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    Norwegian Refugee Council (NRC)  

Construction of elevated water tank 50 m3 and water network in Al-janah - 

Qutbah - Abs  district – Hajjah 

المرحله الثانيه  -متر مكعب  50توريد شبكة مياه ) ضخ وتغذية (  و إنشاء خزان خرساني برجي 

محافظة حجة -مديرية عبس  -عزلة قطبة  -الجناح  لمشروع مياه  

 

            <NRC/HAJ/22/YEFM2113/ 8602974> 

<Hajjah – 11th May, 2022> 

 

Our reference: < Yemen of Tenders> 

Dear Mr/Ms  

 

Following your enquiry regarding the publication of the above-mentioned invitation to tender, please find enclosed 

the following documents, which constitute the tender dossier. 

 

Any request for clarification must be received by NRC in writing at least 5 working days before the deadline for 

submission of tenders. NRC will reply to bidders' questions at least 2 working days before the deadline for 

submission of tenders.  

 

Costs incurred by the bidder in preparing and submitting the tender proposals will not be reimbursed. 

 

We look forward to receiving your tender sealed envelopes as follows with sperting the envlopes (Financial offer – 

Technical offer - and the accompanying tender bank guarantee with total amount [USD 2000] at the address 

specified in the Instructions to Bidders before < 23th May 2022 before 3:00 PM>, as stated in the procurement 

notice. 

 

If you decide not to submit a tender, we would be grateful if you could inform us in writing, stating the reasons 

for your decision. 

 

Yours sincerely,  

Ismail As-saruri 

Logistic Coordinator  
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 :يلي ما على ملف تقديم العطاء هذا  يحتوي

 

  رسالة التغطية هذهاألولالجزء: 

 :العطاء بيانات استمارة  الجزء الثاني 

  :لتقديم المجلس النرويجي لالجئين دعوةالجزء الثالث 

 العامة الشروطالمناقصة و

 المناقصة : استمارةرابعالجزء ال 

 المقترحة في المناقصة األسعار: الجزء الخامس 

 السابقة والخبرة الشركة عن نبذة: الجزء السادس 

  البضائع مواصفات عن إضافية معلومات: السابعالجزء 

  للموردين األخالقية المعايير إعالن :الثامنالجزء 

 الملحق أ:جدوال الكميات 

 الفنية الرسومات: ب الملحق 

  المستخدمة ج: قائمة الموادالمحلق 

 

 

 

 .المناقصة ملف تشكل والتي المرفقة، التالية المستندات على االطالع يرجى للمناقصة، أعاله المذكورة الدعوة نشر حول استفسارك بناء على

 

ب ان يكون طلب كما يج العطاءات لتقديم النهائي الموعد من األقل على عمل أيام 5 قبل استفسار او توضيح أيب نالمجلس النرويجي لالجئي يمكنك التقدم الى 

 .العطاءات لتقديم النهائي الموعد من األقل على يومين قبل العطاءات مقدمي أسئلة على نالمجلس النرويجي لالجئي يرد سوف. االستفسار مكتوب

 

 .المناقصة مقترحات وتقديم إعداد في مقدم العطاء تكبدها التي التكاليف رد يتم لن

 

 ([2,000دوالر امريكي ]  والضمان البنكي للعطاء المقدم بمبلغ –العرض الفني  –وهيا ) العرض المالي  مناقصةال اتملف نتوقع من المتقدمين بالعطاءات تسليم

 مذكور هو كما ،< عصرا   3:00الساعة قبل   مايو 23> قبلات مناقصال لمقدمي التعليمات في المحدد العنوان على اعاله بظروف منفصلةالعروض ان تقدم  ويجب

 .الشراء ارإشع في

 

 . قرارك أسباب اموضحو كتابيًا بإبالغنا تفضلت شاكرين لو سنكونعطاءك في المناقصة  تقديم عدم قررت إذا

 

 مع قبول تحياتنا،،

 

 

 

 

This ITB document contains the following: 
 

 This cover Letter 
 Section 2: Bid Data sheet 
 Section 3: NRC Invitation to bid general  

terms & condition 
 Section 4: Bidding form 
 Section 5: Work Schedule 
 Section 6: Company Profile and Previous Experience 
 Section 7: Bill of Quantities 
 Section 8: Suppliers Ethical Standards Declaration  
 ANNEX #1: BoQs 
 ANNEX #1: Technical Drawings 
 ANNEX #3:list of Materials. 
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SECTION 2 

Bid Data Sheet Work Contract 
1. BACKGROUND DATA 

 

Contract Name:  

Construction of elevated water tank 50 
m3 and water network in Al-janah - 

Qutbah - Abs  district – Hajjah 
 

Contract Number:  
NRC/HAJ/22/YEFM2113/ 8602974 

 
This bid is issued by Norwegian Refugee Council (NRC office in Sana’a Country Office. Any correspondence can be 

addressed to the following address office.  

 

- Country office – Sana’a- Hadda st Behind Alfakher Resultant  

 

 

 الجزء الثاني

لعملعقد ا استمارة بيانات العطاء  

 
 بيانات أساسية .1

 

توريد شبكة مياه ) ضخ وتغذية (  و إنشاء خزان خرساني 

 -المرحله الثانيه لمشروع مياه الجناح  -متر مكعب  50برجي 

محافظة حجة  -مديرية عبس  -عزلة قطبة   

 

 رقم العقد:

NRC/HAJ/22/YEFM2113/ 8602974 

 
 

يمكن توجيه أي مراسالت إلى عنوان  المكتب اليمن. المجلس النرويجي لالجئين في  لالجئين )مكتبتم إصدار طلب العطاء هذا من قبل المجلس النرويجي 

 التالي. 

 .صنعاء اليمن -خلف مطعم الفاخر  -حده مكتب اليمن  -

 

 
2. SCOPE OF WORK 

 

Please refer to the technical specifications, drawings, and BOQs for more details. 

 

MAXIMUM TIME-FRAME FOR COMPLETION OF WORKS: The overall schedule for works for each contract must be 

completed as per the attached format. However, you are expected to prepare a schedule to complete the works 

within minimum <.100 day.>. Contractors still can offer a competitive and reasonable implementation period. 

 
 
 
 

Contract No. Country Location Work  Description 

NRC/HAJ/22/YEFM2113/ 

8602974 
Yemen 

Hajjah  

Gov 

Construction of elevated water tank 50 m3 and water 

network in Al-janah - Qutbah - Abs  district – Hajjah 
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 نطاق العرض

 

 .وجداول الكميات والرسومات الفنية المواصفات فضال راجع التفاصيل من المزيد

 

زمنيا تحدد فيه  جدول إعداد منك يتوقع و. ةالمرفق لالستمارة وفق ا عقد لكل لألعمال العام الجدول إكمال يجب: األعمال استكمالو الزمني طارإلل األقصى الحد

 الساده المتقدمون ال زال بامكانهم عرض فتره تنفيذ عقالنيه وتنافسيه.  ادنىكحد .<األيام من100 > األعمالمواعيد االنتهاء من 

 

3. SCHEDULE & DEADLINE FOR SUBMISSION 
 

The deadline for submission of bids 3:00 PM on the 23th May 2022 late bids will not be accepted. 

 DATE TIME* 

Invitation to Bid release 11th May 2022 9:00 AM 

Deadline for request for any clarifications from NRC 20th May 2022 4:00 PM 

Last date on which clarifications are issued by NRC 22th May 2022 4:00 PM 

Deadline for submission of tenders (receiving date, not sending date) 23th May 2022 3:00 PM 

Tender technical opening session by NRC Internal bid opening committee 25th May 2022 10:00 AM 

Tender Financial opening session by NRC Internal bid opening committee 1st June 2022 10:00 AM 

Notification of award to the successful tenderer 5th June 2022 3:00 PM   

Signature of the contract 8th June 2022 During the day 

- All times are in the local time of Sana’a City. 

- Please note all dates are provisional dates and NRC reserves the right to modify this schedule. 

 

 الجدول الزمني والموعد النهائي للتقديم

 .<. لن تقبل العطاءات المتأخرة.2022مايو  23.< في >. عصرا   3:00الموعد النهائي لتقديم العطاءات هو >.
 

 *الزمن التاريخ 

 صباحا   9:00  2022مايو  11 دعوة لتقديم العطاء

 مساء   04:00 2022مايو  20 آخر موعد لطلب أي إيضاحات من المجلس النرويجي لالجئين

 مساء   04:00 2022مايو  22 ار التوضيحات فيه من المجلس النرويجي لالجئينآخر تاريخ تم إصد

 عصرا   3:00 2022مايو  23 الموعد النهائي لتقديم العطاءات )تاريخ االستالم ، وليس تاريخ اإلرسال(

)فتح مضاريف داخلي( بواسطه لجنه فتح المناقصه   فتح المظروف التقني جلسة افتتاح المناقصة

 لمجلس النرويجي لالجئينل التابعه

 2022مايو  25
 صباحا   10:00

)فتح مضاريف داخلي( بواسطه لجنه فتح المناقصه   ماليفتح المظروف ال جلسة افتتاح المناقصة

 لمجلس النرويجي لالجئينل التابعه

 2022يونيو 1
 صباحا   10:00

 عصرا   3:00 2022يونيو  5 إخطار الفائز بالعطاء  بفوزه

2022يونيو  8 عقدتوقيع ال  خالل ساعات العمل 

 محافظه صنعاء – دولة اليمنجميع المواعيد حسب التوقيت المحلي لـ  -

 .يرجى مالحظة أن جميع التواريخ هي تواريخ مؤقتة ويحق للمجلس النرويجي لالجئين تعديل هذا الجدول -

 وصف العمل المكان/الموقع البلد رقم العقد

NRC/HAJ/22/YEFM2113/ 8602974 حجةمحافظة  اليمن 

توريد شبكة مياه ) ضخ وتغذية (  و إنشاء خزان 

المرحله الثانيه  -متر مكعب  50خرساني برجي 

 -مديرية عبس  -عزلة قطبة  -لمشروع مياه الجناح 

ة حجة محافظ  
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4. MANNER OF SUBMISSION: 

Please submit your bids in accordance with the requirements detailed below: 

Complete sealed bid documents shall be hand delivered at NRC Office at SANA’A not later than 3:00 PM on the due date 

indicated above 23th May 2022 

 

      طريقة التسليم:

 تقديم عطاءك حسب التعليمات/المتطلبات المفصلة أدناه: فضال

مايو  23 موعد ال يتجاوز في  صنعاء اليمن -خلف مطعم الفاخر  -حده في  المجلس النرويجي لالجئينيجب تسليم ملف العطاء يدويا  كامال ومختوما الى مكتب 

 . عصرا   3:00قبل الساعه   2022

 

5. ASSESSMENT CRITERIA  

Award of the contract(s) will be based on the following:  

 

Step 1: Administrative compliance check 

Bidders must provide evidence of the following for their bid to be considered compliant: 

1. Sections 5-9 completed, signed and stamped 

2. Bidder has included a copy of their valid business licence.  

3. Bidder has included a copy of their valid Commericial rigsteriton. 

4. Bidder has included a copy of their valid TAX card. 

5. Bidder has included a copy of their valid Alzakat Card. 

 

 

Step 2: Technical Evaluation 

A Technical Evaluation of all bids received will be evaluated according to the last experience, implenmetion and 

quality of matrials. 

 

Step 3: Financial Evaluation 

Price in comparison to NRC established expectation and in comparison to other bidders of comparable technical quality 

 

 معايير التقييم

 يعتمد ارساء العقد )العقود( على ما يلي:

 

 .الخطوة االولى: التحقق من االمتثال اإلداري

 يجب على مقدمي العطاءات تقديم دليل على ما يلي لكي يعتبر عرضهم مقبوال:

 وتوقيعها وختمها  9-5نات األجزاء من  . اكمال بيا1

 .. تضمين نسخة من رخصة العمل سارية المفعول2

 .. تضمين نسخة من السجل التجاري سارية المفعول3

 نسخة من البطاقة الضريبية سارية المفعول. . تضمين4

 . تضمين نسخة من البطاقة الزكوية سارية المفعول.5

 

 الخطوة الثانية: التقييم الفني

 دمة.سابقة ومدة التنفيد وباالضافة الى تقييم المواد المستخبناء  على الخبرات المن المتقدمين التي تم استالمها  العطاءات سيتم إجراء تقييم تقني لجميع 



Annex 3-07C Logistics Handbook 
  

 6 

 

 المالي التقييم: الثالثة الخطوة

 المماثلة اآلخرين العطاءات مقدمييتم المقارنة بين اسعار وجودة  وأيضا المجلس النرويجي لالجئين من المحددة توقعاتفي العطاءات مع ال السعريتم مقارنة 

 

 

The main selection criteria 

Criteria for supply Percentage 

Price 40 االسعار 

Quality  of Materials  الموادجودة  25 

period of implementation  5 مدة التنفيد 

Experience ات السابفة الخب     30 

Total 100 

 

6. BIDDER’S CHECKLIST 

Description 
To be filled 
by bidder 

To be filled by NRC bid committee 

 Included? 
Present & 
complete? 

Comments 

Step/ document to be submitted with tender Yes No Yes No  

Complete tender package delivered  before the deadline specified 
in Section 2 - Bid Data Sheet - Compulsory 

     

Section 4 –Works Provision – completed, signed & stamped – 
Compulsory 

     

Section 5 – Bidding Form – completed, signed & stamped – 
Compulsory 

     

Section 6 – Works Provision Schedule - signed & stamped – 
Compulsory 

     

Section 7 – Company profile & experience – completed, signed & 
stamped – Compulsory 

     

Section 8 – Works provision description and pricing proposal  – 
completed, signed & stamped – Compulsory 

     

Section 9 – Supplier ethical standards declaration  – signed & 
stamped – Compulsory 

     

Annex #1 BoQs      

Annex #2 Technical Drawing      

Annex # Technical List of Materials      
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Supporting documents      

Copy of company registration – Compulsory      

Copy of tax registration – Compulsory      

Copies of past contracts/ POs as proof of experience      

Copies of company direct IDs – Compulsory      

 

To be filled in by NRC bid committee only Eligible Ineligible 

Outcome of administrative eligibility check.   

 

SECTION 3 

NRC Invitation to bid - General Terms & Conditions 

 

                                                                                                                                          الجزء الثالث

العامة واألحكام الشروط - عطاءات لتقديم دعوة                                                     لدى المجلس النرويجي لالجئين  
 
 

1 SCOPE OF BID 

- The bid is based on the scope of the assignment as determined in the Bid Data Sheet (Section 2). The 

instruction to bidders should be read in conjunction with the Bid Data Sheet. 

- The successful Bidder will be expected to complete the assignment by the Intended Completion Date 

specified in the contract to be signed 

 المناقصة نطاق

جيدا  التعليمات قراءة العروض مقدميعلى  يجب(. 2 الجزء) العطاء بيانات استمارة في محدد هو كما المهمة نطاق على السعر عرض يعتمد -

 .العطاء بيانات استمارة مع

 توقيعه معمن المز العقد في المحدد تاريخال عند المهمة بالعطاء زالفائ يكمل يتوقع ان -

 

 

 

2 CORRUPT PRACTICES 

- Norwegian Refugee Council requires Employees, Bidders and Contractors, to observe standards of ethics 

during procurement and the execution of contracts. In pursuit of this, Norwegian refugee Council defines, 

for the purposes of this provision, the terms set forth below as follows: 

a) “Corrupt practice” includes the offering, giving, receiving, or soliciting of anything of value to 

influence the action of a public official in the procurement process or in contract execution; and  

b) “Fraudulent practice” includes a misrepresentation of facts in order to influence a procurement 

process or the execution of a contract to the detriment of the Norwegian Refugee Council, and 

includes collusive practices among Bidders prior to or after bid submission designed to establish 
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bid prices at artificial, non-competitive levels and to deprive the Norwegian Refugee Council of the 

benefits of free and open competition;  

c) In any case where fraud or corruption is identified, NRC will: 

 reject any bids where the Bidder has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing 

for the Contract; 

 remove bidding contractors who engage in fraudulent or corrupt practices, from our 

prequalified list  

 liaise with District Officials to report if fraudulent or corrupt practices are identified  

 terminate works  

- Any communications between a Bidder and the Norwegian Refugee Council related to matters of alleged 

fraud or corruption must be made in writing and addressed to the Country Director in 2 DAYS 

 

 

 

 

 

 

 الفاسدة الممارسات

 هذا لتحقيق. العقود وتنفيذ الشراء أثناء األخالق بمعايير االلتزام والمقاولين العطاءات ومقدمي الموظفين من لالجئين النرويجي المجلس يطلب -

 :يةالتال الشروط النرويجي لالجئين مجلسال الحكم حدد هذا ألغراضو

 

  العقد تنفيذ في أو الشراء عملية في موظف تصرف على لتأثيربغرض ا قيمة ذي شيء أي التماس أو لقيت أو إعطاء أو تقديم" سادالف ممارسة" تشملا. 

 ممارسات شملكما ت لالجئين النرويجي المجلس حساب على عمل عقد تنفيذل أو شراء عملية على للتأثير للحقائق تحريف ا" االحتيالية اتالممارس" تتضمنب. 

 المجلس وحرمان تنافسي غيرو مصطنع والتقديم بشكل العطاءات تقديم بعد أو قبل ن يتم تحديد سعر معين للخدمة/السلعةالعطاء ا مقدمي مع االحتيال

  والمفتوحة الحرة المنافسة مزايا من لالجئين النرويجي

 :يلي ما لالجئين النرويجي لمجلسيحق ل الفساد أو االحتيال حاالت من أيتم اكتشاف  حال فيج. 

 المؤهلة قائمتنا من فاسدة أو احتيالية ممارسات يمارسون والذين العطاء في يشاركون الذين اولينالمق إزالة 

 الفاسدة أو االحتيالية الممارسات تحديد تم إذا لإلبالغ المديرية بمسؤولي التواصل 

 األعمال إنهاء 

 

 مكتوبة المزعوم الفساد أو االحتيال بمسائل المتعلقة ينلالجئ النرويجي والمجلس المقاول/العطاء مقدم بين يجب ان تكون جميع المراسالت -

 اليمن. في القطري المدير إلى وتوجيهها

 

3 ELIGIBLE BIDDERS 

- A Bidder shall meet the following criteria to be eligible to participate in NRC procurement of Works: 

a) the bidder, at the time of bid, is not: 

i. insolvent; 

ii. in receivership;  

iii. bankrupt; or 

iv. being wound up 

b) the bidder’s business activities have not been suspended; 

c) the bidder is not the subject of legal proceedings for any of the circumstances in (b); and 
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d) The bidder has fulfilled his or her obligations to pay taxes and social security contributions. In a case where 
VAT is included in a bid, a copy of the VAT certificate must accompany the bid. A Bidder, and all parties 
constituting the Bidder including sub-contractors, shall not have a conflict of interest. All Bidders found to 
have a conflict of interest shall be disqualified. A Bidder may be considered to have a conflict of interest 
with one or more parties in this bidding process, if they have a relationship with each other, directly or 
through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or 
influence on the bid of another Bidder, or influence the decisions of the Norwegian Refugee Council 
regarding this bidding process 

- A Bidder whose circumstances in relation to eligibility change during a procurement process or during the 

execution of a contract shall immediately inform the Norwegian Refugee Council. 

- NRC reserves the right to refuse a bid at any time if the bidder or one of its sub-contractors provided material 

support or resources to any individual or entity that commits, attempts to commit, advocates, facilitates, or 

participates or is found guilty of fraud, active corruption, collusion, coercive practice, bribery, involvement 

in a criminal organization or illegal activity, or immoral human resources practices, including but not limited 

to: child labour, non-discrimination, freedom of association, payment of the legal national minimum wage,  

and forced labour.  

 

 

 

 

 المقاولين المؤهلين

 

  عمليات الشراء والمقاوالت التابعة للمجلس النرويجي للالجئين  في للمشاركة مؤهال   ليكون التالية المعايير يفاءاست المقاول/العطاء مقدم على يجب -

 

A. المقاول المتقدم نيجب ان ال يكو، لمناقصةالتقديم با وقت: 

 .مديون .1

 ( الحراسة تحت الوصاية )  أمواله .2

 مفلس .3

 ة تصفياعماله تحت ال .4

B. غير معلقة او موقوفة المقاول/العطاء مقدمة بالخاص التجارية األنشطةاعمال و 

C. في المذكورة قانونيةال إلجراءاتا المقاول ألي من يخضع ال (B ) 

D. في المضافة القيمة ضريبة تضمين حالة في. االجتماعي الضمان ومساهمات الضرائب بدفع التزاماته اثبت المقاول/المتقدم بالعطاء 

 العطاء مقدمالمقاول/ عدم وجود تضارب في المصالح بين يجب. المضافة القيمةب ضريبةال شهادةال من نسخة ترفق أن يجب ،العطاء

 أن تبين الذين المقاولين/مقدمي العطاءات جميع استبعاد يجب. الباطن من المقاولين ذلك في بمافي المناقصة  األخرى األطراف وجميع

تبين وجود  إذا هذه العطاءات تقديم عملية في أكثر أو طرف مع مصالحال في متضاربًا العطاء مقدم يعتبر. المصالح في تضارب لديهم

 الوصوليمكنه من  مما مشتركة ثالثة أطراف خالل من أو مباشر بشكلذات العالقة في المنظمة سواء  األخرى األطرافبينه وبين  عالقة

 العطاءات تقديم بعملية يتعلق فيما لالجئين نرويجيال مجلسال قرارات على التأثير أو آخر، مقاول عرض على التأثير أو معلومات إلى

 والمناقصات. 

 لالجئين النرويجي المجلس إبالغ العقد تنفيذ أثناء أو الشراء عملية أثناء باألهلية يتعلق فيما ظروفه تتغير الذي المقاول/مقدم العطاء على يجب -

 .الفور على

 أخرى موارد أي أو مادي دعم الباطن من معه المتعاقدين أحد أو المقاول قدم إذا وقت أي في عطاء أي رفض لالجئين النرويجي لمجلسيحق ل -

 قسرية ممارساتقيامه ب أو  تواطأه أو فساداعمال  أو احتيالفي اعمال  مشاركته  أوتسهيله  أو محاولته  أو او اذا ثبت ارتكابه كيان أو فرد ألي

 المثال سبيل على ذلك في بما ، أخالقية غير ممارسات أي أو قانوني غير نشاط أي أو ةإجرامي منظمة فيتورطه  أو رشوةتورطه في قضايا  أو

 .والعمل او االكراه على العمل.  لألجور القانوني األدنى الحد دفع أو الجمعيات تكوين حرية أو التمييز عدم أو األطفال عمالة: الحصر ال
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4 JOINT VENTURES, CONSORTIA AND ASSOCIATIONS 

Bids submitted by a joint venture, consortium or association of two or more firms as partners will only be 

accepted in exceptional circumstances. 

 والجمعيات المشتركةالمشاريع  واالتحادات 

 .استثنائية ظروف في إال كشركاء رأكث أو شركتين رابطة أو اتحاد أو مشترك مشروع من المقدمة العطاءات قبول يتم لن

 

5 ONE BID PER BIDDER PER WORK 

Each Bidder shall submit only one Bid per contract. A Bidder who submits or participates in more than one bid 

per contract will cause all the bids with the Bidder’s participation to be rejected. 

  عمل لكل مقاول لكل واحد عطاء

عطاءاته من المشاركة. جميع رفضسيتم  عقد لكل واحد عطاء من أكثر في يشارك أو يقدمالمقاول الذي . عقد لكل فقط واحد عطاء مقاول كل يقدم  

 

6 COST OF BIDDING 

The Bidder shall bear all costs associated with the preparation and submission of his Bid, and the Norwegian 

Refugee Council shall not be responsible or liable for those costs, regardless of the conduct or outcome of the 

bidding process. 

 

 

 

 العطاءات تكلفة

 بغض التكاليف، هذه عن مسؤوال   لالجئين النرويجي المجلس يكون ولن عطاءه وتقديم بإعداد المتعلقة التكاليف جميعالمتقدم بالعطاء  المقاول يتحمل

 .العطاءات تقديم عملية نتيجة أو اجراءات عن النظر

 

 

 

7 SITE VISIT 

The Bidder, at the Bidder’s own responsibility and risk, is encouraged to visit and examine the Site of Works and 

its surroundings and obtain all information that may be necessary for preparing the bid and entering into a 

contract for construction of the Works. The costs of visiting the Site shall be at the Bidder’s own expense. 

 زيارة الموقع

 تكون قد التي المعلومات جميع على والحصول وفحصها المحيطة والتعرف على البيئة األعمال موقع زيارة على المتقدم بالعطاء المقاول يُشجع

.المتقدم بالعطاء وعلى مسؤوليته نفقة على الموقع زيارة تكاليف تكون. األعمال لبناء عقد في والدخول العطاء إلعداد ضرورية  

 

8 INSPECTION 

NRC is obliged to ensure that its procurement decisions are clearly justified and documented and keeping within 

the Donors mandatory principles. In that regard, full and on-the-spot access must be granted to representatives 

of NRC, the Donor or any organization or person mandated by it, to premises belonging to NRC or its contractors. 

The right to access shall include all documents and information necessary to assess, or audit the implementation 

of the contract 

 المعاينة والفحص

 اإللزامية لمبادئأنها مراعية لو بوضوح التي تمت قد تمت بناء على مبررات واقعية وموثقة الشراء قرارات أن من لالجئين النرويجي المجلس يجب ان يتأكد 

 مباني إلى قبله من مفوض شخص أي أو منظمة يأ أو المانح أو لالجئين النرويجي المجلس لممثلي الفوري الكامل لوصولالسماح با يجب وبناء عليه. للمانحين

 تنفيذ مراجعة أو لتقييم الالزمة والمعلومات الوثائق جميع الى السماح باالطالع على الوصول في السماح يشمل أن يجب. مقاوليه أو لالجئين النرويجي المجلس

 .العقد

 



Annex 3-07C Logistics Handbook 
  

 11 

9 CLARIFICATION OF BIDDING DOCUMENT  

A prospective Bidder requiring any clarification of the Bidding Document shall contact the Norwegian Refugee 

Council in writing. The Norwegian Refugee Council will respond in writing to any request for clarification before 

the deadline for clarification of bids. The Norwegian Refugee Council shall forward copies of its response to all 

Bidders who have acquired the Bidding Document, including a description of the inquiry but without identifying 

its source.  

 المناقصة وثيقة توضيح

 النرويجي مجلسال سيرد. ياكتاب لالجئين النرويجي بالمجلس االتصال العطاء وثيقةحول  توضيح أي مقاول او متقدم بعطاء يحتاج أييجب على 

 جميع إلى رده من نسخ بإرسال لالجئين النرويجي المجلس يقومس. العروض لتوضيح النهائي الموعد قبل للتوضيح طلب أي على ياكتاب لالجئين

مصدر السؤال تحديد دون ولكن جواب للسؤال ذلك في بما العطاء وثيقة على حصلوا الذين العطاءات مقدمي  

 

 

 

10 AMENDMENT OF BIDDING DOCUMENT  

- At any time prior and until 48 hours prior to the deadline for submission of bids, the Norwegian Refugee 

Council may amend or cancel the Bidding Document by informing the bidders in writing.  

- To give prospective Bidders reasonable time in which to take an amendment or cancellation into account 

in preparing their bids, the Norwegian Refugee Council can, at his discretion, extend the deadline for the 

submission of bids.  

-  

 المناقصة وثيقة تعديل

 بإبالغ العطاء وثيقة إلغاء أو تعديل العطاءات لتقديم النهائي الموعد من ساعة 48 قبل وحتى وقت أي في لالجئين النرويجي للمجلس يحق  -

 .كتابيا العطاءات مقدمي

 تمديد تقديره، حسب لالجئين، النرويجي جلسللم يمكن عطاءاتهم، الحذف في أو التعديل لعمل مناسب ا وقت ا المتقدمين العطاءات مقدمي لمنح -

 .العطاءات لتقديم النهائي الموعد

11 LANGUAGE OF BID 

- The bid, as well as all correspondence and documents relating to the bid shall be written in English.  

- Supporting documents and printed literature that are part of the bid may be in another language provided 

they are accompanied by an accurate translation of the relevant passages in English, in which case, for 

purposes of interpretation of the Bid, such translation shall govern. 

 المناقصة لغة

 

 .اإلنجليزية باللغة بالعطاء المتعلقة والوثائق اسالتالمر وكافة العطاء كتابة يجب  -

ا تشكل التي المطبوعة والمطبوعات الداعمة المستندات تكون قد -  للمقاطع دقيقة بترجمة مصحوبة تكون أن بشرط أخرى بلغة العطاء من جزء 

 الترجمة هذه تحكم العطاء تفسير وألغراض الحالة، هذه وفي اإلنجليزية، باللغة الصلة ذات

 

12 DOCUMENTS COMPRISING THE BID 

- The bid submitted by the Bidder shall comprise the following:  

- Signed and stamped Contractor’s Biding form in Section 5 

- Any other information and documents requested in Section 4. 

- Service provision Schedule (as in Section 6)  

- Company Profile and Previous experience (as in Section 7) 

- Service Description and Pricing Proposal (as in Section 8) 

- Signed and stamped Supplier Ethical Standards Declaration (as in Section 9) 

- All forms must be completed without any alterations to the format, and no substitutes shall be accepted. 

All blank spaces shall be filled in with the information requested.  
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 المناقصة تضم التي الوثائق

 

 :يلي ما المقاول/المتقدم بالعطاء من المقدم العرض يشمليجب ان   -

 5 الجزء في موقعا ومختوما المقاول عطاء -

 .5 الجزء في مطلوبة أخرى ائقووث معلومات أي -

 (6 الجزء حسب) مقترح االسعار -

 (7 الجزء في كما) السابقة اتوالخبر الشركة عن نبذة -

 (8 الجزء حسب) البضائع مواصفات عن إضافية معلومات أي -

 9 الجزء في مختومةو موقعة األخالقية المورد ومعايير إعالن -

 الفارغة المساحات جميع تعبئة يجب. بدائل أي قبول يتم ولن الشكل، على تتعديال أي دون النماذج جميع تعبئة يجب

.المطلوبة بالمعلومات  

 

13 BID PRICE FOR WORKS CONTRACT 

13.1 Bid prices are for complete contracts. Contracts cannot be subdivided into pieces. Where a bid is 

submitted, all relevant BoQ must be completed.  

13.2 The Bidder shall fill in rates and prices for all items of the Works/supply or service described in the drawings 

and specifications and listed in the BoQ, Items for which no rate or price is entered by the Bidder will not 

be paid for by the Norwegian Refugee Council when executed and shall be deemed covered by the other 

rates and prices in the BoQ.  

13.3 Unless otherwise specified in the Bid Data Sheet, all duties, taxes and other levies payable by the 

contractor under the contract, shall be included in the total bid price submitted by the bidder.  

13.4 For bidder subject to VTA, VTA should be mentioned in the offers  

13.5 The priced Bill of Quantities submitted by any Bidder shall be checked for arithmetical errors and for what 

might be considered unreasonable rates during the evaluation. Where errors are identified one or more 

of the following steps may be taken: 

a) If any rates are considered to be unrealistic or unreasonable they may be altered by mutual 

agreement, provided that no alteration shall be made in the amount of the Bid. 

b) If any arithmetical errors are detected in an otherwise acceptable bid, and the Bidder, on 

being so notified, is prepared to confirm his bid and if the Bidder is subsequently awarded 

the contract, then the Bid shall be altered to reflect the difference. 

c) The Bidder is reminded that it is entirely his responsibility to ensure the accuracy of his bid. 

No alteration will be made to the bid after its submission on the grounds of any arithmetical 

errors subsequently discovered except as provided above. 

 

 

 العمل لعقد العطاء سعر

 

 .الصلة ذات جداول الكميات كل إكمال يجب ، عرض تقديم يتم عندما. أجزاء إلى العقود تقسيم يمكن ال. كاملة للعقود العطاء أسعار   -

جداول  في والمدرجة اتوالمواصف الرسومات في الموضحة الخدمة أو التوريد/  العمل بنود لجميع األسعار يكتب أن مقدم العطاء على يجب -

وسيعتبر المجلس النرويجي . خدمة او سلعة لم يتم تسعيرها في عرض سعر العطاء أي ثمنلالجئين  النرويجيالمجلس  يدفع ولن ،الكميات

 . داول الكمياتجكونها جزء من  ذتنفيال عندتلك المواد من المواد المشمولة في عرض السعر والتي يجب على المتقدم بالعطاء تغطيتها  لالجئين

 العقد بموجب المقاول على المستحقة الرسوم من وغيرها والضرائب الرسوم جميع تُدرج العطاء، بيانات استمارة في ذلك خالف على ينص لم ما -

 .المتقدم بالعطاء من المقدم العطاء سعر إجمالي في

 عروضه في المضافة القيمة ضريبة ذكرليه ان يع يجب المضافة، القيمة لضريبة الخاضع المتقدم بالعطاءللمقاول  بالنسبة -

 غير معدالت اعتباره يمكن ولما الحسابية األخطاء عن بحث ا المتقدم بالعطاء أي قبل من المقدمة المسعرة الكميات فاتورة فحصمراجعة و يتم  -

 :التالية الخطوات من أكثر أو خطوة اتخاذ يمكن األخطاء، تحديد عند. التقييم أثناء معقولة
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 .العطاء مبلغ في تغيير أي إجراء يتم أال بشرط المتبادل، باالتفاق تغييرها فيمكن معقولة، غير أو واقعية غير أسعار أي اعتبار تم إذا .أ

 الحق ا عقدال المتقدم بالعطاء منح تمي عرضه لتأكيد استعداد على بذلك إخطاره بعد العطاء مقدم وكان هقبولتم  عطاء في حسابية أخطاء أي اكتشاف تم إذا .ب

 .الفرق عكسيل العطاء رغيبحيث ي

 حسابية أخطاء أي واكتشاف تقديمه بعد العرض على تغيير أي إجراء يتم لن. عرضه دقة من التأكد مسؤوليته منض بأن المتقدم بالعطاء تذكير يتم .ت

 .أعاله عليه منصوص هو ما باستثناء الحق ا

 

 

14 CURRENCIES OF BID AND PAYMENT 

All prices shall be quoted by the Bidder in <.USD.>. Similarly, all payments will be made in <.USD>  

 

 

 الدفعطريقة و العطاء ة المستخدمة فيالعمل

 <.يكياالمر بالدوالر>.حسب العمل المحددة المدفوعات جميع إجراء سيتم ، وبالمثل.< . االمريكي  الدوالر>. ونوع , األسعار جميع المقاول حددي

 

15 BID VALIDITY 

- Bids shall remain valid for a period of 90 calendar days after the date of the bid submission deadline as 

prescribed by Norwegian Refugee Council. A bid valid for a shorter period shall be rejected as non-

compliant.  

- In exceptional circumstances, prior to the expiration of the bid validity period, the Norwegian Refugee 

Council may request Bidders in writing to extend the period of validity of their bids. A Bidder must 

confirm in writing his acceptance of the extension. In case of extension, modification of the bid is not 

permitted.  

 فترة سريان العطاء

ا 90 لمدة سارية العطاءات تظل -  يتم. النرويجي الالجئين مجلس في عليه المنصوص النحو على العطاءات لتقديم النهائي الموعد تاريخ من يوم 

 .مخل بالشروط المطلوبة باعتباره أقصر لفترة صالح عرض أي رفض

 المقاولين المتقدمين بعطاءات من كتابي ا يطلب أن لالجئين النرويجي للمجلس يحق ، العطاء صالحية فترة انتهاء قبل ، ستثنائيةاال ظروفال في -

 .العرض بتعديل يُسمح ال التمديد حالة في. التمديد قبوله المقاول وبشكل مكتوب يؤكد أن يجب. عطاءاتهم صالحية فترة تمديد

 

16 ALTERNATIVE BIDS 

Bidders shall submit offers that comply with the requirements of the bidding documents, including the basic 

technical design as indicated in the drawings and specifications. Alternative bids shall not be considered unless 

otherwise indicated in Section 2 – the Bid Data Sheet. 

 البديلة العطاءات

 الرسومات في مبين هو كما األساسي الفني التصميم ذلك في بما المناقصة، وثائق متطلبات مع تتوافق عطاءات تقديم العطاءات مقدمي على يجب

 .العطاء بيانات استمارة - 2 الجزء في ذلك خالف يرد لم ما البديلة العطاءات في النظر يتم ال. والمواصفات

 

17 FORMAT AND SIGNING OF BID 

The Bidder shall prepare one set of bid documents per contract that he wishes to bid for. The bidder should hold 

a copy of the documents with himself, for reference purposes. 

 العطاء وتوقيع شكل

 بنسخة االحتفاظ المقاول المتقدم بالعطاء على يجب. له عطاءات تقديم في يرغب عقد لكل العطاء وثائق من واحدة مجموعة المقاول المتقدم بالعطاء يعد

 .مرجعية ألغراضالتي سلمها  المستندات منمعه 

 

18 SEALING AND MARKING OF THE BID 

- The Bidder shall enclose the bid for each contract in a plain envelope securely sealed  

- The envelopes shall:  

(a) be addressed to the Logistics Office, Norwegian Refugee Council, in the location specified in Section 2 – 

the Bid Data Sheet  
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(b) bear the Contract number  

(c) no other markings should be on the envelope 

- If all envelopes are not sealed and marked as required, the Norwegian Refugee Council will reject the bid 

 

 المناقصة وتشميع ختم

 بإحكام مغلق عادي ظرف في  العطاء إرفاق المقاول المتقدم بالعطاء على يجب -

 :األظرفان تكون  يجب -

 العطاء بيانات استمارة - 2 الجزء في المحدد الموقع في لالجئين النرويجي المجلسب كاللوجستي مكتب إلىموجهه في خطابها ( أ)

 العقد رقم تحمل( ب)

 الظرف على أخرى عالمات هناك تكون أال يجب( ج)

النرويجي  مجلسمن ال الطلب يتم رفض فسوف المطلوب النحو على األحمرمغلقة  ومشمعة بالشمع  في حال وصلت االظرف مفتوحة وغير  -

  الالجئين

 

  

19 DEADLINE FOR SUBMISSION OF BIDS 

Bids must be received by the Norwegian Refugee Council at the address given and no later than the date and 

time indicated in Section 2 - the Bid Data Sheet. 

 العطاءات لتقديم النهائي الموعد

 تمارةاس - 2 الجزء في إليهما المشار والوقت التاريخ يتجاوز ال موعد وفي المحدد العنوان على لالجئين النرويجي المجلس يتم تسليم العطاءات في

العطاء بيانات . 

 

20 LATE BIDS  

The Norwegian Refugee Council shall not consider any bid that arrives after the deadline for submission as 

stipulated in Section 2 – the Bid Data Sheet. Any bid received by the Norwegian Refugee Council after the deadline 

for submission of bids shall be declared late and rejected.  

 المتأخرة العطاءات

 استمارة- 2 الجزء في عليه منصوصكما هو  المحدد لتقديم العطاءات النهائي الموعد بعد يصل عطاء أي في لالجئين النرويجي لمجلسلن ينظر ا

  . العطاء بيانات

 

 

21 WITHDRAWAL AND REPLACEMENT OF BIDS 

-  A Bidder may withdraw or replace its bid after it has been submitted at any time before the deadline for 

submission of bids by sending a written notice, signed by an authorized representative. Any 

corresponding replacement of the bid must accompany the respective written notice. All notices must 

be:  

(a) submitted as with Clauses 20 and 21, and in addition, the envelopes shall be clearly marked 

“WITHDRAWAL” or “REPLACEMENT” and  

(b) received by the Norwegian Refugee Council prior to the deadline for submission of bids, in 

accordance with Section 2 – the Bid Data Sheet  

- After the opening of bids, modifications to bids must be documented and any discussions reported in 

writing. A bid may be withdrawn at any stage, with written notice.  

 لهاواستبدا العطاءات من االنسحاب

 

 إشعار إرسال طريق عن العطاءات لتقديم النهائي الموعد قبل وقت أي في تقديمه بعد عرضه استبدال أو سحب يحق للمقاول المتقدم بالعطاء  -

 جميع تكون أن يجب. مكتوب إشعار للعطاء استبدال أي يرافق أن يجب. للشركة المتقدمة بالعطاء مفوضال ممثلال من موقّع  مكتوب

 :اإلشعارات

A. الظرف "  واضح مكتوب و بشكل األظرف تمييز يجب ، ذلك إلى باإلضافة ، 21 و 20 الفقرتين في موضح هو كما ان تُّسلم

 " الظرف المستبدل" أو" المسحوب
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B. العطاء بيانات استمارة - 2 للمادة وفقا ، العطاءات لتقديم النهائي الموعد قبل لالجئين النرويجي لمجلسالعطاءات التي وصلت ل 

 

 إشعار تسليم مع مرحلة أي في العطاء سحب يمكن. مكتوبة مناقشات أي عن واإلبالغ العطاءات على التعديالت توثيق يجب ، العطاءات فتح بعد  -

 .مكتوب باالنسحاب

22 CONFIDENTIALITY 

- Information relating to the examination, evaluation, comparison, and post-qualification of bids, and 

recommendation of contract award, shall not be disclosed to bidders or any other persons not officially 

concerned with such process until information detailing the best evaluated Bidder is communicated to all 

Bidders.  

- Any effort by a Bidder to influence the Norwegian Refugee Council in the examination, evaluation, 

comparison, and post-qualification of the bids or contract award decisions may result in the rejection of 

its bid.  

- From the time of bid opening to the time of Contract award, if any Bidder wishes to contact the Norwegian 

Refugee Council on any matter related to the bidding process, it should do so in writing.  

 السرية

 

 يأ أو العطاءات لمقدمي العقد، بإرساء والتوصية التأهيل، بعد ومقارنتها وتقييمها العطاءات بفحص المتعلقة المعلومات عن الكشف عدم يجب -

 .العروض مقدمي الجميع إلى تقييمحسب ال مقدم أفضل تحدد التي المعلومات إبالغ يتم أن إلى العملية بهذه رسميا   معنيين غير آخرين أشخاص

 قودالع ارساء قرارات أو التأهيل بعد ومقارنتها وتقييمها عطائه فحص في لالجئين النرويجي المجلس على للتأثير العطاء مقدم يبذله جهد أي إن -

 .عطائه رفض إلى يؤدي قد

بشكل  ذلك يفعل أن فيجب العطاءات تقديم بعملية تتعلق مسألة أي بشأن لالجئين النرويجي بالمجلس االتصال فيمتقدم بالعطاء  أي رغب إذا  -

 .العقد منح وقت إلى العطاء فتح وقت منوقت  أيمكتوب في 

23 CLARIFICATION OF BIDS 

Norwegian Refugee Council may, at its discretion, ask any Bidder for a clarification of its Bid. The Norwegian 

Refugee Council’s request for clarification and the response shall be in writing. Any clarification submitted by a 

Bidder that is not in response to a request by the Norwegian Refugee Council shall not be considered. All requests 

for clarifications shall be copied to all bidders for information purposes.  No change in the price or substance of 

the bid shall be permitted, except to confirm the correction of errors. 

 العطاءات توضيح

  

 المجلس طلب يكون أن يجب. قدمه الذي للعرض توضيح تقديممتقدم بالعطاء  أي من يطلب أن ، تقديره على بناء   ، لالجئين النرويجي للمجلس يحق

. لالجئين النرويجي مجلسال من مقدم لطلب يستجيب ال العطاء مقدم من مقدم توضيح أي في النظر يتم ال. مكتوب ا والرد للتوضيح لالجئين النرويجي

 تصحيح لتأكيد إال العطاء مضمون أو سعر في تغيير بأي يُسمح ال. المعلومات ألغراض العروض مقدمي لجميع التوضيح طلبات جميع نسخ يجب

 .األخطاء

24 BIDS VALIDATION 

- The Norwegian Refugee Council’s determination of a Bid’s validity is to be based on the contents of the 

bid itself, which cannot be corrected if determined to be invalid  

- A valid bid is one that complies with all the terms, conditions, and specifications of the Bidding Document, 

without deviation or omission, which affects, or could affect;  

a) the scope, quality, or performance of the Works specified in the Contract; or  

b) limits in any substantial way, the Norwegian Refugee Council’s rights or the Bidder’s 

obligations under the Contract 

 سريان العطاء
 غير أنه تقرر إذا تصحيحه يمكن ال وهو امر نفسه العطاء محتوياتبناء على  العطاء سريان حول لالجئين النرويجي المجلس قرار يتم أن يجب -

 صالح

 على:  يؤثر مام ، إغفال أو انحراف أي دون العطاء، بوثيقة الخاصة والمواصفات والشروط البنود جميعالتزمت ب التي هي الصالحة العطاءات -

 العقد في المحددة األعمال أداء أو جودة أو نطاق. أ

 العقد بموجب المقاول المتقدم بالعطاء التزامات أو لالجئين النرويجي المجلس حقوق من األشكال من شكل بأي يحد. ب
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2 EVALUATION OF BID 

- The Norwegian Refugee Council shall examine the legal documentation and other information submitted 

by Bidders to verify eligibility, and then will review and score bids according to the following criteria;  

a) Completion and inclusion of requested information and supporting documents (Administrative 

compliance) 

b) Price in comparison to NRC estimated rate (Financial evaluation) 

c) Overall timeframe for the works (Technical evaluation) 

d) Schedules (Key Personnel and Activity schedule) (Technical evaluation) 

e) Bill of Quantities (Financial & Technical evaluation) 

f) Previous experiences in similar works (Technical evaluation) 

- In case of two contractors being scored the same in the evaluation, the one with the highest technical 

ranking will be awarded the contract  

 

 

- Anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption and anti-terrorism legislation applicable in some 

jurisdictions may require NRC to verify the identity of the bidder prior to financial transactions. NRC 

reserves the right to use online screening tools to check the bidder’s record with regards to their possible 

involvement in illegal or unethical practices. 

- Norwegian Refugee Council reserves the right to reject all bids, and re-tender if no satisfactory bids are 

submitted  

 العطاءات تقييم

 المجلس يقوم ثم اهليته من للتحقق دم بالعطاءالمقاول المتق يقدمها التي المعلومات من وغيرها القانونية الوثائق لالجئين النرويجي المجلس يفحص  -

 : التالية للمعايير وفق االمقدمة  العروض العطاءات و وتسجيل بمراجعة لالجئين النرويجي

 (اإلداري االمتثال) المطلوبة الداعمة والوثائق المعلومات وإدراج استكمال ( أ

  الجئينل النرويجي المجلس السعر المقترح من مع بالمقارنة السعر( ب

 المطلوبة البضائع لتسليم العام الزمني اإلطار( ج

 (الفني التقييم( )األنشطة وجدول الرئيسين نيالموظف) بأسماءد(  قوائم 

 (والفني المالي التقييم) الكميات هـ( جداول

 (الفني التقييم) مماثلة أعمال في السابقة الخبراتو( 

 ز( الموقف المالي والقدرة المالية

 فني تصنيف افضل صاحب العقد منح سيتم ، التقييم في الدرجة نفس على اثنين من المتقدمين بعطاءات حصول ةحال في   -

 المجلس علىتحتم  القضائية الواليات بعض في المطبقة اإلرهاب ومكافحة الفساد ومكافحة الرشوة ومكافحة األموال ليغس مكافحة تشريعات  -

 عبر الفحص أدوات استخدام لالجئين النرويجي لمجلسيحق ل .المالية معامالت أياجراء  قبل العطاء ممقد هوية من لتحققا لالجئين النرويجي

 .أخالقية غير أو قانونية غير ممارسات في المحتمل بتورطه يتعلق فيما المقاول المتقدم سجل من للتحقق اإلنترنت

 مرضية عطاءات تقديم يتم لم إذا العطاءاتعن  اإلعالن وإعادة ءاتالعطا/العروض جميع رفض في بالحق لالجئين النرويجي المجلس يحتفظ  -

 

3 AWARD PROCEDURE 

- The Norwegian Refugee Council shall award the Contract in writing, with an award letter, to the Bidder 

whose offer has been determined to be the best, before the end of the bid validity period 

- Any bidder who has not been awarded a contract, will be notified in writing 

- Until a formal contract is prepared and executed, the Award Letter shall constitute a binding agreement 

between the bidder and NRC.  

- The Award Letter will state the sum that the Norwegian Refugee Council will pay the Contractor in 

consideration of the Works as prescribed in the Contract, and in accordance with the Bid.  

- The Bidder is thereafter required to submit a Letter of Acceptance, confirming their wish to proceed with 

a contract.  

 االرساء إجراءات
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 صالحية فترة نهاية قبل األفضل، كان عرضه كون للمقاول الفائز بالعطاء االرساء رسالة مع ،مكتوب العقد لالجئين النرويجي المجلس يمنح -

 العطاء

  كتابي ايفوزوا  يمنح لم سيتم اعالم بقية المقاولين المتقدمين والذين -

 .لالجئين النرويجي والمجلس المقاول الفائز بين ملزمة اتفاقية االرساء خطاب يعتبر أن يجب رسمي عقد وتنفيذ إعداد يتم أن إلى -

 للعرض ووفق ا العقد، في عليها المنصوص األعمال مقابل للمقاول لالجئين النرويجي المجلس سيدفعه الذي المبلغ االرساء خطاب سيوضح -

 .المقبول

 .العقد في قدما   المضي في رغبته يؤكد قبول خطاب تقديم ذلك بعد المقاول من يُطلب -

 

 

4 SIGNING OF CONTRACT 

- Upon receipt of the Letter of Acceptance, the Norwegian Refugee Council shall call the successful Bidder 

to sign the Contract. 

- Within an agreed timeframe, the successful Bidder shall sign, date, and return the Contract to the 

Norwegian Refugee Council.  

 توقيع العقد

 .العقد لتوقيع الفائز المقاول باستدعاء لالجئين النرويجي المجلس يقوم القبول خطاب استالم عند -

 .لالجئين النرويجي المجلس لىإ وإعادته تاريخهكتابة و العقد توقيع الفائز المقاول على يجب ،اعليه متفق ةزمني فترة في -

5 CONTRACT 

- The Contractor-to-be will  comply with a Works Contract, which will foresee, among others, the following 

commitments: 

a) Non-exploitation of child labour and respect of basic social rights and working conditions (including 

security regulations and insurance for labour); 

b) Provide transport, with insurance coverage for the materials, up to the warehouse and construction 

sites; 

c) Accomplish the works, according to the required quantities and technical specifications indicated in 

the Bill of Quantities and Technical Drawings (SECTIONS 7 and 8), within the proposed timeframe 

 

 

 العقد

 :التالية االلتزامات  أخرى أمور بين منمنه  يتوقعحيث  ،" العمل عقد" بـ معه التعاقد سيتم الذي المقاول يلتزم سوف

A. ( العمل على والتأمين األمنية اللوائح ذلك في بما) العمل وظروف األساسية االجتماعية الحقوق واحترام في العمالة األطفال استغالل عدم 

B. البناء ومواقع المستودعاتالى المخازن و  للمواد تأمينية تغطيةنقل ومواصالت  المواد و توفير  

C. ( 8 و 7 كما هو موضح في االجزاء) الفنية اتوالرسوم الكميات جدول في الموضحة الفنية والمواصفات المطلوبة لكمياتحسب ا األعمال، إنجاز

 المقترح الزمني اإلطار ضمنو

 

6  SUB CONTRACTING 

Please be advised that subcontracting is not permitted. Bidders must have the capacity to complete the works 

themselves.  

 من الباطن  المقاوالت

 .بأنفسهم األعمال إكمال علىالكاملة  القدرة العروض مقدمي لدى يكون أن يجب. به مسموح غير الباطن من لتعاقدا البد من التنبه هنا الى ان
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SECTION 4: BIDDING FORM 

العطاءات نموذجالجزء الرابع :   

Please provide information against each requirement.  

Additional rows can be inserted for all questions as necessary. If there is insufficient space to complete your answer in the 

space provided, please include on a separate attachment with a reference to the question.  

 

 فضال قم بتعبئة البيانات التالية 

 منفصل مرفق في تضمينها فيرجى المتوفرة المساحة في إجابتك إلكمال كافية مساحة هناك تكن لم إذا. لذلك اذا احتجت األسئلة لجميع إضافية صفوف إدراج يمكن

 .السؤالرقم  إلى اإلشارة مع

 

 

1. Bidder’s general business details 

a) General information 

    
Company name: 

 اسم الشركة

 

Any other trading names of company: 

اسم تجاري اخر للشركة يأ  

 

Registered name of company (if different): 

 االسم التجاري للشركة)اذا كان مختلفا(

 

Nature of primary business/trade: 

األساسي/  التجاري النشاط طبيعة : 

 

Primary contact name: 

األساسية االتصال جهة اسم : 

 

Job title: 

 المسمى الوظيفي

 

Phone: 

 :الهاتف

 

Email: 

 :بريد اليكتروني

 

Registered Address: 

 العنوان                                                                                                

 

Business licence number: 

 رقم الرخصة

 

Country of registration 

 الدولة المسجل بها

 

Registration date: 

 تاريخ التسجيل

 

Expiry date: 

 تاريخ االنتهاء

 

Legal status of company (eg. Partnership, private limited company, etc.) 

.(إلخ ، محدودةاو شركة   خاصة شركة ، شراكة ، المثال سبيل على) للشركة القانوني الوضع  
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b) Owners/Managers 

Please fill in the below table with the full names and the year of birth of the company’s owner(s) and 
manager(s)*: 

 مدراءال /المالك 
 

 :* ا/ مدرائهاومديره الشركة( مالكي) لمالك الميالد وتواريخ الكاملة باألسماء أدناه الجدول ءمالا فضال
 

Full name االسم بالكامل   Year of birth 

  

  

  

  
 
 * Please note this information is necessary in order to conduct the vetting procedure referred to in clause 25 of the 
 Invitation to Bid-General Terms and Conditions. 
العامة العطاء وأحكام شروط من 25 لفقرةا في إليها المشار التدقيق المراجعة و جراءاتإل ضرورية المعلومات هذه أن نريد ان ننوه * . 

 

c) Employees 

Please list the employees who would be involved with NRC in the event of contract award: 

 الموظفين

 :عليك العقد إرساءتم  حالة في العمل مع المجلس النرويجي لالجئين في سيشاركون الذين الموظفين فضال كتابة اسماء
 
 

Employee name 

 اسم الموظف
Job title 

 المسمى الوظيفي
Role on NRC project 
دوره في مشروع المجلس 
 النرويجي لالجئين

Phone 

 الهاتف
Email 
 البريد االليكتروني

1.     

2.     

3.     

…     

 

d) Company bank account details: 

 

Beneficiary name:    
 

Beneficiary account no.:   
 

Beneficiary Bank:   
 

Bank branch:   
 

SWIFT:     

IBAN:   

Bank address:     

  

 :للشركة البنكي الحساب تفاصيل

    اسم المستفيد
 

   قم حساب المستفيد
 

   اسم البنك 
 

   لفرع الذي تتعامل معه
 

SWIFT رقم السويفت     

    :IBANرقم 

     عنوان البنك 
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2. References   

Please provide details of at least 3 client references whom NRC may contact, preferably from NGOs and UN agencies, 

for similar related works: 

 المراجع 

 المنظمات من كونت أن ويفضل ن خدماتكمكن للمجلس النرويجي لالجئين ان يتواصل معهم للسؤال ع الذين العمالء من األقل على 3 تفاصيل فضال اكتب

 :الصلة ذات المماثلة لألعمال المتحدة، األمم ووكاالت الحكومية غير

Client/company 
name 

الشركة/  العميل اسم  

 

Contact person 

اسم الشخص المسؤول عن 
 التواصل

Phone 

 الهاتف
Email 
 البريد االليكتروني

Contract details (works, 
location, size, value, etc) 

 ، الموقع ، األعمال) العقد تفاصيل
(إلخ ، القيمة ، الحجم  

1.     

2.     

3.     

…     

 

 

3. Equipment 

Please provide details of any relevant machinery/equipment/vehicles owned by the company that would potentially be 

used for construction: (do not mention rented items): 

  األدوات
 (:جرةؤالم العناصر تذكر ال) العقد لهذا تستخدم أن المحتمل من والتي الشركة تملكها التي الصلة ذات المركبات/  المعدات/  اآلالت عن تفاصيل تقديم يرجى

 

Type of machinery/ equipment/ vehicles المركبات/  المعدات/  اآلالت نوع   Quantity الكمية   

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

…  

 

4. Defects Liability/Guarantee Period 

Please provide details below of the defect liability and guarantee period you offer on the works included in this contract: 

 الضمان فترة/  عن العيوب المسؤولية

 

 :العقد هذا بموجب المقدمة المنتجات على تعرضها التي الضمان وفترة الخلل مسؤولية عن أدناه في المربع تفاصيل تقديم يرجى
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5. Bid Validity 

Please confirm the validity of your bid below (in calendar days): 

 مدة صالحية العقد
 (:الشمسي لتقويما أيامحسب ب) أدناه بك الخاص السعر عرض صحة تأكيد يرجى

 

 
 

 

6. Confirmation of Bidder’s compliance  

We, the Bidder, hereby certify that our tender is a genuine offer and intended to be competitive and we confirm we are 

eligible to participate in public procurement and meet the eligibility criteria specified in the Invitation to Bid. We confirm 

that the prices quoted are fixed and firm for the duration of the validity period and will not be subject to revision or variation.  

 
The following documents are included in our Bid: (please indicate which documents are included by ticking the boxes 
below).  

 

 

 المتقدم للعطاء التزام تأكيد

 في للمشاركة مؤهلون أننا ونؤكد المنافسةوالعدف منه هو القدرة على الدخول في  احقيقي اعرض هو العرض الذي تقدمنا به أن هذا بموجب نقر ، العطاء مقدم ، نحن

 أو للمراجعة تخضع ولن الصالحية فترة طوال ثابتة المعروضة األسعار أن نؤكد. العطاءات لتقديم تكمدعو في المحددة األهلية معايير وتلبية العامة المشتريات

  التغيير

 
(دناهأ المربعات في عالمة وضع طريق عن تضمينها تم التي المستندات امام   √وضع عالمة  يرجى): مع العطاء التاليةوالوثائق  المستندات تضمين فضال . 

 

Documents included 

Section 5: Bidding form; completed, signed and stamped 

موقعة ومختومةو مكتملة ؛ العطاء استمارة: 5 الجزء  
☐ 

Section 6: Work Schedule; completed, signed and stamped 

موقعة ومختومةو مكتملة ؛ االسعار المقترحة: 6 الجزء  
☐ 

Section 7: Company Profile and Previous Experience; completed, signed and stamped 

موقعة ومختومةو مكتملة السابقة اتوالخبر الشركة عن نبذة: 7 الجزء  
☐ 

Section 8: Pricing Proposal; completed, signed and stamped 

مةموقعة ومختوو مكتملة البضائع مواصفات عن إضافية معلومات: 8 الجزء  
☐ 

Section 9: Supplier’s ethical standards declaration; completed, signed and stamped 

موقعة ومختومةو مكتملة للمورد األخالقية المعايير إعالن: 9 الجزء  
☐ 

Copy of valid business licence  
المفعول سارية تجاريةال رخصةال من نسخة  

☐ 

 
We understand that NRC is not bound to accept the lowest, or indeed any bid, received. 
We agree that NRC may verify the information provided in this form itself or through a third party as it may deem 
necessary. 
We confirm that NRC may in its consideration of our offer, and subsequently, rely on the statements made herein. 
 

 .استالمه تم  عرض أي قبول أو عرض أقل بقبول املزم ليس المجلس النرويجي لالجئين أن ندرك
النرويجي المجلس  راهي حسبما ثالث طرف خالل من أوه بنفس النموذج هذا في المقدمة المعلومات من التحقق يحق للمجلس النرويجي لالجئين أنه على نوافق

 .ضروري ا لالجئين
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 هنا الواردة البيانات لىع يعتمد وبالتالي عرضنا يراجع قد المجلس النرويجي لالجئين أن نؤكد
Name of Signatory: 
 اسم المخول بالتوقيع

Tel N°: 
 رقم الهاتف

Title of Signatory: 
 المسمى الوظيفي للمخول بالتوقيع

Name of Company: 
 اسم الشركة

Signature & stamp: 
 التوقيع والختم

Date of Signing: 
 تاريخ التوقيع
Address: 

 العنوان 

 

              SECTION 5  

                Work Schedule 
Attach the work schedule here: 

Schedule to include: 

1- Duration of each sub-activity 

2- Total duration of the works 

The Supplier have to attaché work schedule  

 الجزء الخامس
 مواعيد العمل

 :هنا العمل جدول أرفق

 :لتشمل الزمني الجدول

 فرعي نشاط كل مدة .1

 لألعمالالمدة المطلوبة  إجمالي .2

 يجيب على المقاول االنتباه للمالحظات التالية في مدة تنفيد المشروع

 رش(:خرسانة المسلحة)المعالجة الترة ف

طيتها بخيش مع المحافظة على تبليلها بالمياه طوال فترة الرش تغطة بواسط)د الصب مبللة بالماء ععلى سطح الخرسانة ب الحفاظينبغي 

 -ب نوع العنصر االنشائي كما يلي:و ) غمرها بالماء( بحس( ارا  ونهاليال  

 .ايام 7لجسور واالعمدة: دات والرقاب والميدة ووالشدقواعد ال -

 ايام من الداخل والجدران. 10: للجدران  -

 يوما رش صباحا  ومساء   14إكمال ايام غمر بالمياه و 7واالرضيات: للسقوف  -

 

 -:ة قبل فك التخشيبة للعناصر الخرسانيةالضروريترة فال

 يوم. 2ة: ادات والرقاب والميدة والجسور واالعمدوالشدللقواعد  -

 ايام من الداخل والخارج.ال تقل عن اربعة  :للجدران -

يوم 14: واالرضياتللسقوف  -



Annex 3-07C Logistics Handbook 
  

 23 

SECTION 6 

COMPANY PROFILE AND PREVIOUS EXPERIENCE 

       الجزء السادس

السابقة اتوالخبر الشركة عن نبذة  

The Bidder is requested to:  

1. Submit the Company Profile 

2. Complete the following Previous Experience Table listing the work or contracts undertaken in the past 5 years similar to the works required under this contract 

3. Submit evidences of previous experience in form of Contracts, Completion Certificates, Handover Documents etc.  

 مطلوب من المتقدم للعطاء ما يلي: 

       ملف الشركةتسليم  .1

 العقد هذا وجببم مطلوب هو كما مماثلة سلع لتوريد الماضية الخمس السنوات في المبرمة العقودالى  اإلشارة مع ةالسابق اتالخبرالتالي واكتب  جدولال أكمل .2

 .إلخ ، اإلنجاز شهادات ، عقود شكل في السابقة اتالخبر على أدلة تقديم .3

# 
Name of Project / Type of work 

العمل نوع/  المشروع اسم  

Total value of the 

performed works (.....) 

المنجزة لألعمال اإلجمالية القيمة  

Duration of the 

works contract 

عمالاال عقد مدة  

Starting date 

 تاريخ بدء العمل

Ending date 

 تاريخ انتهاء العمل

Contracting Authority 

and Place 

التعاقد مكانو المتعاقدة الجهة  

1       

2       

3       

4       

5       

…       
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NOTE: The list shouldn’t be limited to this Form in regards to the number of works reported. A comprehensive list of the last 5 years’ experience has to be submitted 

adapting the Form to the necessary rows. 

 

NRC may conduct reference checks for previous contracts completed 

 

 .الالزمة الصفوف مع النموذج ليتناسب الماضية سنوات الخمس بخبرة شاملة قائمة تقديم يجب. عنها المبلغ األعمال بعدد علقيت فيما النموذج هذا على القائمة تقتصر أال يجب: مالحظة

 

 

 المنتهية السابقة للعقود مراجعة عمليات إجراء يحق للمجلس النرويجي لالجئين
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                                  SECTION 7 

BILL OF QUANTITIES 
Preamble to Bill of Quantities 

- NRC has the faculty to contract all or part of the requested supply and works, according to budget availability; 

- The supply and works should be the best available in the market; 

- The Bidder should submit supporting documents concerning the proposed construction materials and works 

(i.e. catalogues, models, brands, drawings, technical documentation, technical specifications, etc. of the 

offered items); 

- All the materials to supply and the works to execute must be approved by the NRC Representative, prior to 

delivery and execution.  

- Costs must include all duties, taxes and other levies payable by the contractor under the contract and all 

mobilization costs specified in section 3. 

 الجزء السابع 

 جداول الكميات 
 تالكميا جداول ديباجة

  الميزانية توافر حسب المطلوبة واألشغال اإلمدادات من جزء أو كل مع تعاقدال لمجلس النرويجي لالجئينيحق ل -

  السوق في األفضلهي  واألعمال العرض يكون أن يجب -

 والرسومات التجارية عالماتوال والنماذج الكتلوجات مثل) المقترحة البناء وأعمال بمواد المتعلقة الداعمة المستندات تقديم المتقدم بالعطاء على يجب -

 ( المعروضة العناصر من وغيرها الفنية والمواصفات الفنية والوثائق

 .والتنفيذ التسليم قبل  تنفيذها يجب التي واألعمال توريدها يتمس التي المواد جميع علىمن المجلس النرويجي لالجئين   الموافقة تتم أن يجب -

 .3 الجزء في المحددة التعبئة تكاليف وجميع العقد بموجب المقاول على المستحقة الرسوم من وغيرها ضرائبوال الرسوم جميع التكاليف تشمل أن يجب -

 

Attached Annex  

1. Bill of quantity (Annex #1) 

2.  drawings (Annex #2) 

 

NOTE: In case of discrepancy between BoQs and Drawings, the BoQs will prevail. In case of discrepancy between drawings, 

the one at larger scale will prevail. 

 حسب الملحقات المرفقة

 

 يتم اعتماد الرسومات، بين تباين وجود حالة في .يتم اعتماد ما ورد في جداول الكميات سوف والرسومات جدول الكميات بين تباين وجود حالة في: مالحظة

 .االكبر

 

 مرفق ملحق

 اتجداول الكمي .1

 الهندسيةالرسومات  .2
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                           SECTION 8 

 

SUPPLIER’S ETHICAL STANDARDS DECLARATION 
 
NRC as a humanitarian organization expects its suppliers and contractors to have high ethical standards. Any organization 
supplying goods to NRC valued at over 10,000 USD (or equivalent) in one year must sign this declaration.  This declaration 
will be kept on file for a period of 10 years and should be updated every year or more often as appropriate. 
 
NRC staff may perform spot checks to verify that these standards are adhered to. Should NRC deem that the supplier fails 
to meet, or is not taking appropriate steps to meet, these standards, any and all contracts and agreements with NRC may 
be terminated.  
 
Anyone doing business with Norwegian Refugee Council shall as a minimum; 

1. Comply with all laws and regulations in effect in the country or countries of business; 
2. Meet the ethical standards as listed below; or 
3. Positively agree to the standards and be willing to implement changes in their organization.    

 
 
1. Anti-corruption and supplier’s compliance with laws and regulations: 

1.1. The supplier confirms that it is not involved in any form of corruption. 
1.2. Where any potential conflict of interest exists between the supplier or any of the suppliers staff members with 

any NRC staff member, the supplier shall notify NRC in writing of the potential conflict.  NRC shall then 
determine whether action is required.   A conflict of interest can be due to a relationship with a staff member 
such as close family etc. 

1.3. The supplier will immediately notify senior NRC management if exposed for alleged corruption by 
representatives of NRC. 

1.4. The supplier shall be registered with the relevant government authority with regard to taxation. 
1.5. The supplier shall pay taxes according to all applicable national laws and regulations. 
1.6. The supplier warrants that it is not involved in the production or sale of any weapons including anti-personnel 

mines. 
 
2. Conditions related to the employees: 

2.1. No workers in our company will be forced, bonded or involuntary prison workers.  
2.2. Workers shall not be required to lodge “deposits” or identity papers with their employer and shall be free to 

leave their employer after reasonable notice. 
2.3. Workers, without distinction, shall have the right to join or form trade unions of their own choosing and to 

bargain collectively. 
2.4. Persons under the age of 18 shall not be engaged in work which is hazardous to their health or safety, including 

night work. 
2.5. Employers of persons under the age of 18 must ensure that the working hours and nature of the work does not 

interfere with the child’s opportunity to complete his/ her education.  
2.6. There shall be no discrimination at the work place based on ethnic background, religion, age, disability, gender, 

marital status, sexual orientation, union membership or political affiliation.  
2.7. Measures shall be established to protect workers from sexually intrusive, threatening, insulting or exploitative 

behaviour, and from discrimination or termination of employment on unjustifiable grounds, e.g. marriage, 
pregnancy, parenthood or HIV status. 

2.8. Physical abuse or punishment, or threats of physical abuse, sexual or other harassment and verbal abuse, as well 
as other forms of intimidation, shall be prohibited. 

2.9. Steps shall be taken to prevent accidents and injury to health arising out of, associated with, or occurring in, the 
course of work, by minimizing, so far as is reasonably practicable, the causes of hazards inherent in the working 
environment.  

2.10. Wages and benefits paid for a standard working week shall meet, at a minimum, national legal standards or 
industry benchmark standards, whichever is higher. Wages should always be enough to meet basic needs.  



Annex 3-07C Logistics Handbook 
  

 27 

2.11. Working hours shall comply with national laws and benchmark industry standards, 
whichever affords greater protection. It is recommended that working hours do not exceed 48 hours per week (8 
hours per day). 

2.12. Workers shall be provided with at least one day off for every 7 day period. 
2.13. All workers are entitled to a contract of employment that shall be written in a language they understand. 
2.14. Workers shall receive regular and documented health and safety training, and such training shall be repeated for 

new workers. 
2.15. Access to clean toilet facilities and to potable water, and, if appropriate, sanitary facilities for food storage shall 

be provided. 
2.16. Accommodation, where provided, shall be clean, safe and adequately ventilated, and shall have access to clean 

toilet facilities and potable water. 
2.17. No Deductions from wages shall be made as a disciplinary measure. 

 
3. Environmental conditions: 

3.1. Production and extraction of raw materials for production shall not contribute to the destruction of the 
resources and income base for marginalized populations, such as in claiming large land areas or other natural 
resources on which these populations are dependent. 

3.2. Environmental measures shall be taken into consideration throughout the production and distribution chain 
ranging from the production of raw material to the consumer sale. Local, regional and global environmental 
aspects shall be considered. The local environment at the production site shall not be exploited or degraded by 
pollution. 

3.3. National and international environmental legislation and regulations shall be respected. 
3.4. Hazardous chemicals and other substances shall be carefully managed in accordance with documented safety 

procedures. 
 

We, the undersigned verify that we are in compliance with all applicable laws and regulations and meet the ethical 
standards as listed above, or positively agree to these ethical standards and are willing to implement necessary changes in 
the organization. 

 

DATE:    _________________ 
 
NAME OF SUPPLIER/COMPANY: _____________________________________________ 
 
NAME OF REPRESENTATIVE:   _____________________________________________            
 
SIGNATURE:    _____________________________________________ 
 
 
COMPANY STAMP:  _____________________________________________ 
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 الجزء التاسع

 

 للمورد األخالقية المعايير إعالن
 

 المجلس النرويجي لالجئينتتعامل مع  شركة أي على يجب. عالية يةأخالق معاييرب ومقاوليها مورديهايلتزم  أن إنسانية كمنظمة المجلس النرويجي لالجئين وقعيت

 ويجب سنوات 10 لمدة ملف في اإلعالن بهذا االحتفاظ سيتمو اإلعالن هذاعلى  توقيعال واحد عام في( يعادله ما أو) أمريكي دوالر  10,000 عن قيمةبعقد تزيد 

 .االقتضاء حسب أكثر أو عام كل تحديثه

 
 في فشل المورد أن المجلس النرويجي لالجئين اعتبرت إذا. المعايير بهذه االلتزام من للتحقق فورية فحوصات بإجراء لمجلس النرويجي لالجئينا موظفو يقوم قد

 .المجلس النرويجي لالجئينه وبين الذي بين واالتفاقيات العقود وجميع أي إنهاء يتم فقد األخالقيةء بهذه المعايير للوفا المناسبة الخطوات اتخاذ عدم أو تلبيةااللتزام و
 

 : أدنى كحدااللتزام بما يلي  لالجئين النرويجي المجلس مع يتعامل شخص أي على يجب

 

  العمل بلدان أو بلد في بها المعمول واللوائح القوانين لجميع االمتثال. 1
  أدناه الوارد النحو على األخالقية المعاييرب االلتزام. 2
 .منظمتهم في التغييرات لتنفيذ استعداد على كونان يو المعايير على يجابيإ بشكل الموافقة. 3
 

 
 :واللوائح للقوانين الموردين وامتثال الفساد مكافحة .4

 .الفساد أشكال من شكل أي في عدم اشتراكه المورد يؤكد .4.1
 على يجب ،المجلس النرويجي لالجئين وظفيم من أي مع الموردين موظفي من أي أو المورد بين المصالح في محتمل تضارب أي وجود حالة في .4.2

ة  او مطلوبال اتاإلجراء تحديد ذلك بعد المجلس النرويجي لالجئين على يجب. المحتمل بالتعارض كتابي ا المجلس النرويجي لالجئين إخطار المورد

 .ذلك وغير أقرباءاو   العائلةنفس ان يكونوا من  مثل الموظفين أحد معالمورد  عالقة بسبب المصالح تضارب يكون أن يمكن عدمها و
المجلس النرويجي  ممثلي قِبل من لفسادلالبتزاز او ا تعرضه حالة في المجلس النرويجي لالجئينفي  العليا اإلدارة بإخطار الفور على المورد سيقوم .4.3

 .لالجئين
 .بالضرائب يتعلق فيما الصلة ذات الحكومية الجهات لدى المورد تسجيل يجب .4.4
 بها المعمول الوطنية واللوائح القوانين لجميع وفق ا الضرائب دفع وردالم على يجب .4.5
 .لألفراد المضادة األلغام ذلك في بما أسلحة أي بيع أو إنتاج في مشاركته بعدم المورد يتعهد .4.6

 

 :بالموظفين المتعلقة الشروط  .5
 .القسريبشكل  أو استعبادالعمل ولن نتعامل مع عمالنا ب على شركتنا في عامل أي إجبار يتم لن .5.1

 
 .بذلك إشعار تقديم  بعد ترك العمل وهم احرار في العمل صاحبل هوية أوراق أو" ضمانات مالية" تقديم العمال على يجب ال .5.2
 .الجماعية التفاوضات ولهم الحق فيوفي ويحق لهم اختيار من يمثلهم  تمييز دون تشكيلها أو النقابات إلى االنضمام في الحق للعمال .5.3
ا 18 عن أعمارهم تقل الذين شخاصلأل يجوز ال .5.4  .الليلي العمل ذلك في بما ، سالمتهم أو صحتهم على ارخط شكلاالشتراك في االعمال التي ت عام 
ا 18 عن أعمارهم تقل أشخاصفي حال قاموا بتوظيف  عملال أرباب على يجب .5.5  األطفال مع العمل وطبيعة العمل ساعات تعارض عدم ضمان عام 

 .متعليمه إكمال رصةف االطفال وإعطاء
 أو النقابية العضوية أو الجنسي الميل أو الزواجية الحالة أو الجنس أو اإلعاقة أو العمر أو الدين أو العرق أساس على العمل مكان في تمييز يوجد ال .5.6

 .السياسي االنتماء
 غير ألسباب العمل إنهاء أو التمييز ومن االستغالل من أو المهين أو المهدد أو المتعمد الجنسي التحرش من العمال لحماية اجراءات اتخاذ يجب .5.7

 .البشرية المناعة نقص فيروسب اإلصابة أو األبوة الحمل، الزواج، المثال سبيل على مبررة،
 الى إضافة، للفظيا واالعتداء المضرة والمؤذية االعمال من غيره أو الجنسي التحرش أو البدني اإليذاء تهديدات أو العقوبة أو الجسدي االعتداء يمنع .5.8

 .األخرى التخويف أشكال
 التقليل طريق عن اثنائه تحدث التي أو به المرتبطة أو العمل سير عن الناشئة بالصحة تلحق التي واألضرار الحوادث لمنع خطوات اتخاذ يجب .5.9

 .العمل بيئة في الكامنة األخطار أسباب من األدنى لحدلحرص على ااو
 ، للصناعة القياسية المعايير أو الوطنية القانونية بالمعايير األقل، على عمل، أسبوع بما يفي يمقياس متطلبات المدفوعة والمزايا األجور تفي أن يجب .5.10

 للعمال.  األساسية االحتياجات لتلبية كافية دائما األجور تكون أن يجب. أعلى أيهما
ل العم ساعات تجاوز بعدم يوصى. أكبر حماية يوفر أيهما ،ة المتعارف عليهاالموحد الصناعة ومعايير الوطنية للقوانين العمل ساعات تمتثل أن يجب .5.11

 (.اليوم في ساعات 8) األسبوع في ساعة  48 عن 
 .أيام 7 لكل األقل على واحد يوم إجازة العمال اعطاء يتم .5.12
 .يفهمونها بلغة مكتوب عمل عقد على الحصول العمال لجميع يحق .5.13
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امن تدريب ا العمال يتلقى أن يجب .5.14  .الجدد للعمال التدريب هذا يتكرران و  والسالمة الصحة مجال في وموثق ا تظم 
 لتخزين الصحية المرافق توفير يتم ، األمر لزم وإذا ، للشرب صالحة مياهالبد من توفير  وأيضا ةنظيفدورات مياه )حمامات ( بها مياه  توفير يجب .5.15

 .الغذائية المواد
ان تكون و النظيفة دورات المياه  إلى الوصول  إمكانيةيكون فيها  وأن ، التهوية وجيدة وآمنة نظيفة ، توفرها عند ، اإلقامة أماكن تكون أن يجب .5.16

 .شربلل مياهمزودة ب
 .تأديبي كإجراء األجور من او خصومات استقطاعات أيعمل  يجوز ال .5.17

 

 :البيئية الظروف .6
 المطالبةمثل  المهمشين للسكان الدخل وقاعدة الموارد تدمير ال تساهم او تؤدي الى تاجلإلن الخام المواد واستخراج إنتاجيجب التحري والتأكد من ان  .6.1

 .السكان هؤالء عليها يعتمد التي الطبيعية الموارد من غيرها أو األراضي من كبيرة بمساحات
. لمستهلكل هابيع ووصوال الى  الخام المواد إنتاج مرحلة من اي والتوزيع اإلنتاج سلسلة مراحل جميع في البيئية االخذ بعين االعتبار االجراءات يجب .6.2

 بسبب تدهورها التسبب في أو اإلنتاج موقع في المحلية البيئة استغالل يجوز ال. والعالمية واإلقليمية المحلية البيئية الجوانباالخذ بعين االعتبار  يجب

 .التلوث
 .والدولية الوطنية البيئية واللوائح التشريعات احترام يجب .6.3
 .الموثقة السالمة إلجراءات وفق ا بعناية المواد من وغيرها الخطرة الكيميائية المواد إدارة جبي .6.4

 
 المعايير هذه على نوافق أو ، أعاله مذكور هو كما األخالقية المعايير واستيفاء بها المعمول واللوائح القوانين بجميع التزامنا نؤكد ، أدناه الموقعون ، نحن

 .الشركة/المنظمة في الالزمة التغييرات لتنفيذ تعداداس وعلى األخالقية
 

   
 التاريخ _____________________________________________

 اسم المورد/الشركة _____________________________________________

 اسم الممثل  _____________________________________________

 التوقيع  _____________________________________________

 ختم الشركة _____________________________________________

 
 

 

 



Item 

No.
Description of work Unit Quantity

Unit cost 

(USD)
Total cost USD خط الضخ

Water network works                                                                                                 أعمال شبكة المياة

Pumping line works

Longitudinal supply and installation of polyethylene pipes diameter 4 in high density 16 pressure bar according to German specifications DIN8074 - 

 ISO4427

Black Color .Series 5 .pipe in Coil of 100m including piping by couplings and price includes the seals, diprelmills, pliers, cuttings, sills and other 

special parts, all drilling, filling, installation and all necessary to finish the work, complete it and remove it to the fullest. Prior to the 

implementation of the specifications before the supply). The price also includes transportation and good storage at the project sites, and cleaning 

and sterilization of the pipes and all necessary and according to the guidance of the supervisor.

أعمال خط الضخ

   DIN8074 – ISO4427 بار وفقا للمواصفات االلمانية  16 أنش عالي الكثافة ضغــط 4بالمتر الطولي توريد وتركيب انابيب بولي اثيلين قطر 

Black Color .Series 5 .pipe in Coil of 100m متضمنا الربط بين االنابيب بواسطة ماكينة اللحام و التوصيالت والثمن يشمل السادالت واالدابترات والمثاليث والنقاصات 

يتم عرض العينات على المهندس المشرف للموافقة )والسدات وغيرها من القطع الخاصه وجميع أعمال الحفر والردم والتثبيت وكل مايلزم ألنهاء العمل واكماله واخراجه على اكمل وجه  

كما يشمل السعر النقل والتخزين الجيد في مواقع المشروع ، و التنظيف والتعقيم لألنابيب وكل ما يلزم وبحسب توجيهات   (عليها قبل البدء بالتنفيذ  لمطابقة المواصفات قبل التوريد

.المهندس المشرف 

        ANNEX#1   BoQs for Supply Pumping and feed Water network, construction of an elevated tank 50 m3 - Al-janah - Qutbah - Abs  district - Hajjah

ي   (ضخ وتغذية  )جدول كميات توريد شبكة مياه '      1ملحق  ي برج 
 
وع مياه الجناح -  متر مكعب 50و إنشاء خزان خرسان محافظة حجة- مديرية عبس - عزلة قطبة - المرحله الثانيه لمشر

TOR

عىل المقاول زيارة الموقع وأعادة الدراسة الفنية وتقديم عرضة مصحوب بكتالوج للصيانة والتشغيل وكتالوج لقطع الغيار - 

ة و قبل استالم المواقع  -  ي مكتب المنظمة  بعد توقيع العقد مباشر
 
ف ف كيب اي مواد غتر معمده مسبقا فسيقوم بازالتها و عىل نفقته الخاصه,عىل المقاول المتقدم تقديم العينات  لجميع المواد العتمادها من قبل المهندس المشر ي حالة ان المقاول قام بتر

 
. ف

كيب و التشغيل وانهاء العمل عىل اكمل وجه  -  ف , الثمن الي بند يشمل كل ما يلزم من مواد و أعمال للتنفيذ والتر ف، ال يتم تنفيذ اعمال الصبيات اال بوجود المهندس المشر  للمواصفات وتعليمات المهندس المشر
ً
.طبقا

 - The Contractor shall visit the site, return the technical study and submit an appendix accompanied by a catalog of maintenance and operation and a catalog of spare parts

 - All components of the system must be suitable for coastal areas resistant to rust, erosion and moisture

 - The advanced contractor shall submit samples for all materials for approval by the supervising engineer in the office of the organization after signing the contract directly and prior to receipt of the sites, in case the 

contractor has installed any materials not pre-approved, he will remove them at his own expense.

 - The price of any item includes all necessary materials and works for the implementation, installation, operation and completion of work to the fullest, in accordance with the specifications and instructions of the 

supervisor.

1 M.L 2,600.00



Item 

No.
Description of work Unit Quantity

Unit cost 

(USD)
Total cost USD خط الضخ

        ANNEX#1   BoQs for Supply Pumping and feed Water network, construction of an elevated tank 50 m3 - Al-janah - Qutbah - Abs  district - Hajjah

ي   (ضخ وتغذية  )جدول كميات توريد شبكة مياه '      1ملحق  ي برج 
 
وع مياه الجناح -  متر مكعب 50و إنشاء خزان خرسان محافظة حجة- مديرية عبس - عزلة قطبة - المرحله الثانيه لمشر

TOR

عىل المقاول زيارة الموقع وأعادة الدراسة الفنية وتقديم عرضة مصحوب بكتالوج للصيانة والتشغيل وكتالوج لقطع الغيار - 

ة و قبل استالم المواقع  -  ي مكتب المنظمة  بعد توقيع العقد مباشر
 
ف ف كيب اي مواد غتر معمده مسبقا فسيقوم بازالتها و عىل نفقته الخاصه,عىل المقاول المتقدم تقديم العينات  لجميع المواد العتمادها من قبل المهندس المشر ي حالة ان المقاول قام بتر

 
. ف

كيب و التشغيل وانهاء العمل عىل اكمل وجه  -  ف , الثمن الي بند يشمل كل ما يلزم من مواد و أعمال للتنفيذ والتر ف، ال يتم تنفيذ اعمال الصبيات اال بوجود المهندس المشر  للمواصفات وتعليمات المهندس المشر
ً
.طبقا

Connection line works to water distribution points

Longitudinal supply and installation of polyethylene pipes high density 16 pressure bar according to German specifications DIN8074 - ISO4427

Black Color .Series 5 .pipe in Coil of 100m including piping by couplings and price includes the cables, diprelmills, pliers, pickings, plugs, and other 

special parts, all drilling, filling, installation and all necessary to finish the work, complete and remove it to the fullest. For approval before 

implementation begins to conform to specifications prior to supply). The price also includes transportation and good storage at the project sites, 

cleaning and sterilization of the pipes and all necessary and in accordance with the directives of the supervisor.

أعمال خط االسالة

 عالي الكثافة ضغــط 
 الطولي توريد وتركيب انابيب بولي اثيلير 

   DIN8074 – ISO4427 بار وفقا للمواصفات االلمانية  16بالمتر

Black Color .Series 5 .pipe in Coil of 100m ها من ات والمثاليث والنقاصات والسدات وغتر  متضمنا الربط بير  االنابيب بواسطة التوصيالت والثمن يشمل  السادالت واالدابتر

ف للموافقة عليها قبل البدء )وجميع أعمال الحفر والردم والتثبيت وكل مايلزم ألنهاء العمل واكماله واخراجه عىل اكمل وجه  ,القطع الخاصه يتم عرض العينات عىل المهندس المشر

وع ، و التنظيف والتعقيم لألنابيب وكل ما يلزم وبحسب توجيهات المهندس   (بالتنفيذ  لمطابقة المواصفات قبل التوريد ي مواقع المشر
 
كما يشمل السعر النقل والتخزين الجيد ف

ف  .المشر

بحسب األقطار الموضحة أدناه

Pipes with diameter  4  Inch                                                                                                                                                                   أنش4أنابيب بقطر M.L 12.00

Pipes with diameter  3  Inch                                                                                                                                                                    أنش3أنابيب بقطر M.L 5,000.00

Pipes with diameter  2.5  Inch                                                                                                                                                            أنش2.5أنابيب بقطر M.L 2,500.00

Pipes with diameter 2 Inch                                                                                                                                                                       أنش2أنابيب بقطر M.L 1,500.00

Pipes with diameter  1.5  Inch                                                                                                                                                               أنش1.5أنابيب بقطر M.L 1,000.00

Pipes with diameter  0.75  Inch                                                                                                                         لية) أنش 0.75أنابيب بقطر ز (توصيالت منز M.L 4,200.00

2



Item 

No.
Description of work Unit Quantity

Unit cost 

(USD)
Total cost USD خط الضخ

        ANNEX#1   BoQs for Supply Pumping and feed Water network, construction of an elevated tank 50 m3 - Al-janah - Qutbah - Abs  district - Hajjah

ي   (ضخ وتغذية  )جدول كميات توريد شبكة مياه '      1ملحق  ي برج 
 
وع مياه الجناح -  متر مكعب 50و إنشاء خزان خرسان محافظة حجة- مديرية عبس - عزلة قطبة - المرحله الثانيه لمشر

TOR

عىل المقاول زيارة الموقع وأعادة الدراسة الفنية وتقديم عرضة مصحوب بكتالوج للصيانة والتشغيل وكتالوج لقطع الغيار - 

ة و قبل استالم المواقع  -  ي مكتب المنظمة  بعد توقيع العقد مباشر
 
ف ف كيب اي مواد غتر معمده مسبقا فسيقوم بازالتها و عىل نفقته الخاصه,عىل المقاول المتقدم تقديم العينات  لجميع المواد العتمادها من قبل المهندس المشر ي حالة ان المقاول قام بتر

 
. ف

كيب و التشغيل وانهاء العمل عىل اكمل وجه  -  ف , الثمن الي بند يشمل كل ما يلزم من مواد و أعمال للتنفيذ والتر ف، ال يتم تنفيذ اعمال الصبيات اال بوجود المهندس المشر  للمواصفات وتعليمات المهندس المشر
ً
.طبقا

Supply and installation of Gate valves

  Supply and installation of gate valves made of iron-bearing high pressure with rotary column and the gate catcher are solid. It is operated 

manually by a resistance wheel for corrosion and corrosion. The high temperature is 50 ° C and the high humidity is in accordance with British 

specifications BS5163, operating pressure not less than 25 kg / cm2, and the price includes nuts and machines and all installation 

requirements, Presentation and samples shall be submitted to the supervisor before delivery for approval according to the following 

countries and pressures:

توريد وتركيب محابس بوابة

ا بواسطة عجلة مقاومة للتآكل و الصدى . توريد وتركيب محابس بوابه مصنوعة من الحديد عالي المقاومه بعمود دوار وصمامات صلبة
ً
 50ارتفاع درجة الحرارة . يتم تشغيله يدوي

يطانية  كيب  ( بار16) 2سم /  كجم 25 ، وضغط التشغيل ال يقل عن BS5163درجة مئوية والرطوبة العالية مطابقة للمواصفات الت  ، والسعر يشمل الصواميل وجميع متطلبات التر

:، ويجب ان يتم تقديم عينة  للمكتب العتمادها والموافقه عليها قبل توريد الكميه و حسب االقطارالتالية

Water Valves with diameter  4 Inch                                                                                                                                                            أنش4محابس بقطر 
NO

عدد
2

Water Valves with diameter  3 Inch                                                                                                                                                             أنش3محابس بقطر 
NO

عدد
6

Water Valves with diameter  2.5 Inch                                                                                                                                                   أنش2.5محابس بقطر 
NO

عدد
2

Water Valves with diameter  2 Inch                                                                                                                                                           أنش2محابس بقطر 
NO

عدد
2

Water Valves with diameter  1.5 Inch                                                                                                                                                    أنش1.5محابس بقطر 
NO

عدد
6

Air Release valves

  Supply and installation of air release valves made of iron-bearing high pressure with rotary column. It is operated manually by a resistance 

wheel for corrosion and corrosion. The high temperature is 50 ° C and the high humidity is in accordance with British specifications BS5163, 

operating pressure not less than 25 kg / cm2 (16 bar), and the price includes nuts and machines and all installation requirements, 

Presentation and samples shall be submitted to the supervisor before delivery for approval according to the following countries and 

pressures:

محابس تفريــــغ الهواء 

ا بواسطة عجلة مقاومة للتآكل و الصدى . توريد وتركيب محابس تفريــــغ الهواء  مصنوعة من الحديد عالي المقاومه 
ً
 درجة مئوية والرطوبة 50ارتفاع درجة الحرارة . يتم تشغيله يدوي

يطانية  كيب ، ويجب ان يتم تقديم  ( بار16) 2سم /  كجم 25 ، وضغط التشغيل ال يقل عن BS5163العالية مطابقة للمواصفات الت  ، والسعر يشمل الصواميل وجميع متطلبات التر

:عينة  للمكتب العتمادها والموافقه عليها قبل توريد الكميه و حسب االقطارالتالية

Water Valves with diameter  3 Inch                                                                                                                                                 أنش3محابس بقطر  
NO

عدد
3

Water Valves with diameter  2.5 Inch                                                                                                                                        أنش2.5محابس بقطر  
NO

عدد
2

Water Valves with diameter  2 Inch                                                                                                                                                 أنش2محابس بقطر  
NO

عدد
1

4

3



Item 

No.
Description of work Unit Quantity

Unit cost 

(USD)
Total cost USD خط الضخ

        ANNEX#1   BoQs for Supply Pumping and feed Water network, construction of an elevated tank 50 m3 - Al-janah - Qutbah - Abs  district - Hajjah

ي   (ضخ وتغذية  )جدول كميات توريد شبكة مياه '      1ملحق  ي برج 
 
وع مياه الجناح -  متر مكعب 50و إنشاء خزان خرسان محافظة حجة- مديرية عبس - عزلة قطبة - المرحله الثانيه لمشر

TOR

عىل المقاول زيارة الموقع وأعادة الدراسة الفنية وتقديم عرضة مصحوب بكتالوج للصيانة والتشغيل وكتالوج لقطع الغيار - 

ة و قبل استالم المواقع  -  ي مكتب المنظمة  بعد توقيع العقد مباشر
 
ف ف كيب اي مواد غتر معمده مسبقا فسيقوم بازالتها و عىل نفقته الخاصه,عىل المقاول المتقدم تقديم العينات  لجميع المواد العتمادها من قبل المهندس المشر ي حالة ان المقاول قام بتر

 
. ف

كيب و التشغيل وانهاء العمل عىل اكمل وجه  -  ف , الثمن الي بند يشمل كل ما يلزم من مواد و أعمال للتنفيذ والتر ف، ال يتم تنفيذ اعمال الصبيات اال بوجود المهندس المشر  للمواصفات وتعليمات المهندس المشر
ً
.طبقا

Supply and installation of counters connection method of dishes:

Supply and installation of flow meters, excellent manufacture, dry magnetic type, Class C, installed in a horizontal manner, method of connection, flanges 

with a temperature of up to 50 ° C, working and in compliance with the mentioned specifications, type ABB (reading recorder isolated from water - reading 

by cubic meter - transmission magnetically according to British specifications BS 5728 Samples are presented to the branch for approval before delivery, 

according to the following diameters and pressures:

:توريد وتركيب عدادات طريقة الربط صحون

كب بطريقة أفقية ، طريقة الربط ، فلنجات تتحمل درجة حرارة تصل إل Class C ، صناعة ممتازة ، نوع مغناطيسي جاف ، Flow meterتوريد وتركيب عدادات   درجة 50 ، تتر

يطانية - القراءة بالمتر المكعب - مسجل القراءة معزول عن الماء  ) ABBمئوية ، تعمل ومطابقة للمواصفات المذكورة ، نوع   حسب المواصفات الت 
ً
 BS 5728ناقل الحركة مغناطيسيا

:يتم عرض العينات عىل الجهة للموافقة عليها قبل التوريد ، وذلك حسب األقطار والضغوط التالية

Flow meters with diameter 4  Inch  pressure  36 bar                                                        بار36 أنش ضغط 4عداد بقطر 
NO

عدد
1

Flow meters with diameter 3  Inch  pressure  36 bar                                                         بار36 أنش ضغط 3عداد بقطر 
NO

عدد
3

Flow meters with diameter 2.5  Inch  pressure  26 bar                                                   بار26 أنش ضغط 2.5عداد بقطر 
NO

عدد
1

Inspection works: The implementation of inspection rooms with internal dimensions (1.2 * 1.2) m and height according to the nature of the site and 

provided that not less than 1.2 meters minimum of deaf automatic and pouring the floor with an ordinary concrete thickness of 10 cm and wear the room 

from the inside and outside with the coating of the two sides and the cover of Iron Resistant Granulated Thickness not less than 5 mm Open and close with 

lock and painted with two coats Anti-rust paint and be curved so that no water is allowed to collect above the cover.

ط اال يقل عن  ( 1.2 * 1.2)تنفيذ غرف تفتيش بأبعاد داخلية :  أعمال غرف التفتيش   من البلك الصم األوتوماتيك وتصب 1.2م  وبارتفاع حسب طبيعة الموقع وبشر
 
 متر كحد أدن

 ملم محكم 5 سم  وتلبس الغرفة من الداخل والخارج مع الطالء باالملشن وجهير  وكذلك غطاء من الحديد المقاوم المحبب سماكة التقل عن 10األرضية بالخرسانة العادية بسماكة 

.الفتح واإلغالق مع قفل ويدهن بطبقتير  دهان ضد الصدأ  ويكون مقوس بحيث اليسمح بتجمع المياه فوق الغطاء

Steel cover for the well:

Supply and install a steel cover for the hole of the roof of the well and all the necessary for it to work according to the specifications and 

instructions of the supervisor.

توريد وتركيب غطاء للبتر من حديد الصاج المحبب محكم الفتح واإلغالق مع قفل ومن النوع المخصص لألبار و  شلمانات حديدية نوع اتش بابعاد  قطر البتر وكل مايلزم من دهان 

ف كيب والتثبيت باحكام وجميع مايلزم النها العمل حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشر .مقاوم للصداء والتر

7
NO

عدد
1.00

6
NO

عدد
12.00

5



Item 

No.
Description of work Unit Quantity

Unit cost 

(USD)
Total cost USD خط الضخ

        ANNEX#1   BoQs for Supply Pumping and feed Water network, construction of an elevated tank 50 m3 - Al-janah - Qutbah - Abs  district - Hajjah

ي   (ضخ وتغذية  )جدول كميات توريد شبكة مياه '      1ملحق  ي برج 
 
وع مياه الجناح -  متر مكعب 50و إنشاء خزان خرسان محافظة حجة- مديرية عبس - عزلة قطبة - المرحله الثانيه لمشر

TOR

عىل المقاول زيارة الموقع وأعادة الدراسة الفنية وتقديم عرضة مصحوب بكتالوج للصيانة والتشغيل وكتالوج لقطع الغيار - 

ة و قبل استالم المواقع  -  ي مكتب المنظمة  بعد توقيع العقد مباشر
 
ف ف كيب اي مواد غتر معمده مسبقا فسيقوم بازالتها و عىل نفقته الخاصه,عىل المقاول المتقدم تقديم العينات  لجميع المواد العتمادها من قبل المهندس المشر ي حالة ان المقاول قام بتر

 
. ف

كيب و التشغيل وانهاء العمل عىل اكمل وجه  -  ف , الثمن الي بند يشمل كل ما يلزم من مواد و أعمال للتنفيذ والتر ف، ال يتم تنفيذ اعمال الصبيات اال بوجود المهندس المشر  للمواصفات وتعليمات المهندس المشر
ً
.طبقا

Construction of a elevated tank 50 m3 :                                                                    ي بسعة ³ م50أعمال إنشاء خزان برج 

Construction of a  tower tank 50 m3:
Supply and implementation of a reinforced concrete tower with a net dimensions of  4.5 × 4.5 m and a net height of 3 m. The roof height of the 

tank is 12 m.

:³ م50أعمال إنشاء خزان برجي بسعة 

 م مع لزوم التعبئه بعد اتمام تنفيذ 12م ويبلغ أرتفاع سطح الخزان عن سطح األرض 3 م وإرتفاع صافي 4.5 × 4.5توريد وتنفيذ  خزان برجي  من الخرسانة المسلحة بأبعاد صافية 

الخزان وذلك لزوم اختبار الخزان وترك الماء المدة الالزمه وفقا لتوجيهات المهندس المشرف

Excavation of the ground

By Cubic meters: Excavation in any kind of soil and includes excavation and discharge of water if found, keep the sides of the excavation from 

collapse which is required for the foundations and the floor of the tank, The use of blasting or equipment that harms nearby buildings is 

prohibited. Excavation to reach the proper level for the foundation and lifting of the waste and transport to the nearest dump determined by 

the supervisor and management of the School, according to the drawings and specifications and instructions of the Supervisor Engineer.

بة  : أعمال الحفر للتر

ي :  بالمتر المكعب 
بة ويشمل الحفر نزع المياه ان وجدت والحفاظ عىل جوانب الحفر من االنهيار ويمنع استخدام التفجتر او المعدات التر ي أي نوع من انواع  التر

 
أعمال الحفر للخزان ف

 ال المنسوب الصالح للتاسيس وبعمق 
ً
ي المجاورة  وذلك لزوم اساسات وارضية الخزان ويتم الحفر وصوال

 
م ورفع المخلفات ونقلها ال اقرب مقلب يحددة المهندس 2.4تض  بالمبان

ف   للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشر
ً
ف وطبقا .المشر

Soil landfill work

By cubic meters: landfill around the foundation of the building and The landfill shall be free of organic matter from the product of the excavation 

or from outside the site. The landfill shall be done in layers each layer can not exceed 30 cm with spray till the soil is cohesive and according to the 

specified in the drawings and standards. And the transfer of excess soil from the landfill outside the site according to specifications and 

instructions of the supervisor.

بة أعمال الردم بالتر

ي للخزان من الخارج ويتم الردم عىل طبقات التزيد : بالمتر المكعب 
 
بة صالحة خالية من المواد العضوية من ناتج الحفر او من خارج الموقع وذلك حول اساسات المبان أعمال الردم بتر

بة الزائدة عن الردم ال خارج الموقع بحسب المواصفات 30عن  ي المخططات ونقل التر
 
 للمناسيب المحددة ف

ً
 سم مع الرش والدك الجيد حتر الحصول عىل تربة متماسكة وطبقا

ف  .والرسومات وتعليمات المهندس المشر

9 m³ 156.00

8 m³ 191.00



Item 

No.
Description of work Unit Quantity

Unit cost 

(USD)
Total cost USD خط الضخ

        ANNEX#1   BoQs for Supply Pumping and feed Water network, construction of an elevated tank 50 m3 - Al-janah - Qutbah - Abs  district - Hajjah

ي   (ضخ وتغذية  )جدول كميات توريد شبكة مياه '      1ملحق  ي برج 
 
وع مياه الجناح -  متر مكعب 50و إنشاء خزان خرسان محافظة حجة- مديرية عبس - عزلة قطبة - المرحله الثانيه لمشر

TOR

عىل المقاول زيارة الموقع وأعادة الدراسة الفنية وتقديم عرضة مصحوب بكتالوج للصيانة والتشغيل وكتالوج لقطع الغيار - 

ة و قبل استالم المواقع  -  ي مكتب المنظمة  بعد توقيع العقد مباشر
 
ف ف كيب اي مواد غتر معمده مسبقا فسيقوم بازالتها و عىل نفقته الخاصه,عىل المقاول المتقدم تقديم العينات  لجميع المواد العتمادها من قبل المهندس المشر ي حالة ان المقاول قام بتر

 
. ف

كيب و التشغيل وانهاء العمل عىل اكمل وجه  -  ف , الثمن الي بند يشمل كل ما يلزم من مواد و أعمال للتنفيذ والتر ف، ال يتم تنفيذ اعمال الصبيات اال بوجود المهندس المشر  للمواصفات وتعليمات المهندس المشر
ً
.طبقا

Stone with concrete by cubic meter :

Supplying and executing Stone with concrate works with 30% concrete and 70%  stone to be the concrate With mixture rate as  1: 2: 

3 (gravel: sand: cement)  and solid round stones with diameters between 0.1 to 0.4 m. The price includes delivery, execution and all 

necessary and according to work assets and drawings And instructions from the supervisor.

:بالمتر المكعب أعمال الجعم 

واحجار الجعم المستديرة  (اسمنت:رمل:حصى) 1:2:3أحجار الجعم بحيث تكون الخرسانة بنسبة خلط % 70خرسانة و% 30 م و بنسبة 0.3توريد وتنفيذ أعمال الجعم طبقة بسمك 

م ويتم وضع احجار الجعم بشكل سليم وترك فرغات لدخول الخرسانة العادية بحيث تكون مترابطة  والسعر يشمل التوريد والتنفيذ وجميع ما يلزم وبحسب 0.4حتى 0.1والصلبة باقطار بين 

.اصول العمل والرسومات وتعليمات المهندس المشرف

Plain concrete work

By cubic meters: The implementation of the plain concrete under the foundations of the tank with of 15 cm in height. using Portland cement 

resistant to sulfate salts that the minimum quantity of cement (300 kg / m3). And all necessary and spray with water three times a day for a period 

of not less than five days. According to the specifications, drawings, and instructions of the supervisor.

أعمال الخرسانة العادية 

يتات عىل أن ال تقل كمية االسمنت .  سم15تنفيذ خرسانة عادية تحت القواعد الخزان بارتفاع : بالمتر المكعب  /  كجم 300)باستخدام اسمنت بورتالندي مقاوم ألمالح الكت 

مكعب  ف . وجيمع مايلزم مع الرش بالماء ثالث مرات باليوم  لمدة التقل عن خمسة ايام (متر  للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشر
ً
.طبقا

Reinforced concrete for all members of the tank 

By cubic meters: Execution of reinforced concrete for the purpose of the slab, walls, columns, beams, footing, and roof of the tanks using salts-

resistant portland cement. The cement shall not be less than (350 kg / m 3). The mix shall be done with a mechanical mixer with shaking and 

using a water stop. The price includes all the work of metalworks, carpentry, mixing, and all that is necessary to finish this work with the roof 

immersed in water for three days and spray with water three times a day for 10 days and all necessary works according to the specifications 

and drawings and instructions supervisor engineer.

خرسانة مسلحة لالرضية والجدران والسقوف واالعمدة والجسور والقواعد

توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم ارضية وجدران وسقف وأعمدة وجسور وقواعد الخزان والميده وبالطة الدور االول باستخدام االسمنت البورتالندي المقاوم : بالمتر المكعب 

وكذالك تنفيذ الوتر ستب والثمن يشمل جميع  (الغزغزه)وباستخدام مادة السيكا ويتم الخلط بالخالط الميكانيكي مع الهز ( 3م/ كجم 350 )لالمالح عىل ان التقل نسبة االسمنت عن 

 لمدة 
ً
 ايام وجميع 10اعمال الحدادة والنجارة والخلط وحسب الرسومات التفصيليه للتسليح وكل ما يلزم النهاء البند مع غمر السقف بالماء لمدة ثالثة ايام والرش ثالث مرات يوميا

ف  للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشر
ً
.مايلزم طبقا

12 m³ 59.00

11 m³ 7.20

10 m³ 14.50



Item 

No.
Description of work Unit Quantity

Unit cost 

(USD)
Total cost USD خط الضخ

        ANNEX#1   BoQs for Supply Pumping and feed Water network, construction of an elevated tank 50 m3 - Al-janah - Qutbah - Abs  district - Hajjah

ي   (ضخ وتغذية  )جدول كميات توريد شبكة مياه '      1ملحق  ي برج 
 
وع مياه الجناح -  متر مكعب 50و إنشاء خزان خرسان محافظة حجة- مديرية عبس - عزلة قطبة - المرحله الثانيه لمشر

TOR

عىل المقاول زيارة الموقع وأعادة الدراسة الفنية وتقديم عرضة مصحوب بكتالوج للصيانة والتشغيل وكتالوج لقطع الغيار - 

ة و قبل استالم المواقع  -  ي مكتب المنظمة  بعد توقيع العقد مباشر
 
ف ف كيب اي مواد غتر معمده مسبقا فسيقوم بازالتها و عىل نفقته الخاصه,عىل المقاول المتقدم تقديم العينات  لجميع المواد العتمادها من قبل المهندس المشر ي حالة ان المقاول قام بتر

 
. ف

كيب و التشغيل وانهاء العمل عىل اكمل وجه  -  ف , الثمن الي بند يشمل كل ما يلزم من مواد و أعمال للتنفيذ والتر ف، ال يتم تنفيذ اعمال الصبيات اال بوجود المهندس المشر  للمواصفات وتعليمات المهندس المشر
ً
.طبقا

Cement Coating Works

By Square Meters: Concrete coating of the inside walls of the tank and the roof of the tank using the Portland cement resistant to moisture and 

salts, including the spray, the base layer, the finishing layer, Make the face smooth and flawless. Using the cement mortar ratio of (1: 3)(cement: 

sand) with the spraying of water three times a day, Meshwork with a thickness of 1 mm for fastening At the intersection of the wall and with 

concrete and angles using nails and where necessary, according to the drawings and specifications and the instructions of the supervisor.

أعمال التالبيس االسمنتية 

توريد وتنفيذ تالبيس اسمنتية لالعمدة والجسور ولجدران وسقف وارضية الخزان من الداخل ومن الخارج باستخدام االسمنت البورتالندي المقاوم للرطوبة واالمالح :  بالمتر المربــع 

 (3 : 1)والسيكا ويشمل الطرطشة والطبقة األساسية والطبقة النهائية والتخشير  واخراج الوجه املس وخالي من اي عيوب باالوتار والقدة وذلك باستخدام المؤنة اإلسمنتية بنسبة 

ي اليوم، مع عمل  شبك  سمك 
 
والثمن يشمل تنفيذ شعار المنظمه ,ملم  للربط عند   تقاطع  والتقاء الجدارن مع الخرسانة والزاويا باستخدام المسامتر واالوتار 1مع الرش ثالث مرات ف

ف  للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشر
ً
.بالدهانات المناسبه عىل الجزء الظاهر من واجهة جدار الخزان  وجميع ما يلزم طبقا

Supply and construct two coats of a color emulsion paint to the external walls, columns, and beams: the price includes all necessaries for the 

completion of the works, according to the specifications, drawings, and instructions of the supervising engineer 

ي مقاوم للرطوبة :دهان خارج 

توريد وتنفيذ دهان اكريلك للواجهات  الخارجية للخزان و األعمدة و الجسور وباللون  المطلوب  والسعر يشمل جميع مايلزم النجاز البند بحسب المواصفات : بالمتر المربــع

ف .وتعليمات المهندس المشر

Supply and construct an Epoxy pain of water tanks to wall and floor of the tank three layers: the price includes all necessaries for the completion 

of the works, according to the specifications, drawings and instructions of the supervising engineer 

و السعر يشمل جميع مايلزم النجاز البند بحسب (لون ازرق)توريد وتنفيذ طالء بماده االيبوكسي  الخاصة بالخزانات ألرضية  وجدران  الخزان  والسقوف  من الداخل ثالثة أوجه 

ف .المواصفات وتعليمات المهندس المشر

Pallitum (asphalt) paint
  In square meters: painting the bases, foundations, and wherever required with bitumen (asphalt) twice, after filling in the blanks and nesting 

with cement concrete according to the specifications and instructions of the supervising engineer for the buried parts of the tank.

(االسفلت  )دهان باليتومين 

وجهين، بعد ان يتم  تعبئة  الفراغات  والتعشش بالمون االسمنتية  طبقاً للمواصفات وتعليمات  (اسفلت)دهان القواعد واألساسات والرقاب وحيثما يلزم  بالبيتومين :   بالمتر المربع

لالجزاء المدفونة  للخزان.المهندس المشرف

16 m² 85.00

15 m² 95.00

14 m² 295.00

13 m² 400.00



Item 

No.
Description of work Unit Quantity

Unit cost 

(USD)
Total cost USD خط الضخ

        ANNEX#1   BoQs for Supply Pumping and feed Water network, construction of an elevated tank 50 m3 - Al-janah - Qutbah - Abs  district - Hajjah

ي   (ضخ وتغذية  )جدول كميات توريد شبكة مياه '      1ملحق  ي برج 
 
وع مياه الجناح -  متر مكعب 50و إنشاء خزان خرسان محافظة حجة- مديرية عبس - عزلة قطبة - المرحله الثانيه لمشر

TOR

عىل المقاول زيارة الموقع وأعادة الدراسة الفنية وتقديم عرضة مصحوب بكتالوج للصيانة والتشغيل وكتالوج لقطع الغيار - 

ة و قبل استالم المواقع  -  ي مكتب المنظمة  بعد توقيع العقد مباشر
 
ف ف كيب اي مواد غتر معمده مسبقا فسيقوم بازالتها و عىل نفقته الخاصه,عىل المقاول المتقدم تقديم العينات  لجميع المواد العتمادها من قبل المهندس المشر ي حالة ان المقاول قام بتر

 
. ف

كيب و التشغيل وانهاء العمل عىل اكمل وجه  -  ف , الثمن الي بند يشمل كل ما يلزم من مواد و أعمال للتنفيذ والتر ف، ال يتم تنفيذ اعمال الصبيات اال بوجود المهندس المشر  للمواصفات وتعليمات المهندس المشر
ً
.طبقا

Number: supplying and installation of valves and chambers rooms for washing of Albulk deaf with mortar cement Ceuta mixing (3: 1) (cement: 

sand), size 40 * 20 * 20 cm dimensions of 120 cm x120 cm from the inside and the depth 1 meter and the price includes excavation and backfill 

and the cement coating works from inside and outside using portland cement stainless salts, as well as paint Pallitum from outside and work 

hoods of iron a high resistance installed well and so have tight opening and closing with lock and acts of paint against rust and all the 

necessary to finish the work in accordance with the drawings and specifications and instructions of the supervising engineer.

*  سم 120سم بابعاد 20*20*40مقاس ,  (رمل: اسمنت ) (3:1)توريد إنشاء وتركيب غرف تفتيش للمحابس وغرف للغسيل من البلك الصم مع مونة اسمنتية بسبة خلط : بالعدد 

 سم  من الداخل وعمق متر والثمن يشمل اعمال الحفر و الردم و التالبيس من الداخل والخارج  باستخدام االسمنت البورتالندي المقاوم لالمالح وكذلك  الدهان بالبتيومير  من 120

 
ً
الخارج وعمل اغطية من الحديد عال المقاومة مثبتة بشكل جيد  وبحيث يكون محكم الفتح واألغالق مع القفل  واعمال الدهانات ضد الصدأ وكل مايلزم النهاء العمل طبقا

ف  .للرسومات والمواصفات و تعليمات المهندس المشر

  Supply and installation of valves (diameter 4 inch) made of iron-bearing high pressure. It is operated manually by a resistance wheel for corrosion 

and corrosion. The high temperature is 50 ° C and the high humidity is in accordance with British specifications BS5163, operating pressure not 

less than 25 kg / cm2, and the price includes nuts and machines and all installation requirements, Presentation and samples shall be submitted to 

the supervisor before delivery for approval according to the following countries and pressures:

ا بواسطة عجلة مقاومة للتآكل و الصدى .  هنش  مصنوعة من الحديد عالي المقاومه 4توريد وتركيب محابس قطر 
ً
 درجة مئوية والرطوبة 50ارتفاع درجة الحرارة . يتم تشغيله يدوي

يطانية  كيب ، ويجب ان يتم تقديم عينة  للمكتب 2سم /  كجم 25 ، وضغط التشغيل ال يقل عن BS5163العالية مطابقة للمواصفات الت  ، والسعر يشمل جميع متطلبات التر

ف .العتمادها والموافقه عليها قبل توريد الكميه وحسب توجيهات المهندس المشر

Steel Door

By numbers: Supply and installation of steel door for the upper opening of the tank (0.8x0.8)m, the price includes the installation and good 

fixation with the circular ring of iron and stainless steel and all necessary and all necessaries for the completion of the works.

مع المغالق وكل ما يلزم إلنهاء  العمل بشكل ممتاز  (سم 80*80) مم بأبعاد 5توريد وتركيب بوابه علوية للخزان من  الحديد المحبب  المجلفن والمقاوم للصداء وبسماكه  التقل  عن 

ف .والسعر يشمل جميع مايلزم النجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشر

Works of ventilation pipes 

Supply and installation of medium pressure galvanized iron pipes according to the British specifications BS / 1387/1985 for working pressure No.t 

less than 25 kg / cm² with 3 inch diameter for the purpose of ventilation with all the necessary connections, spindles, installation work, and all 

necessary to accomplish the item To the fullest extent according to the instructions and directives of the supervisor

يطانية 90للتهويه مع عمل ركبه  (ضغط متوسط)هــ 4توريد وتركيب مواستر مياه من الصلب المجلفن، قطر :  بالعدد  للمواصفات الت 
ً
 BS-1387درجه وعمل شبك طبقا

ً
ومسننة طبقا

يطانية  فBS_21للمواصفات الت  . ويشمل التثبيت مع سقف الخزان للخزان ويشمل السعر كل ما يلزم لتنفيذ البند عىل اكمل وجه وففقا لتوجيهات وتعليمات المهندس المشر

20
Pics

عدد
2

19
Pics

عدد
1

18 Unit 2

17
Pics

عدد
2
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Description of work Unit Quantity

Unit cost 

(USD)
Total cost USD خط الضخ

        ANNEX#1   BoQs for Supply Pumping and feed Water network, construction of an elevated tank 50 m3 - Al-janah - Qutbah - Abs  district - Hajjah

ي   (ضخ وتغذية  )جدول كميات توريد شبكة مياه '      1ملحق  ي برج 
 
وع مياه الجناح -  متر مكعب 50و إنشاء خزان خرسان محافظة حجة- مديرية عبس - عزلة قطبة - المرحله الثانيه لمشر

TOR

عىل المقاول زيارة الموقع وأعادة الدراسة الفنية وتقديم عرضة مصحوب بكتالوج للصيانة والتشغيل وكتالوج لقطع الغيار - 

ة و قبل استالم المواقع  -  ي مكتب المنظمة  بعد توقيع العقد مباشر
 
ف ف كيب اي مواد غتر معمده مسبقا فسيقوم بازالتها و عىل نفقته الخاصه,عىل المقاول المتقدم تقديم العينات  لجميع المواد العتمادها من قبل المهندس المشر ي حالة ان المقاول قام بتر

 
. ف

كيب و التشغيل وانهاء العمل عىل اكمل وجه  -  ف , الثمن الي بند يشمل كل ما يلزم من مواد و أعمال للتنفيذ والتر ف، ال يتم تنفيذ اعمال الصبيات اال بوجود المهندس المشر  للمواصفات وتعليمات المهندس المشر
ً
.طبقا

Tank plumbing works: 

Supply and installation of the inlet, outlet, filter, and surplus pipes, a diameter of 4 medium pressure hoses, with all accessories, valves, 

connection wrenches, nibs, knees, and Japanese industry triangles or equivalent quality according to the drawings, specifications, and instructions 

of the supervising engineer

أعمال سباكة الخزان 

 انش ذات ضغط متوسط مع جميع الملحقات من محابس وشدات وصل ونيبالت وركب ومثاليث ونقاصات من 4 توريد وتركيب أنابيب الدخول والخروج والتصفية والفائض بقطر 

ف 2 انش وال 3 انش ال 4 .  انش ، جوده عالية حسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشر

Supply and install Aluminum Ladders  inside the tank with width of 50cm and height 3 meter  the price includes all necessaries for the completion 

of the works 

م والسعر يشمل جميع مايلزم النجاز البند 3سم وارتفاع 50توريد وتركيب سلم بحاري من األلمونيوم يتم تثبيته داخل الخزان وبمقاطع  كافية ومعتمده  من قبل المهندس  وبعرض 

ف .بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشر

Supply and install Metal Iron Ladders outside the tank with width of 50cm and tight it on wall of tank: the price includes all necessaries for the 

completion of the works 

ي  من الحديد المجلفن بعرض  سم يتم تثبيته عىل جدران الخزان وبمقاطع كافيه ومعتمده  من قبل المهندس والسعر يشمل جميع مايلزم النجاز 50توريد  وتركيب سلم بحاري خارج 

ف .البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشر

Supply and install grille protection grates iron 20 mm x 20 mm thickness 1.5 mm and galvanized iron pipes diameter 2 "with a height of 1.2 m 

around the circumference with installation and installation and paint against rust and after that three sides with another color with the sanding 

and the distance between the grills does not exceed 10 cm according to what the engineer supervising above the tank ceiling

م حول المحيط  مع  التركيب والتثبيث والدهان ضد الصدأ  وبعد ذلك ثالثة 1.2 انش  بارتفاع 2 ملم  ومواسير حديد مجلفن قطر 1.5 ملم سماكة 20× ملم20شبك حماية مصبعات حديد 

.سم حسب مايقره المهندس المشرف  فوق سقف  الخزان  وللبلكون10اوجه  بلون  اخر  مع الصنفرة   والتتجاوز  المسافة بين المصبعات  

Supply and implementation of a safety berth on the perimeter of the tank with one meter width and rise from the ground level 30 cm and end 

with black stone boulders thickness 20 and depth of 30 cm inside the soil with takheel and embroidery with the work of a layer of solange and a 

layer of concrete with a thickness of 10 cm well served and the work of expansion joints every 3 m The price includes works Drilling, filling, 

spraying and all the necessary according to the drawings and specifications, and was done by the supervisor engineer.

ي االتجاه االخر  ويرتفع عن منسوب االرض 1توريد وتنفيذ رصيف حماية للخزان من الداخل بالكامل وكذلك من خارج االعمدة بعض 
 
 متر من نهاية العمود من الطرفير  وكذلك ف

دورات من الحجر االسود بسمك 30 بة مع التكحيل والتدريز مع عمل طبقة من الصولنج وطبقة خرسانة عادية بسماكة 30  وعمق 20سم وينتىه بت   سم  مخدومة 10سم داخل التر

ف3جيدا وعمل فواصل تمدد كل  .م والثمن يشمل اعمال الحفر والردم والرش وكل ما يلزم طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشر

25 m² 54

24 M.L 25

23 M.L 16

22 M.L 4

21 M.L 70
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        ANNEX#1   BoQs for Supply Pumping and feed Water network, construction of an elevated tank 50 m3 - Al-janah - Qutbah - Abs  district - Hajjah

ي   (ضخ وتغذية  )جدول كميات توريد شبكة مياه '      1ملحق  ي برج 
 
وع مياه الجناح -  متر مكعب 50و إنشاء خزان خرسان محافظة حجة- مديرية عبس - عزلة قطبة - المرحله الثانيه لمشر

TOR

عىل المقاول زيارة الموقع وأعادة الدراسة الفنية وتقديم عرضة مصحوب بكتالوج للصيانة والتشغيل وكتالوج لقطع الغيار - 

ة و قبل استالم المواقع  -  ي مكتب المنظمة  بعد توقيع العقد مباشر
 
ف ف كيب اي مواد غتر معمده مسبقا فسيقوم بازالتها و عىل نفقته الخاصه,عىل المقاول المتقدم تقديم العينات  لجميع المواد العتمادها من قبل المهندس المشر ي حالة ان المقاول قام بتر

 
. ف

كيب و التشغيل وانهاء العمل عىل اكمل وجه  -  ف , الثمن الي بند يشمل كل ما يلزم من مواد و أعمال للتنفيذ والتر ف، ال يتم تنفيذ اعمال الصبيات اال بوجود المهندس المشر  للمواصفات وتعليمات المهندس المشر
ً
.طبقا

Constricution of Manhole for water distribution  consists of the following:

 In number: - construction and implementing a base for the water point {a network of taps for water distribution} as follows: -

- In cubic meters, drill foundations of length 3.2 m, depth 40 cm and width 60 cm, a total of 0.768 m3 In cubic meters the Implementation of a foundation 

consisting of a layer of stones and ordinary concrete (3.2 x 60 cm x 40 cm).

- Construction of a stone wall (thickness 40 cm) and height of 1 meter and length of 3 meters with a total area of 3 m 2.

- Coating of wall facades with concrete mortar by mixing (3: 1) (cement: sand).

-Build a basin around the wall from concrete bricks (20 * 20 cm) with a height of 40 cm, in order to drain the waste water with internal dimensions of 1.4 m * 4 m, 

so that the drainage through two plastic pipes diameter 1.5 inches from the sink drain hole to an inspection room at a distance of 5 meters from the wall, with 

pouring the floor of the basin with ordinary concrete 10 cm thick. The work includes excavation work and implementation of a layer of stones and Coating, 

including installation of the drainage pipe and all work required to carry out the item, as instructed by the engineer.

-The work of a hole (discharge) for the discharge of excess water as a result of the mobilization and discharge of water from the water basin with at least 1.5 m 

and a height of not less than 2 m, including the implementation of a reinforced concrete cover with a diameter of 2 m, a thickness of 10 cm, with light steel bars 

5#10mm @ 1m, and doing all the necessary connections as per the Drawing and the engineer's instructions.

-Supplying and installing the water network from the project network pipe hole to the taps with iron pipes diameter 1 inch, then supplying and installing copper 

taps diameter 3/4 inch supported on the wall on both sides, eight taps on both sides (four for each side) so that they are perfectly installed and free from any 

leakage, so that it is connected to the mainline next to the manhole with the installation of a 1-inch valve at the beginning of the network. The work includes all 

the necessary parts and connections, and implementation of a 10 cm layer of a coarse aggregate of different sizes around the distribution points with a 

circumference of no less than 1.5 meters and all the necessary works according to the specifications, and instructions of the supervising engineer.

And the work of all necessary to implement the item according to the specifications, drawings, and instructions of the supervising engineer.

.

ي 
ر
: إنشاء منهل توزيــــع مياه يتكون من االن

ي  {شبكة حنفيات توزيــــع مياه  }بناء وعمل قاعده لنقطة المياه :- بالعدد 
ر
:- كاالن

 3 م0.768 سم باجمالي 60 سم وعرض 40م وعمق 3.2بالمتر المكعب حفر اساسات  بطول - 

.(سم 40×سم 60×م 3.2)بالمتر المكعب تنفيذ اساس من الجعم والخرسانة العادية - 

.2 م3م  بمساحة اجمالية 3 متر وطول 1وبارتفاع  ( سم 40سماكة  )بناء جدار من الحجر المربوع - 

 .(نيس: اسمنت ) (3:1)تكحيل واجهات الجدار بالمونة االسمنتية  واعمال التلبيس ان لزم بنسبة خلط -

ي الصم - 
يتم التضيف عت  ,م  4* م 1.4 سم لتضيف المياه العادمة بابعاد من الداخل 40بارتفاع  ( سم 20* 20 )عمل حوض حول الجدار من البلك االسمنتر

 سم  والعمل 10  متر من الجدار مع صب ارضية الحوض بخرسانة عادية سماكة 5 هنش من فتحة تضيف الحوض ال بيارة عىل بعد 1.5ماسورتير  بالستيك قطر 

يشمل اعمال الحفر و التجعيم والتالبيس الالزمه ويشمل تركيب وتثبيت ماسوره التضيف وجميع مايلزم لتنفيذ البند عىل اكمل وجه وحسب تعليمات المهندس 

 متر ويشمل غطاءء من 2م وعمق اليقل عن 1.5لتضيف المياه الزائدة نتيجة التعبئة والتفريــــغ للمياه من حوض المياه بقطر ال يقل عن  (بيارة)عمل حفرة - 

ي المتر  قطر 5سم وتسليح 10م بسماكه 2الخرسانة المسلحة بقطر 
 
مم فرش وغطاء والرش الجيد مع عمل كل التوصيالت الالزمة وجميع مايلزم النجاز 10 اسياخ ف

.البند عىل اكمل وجه وحسب تعليمات المهندس

وع  ال الحنفيات بمواستر حديد قطر  -  3/4نحاس قطر  (محابس  ) انش ، ثم توريد وتركيب حنفيات 1توريد وتركيب شبكة المياه من فتحة انبوب شبكة المشر

بحيث تكون مثبتة بشكل ممتاز وخالية من اي تشيب ، بحيث يتم توصيلها  (اربعه لكل جهة  )هنش مسنودة عىل الجدار من الجهتير  ، ثمانية حنفيات للجهتير  

 10 انش عند بداية الشبكة والعمل يشمل جميع مايلزم من قطع وتوصيالت  والثمن يشمل تنفيذ طبقة 1بالخط الرئيسي المجاور للمنهل مع تركيب محبس قطر 

. متر 1.5سم من الكري مختلف المقاسات  حول نقاط التوزيــــع بمحيط ال يقل عن 

ف . وكل االعمال بحسب المواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشر

ف  للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشر
ً
.مع عمل جميع مايلزم وفقا

26
NO

عدد
1.00



Item 

No.
Description of work Unit Quantity

Unit cost 

(USD)
Total cost USD خط الضخ

        ANNEX#1   BoQs for Supply Pumping and feed Water network, construction of an elevated tank 50 m3 - Al-janah - Qutbah - Abs  district - Hajjah

ي   (ضخ وتغذية  )جدول كميات توريد شبكة مياه '      1ملحق  ي برج 
 
وع مياه الجناح -  متر مكعب 50و إنشاء خزان خرسان محافظة حجة- مديرية عبس - عزلة قطبة - المرحله الثانيه لمشر

TOR

عىل المقاول زيارة الموقع وأعادة الدراسة الفنية وتقديم عرضة مصحوب بكتالوج للصيانة والتشغيل وكتالوج لقطع الغيار - 

ة و قبل استالم المواقع  -  ي مكتب المنظمة  بعد توقيع العقد مباشر
 
ف ف كيب اي مواد غتر معمده مسبقا فسيقوم بازالتها و عىل نفقته الخاصه,عىل المقاول المتقدم تقديم العينات  لجميع المواد العتمادها من قبل المهندس المشر ي حالة ان المقاول قام بتر

 
. ف

كيب و التشغيل وانهاء العمل عىل اكمل وجه  -  ف , الثمن الي بند يشمل كل ما يلزم من مواد و أعمال للتنفيذ والتر ف، ال يتم تنفيذ اعمال الصبيات اال بوجود المهندس المشر  للمواصفات وتعليمات المهندس المشر
ً
.طبقا

A metal plate for the project
Numerically: supplay and installation steel board (Double-sided) according to attached drawings and supplies a sample for approval. The board must be made 

from high quality galvanized and antirust steel with plate thickness according to the approved sample.the support must be made from high quality galvanized 

steel with circular section and thick not less than 2.4mm with added two crossing plate at lower part in every support as shown in attached drawing. in addition 

the prices including all works of printing (phosphoric type) and coating antirust  and finishing painting. and everything needed to complete the item according to 

drawings and technical specification and direction of engineer.

وع لوحة معدنية للمشر
بحسب االبعاد والرسومات المرفقة والمواصفات الفنية بحيث تكون اللوحة من الحديد المجلفن الممتاز المقاوم للصدأ عالي التشطيب وبحسب  (وجهير )توريد وتركيب لوحة معدنية : بالعدد

 انش مع توريد 2 مم وقطر 2.4السماكة المعتمدة للوحة مع توريد عينة العتمادها قبل التوريد والتنفيذ وعىل ان تكون الدعامات من الحديد المجلفن الممتاز ذات مقطع دائري وسماكة ال تقل عن 

 فلنشة لكل دعامة بحسب الرسومات المرفقة واالعمال تشمل الطباعة الفسفورية بخط ممتاز وبحسب الرسومات واعمال الطالء 2عينة العتمادها قبل التوريد ومع تثبيت الفلنشات العرضية عدد 

الفسفوري والدهانات المقاومة للصدأ والدهانات الملونة لجميع اجزاء اللوحة باالضافة ال اعمال التثبيت باللحام وجميع مايلزم لتنفيذ البند عىل اكمل وجه بحسب الرسومات والمواصفات الفنية 

ف .وحسب توجيهات المهندس المشر

Grand total cost after the decrease/ االجمالي الكلي بعد التخفيض 

Grand total cost/ االجـــــــــمــــــــــــــــــــالــــي الـكـــــــــــــلــي 

Grand total cost/ االجـــــــــمــــــــــــــــــــالــــي الـكـــــــــــــلــي 

(  %  ) decrease precentage if avlicable/  نسبة ومبلغ التخفيض ان وجد 
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N
Item

البند
المواصفات

Brand

الماركة

Country of Origin

بلد المنشأ

ن قطر 1  بار16 أنش عالي الكثافة ضغــط 4انابيب بولي اثيلي 

ن قطر 2  بار16 أنش عالي الكثافة ضغــط 3انابيب بولي اثيلي 

ن قطر 3  بار16 أنش عالي الكثافة ضغــط 2.5انابيب بولي اثيلي 

ن قطر 4  بار16 أنش عالي الكثافة ضغــط 2انابيب بولي اثيلي 

ن قطر 5  بار16 أنش عالي الكثافة ضغــط 1انابيب بولي اثيلي 

ن قطر 6  بار16 أنش عالي الكثافة ضغــط 0.75انابيب بولي اثيلي 

 هـ4قطر  (Heavy duty) محابس بوابة عالي المقاومة  7

 هـ3قطر  (Heavy duty) محابس بوابة عالي المقاومة  8

 هـ2.5قطر  (Heavy duty) محابس بوابة عالي المقاومة  9

 هـ2قطر  (Heavy duty) محابس بوابة عالي المقاومة  10

 هـ1.5قطر  (Heavy duty) محابس بوابة عالي المقاومة  11

 هـ3قطر  (Heavy duty) محابس تفريــــغ الهواء عالي المقاومة  12

 هـ2.5قطر  (Heavy duty) محابس تفريــــغ الهواء عالي المقاومة  13

 هـ2قطر  (Heavy duty) محابس تفريــــغ الهواء عالي المقاومة  14

 بار36 أنش ضغط 4 عداد بقطر 15

 بار36 أنش ضغط 3 عداد بقطر 16

 بار26 أنش ضغط 2.5  عداد بقطر 17

18
 ملم لغرف 5غطاء من الحديد المقاوم المحبب سماكة التقل عن 

التفتيش ولبوابة الخزان

( 8 , 10 , 12 , 14 , 16 , 18 , 20 )حديد التسليح باالقطار 19

صورة من عينة االسمنت مختومه وموقعه من المقاول20

21
صورة من عينة  دهان اكريلك للواجهات  الخارجية مختومه وموقعه من 

المقاول

22
صورة من عينة مواد الطالء بماده االيبوكسي  مختومه وموقعه من 

المقاول

23
أنابيب الخروج )ـه ضغط عالي 4انابيب من الصلب المجلفن، قطر 

(والدخول والتهوية والغسيل 

ي من الحديد المجلفن24 سلم بحاري خارج 

سلم بحاري من األلمونيوم25

عينة من جميع قطع تنفيذ شبك الحماية بما فيه الدهان المقاوم للصداء26

 هنش1.5ماسورة بالستيك قطر 27

 انش1مواسي  حديد قطر 28

 هنش3/4نحاس قطر  (محابس  ) حنفيات 29

وع مياه الجناح 3ملحق  ي أعمال أعادة تأهيل مشر
ن
ن العتمادها ف عبس- قطبة -  قائمة المواصفات وعينات المواد المطلوب تقديمها من المقاوليي 

ن ارفاق صور او كتالوجات باالضافة ال تعبئة البيانات ادناه عىل المقاولي 

: مالحظات

ي جميع االوراق - 
ن
ها يتم توفي  كتلوج او صور للعينة موقعه مختومة بختم المقاول ف العينات الذي يصعب عىل المقاول توفي 

 من مكون يتم توفي  عينات لجميع المكونات- 
البند الذي يحتوي عىل أكير

ف اثناء التنفيذ منها -  (.........الكري - النيس - البلك - االحجار  )هناك عينات لبعض المواد سيتم اعتمادها والموافقة عليها من المهندس المشر

ي الجدول أعاله والتوقيع والختم عليها من قبل المقاول- 
ن
يتم تعبئة جميع البيانات ف
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