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Item Description

التفاصيل
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وحدة
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العدد

Unit Cost 

USD

$ سعر الوحدة

Total Cost 

USD

$ المجموع

Structure
Iron structure: Dimensions: 14mX9mX3.25m, Iron 

thickness 1.5-2ml, The diameter of curves should be 

60ml.Each Green House contain 7 curves the distance 

between each curve 2.5m except the first and last 

curves the distance is 2m.All parts of Green House 

should be electrically galvanized. All parts should be 

connecting to each other by crosses, the ground 

crosses should be 25-30cm in length. 

سمك الحديد يجب ان , م االرتفاع3.25*م9*م 14االبعاد : الهيكل الحديدي

 7البيت البالستيكي يحتوي على ,  ملم60قطر االقواس  ,  ملم2-1.5تكون 

م ما عدا قوسي االول و االخير و الذي  2.5قوس و المسافة بين االقواس 

جميع اجزاء الهيكل يجب ان تكون مغلونة كهربائيا و تتصل مع ,  م2يكون 

-25بعضها بواسطة الصالئب و الصالئب االرضية يجب ان تكون بطول 

. سم30

Doors: The Green House should contain 2 doors, each 

door contains 2 parts with dimensions (2mX3.25m),  

doors iron is 32ml galvanized electrically. Provide 4 

pieces of galvanized iron pipe 32ml to be used as a 

stand to hold the doors when opened. The nylon should 

tie to the iron by clips not wire

يحتوي كل بيت بالستيكي على بابين واحد في كل طرف و كل باب  :االبواب

بوري االبواب يجب ان تكون بسمك , م3.25*م2يتكون من قطعتين بابعاد 

 ملم 32و يرافق كل  قطعة باب بوريين بسمك .ملم و مغلون كهربائيا32

يجب ان .         (اربعة بواري لكل بيت)تستخدمها كساند عند فتح االبواب

. القفائس و ليس بواسطة سيم تربط النايلون بالحديد بواسطة

Nylon film: The nylon thickness is 200microns, the 

dimensions are (5.5mX56m), Green colour, have UV 

not less than 4%, the light transmittance should be 

75%. 1.25 rolls (5 pcs) for each greenhouse have at 

least 3 years guarantee and Europe Origin.                                 

             Wherever the nylon is tied with iron it must be 

, م56*م5.5ابعاد ,  مايكرون200سمك النايلون يجب ان تكون  :نايلون

 رولة 1.25, %75نفاذية الضوء , %4 ليس اقل من UV,اخضر اللون

و يجب ان تكون اوربية ,  سنوات3ضمان على االقل , لكل بيت (قطع5)

.القفائس و ليس بواسطة سيميجب ربط النايلون بالحديد بواسطة . المنشا

Nylstrong: should be 2.6-3ml in thickness, white 

colour, 38 lines per Green House, and Europe origin 

and have at least 3 years guarantee

ابيض , ملم و ليس اقل3-2.6يجب ان يكون سمك النايلسترونك : نايلسترونك

 3ضمان على االقل , اوروبي المنشا,  خط لكل بيت بالستيكي38,اللون

.سنوات

Seedlings holder wire: The thickness should be 2.5ml, 

galvanized, (10 lines per green house).

 خطوط لكل 10)مغلون , ملم2.5يجب ان تكون بسماكة   :سيم حامل الشتول

(بيت

Rope for hooking seedlings: 5 KG of special rope for 

each green house

 كغم من الحبل الخاص لربط الشتالت لكل بيت 5: حبل لربط الشتالت

بالستيكي

Irrigation system  :contain 12m of 50ml 10 bar pipe, 10 

lines of GR pipe(20ml 4 bar with 40cm distance 

between each two nozzles), 10 saddles (50mlX3\4"), 10 

small plastic valve (3\4"X20ml), 1 valve 50ml, 1 terminal 

50ml, 1 elbow 50ml, 1 disk filter 50ml,3 male adapter 

50ml.2female adapter 50ml, 10 terminal 20 ml and 20  

20ml clips2

 خطوط من 10,  بار10 ملم 50م من صوندة 12يحتوي على  :نظام الري

 3\4*ملم50 سدل 10,  سم40المسافة بين النوزالت ,  ملم20GRصوندة 

 نهاية 1,  ملم50 قفل 1, ملم20*انج3\4 حنفية بالستيكية صغيرة 10, انج

 ملم 50  بداية خط 3, ملم50 فلتر قرصي 1,  ملم50عكس 1,  ملم50خط 

 20 ملم و 20 نهاية خط 10, ملم سن داخلي50 بداية خط 2,سن خارجي

. ملم20قفيس 

Mesh for covering doors and all openings sides. Green 

or white colour, 5X50m

اخضر او ابيض اللون و . مشبك لتغطية االبواب و جميع الفتحات الجانبية

متر5X50ذات ابعاد 

SEEDS

1
 Hybrid Cucumber seeds (Sachet 500seeds)  the variatiey 

should be (  Baraka) ر من صنف بركة  بذرة500مغلف , خيار هجي 

Pcs

قطعة
35

PESTICIDES

1
 Insecticide,active ingredient (Dinotefuran 20%), the 

formulation should be SG.                                                   مبيد 

ي يحتوي عىل المادة الفعالة ) حشر 20دينوتيفوران  %SG)

Bottle 250ml     

 مل250عبوة 
35

2
Fungicide for controlling Powdery mildew (Thiopanate 

Methyle 70%) formulation WP.                                             مبيد 

كيبة (705تيوفانيت مثيل )فطري لمكافحة البياض الدقيق  بتر         WP

Sachet 100gr     

 غم100مغلف 
35

3

Fungicide for controlling Downey mildew and damping off 

(Cymoxanil 25% + Famoxadon 25%),    formulation WDG       

 مبيد فطري                                                                                  

ي كيبة (%25فاموكسادون % + 25سيموكسانيل )لمكافحة البياض الزغب  و بتر  

WDG

Bottle 80gr     

 غم80عبوة 
35

4
Miticide for controlling Mites (Abamectin 3.6%), 

formulation EC                                                                       مبيد 

ي  ر  )عناكب  كيبة (%3.6ابامكتي  و بتر  EC

Bottle 250ml     

 مل250عبوة 
35

TOOLS

1 Wheal barrow 2 ml thickness  ملم سمك البليت2عربانة يدوية 
Pcs

قطعة
35

2 Rakes خرماشة يدوية
Pcs

قطعة
35

3 Shovel كرك
Pcs

قطعة
35

4 Cultivator محراث يدوي (قزمة)
Pcs

قطعة
35

5 Sprayer 16lt  لتر16مرشة ظهرية 
Pcs

قطعة
35

(           ) days

(           ) days

(         ) Month

  Time required to provide  the items? - ر  المواد الوقت المطلوب لتجهت 

  Comments:

:مالحظات

  Time required to  deliver and install the items? - الوقت المطلوب  لتوصيل وتركيب المواد

Validity of the offer:

:صالحية العرض

Quotation Form  - صفحة العرض                                                                            
Fill-in your Unit and Total Costs below :   -   امىلء خانات سعر الوحدة والمجموع ادناه

(if Digital Submission, Total Cost is automatically calculated upon filling in Unit Cost)

، يتم حساب التكلفة اإلجمالية تلقائيا عند ملء تكلفة الوحدة) (التقديم الرقمي

Greenhouses / بيوت بالستيكية

SubTOTAL for all items - المجموع الكىلي لكل المواد

  TRANSPORT COST to Wana area)

(منطقة وانة )تكلفة النقل

  GRAND TOTAL: Items + TRANSPORT COST + INSTALLATION COST - كيب+ تكلفة النقل +المواد : المبلغ االجمالي تكلفة التر

  Installation cost (35 Greenhouses)

كيب  ( بيت بالستيكي35تكلفة التر

1

Pcs

قطعة
35

Rollerرولة 44

Roller بكرة 18

KG كغم 420

Rollerرولة 18

KG كغم 70

System نظام 

كامل
35


