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Unit Price 
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ID

الوحدة الكمية
سعر الوحدة

(دع) (دع)السعر الكلي

1

Excavation works for water storage basin, 

the dimentions of the trench should be 

(7*7*4)m and moving the debris  out of field 

to a location indicated by manucipality, the 

work includs controlling of underground 

water in contact with the trench, and all 

necessary works according to the instructions 

of supervising engineer. 

m³ 200

ابية للحوض بابعاد  القيام باعمال الحفريات التر

م مع رفع االنقاض خارج موقع العمل و اىل (4*7*7)

مكان يحدده البلدية و تشمل الفقرة السيطرة عل المياه 

الجوفية مع كل ما يلزم النجاز العمل بصورة جيدة و 

ف حسب توجيهات المهندس المشر

2

Provision of necessary material for filling the 

ground with a layer of sub-base to be (20)cm 

thick after curing and compacting to reach 

95%, and all necessary works  according to 

the instructions of supervising engineer. 

m³ 10

ز المواد االزمة و القيام باعمال فرش طبقة من  تجهت 

السبيس عل ان يكون سمك الطبقة بعد الرش و الحدل 

سم مع كل ما يلزم النجاز العمل بصورة (20)% 95بنسبة 

ف جيدة و حسب توجيهات المهندس المشر

3

Provision of material for casting ordinery 

concret with (10)cm thick and mix ratio 

(1:3:6) by using salt-resistant cemet 

according to the drawings. 

m³ 5

ز المواد و القيام بعمل صبة خرسانية غت  مسلحة  تجت 

باستخدام  (1:3:6)سم و بنسب خلط (10)بسمك 

السمنت المقاوم لالمالح و حسب المخططات

4

Provision of material for casting reinforced 

concret of (35)cm thick and mix ratio (1:2:4) 

(300)kg for the base, walls and roof, by using 

salt-resistant cement and steel bars of 

diameters (16 & 12). The work includs 

provision and installation of steel man hall 

and ladder, inlet, outlet and ventilation steel 

pipes, also using of water stop and 

considering suitable side slope for the base 

and all necassary works according to the 

drawings and instructions of supervising 

engineer. 

m³ 35

ز المواد و القيام بعمل صبة خرسانية مسلحة بسمك  تجهت 

كغم الرضية (300) (1:2:4)سم و بنسب خلط (35)

الحوض و الجدران  مع السقف باستخدام السمنت 

. ملم(12 و 16)المقاوم لالمالح مع حديد تسليح قطر 

ز و نصب فتحات حديدية و سلم , تشمل الفقرة تجهت 

خروجية و تهوية الحديدية مع استخدام , انابيب دخولية

(Waterstop)  مع مراعات عمل ميل مناسب لقاعدة

الحوض مع كل ما يلزم النجاز العمل و حسب 

ف و المخططات المخططات و توجيهات المهندس المشر

5

Painting the surfaces in contact with the soil 

with three layers flanquette and  as directed 

by the supervising engineer.
m² 70

بة بمادة الفالنكوت و بثالث  طالء االوجه المالمسة للتر

ف طبقات و حسب توجيهات المهندس المشر

6

Provision of material and filling the sides of 

the basin with soil, spraying and compacting 

to reach the same level of surrounding 

ground according to technical specifications.
m³ 85

اب مع  ز المواد و القيام بدفن جوانب الحوض بالتر تجهت 

الرش و الحدل و التسوية و حسب المواصفات الفنية

المجموع 

Duration of completion the project 

(Days) وع  (االيام)مدة انجاز المشر

Item DescriptionNoوصف االعمال

كافة االعمال يجب توثيقها بالصور 

على المتعهد الحفاظ على سالمة الكادر الموجود في الموقع والمستفيدين وتوفير مستلزمات السالمة 

وانشاء لوحة كبيرة للمشروع, المتعهد مسؤل على وضع اشارات الخطر 

على المقاول التوقيع والموافقة على سياسة حماية الطفل المنصوص عليها في العقد 

كافة االعمال تكون حسب الشروط العامة للمقاوالت واالعمال الهندسية العراقية 

جلب شهادات منشأ والمختومة من قبل السفارة العراقية في دولة المنشأ

يلتزم المتعهد بكافة الشروط المنصوصة في العقد مع إعداد جدول زمني لتنفيذ المشروع وحسب توجيهات المهندس المشرف
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TOTAL

Estimated bill of quantities for ground concrete storage water tank (5*5*3.5)m

م(3.5*5*5)الكشف التخميني الخاص بانشاء خزان خرساني ارضي بابعاد 


