drawing #1)

m² 190.00 0

ي
ن المعدات والعمل عىل تكسير  ورفع الكاشر ، و انابيب المجاري، انابيب حديد و /تجهير ي

الصبة الخرسانية لالرضيات، كاشر

ب و رفع األنقاض خارج موقع العمل، مع كل مايتطلبه العمل  .بالستيك لماء الشر

:مالحظة

.كل مجموعة يتكون من حمام و تواليت"يتكون من تسعة مجموعات صحية متشابة :  القسم األول

ي
ة 8يتكون من : القسم ثانن داخلها حمام و تواليت (م2.4*2.4( غرف صغير

1#مخطط 

2#مخطط 

1.2

provide materials, manpower and tools needed to remove plastering of walls and handwashing 

points until the 1st floor, the price include cleaning walls and scratch it by cement and sand (1:3) 

with any work needed .

m² 349.00 0
ن المواد والقيام باعمال تقشير لبخ الجدران القديمة والوصول للطابوق  شامال السعر تنظيف الجدران  والطرطشة " تجهير

.مع كل مايتطلبه العمل  (3:1(بمادة السمنت والرمل بنسبة 

1.3
Cast non-reinforcement concrete for the flooring with thickness 10cm and using salt-resistant 

cement, the price include provision of materials, manpower and tools needed for this work.
m² 170.00 0

ن وصب خرسانة اعتيادية لالرضيات  بسمك  ن المواد والمعدات الالزمة للقيام بأعمال تجهير  سم وبأستخدام 10تجهير

.السمنت المقاوم لالمالح والرمل والحىص مع كل مايتطلبه العمل

2 Sanitations الرصف الصحي

2.1

Supply and installation PVC pipes for sanitation pipes, 4"inches in diameter, with using water 

proofing materials, the price include using normal concrete in any places needed  and excavation 

then backfill it by clean soil with any other work needed.

m.l 171.00 0

أنج شامال  (4) قطر PVCتجهيز المواد والمعدات الالزمة للقيام بأعمال مد انابيب تصريف مياه المجاري من البالستك 

السعر كافة الملحقات من العكوس والتقاسيم والمواد الالصقة مع تثبيت االنابيب بأستخدام الخرسانة االعتيادية في أماكن 

.الربط مع اعمال الحفريات الترابية  مع كل مايتطلبه العمل

2.2 Discharge point (F.D) with mesh cover (100 x 15) cm. No. 12.00 0 ن وتثبيت غطاء مشبك F.Dنقطة ترصيف   .سم  (15×100(مع تجهير

2.3 Discharge point (F.D) and steel cover (siphon drain) (15 x 15) cm. No. 18.00 0 سم نوع ستيل (15×15(مع غطاء نوع ستاينليس ستيل مشبك F.D نقطة ترصيف  

2.4
Supply and install Stainless Steel water tap, Turkish made or equivalent, good quality with any 

fittings.
No. 53.00 0 .تجهيز وتركيب حنفية ماء ستانلس ستيل ، تركية الصنع أو ما يعادلها ، ذات نوعية جيدة مع أي ملحقات

2.5
Supply and install good quality  Turkish made (Water Mixer Valve) with riser for bathrooms, and all 

fitting  needed to install it to connect it with water network.
No. 18.00 0 .تجهيز وتركيب دوش مع الرقبة ورأس الدوش والخالط منشأ تركي 

2.6

PPR pipes:

provide and install PPR pipes (½ and ¾) inches, any required fittings (for cold and hot water) and 

install it inside bathroom and toilets.

m.l 192.00 0
أنج مع كافة الملحقات من العكوس والرباطات والتقاسيم ½  و ¾ بقطر   (PPR)تجهيز ومد وفحص انابيب بالستيكية 

.(حار وبارد)لتجهيز الحمامات بخط اسالة كامل 

2.7
Supply and install (Arabic seat) toilet Squatting Pan, steel type. The work includes any fitting needed 

to finish the installation.
No. 17.00 0

تجهيز وتركيب وفحص المراحيض الشرقية، نوع ستيل، شامال السعر  شامال السعر كافة الملحقات من العكوس والتقاسيم 

.والمواد الالصقة مع تثبيت االنابيب مع كل مايتطلبه العمل من تنفيذ 

► Working time: 6 days/week

► Working Duration (08:00 am to 04:00 pm)

The toilets will be converted to bathes and vise versa for each toilet unit. Each Toilet will be provided with two pans (arabic and western)

All works must be according to the plans and technical specifications, drawings, pictures, contract documents and instructions of the supervisor engineer.

► The Contractor is responsible for providing any materials, items, tools, machines  and skilled manpower needed for the work 

► All materials to be provided by the contractor shall be approved by Supervisors before using them

► The Contractor should provide to NPA original certificates, warranties and technical documentation of installed machineries, equipment and devices.

► Contractor should take in consider that transportation of materials inside the prison will be by daily worker

► The contractor is responsible for any other expense )transportation, labor test, curing of work…etc.)

► The contractor should provide cement salt resistant for plastering works and any other work needing such type of cement.



No. Work details Unit Qtty Cost USD Total cost USD تفاصيل االعمال

2.8
Supply and install (western ceramic seat) toilet Squatting Pan, ceramic type, works include any 

fitting needed to finish the installation.
No. 10.00 0

تجهيز وتركيب وفحص مراحيض غربية، نوع سيراميك شامال السعر كافة الملحقات من العكوس والتقاسيم والمواد 

.الالصقة مع تثبيت االنابيب مع كل مايتطلبه العمل من تنفيذ 

2.9
Supply and install Ceramic handwashing point, with water mixer, flexible hose, valves and any other 

fitting needed.
No. 1.00 0 .تجهيز وتثبيت وربط مغسلة سيراميك مع الخالط وكل ملحقات الربط والصوندات واالقفال، منشأ تركي  

3 Water tank & Water pumps & Ventilation fans خزانات ماء، مضخات و الساحبات الهوائية

3.1

Remove existing water tank then supply and install new metallic water tank 2000 Liter using 

Galvanized sheet with thickness not less than 1.5mm, the price include one flow out valve 3/4" and 

any other pipe fittings needed for installation with one proper metallic base for water tanks using 

Iron angles 2" and rectangular and square hollow section iron, with painting by any rust, and any 

other fittings for this installation)

No. 12.00 0

 مم ، ويشمل السعر توفير 1.5 لتر بسمك ال يقل عن 2000ابعاد الخزان الموجود وتركيب خزان مياه معدني جديد مغلون 

، مع قاعدة  "3/4" طوافة" انج، 3/4قفل بالستيكي    ( انج3/4)وتركيب كافة  الملحقات الالزمة للربط و أنبوب بالستيك  

 انج ، مع دهان بصدف وأي تركيبات 2وحديد مقطع مجوف ومستطيل " 2معدنية لخزانات المياه باستخدام زوايا حديدية 

.أخرى لهذا التثبيت

3.2

Supply and install submersible water pump and it's own electrical board (all electrical accessories) 

for sanitation water with the following specifications: -

- 7.5 HP

- Star Delta type

- Head 30m

- Japan or European made or equivalent.

Picture (3.2)

No. 1.00 0

: -تجهيز ونصب غطاس لمياه المجاري مع بورد الكهربائي وكافة ملحقات الكهربائية حسب المواصفات التالية

. حصان7.5قوة - 

.نوع ستار دلتا- 

 متر30ارتفاع - 

.اوروبي او ما يشابه, ياباني- 

(3.2)صورة 

3.3

Supply and install End Suction Horizontal Single Stage Centrifugal Pump (Italy, Germany or 

equivalent brand) according to the following specifications 

[ Q=250-1200 L/min

H=25-16.5m

4 kW , 5.5 HP

50 Hz

Rotation 2900

the price included replacement any pipe and pipe fittings needed +two GI gate valves 3" and one 

pressure gauge shown in the picture of pump.

Picture (3.3)

No. 1.00 0

ي 
ن ونصب مضخة ماء افق  ي ا، ايطاىلي او ما يشابه(تجهير

: -حسب المواصفات التالية (المانن

دقيقة/  لي  1200-250= سعة 

 مي  16.5 - 25  اعىل ارتفاع 

 حصان5.5 كيلو واط ، 4 

 هرتز50

 2900الدوران 

ي صورة المضخة2يشمل السعر  استبدال األنابيب و ملحقات الالزمة مع 
ن
. قفل حديد و ساعة قياس الضغط المبينة ف

(3.3(صورة 

3.4

Remove existing Ventilation fan, then supply and install Industrial Ventilation Extractor (30X30cm) 

size, the price include electric wires, switch plug and any other work needed.

Dimensions (30*30)cm.

No. 18.00 0

ي قياس 
ن ونصب وفحص وتشغيل ساحبات هواء صناعية تدار بمحرك كهربان   (30×30(إزالة الساحبات القديمة، تجهير

.سم من منشأ جيد، يشمل السعر اسالك كهربائية و مفاتيح كهرباء جديدة مع كل ما يتطلبه العمل

.سم  (30×30(ساحبة قياس - 



No. Work details Unit Qtty Cost USD Total cost USD تفاصيل االعمال

4 Finishing works(painting for walls and ceilings & Mosaic tiles for flooring) أعمال األنهائيات

4.1

Provide materials, manpower and Mosaic tiles for the flooring, using cement mortar(1:3), the price 

include fill joints between tiles using white cement according to the instruction of supervisor 

engineer.

- Mosaic tiles(30*30)cm for walls good quality.

m² 280.00 0

ي الموزائيك لالرضيات باستخدام مونة السمنت والرمل بنسبة خلط 
ن المواد وتنفيد اعمال التطبيق بالكاشر  3:1تجهير

بتة المفاصل بالسمنت االبيض  مع كل مايتطلبه العمل  .والرش بالماء وشر

ي موزائييك 
.سم مجىلي ذو نوعية جيدة  (30×30(تطبيق كاشر

4.2

Ceramic tiling works:

Provide materials, manpower needed and ceramic for internal walls, good quality, thickness not less 

than 10mm, using salt resistant cement and mortar (1:3) and fill the joints between tiles by using 

white cement and sand ratio (1:3), according to technical specifications.

m² 164.70 0

 ملم باستخدام السمنت 10تجهيز المواد وتنفيد اعمال تطبيق الجدران بالكاشي السيراميك منشأ جيد و بسمك اليقل عن 

مع كل مايتطلبه العمل من  (3:1) شامال السعر الطرطشة بمادة السمنت األبيض والرمل بنسبة 3:1المقاوم وبنسبة خلط 

.تنفيذ 

4.3 Provide materials, manpower needed to plaster the wall using cement and sand for walls & ceilings m² 184.40 0 ن المواد والقيام باعمال اللبخ الصقيل بالسمنت والرمل للسقوف وللجدران مع كل مايتطلبه العمل من تنفيذ  .تجهير

4.4

Rehabilitation of existing door dimensions ~ (0.8*1.10m) by: -

- remove existing door and door frame.

- install it in opposite side.

Picture (4.4)

No. 15.00 0

: -يشمل العمل ( م1.00*0.80(صيانة األبواب الموجودة بقياس ّ 

ازالة االبواب الموجودة مع  اطار االبواب- 

.اعادة نصب االبواب وجعله يفتح من الخارج- 

(4.4(صورة 

4.5
Preparation of materials, manpower and paint walls, ceilings, doors and windows with three layers 

of oil paint, the price include rehabilitation any cracks in the wall before painting.
m² 2570.00 0

شامال  (حد الكفاية)تجهيز المواد والقيام باعمال الصبغ للجدران، السقوف، ابواب والشبابيك بالصبغ الدهني بثالث طبقات 

السعر تنظيف الجدران والتصليح والطالء النهائي مع كل مايتطلبه العمل من تنفيذ

4.6
Supply material and installing of min 3mm thick water proofing Asphalt Membrane (ISOGAM) on the 

roof, the price include cleaning and preparing the roof for the process.
m² 100 0

 مملل سطح، 3بسمك ال يقل عن   (ISOGAM) (االيزوكام)تجهيز المواد وونصب مادة غشاء األسفلت العازل للماء 

.يشمل السعر تنظيف و تجهيز السقف حسب المواصفات الفنية

4.7

Supply and install sandwich panel 5cm thickness for bathroom in "health care cell", the price 

include using iron angle sheets in any place needed for "WALLS ONLY" to fix the bathroom side 

walls according to technical specifications and instruction of supervisor Engineer.

m² 15.00 0

ن ونصب ساندويتش بنل بسمك  ي 5تجهير
ن
،  يشمل السعر استخدام زاوية الحديد " غرفة المحجز الصحي" سم للحمام ف

ي أي مكان مطلوب لـلجدران فقط ألنشاء الجدران للحمام حسب المواصفات الفنية وتوجيهات المهندس 
ن
المناسبة ف

ف .المشر

1 remove plastering, ceramic tiles, base, and existing wall اميك،  ارضية و جدار الموجود   -                                 ازالة اللبخ ، سير

2 Sanitations الرصف الصحي   -                                

3 Water tank & Water pumps & Ventilation fans خزانات ماء، مضخات و الساحبات الهوائية   -                                

4 Finishing works(painting for walls and ceilings & Mosaic tiles for flooring) أعمال األنهائيات   -                                

TOTALمجموع                            -


