
Tender # 5 

Ref: 12 – 2019 
Anbar Schools Rehabilitation 

 
SSORD (Sabe’ Sanabul Organization for Relief and Development) is a non-profit organization 

works to serve the vulnerable people in Iraq would like to announce a tender for rehabilitation of 

3 schools in Anbar Governorate under project “Education-Care : development of local gender 

education and therapeutic educational structures for the integration and reintegration of 

displaced children and adolescents in Iraq”, and as stated in the table below: 

 
Dates of receiving the tenders: 

 

# Details Date Time 

1 Tender announcement 14/11/2019 2 pm 

2 Tender closure 20/11/2019 4 pm 

3 Opening bids 21/11/2019 9 am 

 
 

Bids will be opened at the organization office in Baghdad on 21/11/2019. 

For vendors who have the ability and capability, they should fill the table below with prices and 

attach all their registered company supporting documents. 

Bids should be delivered in a sealed envelope in the office of Al – Alamiya company in Al – 

Mansour, Baghdad near Baghdad International Exhibition opening all morning till 4 pm. 

For any inquires please feel free to contact us on the following address: 

logistic.manager@ssord.org before the deadline. 

 
 

 

Al – Hariri School / Falluja – Hay Al – Mu’limen 2 

Total 
Cost 

Unit 
Cost 

Unit Quantity Details # 

  lum 1 

Maintenance of the roof tiles and replace the broken 

ones as well as installation of a new bitumen. 

صيانة شتايكر السطح وتبديل المحطمه مع تبديل ماستك نوعية  
 جيدة

1 

  M2 30 

Remove the old plaster and replace it by a new one. 

The price includes costs of materials and laborers. 

ر واستبداله بعمل جديد شامال السعر العمل   قشط البياض المتضر
 كامل

2 

 
 

M2 4 
Replace the old toilets tiles by new ones. The price 

includes costs of materials and laborers. 

ر شامال السعر كامل العمل قشط  اميك الصحيات المتضر وتبديل سير  
3 

 
 

M2 230 
Installation of three layers of paint on the internal walls 

(Good Quality). The price includes, scrap the old paint, 
4 

mailto:logistic.manager@ssord.org


fix the cracks, as well as painting the teacher’s room 

and one classroom. 

ي نوعية  
ر مواد صبغ الجدران الداخلية بثالثة طبقات طالء دهنر تجهير

جيدة . يتضمن السعر إزالة الطالء القديم وتصليح الجدران قبل الصبغ 
 للمجاميع الصحيه وغرفة المعلمات وغرفة الصف المصلحة

 

 

No. 2 

Maintenance of the windows and replace the damaged 

ones. The price includes costs of materials and 

laborers. 

رة شامال السعر العمل مع  عمل صيانة   للشبابيك وتبديل األجزاء المتضر
 الصبغ

5 

 

 

unit 2 

Purchase and Installation of water cooler (4 taps) 

Manufactured by Al-Abdali Co. The price includes 

connecting the water cooler with the water network, 

connecting it to the source of power, the drain as well 

as the freight cost. 

( كة العبدلي
ر براد ماء منشأ شر حنفية(  شامال السعر الربط مع   4تجهير

ي وعمل التضيف مع النقل  
الشبكة المائية والتاسيس الكهربائ 

 والتنصيب

6 

 

 

unit 1 

Installation of RO station (400 gallon/day) with a steel 

structure, pressure gauge, air valves, taps, and pipes. 

The price includes costs of freight, labors, installation. 

  400سعة   RO تجهيز وتركيب وتشغيل منظومة تصفية وتحلية الماء

يوم ، مع هيكل حديدي مصبوغ وكيج قياس الضغط ومفتاتيح  \غالون

ات من حنفية وانابيب شامل السعر ربط التنفيس وجميع الملحق

 التوصيالت المائية والكهربائية وتصريف الفضلة مع النقل والتنصيب 

7 

 

 

No. 1 

Purchase and Installation of automatic power 

changeover 120A. Maintenance of the main power 

board. 

اء ونصب جهاز تحويل كهرباء حجم  صيانة بورد  امبير مع   120شر
 الكهرباء الرئيسي 

8 

 

 

No. 9 

Installation of new water taps (good quality). The price 

includes connecting, testing the new taps. 

ر وتركيب حنفية ماء من النوع الجيد ويشمل العمل الربط   تجهير
 والفحص وكل مايتطلب النجاز العمل وفق المواصفات

9 

 

 

No. 10 

Purchase, Install, test ceiling fans (good quality) + fan 

control. 

ر ونصب وفحص مروحة سقفية كهربائية نوع جيد مع المنظم مع   تجهير
 كافة التوصيالت الكهربائية وكل ما يتطلبة العمل 

10 

 

 

lum 1 

Cleaning of the playground, remove the waste and 

install 10cm layer of sub base (crushed stone and sand). 

تنظيف ملعب المدرسة ورفع النفايات وفرشها بطبقة سبيس سمك  
سم 10  

11 

 
 

M2 20 
Removal of the broken glasses and replace it with a 

good quality of glasses 4mm with cleaning the new 

installed ones and adding seal. 

12 



ملم   4الزجاج المتهشم وتبديلة باخر جديد من النوع الجيد سمك إزالة 
 مع المعجون والتنظيف الجيد

 
 

No. 20 
Purchase and installation of light control switch 1 and 2 

gang. 

ي او احادي نوعيه جيدة 
ر وتثبيت سوي    ج ثنائ   تجهير

13 

 

 

No. 50 

Purchase, install, test led light tubes + holders (wall 

and ceiling). 

 كامل  
َ
ر وتركيب وفحص نقطة انارة عبارة عن شمعه اقتصادية لد تجهير
 مع القاعده من نوعية جيدة مثبيت بالسقف او الجدار

14 

 
 

Noor Al – Qur’an school – Al – Mukhtar Village 
 

Total 
Cost 

Unit 
Cost 

Unit Quantity Details # 
 

  No. 9 
Installation of new flushing system for the squatty toilet. 

 نصب فالش تواليت 
1 

 

  No. 9 
Electric toilet ventilation fan 6 inch+ connect the fans to the 

power source. 

انج ( مع الربط الكهرباء  6مفرغات الهواء للمجاميع الصحية )  
2 

 

  

No. 4 

Purchase and Installation of a 1 m3 water tank+ steel base + 

other tank parts and accessories. 

ر ونصب وتاسيس خزان ماء سعة  انج  18من الصفيح المغلون كيج  3م 1تجهير
ي المكان الذي تحدده إدارة المدرسة عىل قاعدة حديدية مع  

كامل وينصب فر
بيب الداخلة والخارجة وانبوب الناكافة المواد الالزمة للربط من الطوافة وا

 3 الطفح وقفل التنظيف

 

  
No. 1 

1-inch SHIMGE water pump. 

انج نوع شمنج  1مضخة ماء حجم   4 

 

  
lum 1 

Cleaning of the playground and remove the waste. 

 5 تنظيف ملعب المدرسة ورفع النفايات 

 

  

No. 10 

Replace the existing door lock handle as well as fix and paint 

the steel doors. 

ر وتثبيت كيلون باب من النوع الجيد مع تصليح األبواب الحديدة مع   تجهير
 6 الصبغ

 

  

No. 2 

Purchase and installation of squatty potty toilet 18 inch with 

4-inch waste pipe and connecting them to the manhole. The 

work includes remove the existing potty toilets and pouring 

the toilets floor using concrete (1:2:4) and 10 cm width. 

ي عميق من النوع الجيد ابيض اللون قياس 
ف  ر مع تثبيت مقعد شر انج  18تجهير

ر وال 4مع كىلي  ربط يمنظومة  انج والربط بالمنهول . بعد قلع القديم المتضر
( 1  2  4المجاري ويشمل العمل صب أرضية التواليت باستخدام الكونكريت )

سم  10وبسمك   7 

 

  
unit 2 

Purchase and Installation of water cooler (4 taps) 

Manufactured by Al-Abdali Co. The price includes 

connecting the water cooler with the water network, 8 

 



connecting it to the source of power, the drain as well as the 

freight cost. 

ر براد ماء منشأ  )تجهير كة العبدلي
حنفية(  شامال السعر الربط مع الشبكة   4شر

ي وعمل التضيف مع النقل والتنصيب
 المائية والتاسيس الكهربائ 

  

unit 1 

Installation of RO station (400 gallon/day) with a steel 

structure, pressure gauge, air valves, taps, and pipes. The 

price includes costs of freight, labors, installation. 

ر وتركيب وتشغيل منظومة تصفية وتحلية الماء  400سعة   RO تجهير
يوم ، مع هيكل حديدي مصبوغ وكيج قياس الضغط ومفتاتيح التنفيس  \ غالون

من حنفية وانابيب شامل السعر ربط التوصيالت المائية  وجميع الملحقات 
الفضلة مع النقل والتنصيب والكهربائية وتضيف   9 

 

  

No. 4 

Replace the existing door lock handle as well as fix and paint 

the steel doors. 

ر وتثبيت كيلون باب من النوع الجيد مع تصليح األبواب الحديدة مع   تجهير
 10 الصبغ

 

  
No. 20 

Purchase and Installation of water taps. 

ر  وتركيب حنفية ماء من النوع الجيد ويشمل العمل الربط والفحص وكل  تجهير
 11 مايتطلب النجاز العمل وفق المواصفات 

 

  
No. 4 

Bathroom Sinks + Installation and connection. 

 12 مغاسل مع التاسيس والربط 

 

  
No. 14 

Purchase, install, test ceiling fan 60*60 + fan control. 

ر ونصب وفحص مروحة سقفية كهربائية  نوع جيد مع المنظم   60*60تجهير
 13 مع كافة التوصيالت الكهربائية وكل ما يتطلبة العمل 

 

  

lum 1 

Fix the exciting water intake calculator device. The price 

includes the desludging of the water pipes, installing new 

ceramic tiles. 

اميك وتسليك المجاري  14 تصليح جابية الماء شامال السعر البناء وتغليف السير

 

  
 1 

Cleaning of the school playground. 

 15 تنظيف ملعب المدرسة 

 

  

M2 3 

Removal of the broken glasses and replace it with a good 

quality of glasses 4mm with cleaning of the new installed 

ones and adding seal. 

ملم مع   4إزالة الزجاج المتهشم وتبديلة باخر جديد من النوع الجيد سمك 
 16 المعجون والتنظيف الجيد

 

  
No. 14 

Purchase and Installation of 13-15 Plug socket with switch. 

ر وتركيب ماخذ قوى  امبير نوعية جيده  15 - 13تجهير  17 

 

  
No. 30 

Purchase and installation of light control switch 1 and 2 gang. 

ي او احادي نوعيه جيدة 
ر وتثبيت سوي    ج ثنائ   18 تجهير

 

  
No. 4 

120-liter waste bin. 

لي   120حاويات نفايات سعة   19 

 

  

No. 40 

Purchase, install, test 120 w led light bulb + holders (wall and 

ceiling). 

ر وتركيب وفحص نقطة انارة عبارة عن مصباح اقتصادي  واط كامل  120تجهير
 20 مع القاعده من نوعية جيدة مثبيت بالسقف او الجدار

 



  

M2 50 

Installation of three layers of paint on the internal walls 

(Good Quality). The price includes, scrap the old paint, fix the 

cracks. 

ي نوعية جيدة .  
ر مواد صبغ الجدران الداخلية بثالثة طبقات طالء دهنر تجهير

 21 يتضمن السعر إزالة الطالء القديم وتصليح الجدران قبل الصبغ

 

 
 
 
 
 
 
 

Dhifaf Al – Furat primary school – Fallujah – Hay Jbeal 

Total 
Cost 

Unit 
Cost 

Unit Quantity Details # 

  No. 8 
Installation of new flushing system for the squatty toilet. 

 نصب فالش تواليت 
1 

  No. 8 
Electric toilet ventilation fan 6 inch+ connect the fans to the 

power source. 

الكهرباء انج ( مع الربط  6مفرغات الهواء للمجاميع الصحية )  
2 

  

No. 4 

Purchase and Installation of a 1 m3 water tank+ steel base + 

other tank parts and accessories. 

ر ونصب وتاسيس خزان ماء سعة  انج  18من الصفيح المغلون كيد  3م 1تجهير
ي المكان الذي تحدده إدارة المدرسة عىل

قاعدة حديدية مع   كامل وينصب فر
المواد الالزمة للربط من الطوافة واالنابيب الداخلة والخارجة وانبوب كافة 

 3 الطفح وقفل التنظيف

  
No. 2 

Bathroom Sinks + Installation and connection. 

 4 مغاسل مع التاسيس والربط 

  

No. 6 

Maintenance of all the manholes. Rebuilding the damaged 

ones using bricks and cement blocks and cover the manholes 

with steel cover. 

ر منها   صيانة كافة منهوالت التنظيف ) احواض التفتيش ( وإعادة بناء المتضر
ر وصوال ال خزان   ي واالسمنت مع الغطاء االهير

بالطابوق او البلوك االسمنن 
ر وكل مايتطلبة العمل   5 التعفير

  

unit 1 

Purchase and Installation of water cooler (4 taps) 

Manufactured by Al-Abdali Co. The price includes 

connecting the water cooler with the water network, 

connecting it to the source of power, the drain as well as the 

freight cost. 

( كة العبدلي
ر براد ماء منشأ شر (  شامال السعر الربط مع الشبكة  حنفية 4تجهير

ي وعمل التضيف مع النقل والتنصيب
 6 المائية والتاسيس الكهربائ 

  
unit 1 

Installation of RO station (400 gallon/day) with a steel 

structure, pressure gauge, air valves, taps, and pipes. The 

price includes costs of freight, labors, installation. 7 



ر وتركيب وتشغيل منظومة تصفية وتحلية الماء  400سعة   RO تجهير
يوم ، مع هيكل حديدي مصبوغ وكيج قياس الضغط ومفتاتيح التنفيس  \ غالون

وجميع الملحقات من حنفية وانابيب شامل السعر ربط التوصيالت المائية  
لتنصيب والكهربائية وتضيف الفضلة مع النقل وا  

  

No. 14 

Replace the existing door lock handle as well as fix and paint 

the steel doors. 

ر وتثبيت كيلون باب من النوع الجيد مع تصليح األبواب الحديدة مع   تجهير
 8 الصبغ

  

No. 19 

Installation of new water taps (good quality). The price 

includes connecting, testing the new taps. 

ر وتركيب حنفية ماء من النوع الجيد ويشمل العمل الربط والفحص وكل   تجهير
 9 مايتطلب النجاز العمل وفق المواصفات 

  
No. 15 

Purchase, install, test ceiling fan 60*60 + fan control. 

ر ونصب وفحص مروحة سقفية كهربائية  جيد مع المنظم  نوع  60*60تجهير
 10 مع كافة التوصيالت الكهربائية وكل ما يتطلبة العمل 

  

M2 5 

Removal of the broken glasses and replace it with a good 

quality of glasses 4mm with cleaning of the new installed 

ones and adding seal. 

ملم مع   4النوع الجيد سمك إزالة الزجاج المتهشم وتبديلة باخر جديد من 
 11 المعجون والتنظيف الجيد

  
No. 75 

Purchase and Installation of steel window handles. 

 12 يدات شبابيك حديدية 

  
No. 13 

Purchase and Installation of 13-15 Plug socket with switch. 

ر وتركيب ماخذ قوى  امبير نوعية جيده  15 - 13تجهير  13 

  

m2 4 

Purchase and Installation of 18-inch steel doors. The price 

includes costs of freight and installation. 

ر كيج  اء وتركيب أبواب حديدية كبس وجهير ملم شامال السعر النقل   18شر
 14 والربط

  
No. 13 

Purchase and installation of light control switch 1 and 2 gang. 

ي او احادي نوعيه جيدة 
ر وتثبيت سوي    ج ثنائ   15 تجهير

  

No. 35 

Purchase, install, test 120 w led light bulb + holders (wall and 

ceiling). 

ر وتركيب وفحص نقطة انارة عبارة عن مصباح اقتصادي  واط كامل  120تجهير
 16 مع القاعده من نوعية جيدة مثبيت بالسقف او الجدار

  

m2 400 

Installation of three layers of paint on the internal walls 

(Good Quality). The price includes, scrap the old paint, fix the 
cracks. 

ي نوعية جيدة .  
ر مواد صبغ الجدران الداخلية بثالثة طبقات طالء دهنر تجهير
قبل الصبغ يتضمن السعر إزالة الطالء القديم وتصليح الجدران  17 

 


