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OFFER FORM - ACTED Yemen 

  نموذج العرض- أكتد يمن
 
Date: 28-01-2019 
 
Tender N°: T/15DCI/O96/HFH-SIH/HOD/28-01-2019/001 

 
 

To be Filled by Bidder (COMPULSORY) 
 
Details of Bidding Company / تفاصيل الشركة المتقدمة 
 

1. Company Name / اسم الشركة     (    ) 

2. Company Authorized Representative Name / اسم الشخص المفوض  (    ) 

3. Company Registration No / رقم السجل القانوني للشركة   (    ) 

No/Country/ Ministry 

4. Company Specialization /  تخصص الشركة    (    ) 

5. Mailing Address / عنوان البريد     (    ) 

Country/Governorate/City/St name/Shop-Office No 

a. Contact Numbers / رقم االتصال     (Land Line:    / Mobile No:    ) 

b. E-mail Address / البريد االلكتروني    (     ) 

 
I undersigned _________________________________, agree to provide ACTED, non-profit NGO, with items answering the following specifications, according to the general conditions and 
responsibilities that I engage myself to follow. 
 

يها بنفسي. زويد أكتد المنظمة الغير حكومية والغير ربحية بهذه البنود لتالقي المواصفات التالية وفقا للشروط العامة والمسؤوليات التي وافقت علاوافق على ت ----------------------------------------------انا الموقع ادناه   
 
 
 

 
 

PLEASE FILL IN THE FOLLOWING INFORMATION AND TABLES BELOW / ادناه. والجداول المعلومات هذه تعبئة يرجى  
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Bills of Quantities 
 
Please note that the following items and considerations must be included in the unit price for all Lots: 

  المناقصة.التالية التي يجب ادراجها في سعر الوحدة لكل بنود  والعناصريجب االخذ بعين االعتبار جميع النقاط 
 

1. Supply of the mentioned item or work, including transportation costs to the designated rehabilitation site, installation, manpower, equipment, machinery, and all requirements to carry out 
the work according to the instructions of the supervisor Engineer (from ACTED). 

المسؤول من منظمة  المهندسالمتطلبات لتنفيذ العمل بحسب التعليمات  واالليات وكل والمعدات، العاملة،وااليدي  والتثبيت، للترميم،لنقل وتكاليفه الي المنطقة المخصصة يكون شامل ل واالعمالالعناصر تزويد   .1
 اكتد.

 

2. Each item described in the table below are mandatory. The column “Bidder’s Specifications” is here to include all design proposal from the bidder and/or justify the absence of the item. 

 بند من تلك البنود. أيكل التصاميم المقترحة من المناقص وتبرير غياب  يمكن ادراجادناه ليس إلزاميا. في عمود مواصفات المناقص في الجدول كل بند موصوف  .2

 

3. Items against which no price is entered will be considered as covered by the other prices or rates in the bill, the total price entered shall cover all costs required for the proper execution, 
completion, and maintenance of the work in full. 

لمقدمة يجب ان تشمل كل النفقات المطلوبة للتنفيذ الجيد المكتمل موجودة والتي ال يوجد لها سعر سوف يتم اعتبارها مغطاة من خالل البنود االخرى او المعدل لألسعار في الفواتير، ان اجمالي الفواتير اان البنود ال  .3
 وصيانة العمل بشكل غير ناقص

 

4. The total price for this offer from needs to reflect the total cost for completion of all required rehabilitation projects as turn-key projects, including the commissioning and 
handover according to all the specifications and details that ACTED mentioned in the tender information. 

ويشمل تكاليف الرسوم والتسليم وبحسب المواصفات التي وضعتها المنظمةاجمالي سعر العرض مع المتطلبات يجب ان يعكس االجمالي الحقيقي لتكلفة اكمال كل المتطلبات لتأهيل المشاريع المذكورة كمشاريع اساسية   
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Lot 1 – Al Bayadih Health Centre, Al Bayadih Uzla, Al Jafariya District, Raymah Governorate 
محافظه ريمة –مركز البيادح الصحي ، عزله البيادح ، مديرية الجعفرية   

 

# Works Description الوحدة  بيان االعمال

Unit  

الكمية 

QTY  

Bidder's 
Specifications 
(Please specify 

below) 
 التحديد الرجاء

  باألسفل

Unit Price 
(USD) 

All prices must 
include delivery 
cost and taxes 

سعر الوحدة 
 لدوالر األمريكيبا

Total Price 
(USD) 

All prices must 
include delivery 
cost and taxes 

لدوالر االجمالي با
 األمريكي

1.1 Electrical pump (dynamo) with iron box:  
Supply and installation of electrical pump 
(dynamo) No. 2 with capacity 1.0 HP and 
productivity 40L/ minute high quality from 
approved company. the pump should be installed 
inside iron protection box (30*50*40 cm) which 
should be installed on concrete base (40*60cm) 
with thickness not less than 15 cm beside the HF 
and near the ground tank. 
supply and installation of the pumping pipes 15m 
length. plastic pipes 3/4-inch, high quality 
including all connection works from the ground 
tank to the pump and from the pump to the tank 
located on the HF's roof. including all connection 
work for the pumping pipes system and works 
needed to connect the pump by the HF 
electricity. 
the price including all works needed to achieve 
this work according to the specification and 
engineer supervisor instructions. 

 :مع صندوق حديد( دينمه) كهربائية مضخة
 1.0بقدره  2رقم ( دينمه) كهربائية مضخةتوريد وتركيب 
 عاليةدقيقة جوده / لتر  40انتاجية ضخ  حصان وأقصى

داخل صندوق  المضخةيجب تركيب  .معتمدهومن شركه 

تركيبه على قاعده خرسانيه  ميت (سم 40* 50*30) حماية

المبنى  سم جوار 15بسماكه ال تقل عن و( سم60*40)

 .االرضيبالقرب من الخزان 
 .متر 15توريد وتركيب اعمال مواسير الرفع بطول 

شامل  الجودة عاليةهنش  3/4بقطر  بالستيكيةمواسير 

 وكذلك المضخةاعمال التوصيل من الخزان االرضي الى 

الى الخزان العلوي مع كل التوصيالت االزمه  المضخةمن 

لنظام الرفع بشكل متكامل متضمنا اعمال التوصيل 

 . المضخةالكهربائي من داخل المرفق الصحي الى 
البند بحسب  إلنجاز الالزمةالسعر يشمل كل االعمال 

 المواصفات وتعليمات المهندس المشرف

Ls 1    

1.2 Supply and installation of two plastic water tank 
with capacity 1.5 cubic meter with ACTED logo: 
plastic water tank (1.5 m3) white color of Three 
layers High quality , including  Float Valve, Water 
Level Control and valve 0.5''inch Excellent 
quality, and implementation of a circular 
concrete base )according to the tank’s external 
diameter)15cm thickness and building a row of 

 مكعب معمتر  1.5 سعةتوريد وتركيب خزان بالستيكي 

 :عليهجدار حماية ويرسم شعار المنظمة 
طبقات  مكعب ثالثمتر  1.5خزان مياه بالستيك سعة 

الملحقات من عوامة  ممتازة شاملرأسي لون أبيض نوعية 

وتنفيذ قاعدة دائرية من  ممتازةهنش نوعية  0.5ومحبس 

سم وبناء رصة من البلك  15الخرسانة العادية بسمك 

سم  20 بارتفاع (سم20*20*40مقاس )الخرساني الصم 

مع التالبيس من الخارج حول الخزان باستخدام المونة 

No 2    
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solid concrete blocks around the tank (40 * 20 * 
20 cm), and coating outside by cement mortar , 
The price includes the plumbing works and all the 
necessary installation accessories to complete 
the item According to the specifications and 
instructions of the supervisor engineer 

يشمل اعمال السباكة وجميع ملحقات  ية والسعراالسمنت

البند بحسب المواصفات وتعليمات  إلنجازالتركيب الالزمة 

 .المهندس المشرف

1.3 Maintenance of internal water supply network 
for HF's bathroom: 
Implementation of maintenance work for the 
HF's bathroom water supply network to ensure 
the water reach all the bathroom components 
(washbasins, Taps and shower) including all work 
needed to complete the item (all connection 
works and cleaning needed for the pipes and 
reinstall the tiles as needed) according to the 
engineer supervisor instructions. 

 -: الصحيالمرفق  مالمياه الداخلية لحما صيانة شبكة
لشبكه امدادات المياه داخل الحمام من  الصيانةتنفيذ اعمال 

، المغاسل)اجل ضمان وصول المياه الي كل اجزاء الحمام 

ند الب إلنجاز الالزمةشامل كل العمال (. الحنفيات، والرشاش

اعمال التوصيل وازاله واعاده تركيب البالط حسب 

 المواصفات وتعليمات المهندس المشرف

LS 1    

1.4 Washbasin (40*50) cm: 
Supplying and installing two high quality 
Washbasin (40*50) cm white color with all 
accessories, the work includes the installing and 
connecting to the drainpipe; This work consists 
removal the old washbasin; The price includes 
the plumbing works and all the necessary 
accessories to complete the item According to 
the specifications and instructions of the 
supervisor engineer 

 مغاسل يد )40*50( سم: 
 مس( 40*50)توريد وتركيب مغاسل عربي سراميك مقاس 

شامل جميع الملحقات الخاصة بالمغسلة مع  ممتازةنوعيه 

ماركة )حافظة صابون سائل +توريد وتركيب الرف 

وتثبت جيدا بجانب حوض المغسلة والسعر يشمل ( أصلية

المغاسل السابقة واعمال السباكة وجميع ملحقات  أزاله

التركيب الالزمة إلنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات 

 المهندس.

No 2    

1.5 Sewerage network: 
Supply and installation of a good quality plastic 
sewerage network 4-inch diameter with high 
pressure capacity including all works needed to 
connect the network from the bathrooms to 
sewage pit.  maintenance the check holes, 
remove the previous network, dig works and 
filling (30 cm width and 40 depth). 
the price including all works needed to achieve 
this work according to the specification and 
engineer supervisor instructions. 

 شبكة صرف صحي:
توريد وتركيب شبكة صرف صحي بالستكية نوعية جيده   

لربطها من  مما يلزكل  شامال. عاليهنش ضغط 4قطر 

تفتيش غرف ال يشمل مفاقدة الحمامات الى البيارة والسعر

سم 30عرض ) وازالة الشبكة السابقة وحفر وردم الشبكة

(سم 40وطول   
. المهندسعليها من قبل  الموافقةال تورد المواد اال بعد   

البند بحسب المواصفات وتعليمات  ألنهاءكل ما يلزم  وعمل

 المهندس المشرف 

Ls L.M 27    
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1.6 Maintenance of wooden door (1.0*2.0 m):The 
maintenance works will include installation of 
handles-lock, Hand-Lock and re-install and fix the 
door (the hinges installation will be as needed 2 
hinges per door). painting the door by wooden 
paint. 
The price including all works needed to achieve 
the door rehabilitation according to the engineer 
supervisor instructions. 

 صيانة باب خشب بأبعاد )1.00* 2.00 متر(: -
تشمل تغيير مغالق، الكيلون واعادة تثبيت  الصيانةاعمال 

مع عمل ( لزم بحسب الحاجة إذاوتغيير المفصالت )الباب 

 طالء خشبي 
البند بحسب المواصفات  إلنجاز مما يلزوالسعر يشمل جميع 

 وتعليمات المهندس المشرف.

No 6    

1.7 Waterproof Paint for surfaces and walls:  
Supplying and implementing a waterproof 
painting for walls and interior surfaces so that 
the base layer of polymer then two layers of 
white color, After the removal of the posters in 
the walls and remove the previous paint as well 
by using Emery Stone and fine sandpaper, All 
renovations are also carried out in the walls The 
price includes all necessary items to complete the 
item according to specifications and instructions 
of the supervisor engineer 

 : دهان أملشن مائي لألسطح والجدران
مائي للجدران واالسطح الداخلية توريد وتنفيذ دهان أملشن 

أساس باليمر ووجهين ( طبقة)بحيث يتم عمل وجه 

أبيض عمل ممتاز وذلك بعد ازالة اللواصق التي ( طبقتان)

بالجدران وازالة الدهان السابق جيدا باستخدام صنفرة حجر 

وصنفرة ورق ناعم ويتم ايضا ترميم جميع التشرخات في 

 لمواد والمصنعية والتكسيرتالبيس الجدران والسعر يشمل ا

البند بحسب  إلنجازواالعادة وجميع الملحقات الالزمة 

 .المواصفات وتعليمات المهندس المشرف

m2 190.0    

1.8 Oil paint for walls: 
 Supply and implementation of oil paint  for walls 
that the base layer of polymer then two layers of 
Putty and oil paint light cyan color , After removal 
the posters in the walls and the previous paint as 
well by using Emery Stone and fine sandpaper, All 
renovations are also carried out in the walls; The 
price includes all necessary items to complete the 
item according to specifications and instructions 
of the supervisor engineer 

 :للجدراندهان زيتي 
توريد وتنفيذ دهان زيتي للجدران بحيث يتم عمل وجه  

معجون ووجهين ( طبقتان)س باليمر ووجهين أسا( طبقة)

زيتي لون سماوي فاتح عمل ممتاز وذلك بعد ازالة 

اللواصق التي بالجدران وازالة الدهان السابق جيدا 

باستخدام صنفرة حجر وصنفرة ورق ناعم ويتم ايضا ترميم 

جميع التشرخات في تالبيس الجدران والسعر يشمل المواد 

عادة وجميع الملحقات الالزمة والمصنعية والتكسير واال

 البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس  إلنجاز

m2 320.0    

Implementation of medical waste incinerator including the below and according to the 
drawings and engineer supervisor. 

في االسفل وطبقا للرسومات وتعليمات المهندس المشرف المذكورةتنفيذ محرقة نفايات طبية والعمل يشمل االعمال   

1.9 Excavation works in any type of soil according to 
the drawing's dimensions. 

تنفيذ اعمال الحفر في اي نوع من انواع الترب بحسب 

 االبعاد الموضحة في الرسومات.

M3 3    

1.10 Building a stone seat 40cm width with finishing 
works where the cement mortar mixing ratio of 
1: 4 (cement: sand) with spraying twice daily for 

والتكحيل يز سم مع التدر 04ب عرضبناء كرسي حجر 

 4:1بنسبة خلط  األسمنتية بالمونةيكون البناء  بحيث
مع الرش مرتين يوميا لمدة ثالثة ايام ( رمل :أسمنت)

 ويشمل البند جميع ما يلزم طبقاً للكميات والمواصفات. 

M3 4    
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three days and item include all necessary works 
according to the quantities and specifications 

1.11 Building Brick walls 30cm width with finishing 
works where the cement mortar mixing ratio 1: 4 
(cement: sand) with spraying twice daily for three 
days and item include all necessary works 
according to the quantities and specifications 

مع التدريز والتكحيل  سم 30مباني طوب احمر بعرض 

 بالمونةللجدران واالرضية والمدخنة بحيث يكون البناء 
مع الرش مرتين ( رمل :أسمنت) 4:1بنسبة خلط  ألسمنتيةا

البند جميع ما يلزم طبقاً  ويشمليوميا لمدة ثالثة ايام 

  .والمواصفاتللكميات 

M2 27    

1.12 Implementation of iron door thickness 2 mm (50 
* 50 cm) and work includes installation supports 
and lock with all that is needed to finish the work 

مم 2سم والواح حديد سماكة  50*50تنفيذ باب حديد 

 والعمل يشمل التثبيت والمغالق وكل ما يلزم ألنهاء العمل

No 2    

1.13 Implementation of net metal cross roads metal 
diameter 20 mm so that distance between rods 
be no more than the spacing between rods for 
the 5 cm, installs between the two rooms 
(entrance and exit). including all works needed to 
achieve the item 

مم  20تنفيذ شبك معدني متصالب من قضبان معدنية قطر 

سم، يثبت بين  5بحيث ال يزيد التباعد بين القضبان عن 

غرفة ادخال النفايات وغرفة اخراج المخلفات والعمل يشمل 

 كل ما يلزم ألنهاء العمل

L.S 1    

1.14 Implementation of a gas pipeline inside the 
combustion chamber 1-meter length in parallel 
lines every 20 cm are connected with each other 
with the main pipeline to the outside, the work 
includes the implementation of the closing Valve 
outside, where all that is needed to finish the 
work as directed by the supervising engineer. 

متر وفي 1تنفيذ انابيب غاز داخل غرفة االحتراق بطول 

مع انبوب  بعضهاسم موصلة مع  20خطوط متوازية كل 

والعمل يشمل تنفيذ محبس اغالق في  للخارجرئيسي 

العمل وحسب توجيهات  ألنهاءالخارج وكل ما يلزم 

 المهندس المشرف

L.S 1    

1.15 Implementation of a metal cover (50*50 cm) for 
the chimney slot allows the exit of smoke and 
prevents the entry of rain. 

لفتحة المدخنة يسمح  (سم 50*50) معدنيتنفيذ غطاء 

 بخروج الدخان ويمنع دخول االمطار

No 1    

1.16 Supply and installation of solar system Including 
the following: 
1. Supply and installation of 2 battery private 
solar gel deep cycle 100-amp high quality. 
2. Supply and installation of electric inverter 2000 
Watts system 24 Volt high quality. 
3. supply and installation of 4 solar panel energy 
200-Watt mono high quality. 
4. supply and installation of organizer charging 
not less than 30-amp high quality. 
5. Supply and installation a bases to carry the 
solar panels with high not less than 50 cm. 

 توريد وتركيب منظومة طاقة شمسية متضمنا االتي: 
 بالطاقةأمبير خاصه  100بطاريات  2توريد وتركيب  - 1

.درجة أولى نوعية ممتازةجل  الشمسية  
وات نوعية ممتازة درجة  2000توريد وتركيب محول  - 2

mpptأولى يحتوي على منظم داخلي  .24 فولت   
وات  200 شمسية قدرة ألواح 4 وتركيب عددتوريد - 3

.نوعية ممتازة درجة أولى مونوكرستال  
. امبير 30توريد وتركيب منظم تحكم بقدره ال تقل عن - 4  
ل األلواح وترتفع على توريد وتركيب قواعد حديدية لحم -5

.سم 50ال تقل عن  الصحية بمسافةسطح الوحدة   
مم  6نحاس سماكة  بأسالكوالعمل يشمل كافة التوصيالت 

من االلواح والبطارية والمحول ومضخة المياه وكل ما يلزم 

L.S 1    
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The work includes all wires copper thickness 6 
mm for connections to and from the panels, 
battery, Inverter and pump water where all the 
necessary to finish the work as engineer 
supervisor instructions. 

العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف ألنهاء  
  

1.17 sign board: 
supplying and installing double steel board in the 
branch of road that go to well and painting 
intervention data and logos that to be read from 
both side; the price includes everything needed 
to complete this work; according to drawing, 
specifications and instructions of the supervising 
engineer. 

  لوحة حديدية تحمل اسم المشروع واالعمال المنفذة:
توريد وتركيب لوحة حديد مدبله تثبت بمكعبات خرسانية  

في مدخل الفرع المؤدي الى الموقع يكتب فيها أسم 

المشروع واسم وشعار المنظمة والممول وعام التنفيذ من 

البند بحسب  إلنجاز مما يلزالجهتين والسعر يشمل جميع 

 الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

Pc 1    

TOTAL PRICE OF LOT 1 IN USD  

 
BIDDER’S COMMENTS/REMARKS / تعليقات ومالحظات المناقص  

1. ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

2. _________________________________________________________________________________________________________________________________________  

3. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
- End of Lot 1 – 
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Lot 2 – Al Adiyah Health Center, Bani Alga’ad Uzla, Al Jafariya District, Rayman Governorate 
 

  ريمة محافظة – الجعفرية مديريه ، الجعد بني عزلة ، الصحي الحدية مركز
 

# Works Description  االعمالبيان 

الوحدة 

Unit  

الكمية 

QTY  

Bidder's 
Specifications 
(Please specify 

below) 
  باألسفل التحديد الرجاء

Unit Price 
(USD) 

All prices must 
include delivery 
cost and taxes 

سعر الوحدة 
 لدوالر األمريكيبا

Total Price 
(USD) 

All prices must 
include delivery 
cost and taxes 

لدوالر االجمالي با
 األمريكي

2.1 Supply and implementation of wall with10 m 
length with L shape including the below: 
. Implementation of excavation works for the wall 
foundation to reach the foundation level with 50 
cm width according to the engineer supervisor 
instructions. 
. Supply and installation of masonry building 
foundation 0.4 cm thickness total quantity 4m3, 
building with using concrete mortar (cement: sand) 
by mixing (1: 3) sand: cement.  
. Supply and implementation of block building 
0.2*0.2*0.4 m total quantity 20m2 concrete 
mortar (cement: sand) by mixing (1: 3) sand: 
cement.    
the price includes all works needed to complete 
the work according to the engineer supervisor 
instructions. 

 متضمنا Lمتر شكل حرف 10توريد وتنفيذ جدار بطول 

 :االتي
 ألساس التربةتنفيذ اعمال الحفر في اي نوع من انواع . 

المناسب  التأسيسالجدار حتى الوصول الى منسوب 

 .سم بحسب تعليمات المهندس المشرف 50بعرض 
متر  4سم كميه  0.4 بسماكةتوريد وتنفيذ كرسي حجر . 

اعمال  متضمنا األسمنتية المونةمكعب مباني حجر مع 

 .سمنت: نيس 1:3بنسبه خلط  األسمنتية والكحلةالتدريز 
متر  20متر كميه  0.4*0.2*0.2مباني بلك اسمنتي . 

 ةاألسمنتي والكحلةمع التدريز  األسمنتية المونةمربع مع 

 .سمنت: نيس 1:3بنسبه خلط 
البند بحسب المواصفات وتعليمات  إلنجاز مما يلزمع كل 

 المهندس المشرف

L.S 1 

   

2.2 Ceramic Tiles for the Bathroom's floor and walls: 
Supply and implementation of Ceramic Tiles of 
(30*30) cm using concrete mortar (cement: sand) 
by mixing (1: 3) , and implementing a layer from 
fine sand of 5cm thickness before tiling the 
Bathroom's floor and installation of a Floor Plastic 
Strainer and connect with the draining pipe and 
softening the tiles floor by white cement ; the price 
includes removal of the previous tiles and all 
necessary to complete the item according to 

 :الحماموجدران  ألرضيةتوريد وتنفيذ بالط سراميك 
وجدران الحمام  ألرضيةتوريد وتنفيذ بالط سراميك 

( رمل: اسمنت)سم باستخدام المونة االسمنتية ( 30*30)
مع عمل طبقة من الرمل الناعم سمك ( 3:1)خلط  بنسبة

 ضيةلألرسم قبل تنفيذ بالط األرضية وتركيب صفاية 5

 منتباألستصريف المياه والترويب  مواسيروتوصيلها مع 
التبليط والسعر يشمل ازالة البالط السابق  االبيض بعد

البند بحسب المواصفات وتعليمات  إلنجاز مما يلزوجميع 

 .المهندس المشرف

m2 14 
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specifications and instructions of the supervisor. 
              

2.3 Implementation of plumping works for the item 
mentioned above including all materials needed 
(pipes, faucets, strainer and etc.). with all works 
needed to complete the work according to the 
engineer supervisor instructions. 

اد كل المو متضمناللبند المذكور اعال  السباكةتنفيذ اعمال 

كل  مع(. وغيرهاالمصفايه ، محابس، مواسير)زمه الال

البند بحسب تعليمات المهندس  إلنجاز الالزمةاالعمال 

 المشرف
L.M 5 

   

2.4 Maintenance of the sanitation network 18 meter: 
Implementation of the maintenance sanitation 
network and sewage; check rooms to ensure the 
sewerage from the bathrooms to the sewage pit 
including all works needed to complete the item 
replacing the damage connections, digging and 
filling work according to the engineer supervisor 
instructions. 

 :متر18صيانة شبكة الصرف الصحي 
 فالصحي، وغرتنفيذ اعمال الصيانة لشبكة الصرف  

التفتيش حتى تصريف الماء بصورة طبيعية من الحمامات 

استبدال   القطع  يلزم منالعمل يشمل كل ما  البيارة،الى 

 وردم وتنظيف وحفرالتالفة من مواسير الصرف الصحي   

 للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف  وسباكة،

M.L 18 

   

2.5  Rehabilitation of Sewage pit dimensions 3*3*3m 
implementation of rehabilitation works for 
3*3*3m sewage pit including the below: 
. cleaning the pit from the trees and wastes. 
. rehabilitation of some damages inside the pit. 
. Removing the old pit's slap. 
The price includes all works needed to complete 
the item According to the specifications and 
instructions of the supervisor engineer. 

 :متر3x3x 3 بيارة بأبعاد تأهيل إعادة
 م( 3*3*3)لبياره ابعادها  التأهيلاعمال اعاده  تنفيذ

 :االعمال التالية متضمنا
 .البيارةإزالة األشجار والنفايات من داخل . 
 .وإعادة تأهيل بعض االضرار داخل البياره. 
 .المتضرر البيارة القديموإزالة سقف . 
البند بحسب  إلنجاز الالزمةالسعر يشمل كل االعمال  

 .المواصفات وتعليمات المهندس المشرف

L.S 1 

   

2.6 Reinforced concrete for the sewage Pit slap: 
 supply and implementation of reinforced concrete 
(25cm-thickness) {concrete mixture must consist of 
Portland cement with gravel and sand from 
crusher - accurate rate of mixture is {1;2;3}} with 
supplying and installing plastic pipe(dim=6"inch). 
the price includes everything needed to complete 
this work; according to drawing, specifications and 
instructions of the supervising engineer. 

 :البيارة خرسانة مسلحة لسقف
( سم25)توريد وتنفيذ طبقة خرسانة مسلحة طبقتين بسمك  

وذلك باستخدام االسمنت بورتالندي مع نيس كسارة وكري 

مع توريد وتركيب ماسورة بالستيك ( 3:2:1)بنسبة خلط 

والسعر يشمل وإزالة سقف حفرة الصرف  هنش،6قطر

الصحي المتضررة السابق بحسب الرسومات والمواصفات 

 .ات المهندس المشرفوتعليم

m3 2.5 

   

2.7 Rehabilitation of stairs roof (5.40*2.0) m: 
supply and installation of slab from wood and 
concrete including the below: 
. supply and installation of woods 6"*4" inch 
excellent type from approved company without 

 :متر( 2.0*5.40)سقف بيت الدرج  تأهيلاعاده 
 رسانةبالخواالبلكاش مغطى  الخشبتوريد وتنفيذ سقف من 

 :ويشمل االتي العادية
 ممتازةهنش نوعيه ( 6*4)مقاس توريد وتركيب خشب . 

وخاليه من  ونظيفة قويةومن شركه معتمده بحيث تكون 

L.S 1 
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cracks.  
. supplying and installation of rectangular Cover 
wood 1.44m*2.8m*16mm excellent type from 
approved company clean, without cracks. with 
everything   needed to cover the roof before 
implementing the concrete according to the 
specifications and instructions of the supervising 
engineer.  
. supply and implementation of normal concrete 
slap over the cover woods 10 cm thickness with 
gravel and sand from crusher - accurate rate of 
mixture is {1;2;3}}. according to specifications and 
instructions of the supervising engineer.                

 .معوجةالشقوق وان تكون مستقيمه وغير 
 (2.8*1.44)مقاس  مستطيل توريد وتركيب ابالكاش .

مم من شركه معتمده ونضيفه وخاليه من  16 بسماكةمتر 

مع كل ما يلزم لتغطية السقف قبل تنفيذ الخرسانة الشقوق 

 .وفقا لمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
بك حدائق يركب على االبالكاش قبل توريد وتركيب ش. 

  ممتازةالصب نوعية 
 ابقةالسفوق المكونات  العادية الخرسانيةتنفيذ بالطه من . 

سم خرسانه عاديه من النيس والكري واالسمنت  10 بسماكة

يجب تنفيذه بحسب  رما ذككل  1:2:3بنسبه خلط 

 .الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

2.8 Maintenance of windows: 
Maintenance and installation of windows and 
replace the damaged frames, glass, handles, 
hinges, in addition to install mosquito net in 
addition to filling gaps between the windows and 
wall with Silicon to prevent water from coming 
inside, and painting of windows protection as per 
the dimensions below: 
. 1 x (1.0*1.3) m 
. 2 x (1.0*1.0) m 
. 4 x (1.2*0.8) m 
The price includes all works needed to complete 
the item According to the specifications and 
instructions of the supervisor engineer. 

 صيانة النوافذ
اج اإلطارات التالفة والزج واستبدالوتثبيت النوافذ  صيانة.

 مع( تل)س ووالمقابض والمفصالت مع تركيب شبك نام

 نلكوالسيوالجدار بماده  النافذةالفراغ بين  هتعبئ. البرواز

لمنع تسرب مياه االمطار الى الداخل، طالء لشبك الحماية 

 .للنوافذ
 :بحسب االبعاد ادناه 

 رمت (1.3*1.0) 1. 
 رمت( 1.0*1.0) 2. 
 رمت( 0.8*1.2) 4. 
البند بحسب  إلنجاز مما يلزوالسعر يشمل جميع  

 .المواصفات وتعليمات المهندس المشرف

 7 عدد

   

2.9 Waterproof Paint for surfaces and walls : 
Supplying and implementing a waterproof painting 
for interior walls and surfaces  ) roofs) so that the 
base layer of polymer then two layers of white 
color, After the removal of the posters in the walls 
and remove the previous paint as well by using 
Emery Stone and fine sandpaper, All renovations 
are also carried out in the walls (some plastering 
and stacking) The price includes, all necessary to 
complete the item according to specifications and 
instructions of the supervisor engineer 

الشبابيك  وسجائددهان أملشن مائي لألسطح والجدران 

  :الخارجية
توريد وتنفيذ دهان أملشن مائي للجدران واالسطح الداخلية 

أساس باليمر ووجهين ( طبقة)بحيث يتم عمل وجه 

أبيض عمل ممتاز وذلك بعد ازالة اللواصق التي ( طبقتان)

جر ة حبالجدران وازالة الدهان السابق جيدا باستخدام صنفر

وصنفرة ورق ناعم ويتم ايضا ترميم جميع التشرخات في 

تالبيس الجدران والسعر يشمل المواد والمصنعية والتكسير 

البند بحسب  إلنجازواالعادة وجميع الملحقات الالزمة 

 .المواصفات وتعليمات المهندس المشرف

m2 220.0 
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2.10 painting the walls  by oily  paint 
 Supply and implementation of oil paint  for walls 
that the base layer of polymer then two layers of 
Putty and oil paint light cyan color , After removal 
the posters in the walls and the previous paint as 
well by using Emery Stone and fine sandpaper, All 
renovations are also carried out in the walls (some 
plastering and stacking) ; The price includes all 
necessary to complete the item according to 
specifications and instructions of the supervisor 
engineer 

 :للجدراندهان زيتي 
حيث يتم عمل وجه توريد وتنفيذ دهان زيتي للجدران ب 

معجون ووجهين ( طبقتان)أساس باليمر ووجهين ( طبقة)

زيتي لون سماوي فاتح عمل ممتاز وذلك بعد ازالة 

اللواصق التي بالجدران وازالة الدهان السابق جيدا 

باستخدام صنفرة حجر وصنفرة ورق ناعم ويتم ايضا ترميم 

جميع التشرخات في تالبيس الجدران والسعر يشمل المواد 

مة والمصنعية والتكسير واالعادة وجميع الملحقات الالز

 البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس  إلنجاز

m2 317 

   

2.11 The supply and installation of solar system 
Including the following: 
1. Supply and installation of 2 battery private solar 
gel deep cycle 100-amp high quality. 
2. Supply and installation of electric inverter 2000 
Watts system 24 Volt high quality. 
3. supply and installation of 4 solar panel energy 
200-Watt mono high quality. 
4. supply and installation of organizer charging not 
less than 30-amp high quality. 
5. Supply and installation a bases to carry the solar 
panels with high not less than 50 cm. 
The work includes all wires copper thickness 6 mm 
for connections to and from the panels, battery, 
Inverter and pump water where all the necessary 
to finish the work as engineer supervisor 
instructions. 

 : االتي متضمناتوريد وتركيب منظومة طاقة شمسية 
 بالطاقةأمبير خاصه  100بطاريات  2توريد وتركيب  - 1

 .درجة أولى نوعية ممتازةجل  الشمسية
وات نوعية ممتازة درجة  2000توريد وتركيب محول  - 2

 .24 فولت mpptأولى يحتوي على منظم داخلي 
وات  200 شمسية قدرة ألواح 4 وتركيب عددتوريد - 3

 .نوعية ممتازة درجة أولى مونوكرستال
 . امبير 30توريد وتركيب منظم تحكم بقدره ال تقل عن - 4
توريد وتركيب قواعد حديدية لحمل األلواح وترتفع على  -5

 .سم 50ال تقل عن  الصحية بمسافةسطح الوحدة 
مم  6نحاس سماكة  بأسالكوالعمل يشمل كافة التوصيالت 

من االلواح والبطارية والمحول ومضخة المياه وكل ما يلزم 

 العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف ألنهاء

Ls 1 

   

2.12 sign board: 
supplying and installing double steel board in the 
branch of road that go to well and painting 
intervention data and logos that to be read from 
both side; the price includes everything needed to 
complete this work; according to drawing, 
specifications and instructions of the supervising 
engineer. 

 :المنفذةلوحة حديدية تحمل اسم المشروع واالعمال  
توريد وتركيب لوحة حديد مدبله تثبت بمكعبات خرسانية  

في مدخل الفرع المؤدي الى الموقع يكتب فيها أسم 

المشروع واسم وشعار المنظمة والممول وعام التنفيذ من 

 البند بحسب إلنجاز مما يلزالجهتين والسعر يشمل جميع 

 .الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

 Pc 1 

   

TOTAL PRICE OF LOT 2 IN USD  
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BIDDER’S COMMENTS/REMARKS / تعليقات ومالحظات المناقص  

1. ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

2. _________________________________________________________________________________________________________________________________________  

3. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
- End of Lot 2 – 

Lot 3 – Balaa Health Unit, Al Jabahi Uzla, Al Salafiya District, Raymah Governorate 

 

محافظة ريمه –وحدة بلع الصحية ، عزلة الجباهي ، مديرية السلفية   
 

# Works Description بيان االعمال 
الوحدة 

Unit  

الكمية 

QTY  

Bidder's 
Specifications 
(Please specify 

below) 
  باألسفل التحديد الرجاء

Unit Price (USD) 
All prices must 
include delivery 
cost and taxes 

لدوالر سعر الوحدة با
 األمريكي

Total Price (USD) 
All prices must 
include delivery 
cost and taxes 

لدوالر االجمالي با
 األمريكي

Bathrooms rehabilitation 

3.1 

Rehabilitation of Arabic washbasin Dimensions (40 * 
50) cm and the rehabilitation works including: 
- Reinstall the washbasin in its place good 
installation. 
 - supply and installation of 0.5-inch faucet single-
hand good quality from approved company 
including works of removal the old faucet.  
-Supply and installation of washbasin trap 1.25-inch 
good quality from approved company including 
installing siphons for the washbasin system. 
The price including all installation works needed 
(connections and cleaning) to ensure the system be 
operated. all the mentioned above should be 
according to the field engineer supervisor 

 (سم 50*  40) سراميك بأبعادمغاسل عربي  تأهيلاعادة 
 :االتيتشمل  التأهيل إعادةواعمال 

  جيدعرض الجدار في مكانها تركيب  المغسلة تثبيت -
مفرد نوعيه  يدهنش  0.5 توريد وتركيب حنفيه خالط-

  السابقة الحنفيةومن شركه معتمده مع ازاله  ممتازة
هنش نوعيه  1.25توريد وتركيب هراب مغسله قطر  -

غسل  ألحواضكوع ريحه  معتمده معومن شركه  ممتازة

 .دالجديالقديم وتركيب  هال زال الالزمةاليدين مع كل االعمال 
لتركيب وتسليك النظام  الالزمةالسعر يشمل جميع االعمال 

يجب ان يكون العمل . والتنظيف السباكةاعمال  متضمنا  

تعليمات المهندس الميداني المشرف ويجب التركيب بحسب 

   .العيناتعلى  الموافقةبعد 

Unit 4    
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instructions. all samples should approve by the field 
engineer supervisor before the installation works. 

3.2 

Steel Tap (0.5") inch: 
Supply and installation of bathroom tap with long 
body and wall's flange  
0.5-inch-high quality from approved company. 
including all connection works needed to ensure no 
water leak. the implementation works should be 
according to the field engineer supervisor 
instructions.  

 :هنش( 0.5)حنفي استيل قطر 
طويل مع  هنش بجسم 0.5توريد وتركيب حنفيه حمام قطر 

ومن شركه معتمده  الجودة عاليةفالنج جداري نوعيه 

مع ضمان  الالزمةكل اعمال التوصيل والتركيب  متضمنا

يجب تنفيذ االعمال طبقا للمواصفات وتعليمات  .التسربعدم 

 ب قبل التركي العينةيجب اعتماد  .المشرفالمهندس الميداني 

No 4    

3.3 

Supply and installation wall's valve as a main control 
for the bathroom water supply 0.5-inch-high quality 
from approved company including works 
mentioned below: 
the old valve's removing works, installing the new 
one and Repair the crushing place with same 
previous material (plastering or Tiles) with all 
needed to ensure the water supply from all taps 
and be controlled by the wall's valve. The 
implementation works should be according to the 
field engineer supervisor instructions. the tap's 
sample should be approved before the installation 
works. 

توريد وتركيب محبس جداري تحكم رئيسي بمياه الحمام 

قطر 0.5 هنش نوعيه عالية الجودة ومن شركة معتمده 

 متضمنا االعمال التالية: 
اعمال التكسير وازاله المحبس القديم التالف وتركيب 

 السابقة المادةمكان التكسير بنفس  مع ترميمالمحبس الجديد 

لضمان  مما يلزسواء تالبيس مع الرنج او بالط مع كل 

يجب تنفيذ .  مرور المياه في كل نقاط التصرف والتحكم فيها

االعمال طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس الميداني 

 المشرف. يجب اعتماد العينة قبل التركيب.

Pc 3    

Water supply works اعمال امدادات المياه 

3.4 

Supply and installation of water supply network 2 
inch: 
Supply and installation of HF's water supply 
network from the water source. polyethylene pipes 
2 inch and 8mm thickness high quality from 
approved company including all connection works 
for good installation to ensure no water leaking. 
digging work should be implemented clay soil 30 cm 
depth and 20 cm width including the filling and 
compaction works under and above the pipes. The 
price includes all works needed to achieve the item 
according to the specification and field engineer 
supervisor instructions.  

  توريد وتركيب شبكه امداد المياه بقطر 2 هنش: 
توريد وتركيب خط امداد المرفق الصحي بالمياه من مصدر 

هنش  2نوع بولي اثيلين بقطر  بالستيكيةمواسير . المياه

كل  متضمناومن شركه معتمده  ممتازةمم نوعيه  8 وسماكه

للتركيب تركيب جيد مع ضمان  الالزمةمال التوصيالت اع

وعرض  سم 30بعمق  لألنابيبيجب الحفر . عدم التسرب

في تربه طينيه مع الردم والدك بتربه ناعمه تحت  سم 20

 إلنجاز الالزمةالسعر يشمل جميع االعمال . الماسورةوفوق 

البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس الميداني 

 المشرف

M.L 200    
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3.5 

Supply and installation of plastic water tank with 
capacity 1.5 cubic meter with ACTED logo: 
plastic water tank (1.5 M3) white color of Three 
layers High quality , including  Float Valve, Water 
Level Control and valve 0.5 inch Excellent quality, 
and implementation of a circular concrete base 
15cm thickness and building a row of solid concrete 
blocks around the tank (40 * 20 * 20 cm) with 
height of 20 cm, and coating outside by cement 
mortar , The price includes the plumbing works and 
all the necessary installation accessories to 
complete the item According to the specifications 
and instructions of the supervisor engineer 

 مكعب معمتر  1.5 سعةتوريد وتركيب خزان بالستيكي 

 :عليهجدار حماية ويرسم شعار المنظمة 
طبقات رأسي  مكعب ثالثمتر  1.5خزان مياه بالستيك سعة 

الملحقات من عوامة ومحبس  ممتازة شامللون أبيض نوعية 

وتنفيذ قاعدة دائرية من الخرسانة  ممتازةهنش نوعية  0.5

سم وبناء رصة من البلك الخرساني الصم  15العادية بسمك 

سم مع التالبيس من  20 بارتفاع (سم20*20*40مقاس )

 االسمنتية والسعرلمونة الخارج حول الخزان باستخدام ا
يشمل اعمال السباكة وجميع ملحقات التركيب الالزمة 

البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس  إلنجاز

 .المشرف

Pc 1    

3.6 

Electrical pump (dynamo) with iron box:  
Supply and installation of electrical pump (dynamo) 
with capacity 1 HP high quality from approved 
company. the pump should be installed inside iron 
protection box which should be installed on 
concrete base (40*60cm) with thickness not less 
than 15 cm beside the HF and near the ground tank. 
 
supply and installation of the pumping pipes 15m 
length. plastic pipes 3/4-inch-high quality including 
all connection works from the ground tank to the 
pump and from the pump to the tank located on 
the HF's roof. including all connection work for the 
pumping pipes system and works needed to 
connect the pump by the HF electricity. 
 
supply and installation of plastic pipe medium 
pressure for the HF water harvesting from the HF's 
roof to the ground water tank with length not less 
than 25 m and 3-inch diameter. Including all 
connection and installation works from the HF roof 
to the ground tank. 
 
the price including all works needed to achieve this 

 :حديدمع صندوق ( دينمه) كهربائية مضخة
حصان  1بقدره ( دينمه) كهربائية مضخةتوريد وتركيب 

داخل  المضخةيجب تركيب  .معتمدهومن شركه  عاليةجوده 

 (سم 60*40) خرسانيهيتم تركيبه على قاعده  حمايةصندوق 
المبنى بالقرب من الخزان  سم جوار 15ال تقل عن  بسماكة

 .االرضي
 

مواسير  .متر 15توريد وتركيب اعمال مواسير الرفع بطول 

شامل اعمال  الجودة عاليةهنش  3/4بقطر  بالستيكية

من  وكذلك المضخةالتوصيل من الخزان االرضي الى 

الى الخزان العلوي مع كل التوصيالت االزمه  المضخة

لنظام الرفع بشكل متكامل متضمنا اعمال التوصيل 

 . المضخةالكهربائي من داخل المرفق الصحي الى 
 

ر بالستيك ضغط متوسط لون ابيض لحصاد تركيب مواسي

بطول مياه االمطار من سطح المرفق الي الخزان االرضي 

هنش شامال كل اعمال التوصيل  3متر قطر  25عن  لال يق

لتوصيل المواسير من سطح المبنى الى الخزان  الالزمة

 .االرضي مع كل اعمال التثبيت على جدران المبنى
 

البند بحسب  إلنجاز زمةالالالسعر يشمل كل االعمال 

 المواصفات وتعليمات المهندس المشرف  

Unit 1    
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work according to the specification and engineer 
supervisor instructions. 

3.7 

Rehabilitation of external water network: 
Supply and installation of plastic water pipes high 
quality 3/4-inch diameter from the tank installed in 
HF roof to the internal water network for 
bathrooms and washbasins. The network total 
length 20 m the work including all good connection 
and installation works from the HF roof. 
the price including all works needed to achieve this 
work according to the specification and engineer 
supervisor instructions. 

 اعاده تأهيل شبكه المياه الخارجية:
قطر  الجودة عالية بالستيكيةمواسير مياه  وتركيبتوريد 

للحمامات  الداخلية الشبكةهنش من الخزان العلوي الى  3/4

 الالزمةمتر مع كل اعمال التوصيل  20والمغاسل بطول 

.المبنىواعمال التثبيت الجيد على الجدران من سطح   
 

البند بحسب  إلنجاز الالزمةالسعر يشمل كل االعمال 

 المواصفات وتعليمات المهندس المشرف  

M.L 20    

3.8 

Supply and installation of two plastic water tank 
with capacity 5.0 cubic meter with ACTED logo: 
plastic water tank (5 M3 liter) white color of Three 
layers High quality , including  Float Valve, Water 
Level Control and valve 0.5''inch Excellent quality, 
and implementation of a circular concrete base 
(according to the tank’s external diameter(15cm 
thickness and building a row of solid concrete 
blocks around the tank (40 * 20 * 20 cm), and 
coating outside by cement mortar , The price 
includes the plumbing works and all the necessary 
installation accessories to complete the item 
According to the specifications and instructions of 
the supervisor engineer 
 

توريد وتركيب خزان بالستيكي سعة5.0  متر مكعب مع 

 جدار حماية ويرسم شعار المنظمة عليه:
طبقات رأسي  مكعب ثالثمتر  5.0خزان مياه بالستيك سعة 

الملحقات من عوامة ومحبس  ممتازة شامللون أبيض نوعية 

وتنفيذ قاعدة دائرية من الخرسانة  ممتازةهنش نوعية  0.5

سم وبناء رصة من البلك الخرساني الصم  15العادية بسمك 

سم مع التالبيس من  20 بارتفاع (سم20*20*40مقاس )

 االسمنتية والسعرالخارج حول الخزان باستخدام المونة 

قات التركيب الالزمة يشمل اعمال السباكة وجميع ملح

البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس  إلنجاز

.المشرف  
 

NO 2    

Painting Works اعمال الطالء 

3.9 

Waterproof Paint for surfaces and walls:  
Supplying and implementing a waterproof painting 
for walls and interior surfaces so that the base layer 
of polymer then two layers of white color, After the 
removal of the posters in the walls and remove the 
previous paint as well by using Emery Stone and 
fine sandpaper, All renovations are also carried out 
in the walls ( Small plastering to fill some cracks)  
The price includes all necessary to complete the 

 دهان أملشن مائي لألسطح والجدران: 
توريد وتنفيذ دهان أملشن مائي للجدران واالسطح الداخلية 

( طبقتان)مر ووجهين أساس بالي( طبقة)بحيث يتم عمل وجه 
أبيض عمل ممتاز وذلك بعد ازالة اللواصق التي بالجدران 

وازالة الدهان السابق جيدا باستخدام صنفرة حجر وصنفرة 

ورق ناعم ويتم ايضا ترميم جميع التشرخات في تالبيس 

الجدران والسعر يشمل المواد والمصنعية والتكسير واالعادة 

البند بحسب المواصفات  إلنجازوجميع الملحقات الالزمة 

 وتعليمات المهندس المشرف.

m2 130    

Commenté [AB1]: This line is new and replaces a whole set of 
lines which were for the construction of a ground tank 
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item according to specifications and instructions of 
the supervisor engineer 

3.10 

Oil paint for walls: 
 Supply and implementation of oil paint  for walls 
that the base layer of polymer then two layers of 
Putty and oil paint light cyan color , After removal 
the posters in the walls and the previous paint as 
well by using Emery Stone and fine sandpaper, All 
renovations are also carried out in the walls; The 
price includes all necessary to complete the item 
according to specifications and instructions of the 
supervisor engineer 

 دهان زيتي للجدران:
توريد وتنفيذ دهان زيتي للجدران بحيث يتم عمل وجه  

معجون ووجهين ( طبقتان)أساس باليمر ووجهين ( طبقة)

زيتي لون سماوي فاتح عمل ممتاز وذلك بعد ازالة اللواصق 

التي بالجدران وازالة الدهان السابق جيدا باستخدام صنفرة 

حجر وصنفرة ورق ناعم ويتم ايضا ترميم جميع التشرخات 

في تالبيس الجدران والسعر يشمل المواد والمصنعية 

البند  إلنجازاالعادة وجميع الملحقات الالزمة والتكسير و

 بحسب المواصفات وتعليمات المهندس 

m2 450    

3.11 

Rehabilitation of the HF's roof Cement Tiles for the 
Roof: 
supply and implementing cement tiles of (20*20)cm 
by using  cement mortar of mixture rate (1:3) to 
drain the rainfall from the Health unit roof; The 
price includes implementing a layer of fine sand 
under the roof tiles with a suitable slope for draping 
the water , with all necessary to complete the item 
according to the specifications and instructions of 
the supervisor   

  بالط اسمنتي للسقف:
للسقف باستخدام  مس( 20*20) بالط اسمنتيتوريد وتركيب 

لزوم تصريف مياه األمطار  1:3المونة االسمنتية بنسبة خلط 

من السطح والسعر يشمل عمل طبقة من الرمل تحت البالط 

 إلنجاززم للتصريف مع جميع ما يلزم بما يناسب الميول الال

 البند وبحسب توجيهات المهندس المشرف.
m2 110    

Doors and windows works   اعمال االبواب والشبابيك 

3.12 

Maintenance works for Aluminum windows 1.2*1.5 
m 
maintenance and fixing the windows, install 14 
handles-lock, and 6 Hinges including all works 
needed to ensure the windows be rehabilitated. 
install Mosquito nets with Aluminum frames. 
. filling the gaps between the windows and wall by 
using silicon material to ensure no rainwater 
leaking. painting the window's protection nets  
The price including all works needed to achieve the 
windows rehabilitation according to the engineer 
supervisor instructions. 

اعمال الصيانة لنوافذ الومنيوم 1.2* 1.5 متر متضمنا 

 االتي:
، 14وتثبيت النوافذ وتغيير المغالق عدد  صيانة. 

كل االعمال اللزمه لصيانه  متضمنا 6عدد  والمفصالت

.مع البرواز( تل)مع تركيب شبك نامس  النافذة  
 لمنع تسرب نالسيلكووالجدار بماده  النافذةتعبئه الفراغ بين . 

 مياه االمطار الى الداخل، طالء لشبك الحماية 
البند بحسب المواصفات  إلنجاز مما يلزوالسعر يشمل جميع  

 وتعليمات المهندس المشرف.

No 7    

3.13 
Maintenance of wooden door (1.0*2.0 m): 
The maintenance works will include installation of 
handles-lock, Hand-Lock and re-install and fix the 

 صيانة باب خشب بأبعاد )1.00* 2.00 متر(: -
تشمل تغيير مغالق، الكيلون واعادة تثبيت  الصيانةاعمال 

مع عمل ( لزم بحسب الحاجة إذاوتغيير المفصالت )الباب 

No 3    
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door (the hinges installation will be as needed, 
maximum 2 per door). painting the door by wooden 
paint. 
The price including all works needed to achieve the 
door rehabilitation according to the engineer 
supervisor instructions. 

 طالء خشبي 
البند بحسب المواصفات  إلنجاز مما يلزوالسعر يشمل جميع 

 وتعليمات المهندس المشرف.

3.14 

Maintenance Iron door (0.9*2.00) m: 
Maintenance Iron door, install the door by using 
welding. installing handles-lock, and Hinge, re-
installing the door including the cleaning and 
plaiting works by using iron doors paint. all the 
mentioned will be according to the engineer 
supervisor instructions. 
The price including all works needed to achieve the 
door rehabilitation according to the engineer 
supervisor instructions. 

 صيانة باب حديد )0.90 *2.00متر (:
المغالق والمفصالت  وتغييرباللحام  وتثبيتهصيانة باب حديد 

اعمال صنفره وطالء  متضمنا تثبيت البابالتالفة واعاده 

 والمقاومة الحديدية بباألبواالباب باستخدام طالء خاص 

 للصداء طبقا لتعليمات المهندس المشرف   
البند بحسب المواصفات  إلنجاز مما يلزوالسعر يشمل جميع 

 وتعليمات المهندس المشرف

No 4    

3.15 

Supply and installation of wooden door (1.0*2.0 m): 
Supply and installation of high-quality wooden door 
including all the door contents. painting the door by 
using wooded paint. the door installation will be 
according to the engineer supervisor instructions. 
The price including all works needed to achieve the 
door rehabilitation according to the engineer 
supervisor instructions. 

 توريد وتركيب باب خشب: - 
متضمنا  عاليةجوده  (M 2*1)خشبي توريد وتركيب باب 

يجب . كل الملحقات مع عمل طالء خشبي ثالث طبقات

 تركيب الباب جيدا طبقا لتعليمات المهندس المشرف.
No 1    

3.16 

Rehabilitation of main entrance door HF dimensions 
(2.4 * 2.4) m: 
Rehabilitation of iron door including re-install, fix 
the door by using the weld and install and replace 
the damages hinges. Cleaning and plaiting the door 
by using iron doors paint. 
The price including all works needed to achieve the 
door rehabilitation according to the engineer 
supervisor instructions. 

اعمال اعاده تأهيل البوابة الخارجية الرئيسية للمرفق 

 الصحي بأبعاد )2.40*2.40( متر:
اعاده تركيب  متضمنابوابه المدخل الرئيسي  تأهيلاعاده 

واستبدال المفصالت  تركيب. اللحاموتثبيت الباب باستخدام 

طالء خاص  باستخداموصنفره الباب  تنظيف .التالفة

البند  إلنجاز مما يلزيشمل جميع  والسعر. الحديدية باألبواب

 بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف

No 1    

Electrical Works االعمال الكهربائيه 

3.17 

The supply and installation of solar system Including 
the following: 
1. Supply and installation of 2 battery private solar 
gel deep cycle 100-amp high quality. 

 توريد وتركيب منظومة طاقة شمسية متضمنا االتي: 
 بالطاقةأمبير خاصه  100بطاريات  2تركيب توريد و - 1

.درجة أولى نوعية ممتازةجل  الشمسية  
وات نوعية ممتازة درجة  2000توريد وتركيب محول  - 2

Ls 1    
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2. Supply and installation of electric inverter 2000 
Watts system 24 Volt high quality. 
3. supply and installation of 4 solar panel energy 
200-Watt mono high quality. 
4. supply and installation of organizer charging not 
less than 30-amp high quality. 
5. Supply and installation a bases to carry the solar 
panels with high not less than 50 cm. 
The work includes all wires copper thickness 6 mm 
for connections to and from the panels, battery, 
Inverter and pump water where all the necessary to 
finish the work as engineer supervisor instructions. 

mpptأولى يحتوي على منظم داخلي  .24 فولت   
وات  200 شمسية قدرة ألواح 4 وتركيب عددتوريد - 3

.نوعية ممتازة درجة أولى مونوكرستال  
. امبير 30توريد وتركيب منظم تحكم بقدره ال تقل عن - 4  
توريد وتركيب قواعد حديدية لحمل األلواح وترتفع على  -5

.سم 50سطح األرض بمسافة ال تقل عن   
مم  6نحاس سماكة  بأسالكوالعمل يشمل كافة التوصيالت 

من االلواح والبطارية والمحول ومضخة المياه وكل ما يلزم 

 ألنهاء العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف

3.18 

Electrical Works: 
 Supply and installation of electrical keys including 
replace the cans (7) and lamps damaged (15) to be 
distributed for all the HF rooms as needed 
according to the engineer supervisor instructions. 

 اعمال الكهرباء:
استبدال المفاتيح  متضمنا كهربائية وتركيب مفاتيحتوريد  

موزعه على  لمبة 15علب و 7عدد  التالفةوالعلب واللمبات 

 الغرف بحسب االحتياج وتعليمات المهندس المشرف.  

L.S 1    

Implementation of medical waste incinerator including the below and according to the 
drawings and engineer supervisor. 

 تنفيذ محرقة نفايات طبية والعمل يشمل االعمال المذكورة في االسفل وطبقا للرسومات وتعليمات المهندس المشرف

3.19 
Excavation works in any type of soil (rock and clay) 
according to the drawing's dimensions. 

صخر يه ) اعمال الحفر في اي نوع من انواع الترب تنفيذ

 وطينيه( بحسب االبعاد الموضحة في الرسومات.
M3 3    

3.20 

Building a stone seat 40cm width with finishing 
works where the cement mortar mixing ratio of 
1: 4 (cement: sand) with spraying twice daily for 
three days and item include all necessary works 
according to the quantities and specifications 

والتكحيل سم مع التدريز  04ب عرضبناء كرسي حجر 
 4:1بنسبة خلط  األسمنتية بالمونةيكون البناء  بحيث

رمل( مع الرش مرتين يوميا لمدة ثالثة ايام  أسمنت:)
 ويشمل البند جميع ما يلزم طبقاً للكميات والمواصفات. 

M3 4    

3.21 

Building Brick walls 30cm width with finishing 
works where the cement mortar mixing ratio 1: 
4 (cement: sand) with spraying twice daily for 
three days and item include all necessary works 
according to the quantities and specifications 

مع التدريز والتكحيل  سم 30مباني طوب احمر بعرض 
 بالمونةبناء للجدران واالرضية والمدخنة بحيث يكون ال

رمل( مع الرش مرتين  أسمنت:) 4:1بنسبة خلط  األسمنتية
البند جميع ما يلزم طبقاً  ويشمليوميا لمدة ثالثة ايام 

 للكميات والمواصفات. 

M2 27    

3.22 

Implementation of iron door thickness 2 mm (50 
* 50 cm) and work includes installation supports 
and lock with all that is needed to finish the 
work 

مم 2سم والواح حديد سماكة  50*50تنفيذ باب حديد 
 والعمل يشمل التثبيت والمغالق وكل ما يلزم ألنهاء العمل

PC 2    

3.23 

Implementation of net metal cross roads metal 
diameter 20 mm so that distance between rods be 
no more than the spacing between rods for the 5 

مم  20تنفيذ شبك معدني متصالب من قضبان معدنية قطر 
سم، يثبت بين  5حيث ال يزيد التباعد بين القضبان عن ب

غرفة ادخال النفايات وغرفة اخراج المخلفات والعمل يشمل 
 كل ما يلزم ألنهاء العمل

L.S 1    
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cm, installs between the two rooms (entrance and 
exit). including all works needed to achieve the item 

3.24 

Implementation of a gas pipeline inside the 
combustion chamber 1-meter length in parallel 
lines every 20 cm are connected with each 
other with the main pipeline to the outside, the 
work includes the implementation of the closing 
Valve outside, where all that is needed to finish 
the work as directed by the supervising 
engineer. 

متر وفي 1تنفيذ انابيب غاز داخل غرفة االحتراق بطول 
مع انبوب  بعضهاسم موصلة مع  20خطوط متوازية كل 

والعمل يشمل تنفيذ محبس اغالق في  للخارجرئيسي 
العمل وحسب توجيهات  ألنهاءالخارج وكل ما يلزم 

 المهندس المشرف
L.S 1    

3.25 

Implementation of a metal cover (50*50 cm) for 
the chimney slot allows the exit of smoke and 
prevents the entry of rain.as mentioned in the 
drawings  

يسمح  سم( 50*50) تنفيذ غطاء معدني لفتحة المدخنة
بخروج الدخان ويمنع دخول االمطار. بحسب الرسومات 

 المرفقة
Pc 1    

3.26 

sign board: 
supplying and installing double steel board in the 
branch of road that go to well and painting 
intervention data and logos that to be read from 
both side; the price includes everything needed to 
complete this work; according to drawing, 
specifications and instructions of the supervising 
engineer. 

 لوحة حديدية تحمل اسم المشروع واالعمال المنفذة:
توريد وتركيب لوحة حديد مدبله تثبت بمكعبات خرسانية  

في مدخل الفرع المؤدي الى الموقع يكتب فيها أسم المشروع 

واسم وشعار المنظمة والممول وعام التنفيذ من الجهتين 

البند بحسب الرسومات  إلنجاز مما يلزوالسعر يشمل جميع 

 والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

Pc 1    

IN USD 3TOTAL PRICE OF LOT   

 
BIDDER’S COMMENTS/REMARKS / تعليقات ومالحظات المناقص  

1. ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

2. _________________________________________________________________________________________________________________________________________  

3. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
- End of Lot 3 – 
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Lot 4 – Al Salam Health Unit, Bani Hassan Uzla, Bilad Ata’am District, Raymah Governorate 

 

محافظه ريمة –وحدة السالم الصحية ، عزله بني حسن ،مديريه بالد الطعام   
 

# Works Description بيان االعمال 
الوحدة 

Unit  

الكمية 

QTY  

Bidder's 
Specifications 
(Please specify 

below) 
  باألسفل التحديد الرجاء

Unit Price (USD) 
All prices must 
include delivery 
cost and taxes 

لدوالر سعر الوحدة با
 األمريكي

Total Price (USD) 
All prices must 
include delivery 
cost and taxes 

لدوالر االجمالي با
 األمريكي

nrhhaaal bahrRtmthrhtaB إعاده تاهيل الحمامات 

4.1 

Ceramic Tiles for the Bathroom: 
Supply and implementation of Ceramic Tiles of 
(40*40) cm for the Bathroom's floor and walls, 
using concrete mortar (cement: sand) by mixing (1: 
3) , and implementing a layer from fine sand of 5cm 
thickness before tiling the Bathroom's floor and 
softening the tiles floor by white cement ; the price 
includes fixing the Washbasin also the plumbing 
works, and all necessary to complete the item 
according to specifications and instructions of the 
supervisor.              

 :للحمامبالط سراميك  
وجدران الحمام  ألرضيةميك توريد وتنفيذ بالط سرا

( رمل: اسمنت)سم باستخدام المونة االسمنتية ( 40*40)
سم 5مع عمل طبقة من الرمل الناعم سمك ( 3:1)خلط  بنسبة

بعد  االبيض باألسمنتقبل تنفيذ بالط األرضية والترويب 

التبليط والسعر يشمل تثبيت مغسلة اليد واعمال السباكة 

البند بحسب المواصفات وتعليمات  إلنجاز ما يلزموجميع 

 .المهندس المشرف

m2 8    

4.2 

Washbasin (40*50) cm: 
Supplying and installing high quality Washbasin 
(40*50) cm white color with all accessories, the 
work includes the installing and connecting to the 
drainpipe; The price includes the plumbing works 
and all the necessary accessories to complete the 
item According to the specifications and 
instructions of the supervisor engineer 

  :سم( 50*40)مغاسل يد 
 مس( 40*50)توريد وتركيب مغاسل عربي سراميك مقاس 

شامل جميع الملحقات الخاصة بالمغسلة مع  ممتازةنوعيه 

 (ماركة أصلية)حافظة صابون سائل +توريد وتركيب الرف 
وتثبت جيدا بجانب حوض المغسلة والسعر يشمل اعمال 

سب البند بح إلنجازالسباكة وجميع ملحقات التركيب الالزمة 

 .المواصفات وتعليمات المهندس

No. 1    

4.3 

Supply and installation wall's valve as a mainly 
control for the bathroom water supply 0.5-inch-high 
quality from approved company including works 
mentioned below: 
the old valve's removing works, installation the new 
one and Repair the crushing place with same 

توريد وتركيب محبس جداري تحكم رئيسي بمياه الحمام 

معتمده  شركةومن  الجودة عاليةهنش نوعيه  0.5قطر 

 : التاليةاالعمال  متضمنا
اعمال التكسير وازاله المحبس القديم التالف وتركيب 

 سابقةال المادةمكان التكسير بنفس  مع ترميمالمحبس الجديد 

لضمان  مما يلزسواء تالبيس مع الرنج او بالط مع كل 

No. 2    
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previous material (plastering or Tiles) with all 
needed to ensure the water supply from all taps 
and be controlled by the wall's valve. The 
implementation works should be according to the 
field engineer supervisor instructions. the tap's 
sample should be approved before the installation 
works. 

نفيذ يجب ت.  مرور المياه في كل نقاط التصرف والتحكم فيها

ي االعمال طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس الميدان

 .التركيبقبل  العينةيجب اعتماد  .المشرف

4.4 

Steel Tap (3/4") inch: 
Supply and installation of bathroom tap with long 
body and wall's flange 3/4-inch-high quality from 
approved company. including all connection works 
needed to ensure no water leak. the 
implementation works should be according to the 
field engineer supervisor instructions. the tap's 
sample should be approved before the installation 
works. 

 حنفي استيل قطر )4/3( هنش:
طويل مع  هنش بجسم 3/4توريد وتركيب حنفيه حمام قطر 

ومن شركه معتمده  الجودة عاليةفالنج جداري نوعيه 

مع ضمان  الالزمةكل اعمال التوصيل والتركيب  متضمنا

يجب تنفيذ االعمال طبقا للمواصفات وتعليمات  .التسربعدم 

 المهندس الميداني المشرف. يجب اعتماد العينة قبل التركيب 
No. 3    

4.5 

Supply and installation of washbasin's Trap: 
Supply and installation of high-quality trap (1 inch) 
for washbasins (Arabian model); The price includes 
the plumbing works and removal the previous Trap 
and all the necessary installation accessories to 
complete the item According to the specifications 
and instructions of the supervisor engineer. 
  

 توريد وتركيب هراب مغسلة يدوية:
ذو ( عربي)لمغسلة يدوية ( هنش 1)وريد وتركيب هراب ت

نوعية ممتازة والسعر يشمل إزالة الهراب السابق واعمال 

البند بحسب  إلنجازالسباكة وجميع ملحقات التركيب الالزمة 

 المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
No. 5    

Water supply works أعمال امدادات المياه 

4.6 

Supply and installation of plastic water tank with 
capacity 1.0 cubic meter with ACTED logo: 
plastic water tank (1000 liter) white color of Three 
layers High quality , including  Float Valve, Water 
Level Control and valve 0.5 '' Excellent quality, and 
implementation of a circular concrete base 15cm 
thickness and building a row of solid concrete 
blocks around the tank (40 * 20 * 20 cm) with 
height of 20 cm, and coating outside by cement 
mortar , The price includes the plumbing works and 
all the necessary installation accessories to 
complete the item According to the specifications 
and instructions of the supervisor engineer 

 مكعب معمتر  1.0 سعةتوريد وتركيب خزان بالستيكي 

 :عليهجدار حماية ويرسم شعار المنظمة 
طبقات رأسي  مكعب ثالثمتر  1.0خزان مياه بالستيك سعة 

الملحقات من عوامة ومحبس  ممتازة شامللون أبيض نوعية 

وتنفيذ قاعدة دائرية من الخرسانة  ممتازةهنش نوعية  0.5

سم وبناء رصة من البلك الخرساني الصم  15العادية بسمك 

سم مع التالبيس من  20 بارتفاع (سم20*20*40مقاس )

 االسمنتية والسعرلمونة الخارج حول الخزان باستخدام ا

يشمل اعمال السباكة وجميع ملحقات التركيب الالزمة 

البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس  إلنجاز

 .المشرف

No. 1    
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4.7 

Electrical pump (dynamo) with iron box :  
Supply and installing an Italian electrical pump or 
equivalent quality (dynamo) no.1 and Hp:0.5,and 
productivity 40 L/minute high quality from 
approved company, with providing a manufacturing 
guarantee, and supply and installing a protection 
iron box of ( 30 * 40 )cm with clasp and painted to 
resistant the rust, This works consist implementing 
the plumbing works of connecting and linking the 
pipes to be ready for operating to raise the water 
from the ground tank to the upper tanks . The price 
includes the plumbing works, and all the necessary 
installation accessories to complete the item 
According to the specifications and instructions of 
the supervisor engineer  

 مع صندوق حديد ( دينمه) كهربائية مضخة
 0.5بقدرة   1رقم ( دينمه)كهربائية  مضخةتوريد وتركيب  

 ممتازةدقيقة جوده /  لتر 40حصان وأقصى انتاجية ضخ 

، وتقديم ضمانة مصنعية وتوريد ومن شركه معتمده 

 40*30وتركيب صندوق حماية  للدينمو من الحديد مقاس 
سم مع قفل ويثبت جيداً ويتم دهن الصندوق بطبقة عازلة 

مقاومة للصداء مع تنفيذ اعمال السباكة من توصيل وربط 

المواسير لتكون جاهزة للعمل والتجربة لرفع المياه من 

ت العلوية والسعر يشمل اعمال الخزان السفلي الى الخزانا

سب البند بح إلنجازالسباكة وجميع ملحقات التركيب الالزمة 

 .المواصفات وتعليمات المهندس المشرف

Unit 1    

Painting works أعمال الطالء 

4.8 

Waterproof Paint for surfaces and walls:  
Supplying and implementing a waterproof painting 
for walls and interior surfaces so that the base layer 
of polymer then two layers of white color, After the 
removal of the posters in the walls and remove the 
previous paint as well by using Emery Stone and 
fine sandpaper, All renovations are also carried out 
in the walls The price includes labor wages and 
materials required with transportation, and all 
necessary to complete the item according to 
specifications and instructions of the supervisor 
engineer 

 دهان أملشن مائي لألسطح والجدران: 
ن مائي للجدران واالسطح الداخلية توريد وتنفيذ دهان أملش

( طبقتان)أساس باليمر ووجهين ( طبقة)بحيث يتم عمل وجه 
أبيض عمل ممتاز وذلك بعد ازالة اللواصق التي بالجدران 

وازالة الدهان السابق جيدا باستخدام صنفرة حجر وصنفرة 

ورق ناعم ويتم ايضا ترميم جميع التشرخات في تالبيس 

المواد والمصنعية والتكسير واالعادة  الجدران والسعر يشمل

البند بحسب المواصفات  إلنجازوجميع الملحقات الالزمة 

 وتعليمات المهندس المشرف.

M2 503.0    

4.9 

Oil paint for walls: 
 Supply and implementation of oil paint  for walls 
that the base layer of polymer then two layers of 
Putty and oil paint light cyan color , After removal 
the posters in the walls and the previous paint as 
well by using Emery Stone and fine sandpaper, All 
renovations are also carried out in the walls; The 
price includes labor wages and materials required 
with transportation, and all necessary to complete 

 دهان زيتي للجدران:
توريد وتنفيذ دهان زيتي للجدران بحيث يتم عمل وجه  

معجون ووجهين ( طبقتان)أساس باليمر ووجهين ( طبقة)

زيتي لون سماوي فاتح عمل ممتاز وذلك بعد ازالة اللواصق 

التي بالجدران وازالة الدهان السابق جيدا باستخدام صنفرة 

حجر وصنفرة ورق ناعم ويتم ايضا ترميم جميع التشرخات 

ي تالبيس الجدران والسعر يشمل المواد والمصنعية ف

البند  إلنجازوالتكسير واالعادة وجميع الملحقات الالزمة 

 بحسب المواصفات وتعليمات المهندس 

M2 430.0    
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the item according to specifications and instructions 
of the supervisor engineer 

Tiles works أعمال البالط 

4.10 

Cement Tiles for the Roof: 
supply and implementing cement tiles of (20*20) 
cm by using cement mortar of mixture rate (1:3) to 
drain the rainfall from the Health unit roof; The 
price includes implementing a layer of fine sand 
under the roof tiles with a suitable slope for 
draining the water, with all necessary to complete 
the item according to the specifications and 
instructions of the supervisor   

  بالط اسمنتي للسقف:
للسقف باستخدام  مس( 20*20) بالط اسمنتيتوريد وتركيب 

لزوم تصريف مياه األمطار  1:3المونة االسمنتية بنسبة خلط 

من السطح والسعر يشمل عمل طبقة من الرمل تحت البالط 

 إلنجاززم للتصريف مع جميع ما يلزم الميول الالبما يناسب 

 البند وبحسب توجيهات المهندس المشرف.
M2 90.0    

4.11 

Plastic pipes 3 inch:Supply and installing plastic 
pipes 3-inch-high quality for collecting the water 
from the roof of the HF to the ground tank including 
all connection works with good fixing the pipes at 
the HF's walls and slopes; The price includes all the 
necessary installation accessories to complete the 
item according to the specifications and instructions 
of the supervisor engineer   

توريد وتركيب مواسير بالستيك مواسير بالستيك 3 هنش:

لتجميع مياه االمطار من سقف  ممتازةهنش نوعيه  3قطر 

الوحدة الصحية الي الخزان السفلي مع مراعاة ميول وتثبيت 

 ألنهاء مما يلزوالسعر يشمل كل  جيدا،المواسير على الجدار 

    M.L 32.0 البند طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف  

4.12 

Plastic pipes 4 inch: 
supply and installation of plastic pipes 4-inch-high 
quality to transfer the water from the collection’s 
pipes to the ground tank; including all connection 
works with good fixing the pipes at the HF's walls 
and slopes; The price includes all the necessary 
installation accessories to complete the item 
according to the specifications and instructions of 
the supervisor engineer   

 مواسير بالستيك 4هنش: 
 ممتازةهنش نوعيه 4توريد وتركيب مواسير بالستيك قطر

ضغط متوسط لنقل المياه من مواسير التجميع الي الخزان 

تثبيت المواسير على الجدار جيدا وتوصيلها  االرضي مع

البند  ألنهاء مما يلزبالخزان األرضي، والسعر يشمل كل 

 طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف 
M.L 12.0    

Rehabilitation of doors and windows أعمال اعاده تاهيل االبواب والشبابيك 

4.13 

QAMARYYEH (A type of mesh windows  
Supply and install of rectangular Qamariya (1.7*0.5) 
m for the HF's hall, and the price includes the 
removal of the old Qamariya, and all the necessary 
installation accessories to complete the item 
according to the specifications and instructions of 
the supervisor engineer 

 قمريه: 
وتوريد وتركيب قمرية مستطيلة الشكل مع زجاج تلوين 

صالة الوحدة الصحية والسعر  م لنافذه( 5.0*1.7) بأبعاد

البند طبقا  ألنهاء مما يلزيشمل ازالة القمرية السابقة وكل 

 للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف  
No. 1    
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4.14 

Mosquito nets for Aluminum windows: 
 Supply and installation of high-quality Mosquito 
nets for Aluminum windows with removing the 
previous Nets and changing the damaged frames as 
needed, the price includes all the necessary 
installation accessories to complete the item 
according to the specifications and instructions of 
the supervisor engineer  

  شبك تل )بعوض( لشبابيك األلمنيوم:
عالي الجودة لنوافذ األلومنيوم مع  (تل) شبكوتركيب توريد 

 الحاجة،وتغيير اإلطارات التالفة حسب  السابق الشبكإزالة 

يشمل السعر جميع مستلزمات التركيب الالزمة إلكمال البند 

    m2 10.0 وفقا لمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

4.15 

Maintenance for the Aluminum Doors:  
maintenance and fixing the internal Aluminum 
Doors of Health Unit, Four Doors of (2.4*1) m; The 
price includes changing the damaged (handles-lock, 
Hand-Lock and Hinge) if any, and all the necessary 
installation accessories to complete the item 
according to the specifications and instructions of 
the supervisor engineer   

 صيانة أبواب األلمنيوم:
ابواب  4صيانة وتثبيت أبواب الوحدة الصحية الداخلية لعدد 

والسعر يشمل تغيير المغالق والمفصالت  م( 2.4×  1)بأبعاد 

والكيلونات التالفة ان وجد وجميع ملحقات التركيب الالزمة 

إلنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس 

 المشرف.

No. 4.0    

Electrical works أالعمال الكهربائيه 

4.16 

The supply and installation of solar system Including 
the following: 
1. Supply and installation of 2 battery private solar 
gel deep cycle 100-amp high quality. 
2. Supply and installation of electric inverter 2000 
Watts system 24 Volt high quality. 
3. supply and installation of 4 solar panel energy 
200-Watt mono high quality. 
4. supply and installation of organizer charging not 
less than 30-amp high quality. 
5. Supply and installation a bases to carry the solar 
panels with high not less than 50 cm. 
The work includes all wires copper thickness 6 mm 
for connections to and from the panels, battery, 
Inverter and pump water where all the necessary to 
finish the work as engineer supervisor instructions. 

 توريد وتركيب منظومة طاقة شمسية متضمنا االتي: 
 بالطاقةأمبير خاصه  100بطاريات  2توريد وتركيب  - 1

.درجة أولى نوعية ممتازةجل  الشمسية  
وات نوعية ممتازة درجة  2000توريد وتركيب محول  - 2

mpptأولى يحتوي على منظم داخلي  .24 فولت   
وات  200 شمسية قدرة ألواح 4 وتركيب عددتوريد - 3

.نوعية ممتازة درجة أولى مونوكرستال  
. امبير 30توريد وتركيب منظم تحكم بقدره ال تقل عن - 4  
توريد وتركيب قواعد حديدية لحمل األلواح وترتفع على  -5

.سم 50سطح األرض بمسافة ال تقل عن   
مم  6نحاس سماكة  بأسالكوالعمل يشمل كافة التوصيالت 

من االلواح والبطارية والمحول ومضخة المياه وكل ما يلزم 

 ألنهاء العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف

Unit 1.0    

Implementation of medical waste incinerator including the below and according to the 
drawings and engineer supervisor. 

 تنفيذ محرقة نفايات طبية والعمل يشمل االعمال المذكورة في االسفل وطبقا للرسومات وتعليمات المهندس المشرف

4.17 
Excavation works in any type of soil according to the 
drawing's dimensions. 

تنفيذ اعمال الحفر في اي نوع من انواع الترب بحسب 

 االبعاد الموضحة في الرسومات.
M3 3    
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4.18 

Building a stone seat 40cm width with finishing 
works where the cement mortar mixing ratio of 1: 4 
(cement: sand) with spraying twice daily for three 
days and item include all necessary works according 
to the quantities and specifications 

والتكحيل سم مع التدريز  04ب عرضبناء كرسي حجر 

 4:1بنسبة خلط  األسمنتية بالمونةيكون البناء  بحيث
 ويشملمع الرش مرتين يوميا لمدة ثالثة ايام ( رمل :أسمنت)

 البند جميع ما يلزم طبقاً للكميات والمواصفات. 

M3  4    

4.19 

Building Brick walls 30cm width with finishing works 
where the cement mortar mixing ratio 1: 4 (cement: 
sand) with spraying twice daily for three days and 
item include all necessary works according to the 
quantities and specifications 

مع التدريز والتكحيل  سم 30مباني طوب احمر بعرض 

 بالمونةللجدران واالرضية والمدخنة بحيث يكون البناء 
مع الرش مرتين ( رمل :أسمنت) 4:1 بنسبة خلط األسمنتية

يوميا لمدة ثالثة ايام ويشمل البند جميع ما يلزم طبقاً للكميات 

 والمواصفات. 

M2 27    

4.20 
Implementation of iron door thickness 2 mm (50 * 
50 cm) and work includes installation supports and 
lock with all that is needed to finish the work 

 مم والعمل2سم والواح حديد سماكة  50*50تنفيذ باب حديد 

    No 2 يشمل التثبيت والمغالق وكل ما يلزم ألنهاء العمل

4.21 

Implementation of net metal cross rods metal 
diameter 20 mm so that distance between rods be 
no more than the spacing between rods for the 5 
cm, installs between the two rooms (entrance and 
exit). including all works needed to achieve the item 

مم  20تنفيذ شبك معدني متصالب من قضبان معدنية قطر 

سم، يثبت بين  5بحيث ال يزيد التباعد بين القضبان عن 

غرفة ادخال النفايات وغرفة اخراج المخلفات والعمل يشمل 

 كل ما يلزم ألنهاء العمل
L.S 1    

4.22 

Implementation of a gas pipeline inside the 
combustion chamber 1-meter length in parallel 
lines every 20 cm are connected with each other 
with the main pipeline to the outside, the work 
includes the implementation of the closing Valve 
outside, where all that is needed to finish the work 
as directed by the supervising engineer. 

متر وفي 1تنفيذ انابيب غاز داخل غرفة االحتراق بطول 

مع انبوب  بعضهاسم موصلة مع  20خطوط متوازية كل 

والعمل يشمل تنفيذ محبس اغالق في الخارج  للخارجرئيسي 

وكل ما يلزم ألنهاء العمل وحسب توجيهات المهندس 

 المشرف
L.S 1    

4.23 
Implementation of a metal cover (50*50cm) for the 
chimney slot allows the exit of smoke and prevents 
the entry of rain. 

يسمح  (سم 50*50) تنفيذ غطاء معدني لفتحة المدخنة

    No 1 بخروج الدخان ويمنع دخول االمطار

4.24 

Supply and installation of two plastic water tank 
with capacity 5.0 cubic meter with ACTED logo: 
plastic water tank (5 M3) white color of Three layers 
High quality , including  Float Valve, Water Level 
Control and valve 0.5''inch Excellent quality, and 
implementation of a circular concrete base 
)according to the tank’s external diameter(15cm 
thickness and building a row of solid concrete 
blocks around the tank (40 * 20 * 20 cm), and 
coating outside by cement mortar , The price 

توريد وتركيب خزان بالستيكي سعة5.0  متر مكعب مع 

 جدار حماية ويرسم شعار المنظمة عليه:
طبقات رأسي  مكعب ثالثمتر  5.0خزان مياه بالستيك سعة 

الملحقات من عوامة ومحبس  ممتازة شامللون أبيض نوعية 

وتنفيذ قاعدة دائرية من الخرسانة  ممتازةهنش نوعية  0.5

سم وبناء رصة من البلك الخرساني الصم  15العادية بسمك 

سم مع التالبيس من  20 بارتفاع (سم20*20*40مقاس )

 االسمنتية والسعرة الخارج حول الخزان باستخدام المون

يشمل اعمال السباكة وجميع ملحقات التركيب الالزمة 

NO 2    Commenté [AB2]: This line is new and replaces multiple lines 

previously included here 
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includes the plumbing works and all the necessary 
installation accessories to complete the item 
According to the specifications and instructions of 
the supervisor engineer 
 

البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس  إلنجاز

.المشرف  
 

4.25 

sign board: 
supplying and installing double steel board in the 
branch of road that go to well and painting 
intervention data and logos that to be read from 
both side; the price includes everything needed to 
complete this work; according to drawing, 
specifications and instructions of the supervising 
engineer. 

  لوحة حديدية تحمل اسم المشروع واالعمال المنفذة:
توريد وتركيب لوحة حديد مدبله تثبت بمكعبات خرسانية في  

مدخل الفرع المؤدي الى الموقع يكتب فيها أسم المشروع 

واسم وشعار المنظمة والممول وعام التنفيذ من الجهتين 

البند بحسب الرسومات  إلنجاز مما يلزوالسعر يشمل جميع 

 والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

NO. 1.0    

IN USD 4TOTAL PRICE OF LOT   

 
BIDDER’S COMMENTS/REMARKS / تعليقات ومالحظات المناقص  

6. ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

7. _________________________________________________________________________________________________________________________________________  

8. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

9. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

10. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
- End of Lot 4 – 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lot 5 – Bani Al Ameri Health Uni, Bakal Uzla, Mazhar District, Raymah Governorate 
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محافظه ريمه –وحدة بني العامري الصحيه ، عزله مزهر ، مديريه مزهر   
 

# Works Description بيان االعمال 
الوحدة 

Unit  

الكمية 

QTY  

Bidder's 
Specifications 
(Please specify 

below) 
  باألسفل التحديد الرجاء

Unit Price (USD) 
All prices must 
include delivery 
cost and taxes 

لدوالر سعر الوحدة با
 األمريكي

Total Price (USD) 
All prices must 
include delivery 
cost and taxes 

لدوالر االجمالي با
 األمريكي

nrhhaaal aahrRtmthrhtaB اعاده تاهيل الحمامات 

5.1 

Ceramic Tiles for  the Bathroom's floor and walls: 
Supply and implementation of Ceramic Tiles of 
(40*40) cm using concrete mortar (cement: sand) 
by mixing (1: 3) , and implementing a layer from 
fine sand of 5cm thickness before tiling the 
Bathroom's floor and installation of a Floor Plastic 
Strainer and connect with the draining pipe and 
softening the tiles floor by white cement ; the price 
includes removal of the previous tiles also the 
plumbing works and materials (pipes,  faucets, 
Strainer and etc..) and all necessary to complete the 
item according to specifications and instructions of 
the supervisor.              

 :الحماموجدران  ألرضيةتوريد وتنفيذ بالط سراميك 
وجدران الحمام  ألرضيةتوريد وتنفيذ بالط سراميك 

( رمل: اسمنت)سم باستخدام المونة االسمنتية ( 40*40)
 سم5مع عمل طبقة من الرمل الناعم سمك ( 3:1)خلط  بنسبة

توصيلها و لألرضيةقبل تنفيذ بالط األرضية وتركيب صفاية 

 عداالبيض ب باألسمنتتصريف المياه والترويب  مواسيرمع 

التبليط والسعر يشمل ازالة البالط السابق واعمال السباكة مع 

 مما يلزوجميع ( صفاية وغيرها حنفي، ،مواسير)المواد 
البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس  إلنجاز

 .المشرف

m2 9    

5.2 

Washbasin (40*50) cm: 
Supplying and installing high quality Washbasin 
(40*50) cm white color with all accessories, the 
work includes the installing and connecting to the 
drainpipe; This work consists removal the old 
washbasin; The price includes the plumbing works 
and all the necessary accessories to complete the 
item According to the specifications and 
instructions of the supervisor engineer 

  :سم( 50*40)مغاسل يد 
 مس( 40*50)توريد وتركيب مغاسل عربي سراميك مقاس 

شامل جميع الملحقات الخاصة بالمغسلة مع  ممتازةنوعيه 

 (ماركة أصلية)حافظة صابون سائل +توريد وتركيب الرف 
 أزالهوتثبت جيدا بجانب حوض المغسلة والسعر يشمل 

المغاسل السابقة واعمال السباكة وجميع ملحقات التركيب 

 .البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس إلنجازالالزمة 

No. 3    

5.3 

Ceramic white toilet with siphon (cistern) Arabian 
model: 
 Supplying and installing an Arabian toilet with the 
siphon and doing all that is necessary to operate, 
this work consists removal the previous Ceramic 
Squat toilet and siphon; The price includes the 
plumbing works and all the necessary accessories to 

 :كرسي مرحاض ابيض مع السيفون نموذج عربي
توريد وتركيب كرسي حمام عربي مع السيفون بعد إزالة  

كل ما يلزم لتشغيل  وعملكرسي الحمام والسيفون السابق 

 للتسرب والسعرالمانع  الثيبمع مراعاة استخدام شريط 

العمل وبحسب تعليمات المهندس  إلنجاز مما يلزيشمل جميع 

 .المشرف

No. 1    
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complete the item According to the specifications 
and instructions of the supervisor engineer 
  

Water supply works اعمال امدادات المياه 

5.4 

Supply and installation of plastic water tank with 
capacity 2.0 cubic meter with ACTED logo: 
plastic water tank (2 M3) white color of Three layers 
High quality , including  Float Valve, Water Level 
Control and valve 0.5 '' Excellent quality, and 
implementation of a circular concrete base 15cm 
thickness and building a row of solid concrete 
blocks around the tank (40 * 20 * 20 cm) with 
height of 20 cm, and coating outside by cement 
mortar , The price includes the plumbing works and 
all the necessary installation accessories to 
complete the item According to the specifications 
and instructions of the supervisor engineer 

 مكعب معمتر  2.0 سعةتوريد وتركيب خزان بالستيكي 

 :عليهجدار حماية ويرسم شعار المنظمة 
طبقات رأسي  مكعب ثالثمتر  2.0خزان مياه بالستيك سعة 

الملحقات من عوامة ومحبس  ممتازة شامللون أبيض نوعية 

وتنفيذ قاعدة دائرية من الخرسانة  ممتازةهنش نوعية  0.5

سم وبناء رصة من البلك الخرساني الصم  15العادية بسمك 

سم مع التالبيس من  20 بارتفاع (سم20*20*40مقاس )

 االسمنتية والسعرالخارج حول الخزان باستخدام المونة 

يشمل اعمال السباكة وجميع ملحقات التركيب الالزمة 

البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس  إلنجاز

 .المشرف

No. 1    

5.5 

Supply and installation of plastic water tank with 
capacity 5.0 cubic meter with ACTED logo: 
Supply and installation of 5000-liter plastic water 
tank (5 m3) white color and Three layers High 
quality, including accessories of buoy and valve 0.5-
inch Excellent quality, and placed on a circular Base 
as the following below: 
- foundation dig of (40*30) cm in a circular way 
according to the tank dim.  
and digging of internal cutters, then building a stone 
foundation of (30*40)cm with normal concrete. 
- building of concrete blocks of (40 * 20 * 20 ) cm 
and height of 60 cm above the stone base and is 
covered from the outside by concrete mortar. 
- Fill the gaps between the internal cutters using 
rough soil with the ditch and spray on two layers 
thickness of each layer 20 cm. 
- implementing a layer of normal concrete thickness 
of 10 cm by mixing mortar (4: 2: 1) to be placed on 
the tank. 
The price includes the plumbing works and all the 

متر مكعب  مع  5.0توريد وتركيب خزان بالستيكي سعه 

 :جدار حماية ويرسم شعار المنظمة عليه  
 ³م 5) لتر  5000توريد وتركيب خزان مياه بالستيكي سعة 

شامل   ممتازةثالث طبقات رأسي لون أبيض  نوعية (  

بحيث  ممتازةهنش نوعية  0.5الملحقات من عوامة ومحبس 

 -:ة دائرية كما يلييوضع الخزان على قاعد
سم  يتناسب  40*30 بأبعاديتم حفر اساس بمحيط دائري   -

مع قطر الخزان وحفر قواطع داخلية ثم يتم بناء اساس من 

 سم والخرسانة العادية (40*30)الجعم 
مقاس )بناء مباني من البلك الخرساني الصم -

سم فوق االساس الحجري  60 بارتفاع( سم 20*20*40

 من الخارج بالمونة االسمنتيةويتم تلبيسه 
يتم تعبئة الفراغات بين القواطع الداخلية باستخدام تربة -

 سم20خشنة مع الدك والرش على طبقتين سمك كل طبقة 
سم بنسبة خلط 10يتم تنفيذ طبقة من الخرسانة العادية بسمك -

 بحيث يوضع عليها الخزان( 4:2:1)
التركيب  والسعر يشمل اعمال السباكة وجميع ملحقات 

البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس  إلنجازالالزمة 

 .المشرف

No. 2    
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necessary installation accessories to complete the 
item According to the specifications and 
instructions of the supervisor engineer. 

5.6 

Electrical pump (dynamo) with iron box :  
Supply and installing an Italian electrical pump or 
equivalent quality  (dynamo) no.1 and Hp:0.5,and 
productivity 40 L/minute High quality from 
approved company, with providing a manufacturing 
guarantee, and supply and installing a protection 
iron box of ( 30 * 40 )cm with clasp and painted to 
resistant the rust, This works consist implementing 
the plumbing works of connecting and linking the 
pipes to be ready for operating to raise the water 
from the ground tank to the upper tanks . The price 
includes the plumbing works, and all the necessary 
installation accessories to complete the item 
According to the specifications and instructions of 
the supervisor engineer   

 :مع صندوق حديد( دينمه) كهربائية مضخة
 0.5بقدرة   1رقم ( دينمه)كهربائية  مضخةتوريد وتركيب  

 ممتازةدقيقة جوده / لتر  40حصان وأقصى انتاجية ضخ 

ومن شركه معتمده  ، وتقديم ضمانة مصنعية وتوريد 

 40*30وتركيب صندوق حماية  للدينمو من الحديد مقاس 
سم مع قفل ويثبت جيداً ويتم دهن الصندوق بطبقة عازلة 

مقاومة للصداء مع تنفيذ اعمال السباكة من توصيل وربط 

المواسير لتكون جاهزة للعمل والتجربة لرفع المياه من 

السفلي الى الخزانات العلوية والسعر يشمل اعمال الخزان 

سب البند بح إلنجازالسباكة وجميع ملحقات التركيب الالزمة 

 .المواصفات وتعليمات المهندس المشرف

Unit 1    

Painting works اعمال الطالء 

5.7 

Waterproof Paint for surfaces and walls:  
Supplying and implementing a waterproof painting 
for walls and interior surfaces so that the base layer 
of polymer then two layers of white color, After the 
removal of the posters in the walls and remove the 
previous paint as well by using Emery Stone and 
fine sandpaper, All renovations are also carried out 
in the walls The price includes all necessary to 
complete the item according to specifications and 
instructions of the supervisor engineer 

 : دهان أملشن مائي لألسطح والجدران
توريد وتنفيذ دهان أملشن مائي للجدران واالسطح الداخلية 

( نطبقتا)أساس باليمر ووجهين ( طبقة)يتم عمل وجه بحيث 
أبيض عمل ممتاز وذلك بعد ازالة اللواصق التي بالجدران 

وازالة الدهان السابق جيدا باستخدام صنفرة حجر وصنفرة 

ورق ناعم ويتم ايضا ترميم جميع التشرخات في تالبيس 

الجدران والسعر يشمل المواد والمصنعية والتكسير واالعادة 

البند بحسب المواصفات  إلنجازجميع الملحقات الالزمة و

 .وتعليمات المهندس المشرف

m2 243.0    

5.8 

Oil paint for walls: 
Supply and implementation of oil paint  for walls 
that the base layer of polymer then two layers of 
Putty and oil paint light cyan color , After removal 
the posters in the walls and the previous paint as 
well by using Emery Stone and fine sandpaper, All 
renovations are also carried out in the walls; The 
price includes all necessary to complete the item 

 :للجدراندهان زيتي 
توريد وتنفيذ دهان زيتي للجدران بحيث يتم عمل وجه  

معجون ووجهين ( طبقتان)أساس باليمر ووجهين ( طبقة)

زيتي لون سماوي فاتح عمل ممتاز وذلك بعد ازالة اللواصق 

التي بالجدران وازالة الدهان السابق جيدا باستخدام صنفرة 

حجر وصنفرة ورق ناعم ويتم ايضا ترميم جميع التشرخات 

في تالبيس الجدران والسعر يشمل المواد والمصنعية 

البند  إلنجازاالعادة وجميع الملحقات الالزمة والتكسير و

 بحسب المواصفات وتعليمات المهندس 

m2 193.0    
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according to specifications and instructions of the 
supervisor engineer 

5.9 

Cement Tiles for the Roof: 
supply and implementing cement tiles of (20*20) 
cm by using cement mortar of mixture rate (1:3) to 
drain the rainfall from the Health unit roof; The 
price includes implementing a layer of fine sand 
under the roof tiles with a suitable slope for 
draining the water, with all necessary to complete 
the item according to the specifications and 
instructions of the supervisor   

 :للسقفبالط اسمنتي  
للسقف باستخدام  مس( 20*20) بالط اسمنتيتوريد وتركيب 

لزوم تصريف مياه األمطار  1:3المونة االسمنتية بنسبة خلط 

من السطح والسعر يشمل عمل طبقة من الرمل تحت البالط 

 ازإلنجللتصريف مع جميع ما يلزم  الزمبما يناسب الميول 

 .المشرفالبند وبحسب توجيهات المهندس 
m2 72.0    

5.10 

Building a wall from concrete blocks size (15*20*40) 
cmsupply and implementing concrete blocks around 
the roof of the health unit by using cement mortar 
(cement: sand) curating the mixture rate as (1:3); 
The price includes materials, labor and water 
spraying for a period of not less than 3 days, with all 
necessary to complete the item according to the 
specifications and instructions of the supervisor 

 مس( 40*20*15)بناء سترة من الطوب الخرساني مقاس 
 مس( 40*20*15)توريد وتنفيذ مباني طوب خرسانية مقاس 

حول سقف الوحدة الصحية باستخدام المونة االسمنتية 

مراعاة التزغين  مع( 3:1)خلط  بنسبة( كسارةرمل : اسمنت)

والرش بالمياه  والمصنعية والتكحيل والسعر يشمل المواد

ايام مع كل ما يلزم طبقا للمواصفات  3عن  لال تقلمدة 

 وتعليمات المهندس المشرف

m2 15.0    

5.11 

Plastering the HF roof's wall: 
supplying and implementing cement Plastering 
thickness (3cm) for the wall around the HF's roof by 
using normal mortar (cement: sand) and curating 
the mixture rate as (1:3); The price includes 
materials, labor and water spraying for a period of 
not less than 3 days, with all necessary to complete 
the item according to the specifications and 
instructions of the supervisor 

  تالبيس بالمونة االسمنتية:
سم 3توريد وتنفيذ تالبيس بالمونة االسمنتية للسترة سماكة 

 باستخدام االسمنتوذلك ( والمسطرةعمل نظيف بالخيوط )

 والسعر يشمل( 3:1)البورتالندي ونيس كسارة   بنسبة خلط 

ايام مع  3عن  لال تقوالرش بالمياه لمدة  والمصنعيةالمواد 

كل ما يلزم ألنهاء البند طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس 

 المشرف

m2 35.0    

5.12 

Plastic pipes 3 inch: 
Supply and installing plastic pipes 3-inch-high 
quality for collecting the water from the roof of the 
HF to the ground tank including all connection 
works with good fixing the pipes at the HF's walls 
and slopes; The price includes all the necessary 
installation accessories to complete the item 
according to the specifications and instructions of 
the supervisor engineer   

 مواسير بالستيك 3 هنش:
 ممتازةهنش نوعيه  3توريد وتركيب مواسير بالستيك قطر 

لتجميع مياه االمطار من سقف الوحدة الصحية الي الخزان 

 جيدا،السفلي مع مراعاة ميول وتثبيت المواسير على الجدار 

البند طبقا للمواصفات  ألنهاء مما يلزوالسعر يشمل كل 

 وتعليمات المهندس المشرف  
m.L 38.0    

Rehabilitation of doors and windows اعمال اعاده تاهيل االبواب واشبابيك 
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5.13 

QAMARYYEH (A type of mesh windows) 
Supply and installation (4) Qamariya of (1.1*0.75) m 
above the Windows and (1) Qamariya of (1.4*0.5) 
m above the Door, and the price includes all the 
necessary installation accessories to complete the 
item according to the specifications and instructions 
of the supervisor engineer 

 قمريه: 
وتركيب قمريات مستطيلة  وتوريدازالة القمرية السابقة 

 م لنوافذ( 75.0*1.1) بأبعاد( 4)عدد الشكل مع زجاج تلوين 

لبوابة ( 1م عدد (50.0*1.4)مقاس  وقمريةالوحدة الصحية 

البند طبقا  ألنهاء مما يلزيشمل كل  المدخل والسعر

 للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف  

No. 5.0    

5.14 

Aluminum windows:  
In Meter Square, supply and installation of high-
quality aluminum windows with glass thickness of 6 
mm. Four windows of (1.3*1.1) m for Rooms and 
One window of (0.5*0.5) m for the bathroom, this 
work consists installation of protective nets from 
the mosquito and removal the old windows; The 
price includes all the necessary installation 
accessories to complete the item according to the 
specifications and instructions of the supervisor 
engineer 

 .المنيومشبابيك  
 :نوافذ األلومنيوم

توريد وتركيب نوافذ ألمنيوم عالية الجودة المربع، بالمتر 

م للغرف ( 1.1*  1.3)أربع نوافذ . مم 6بسماكة زجاج 

ويتكون هذا العمل من  للحمام،م ( 0.5*  0.5)ونافذة واحدة 

واقي من البعوض وإزالة النوافذ ( تل)تركيب شبك ناموس 

 يشتمل السعر على كافة مستلزمات التركيب. القديمة

الضرورية إلكمال المنتج وفقًا لمواصفات وتعليمات 

 المهندس المشرف

m2 6.0    

5.15 

Iron Door two-side of (2.2*1.4) m: 
supply and installing heavy iron Door two-side of 
(2.2*1.4) m for the HF's entrance door, and good 
fixing to the door; This work consists removal the 
old door; The price includes all the necessary 
installation accessories to complete the item 
according to the specifications and instructions of 
the supervisor engineer      

 باب حديد من الصاج المدبلج فتحتين مقاس )1.4*2.2( م:
( 2.2*1.4) بأبعادتوريد وتركيب باب حديد مدبل فتحتين 

لمدخل الوحدة الصحية مع التثبيت الجيد والسعر يشمل  رمت

البند طبقا  إلنجاز االعمال الالزمةازالة الباب القديم وجميع 

    No. 1.0 للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف  

5.16 

Aluminum Doors:  
supplying and installing high quality of Aluminum 
Doors. Two Doors of (2.2*1) m for Rooms, and One 
Door of (2.2*0.75) m for the bathroom, this work 
consists removal the old doors; The price includes 
all the necessary installation accessories to 
complete the item according to the specifications 
and instructions of the supervisor engineer   

  ابواب المنيوم:
. ممتازةتوريد وتركيب ثالثة ابواب ألمنيوم أبيض نوعيه 

باب مقاس  1 وعددللغرف ( م1*2.2)أبواب مقاس  2عدد 

وتعبئة مع تثبيت جوانبها بالجدران  للحمام،( م0.75*2.2)

بالمعجون والسعر يشمل ازالة االبواب القديمة  الفواصل

البند طبقا  إلنجازوجميع االكسسوارات الالزمة للتركيب 

 للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف 

m2 6.0    

5.17 

The supply and installation of solar system Including 
the following: 
1. Supply and installation of 2 battery private solar 
gel deep cycle 100-amp high quality. 

 توريد وتركيب منظومة طاقة شمسية متضمنا االتي: 
 بالطاقةأمبير خاصه  100بطاريات  2توريد وتركيب  - 1

.درجة أولى ممتازةنوعية جل  الشمسية  
وات نوعية ممتازة درجة  2000توريد وتركيب محول  - 2

Unit 1.0    
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2. Supply and installation of electric inverter 2000 
Watts system 24 Volt high quality. 
3. supply and installation of 4 solar panel energy 
200-Watt mono high quality. 
4. supply and installation of organizer charging not 
less than 30-amp high quality. 
5. Supply and installation a bases to carry the solar 
panels with high not less than 50 cm. 
The work includes all wires copper thickness 6 mm 
for connections to and from the panels, battery, 
Inverter and pump water where all the necessary to 
finish the work as engineer supervisor instructions. 

mpptأولى يحتوي على منظم داخلي  .24 فولت   
وات  200 شمسية قدرة ألواح 4 وتركيب عددتوريد - 3

.نوعية ممتازة درجة أولى مونوكرستال  
. امبير 30توريد وتركيب منظم تحكم بقدره ال تقل عن - 4  
توريد وتركيب قواعد حديدية لحمل األلواح وترتفع على  -5

.سم 50سطح األرض بمسافة ال تقل عن   
مم  6نحاس سماكة  بأسالكوالعمل يشمل كافة التوصيالت 

من االلواح والبطارية والمحول ومضخة المياه وكل ما يلزم 

 ألنهاء العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف

5.18 

Electrical Works: 
 Supply and installation of electrical keys including 
replace the keys, cans and lamps damaged, as 15 
keys, Jack and jack and 10 lamps. to be distributed 
for all the HF rooms as needed according to the 
engineer supervisor instructions. 

 اعمال الكهرباء:
استبدال المفاتيح  متضمنا كهربائيةتوريد وتركيب مفاتيح  

 10مفتاح وفيش مع العلب و 15عدد  التالفةوالعلب واللمبات 
لمبات موزعه على الغرف بحسب االحتياج وتعليمات 

 المهندس المشرف. 

L.S 1.0    

Implementation of medical waste incinerator including the below and according to the 
drawings and engineer supervisor. 

 تنفيذ محرقة نفايات طبية والعمل يشمل االعمال المذكورة في االسفل وطبقا للرسومات وتعليمات المهندس المشرف

5.19 
Excavation works in any type of soil according to the 
drawing's dimensions. 

تنفيذ اعمال الحفر في اي نوع من انواع الترب بحسب 

 االبعاد الموضحة في الرسومات.
M3 3    

5.20 

Building a stone seat 40cm width with finishing 
works where the cement mortar mixing ratio of 1: 4 
(cement: sand) with spraying twice daily for three 
days and item include all necessary works according 
to the quantities and specifications 

والتكحيل سم مع التدريز  04ب عرضبناء كرسي حجر 

 4:1بنسبة خلط  األسمنتية بالمونةيكون البناء  بحيث
 ويشملمع الرش مرتين يوميا لمدة ثالثة ايام ( رمل :أسمنت)

 البند جميع ما يلزم طبقاً للكميات والمواصفات. 

M3 4    

5.21 

Building Brick walls 30cm width with finishing works 
where the cement mortar mixing ratio 1: 4 (cement: 
sand) with spraying twice daily for three days and 
item include all necessary works according to the 
quantities and specifications 

مع التدريز والتكحيل  سم 30مباني طوب احمر بعرض 

 بالمونةبناء للجدران واالرضية والمدخنة بحيث يكون ال
مع الرش مرتين ( رمل :أسمنت) 4:1بنسبة خلط  األسمنتية

يوميا لمدة ثالثة ايام ويشمل البند جميع ما يلزم طبقاً للكميات 

 والمواصفات. 

M2 27    

5.22 
Implementation of iron door thickness 2 mm (50 * 
50 cm) and work includes installation supports and 
lock with all that is needed to finish the work 

 مم والعمل2سم والواح حديد سماكة  50*50تنفيذ باب حديد 

    No 2 يشمل التثبيت والمغالق وكل ما يلزم ألنهاء العمل

5.23 
Implementation of net metal cross roads metal 
diameter 20 mm so that distance between rods be 
no more than the spacing between rods for the 5 

مم  20تنفيذ شبك معدني متصالب من قضبان معدنية قطر 

سم، يثبت بين  5حيث ال يزيد التباعد بين القضبان عن ب L.S 1    
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cm, installs between the two rooms (entrance and 
exit). including all works needed to achieve the item 

غرفة ادخال النفايات وغرفة اخراج المخلفات والعمل يشمل 

 كل ما يلزم ألنهاء العمل

5.24 

Implementation of a gas pipeline inside the 
combustion chamber 1-meter length in parallel 
lines every 20 cm are connected with each other 
with the main pipeline to the outside, the work 
includes the implementation of the closing Valve 
outside, where all that is needed to finish the work 
as directed by the supervising engineer. 

متر وفي 1تنفيذ انابيب غاز داخل غرفة االحتراق بطول 

مع انبوب  بعضهاسم موصلة مع  20خطوط متوازية كل 

والعمل يشمل تنفيذ محبس اغالق في الخارج  للخارجرئيسي 

وكل ما يلزم ألنهاء العمل وحسب توجيهات المهندس 

 المشرف
L.S 1    

5.25 
Implementation of a metal cover (50*50 cm) for the 
chimney slot allows the exit of smoke and prevents 
the entry of rain. 

يسمح  (سم 50*50) تنفيذ غطاء معدني لفتحة المدخنة

    No 1 بخروج الدخان ويمنع دخول االمطار

Cesspools works اعمال البياره 

5.26 

Earthy excavation: implementing dig in any earthy 
layers and remove stones and small trees out, this 
work consists removal of waste to suitable place 
(far of site and water streams), and the price 
includes everything needed to complete this work; 
according to drawing, specifications and 
instructions of the supervising engineer. 

تنفيذ الحفر الترابي المختلط في اي نوع من  :الترابيلحفر ا

انواع التربة مع ازالة االشجار واالحجار وكذلك الحفر 

الخارجية السباكة  مواسيربالميول المناسب لزوم تمديد 

من ناتج الحفر ونقل المخلفات بعيدا عن الموقع  والتخلص

 إلنجاز مما يلزوعن مجاري السيول والسعر يشمل جميع 

البند بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس 

 المشرف

m3 10.0    

5.27 

Solid Rock excavation: implementing dig in any 
rocks there until require level; This work consists 
removal of waste to suitable place (far of site and 
water streams) and implement a layer of salt at the 
bottom of the sewage hole, the price includes 
everything needed to complete this work; according 
to drawing, specifications and instructions of the 
supervising engineer 

تنفيذ الحفر الصخري الصلب  :الحفر الصخري الصلب

باستخدام االدوات المناسبة حتى الوصول الى العمق 

المطلوب والتخلص من ناتج الحفر ونقل المخلفات بعيدا عن 

الموقع وعن مجاري السيول، مع فرش طبقة من الملح بسمك 

البند  إلنجاز مما يلزالبيارة والسعر يشمل جميع  أسفلسم 15

بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس 

 المشرف.

m3 59.0    

5.28 

Reinforced concrete for sewage hole: supplying and 
implementing layer of reinforced concrete (25cm-
thickness) {concrete mixture must consist Portland 
cement with gravel and sand from crusher - 
accurate rate of mixture is {1;2;3}} with supplying 
and installing plastic pipe(dim=6"). the price 
includes everything needed to complete this work; 
according to drawing, specifications and 
instructions of the supervising engineer. 

توريد وتنفيذ طبقة خرسانة  :البيارةخرسانة مسلحة لسقف 

وذلك باستخدام االسمنت ( سم25)مسلحة طبقتين بسمك 

مع ( 3:2:1)بورتالندي مع نيس كسارة وكري بنسبة خلط 

والسعر يشمل  هنش،6توريد وتركيب ماسورة بالستيك قطر

البند بحسب الرسومات والمواصفات  إلنجاز مما يلزجميع 

 وتعليمات المهندس المشرف.

m3 3.5    
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5.29 

Works of Fill: supplying and implementing fill for 
ditches and the Sewage Hole by coarse soil with 
sprinkle water and Compaction until normal earth 
level, the price includes everything needed to 
complete this work; according to specifications and 
instructions of the supervising engineer. 

توريد وتنفيذ الردم وذلك بتربة خشنة غير  :اعمال الردم

 الطبيعية معبما يتناسب مع االرض ( تربة حصوية)طينية 

 إلنجاز مما يلزالرش والدك على طبقات والسعر يشمل جميع 

البند بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس 

.المشرف  
   

m3 8.0    

5.30 

Inspection holes: supplying and implementing 
Inspection holes with internal dimension of 
(60*60*40) cm for plumbing pipes by using blocks 
of (20*40*15) cm with cement and coating from 
inside and install cover of (90*90*15) cm; the price 
includes everything needed to complete this work; 
according to specifications and instructions of the 
supervising engineer.   

صافي من  بأبعادغرف تفتيش  وتفيدتوريد  :تفتيشغرف 

سم لمواسير السباكة وذلك باستخدام ( 40*60*60)الداخل 

مع المونة  مس( 15*40*20( )صم)مباني بلك مصمت 

االسمنتية وصب االرضية والتلبيس من الداخل وتركيب 

يشمل جميع  والسعر( 15*90*90)غطاء خرساني مقاس 

البند بحسب الرسومات والمواصفات  إلنجاز مما يلز

 وتعليمات المهندس المشرف.

No. 3.0    

5.31 

Plastic pipes: supplying and installing plastic 
pipes(dim=4") with 0.5 pressure the price includes 
everything needed to complete this work; according 
to drawing, specifications and instructions of the 
supervising engineer. 

توريد وتركيب مواسير بالستيك  :هنش4مواسير بالستيك 

مع التوصيالت وركب تفتيش  0.5هنش ضغط 4قطر

والتفريعات لزوم السباكة الخارجية للبيارة مع فرش طبقة من 

 مما يلزالهلسن حول المواسير قبل الردم والسعر يشمل جميع 
البند بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات  إلنجاز

 المهندس المشرف

m.L 35.0    

5.32 

sign board: 
supplying and installing double steel board in the 
branch of road that go to well and painting 
intervention data and logos that to be read from 
both side; the price includes everything needed to 
complete this work; according to drawing, 
specifications and instructions of the supervising 
engineer. 

  لوحة حديدية تحمل اسم المشروع واالعمال المنفذة:
توريد وتركيب لوحة حديد مدبله تثبت بمكعبات خرسانية في  

مدخل الفرع المؤدي الى الموقع يكتب فيها أسم المشروع 

واسم وشعار المنظمة والممول وعام التنفيذ من الجهتين 

البند بحسب الرسومات  إلنجاز مما يلزوالسعر يشمل جميع 

 والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

No. 1.0    

IN USD 5TOTAL PRICE OF LOT   

 
BIDDER’S COMMENTS/REMARKS / تعليقات ومالحظات المناقص  

1. ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

2. _________________________________________________________________________________________________________________________________________  

3. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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5. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
- End of Lot 5 – 

 
 

Lot 6 – Bani Al Shamakh Health Unit, Al Jaboob  Uzla, Kusmah District, Raymah Governorate 

 

  ، مديرية كسمة  وحدة بني الشماخ الصحيه ، عزله الجبوب
 

# Works Description بيان االعمال 
الوحدة 

Unit  

الكمية 

QTY  

Bidder's 
Specifications 
(Please specify 

below) 
  باألسفل التحديد الرجاء

Unit Price (USD) 
All prices must 
include delivery 
cost and taxes 

لدوالر سعر الوحدة با
 األمريكي

Total Price (USD) 
All prices must 
include delivery 
cost and taxes 

لدوالر االجمالي با
 األمريكي

6.1 

Steel Tap (3/4") inch: 
Supply and installation of bathroom tap with long 
body and wall's flange  
3/4-inch-high quality from approved company. 
including all connection works needed to ensure no 
water leak. the implementation works should be 
according to the field engineer supervisor 
instructions. the tap's sample should be approved 
before the installation works. 

 :هنش( 3/4)حنفي استيل قطر 
طويل مع  هنش بجسم 3/4توريد وتركيب حنفيه حمام قطر 

ومن شركه معتمده  الجودة عاليةفالنج جداري نوعيه 

مع ضمان  الالزمةكل اعمال التوصيل والتركيب  متضمنا

يجب تنفيذ االعمال طبقا للمواصفات وتعليمات  .التسربعدم 

 ب قبل التركي العينةتماد يجب اع .المشرفالمهندس الميداني 
No. 2    

6.2 

Siphon Arabian model: 
 Supplying and installing an Arabian siphon, this 
work consists removal the previous siphon; The 
price includes the plumbing works and all the 
necessary to complete the item According to the 
specifications and instructions of the supervisor 
engineer  

 :سيفون عربي 
توريد وتركيب السيفون عربي وعمل كل ما يلزم للتشغيل  

 للتسرب والسعرمع مراعاة استخدام شريط التيب المانع 
د البن إلنجاز مما يلزالسيفون السابق وجميع  يشمل إزالة

 .بحسب تعليمات المهندس المشرف
No. 2    

6.3 

Supply and installation of plastic water tank with 
capacity 0.5 cubic meter with ACTED logo: 
plastic water tank (0.5 cubic meter) white color of 
Three layers High quality , including  Float Valve, 
Water Level Control and valve 0.5 '' Excellent 

توريد وتركيب خزان بالستيكي سعة 0.5 متر مكعب مع 

 جدار حماية ويرسم شعار المنظمة عليه:
طبقات رأسي  مكعب ثالثمتر  0.5خزان مياه بالستيك سعة 

الملحقات من عوامة ومحبس  ممتازة شامللون أبيض نوعية 

وتنفيذ قاعدة دائرية من الخرسانة  ممتازةهنش نوعية  0.5

No. 2    
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quality, and implementation of a circular concrete 
base 15cm thickness and building a row of solid 
concrete blocks around the tank (40 * 20 * 20 cm) 
with height of 20 cm, and coating outside by 
cement mortar , The price includes the plumbing 
works and all the necessary installation accessories 
to complete the item According to the 
specifications and instructions of the supervisor 
engineer 

سم وبناء رصة من البلك الخرساني الصم  15العادية بسمك 

سم مع التالبيس من  20 بارتفاع (سم20*20*40مقاس )

 االسمنتية والسعرالخارج حول الخزان باستخدام المونة 
يشمل اعمال السباكة وجميع ملحقات التركيب الالزمة 

إلنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس 

 المشرف.

6.4 

Supply and installation of 2 plastic water tank with 
capacity 5.0 cubic meter with ACTED logo: 
Supply and installation of 5000-liter plastic water 
tank (5 m3) white color and Three layers High 
quality, including accessories of buoy and valve 0.5-
inch Excellent quality, and placed on a circular Base 
as the following below: 
- foundation dig of (40*30) cm in a circular way 
according to the tank dim.  
and digging of internal cutters, then building a stone 
foundation of (30*40) cm with normal concrete. 
- building of concrete blocks of (40 * 20 * 20) cm 
and height of 60 cm above the stone base and is 
covered from the outside by concrete mortar. 
- Fill the gaps between the internal cutters using 
rough soil with the ditch and spray on two layers 
thickness of each layer 20 cm. 
 
- implementing a layer of normal concrete thickness 
of 10 cm by mixing mortar (4: 2: 1) to be placed on 
the tank. 
The price includes the plumbing works and all the 
necessary installation accessories to complete the 
item According to the specifications and 
instructions of the supervisor engineer. 

توريد وتركيب خزان بالستيكي سعه 5.0 متر مكعب  مع 

 جدار حماية ويرسم شعار المنظمة عليه  :
 ³م 5) لتر  5000توريد وتركيب خزان مياه بالستيكي سعة 

شامل   ممتازةثالث طبقات رأسي لون أبيض  نوعية (  

بحيث  ممتازةهنش نوعية  0.5الملحقات من عوامة ومحبس 

-:يوضع الخزان على قاعدة دائرية كما يلي  
سم  يتناسب  40*30 بأبعادمحيط دائري  يتم حفر اساس ب -

مع قطر الخزان وحفر قواطع داخلية ثم يتم بناء اساس من 

سم والخرسانة العادية (40*30)الجعم   
مقاس )بناء مباني من البلك الخرساني الصم -

سم فوق االساس الحجري  60 بارتفاع( سم 20*20*40

 ويتم تلبيسه من الخارج بالمونة االسمنتية
بئة الفراغات بين القواطع الداخلية باستخدام تربة يتم تع-

سم20خشنة مع الدك والرش على طبقتين سمك كل طبقة   
سم بنسبة خلط 10يتم تنفيذ طبقة من الخرسانة العادية بسمك -

بحيث يوضع عليها الخزان( 4:2:1)  
والسعر يشمل اعمال السباكة وجميع ملحقات التركيب  

الالزمة إلنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس 

 المشرف.

No. 2    

6.5 

Plastic Pipes 3/4 inch: 
Supplying and installing a high-quality plastic pipes 
of 3/4 inch for the water network and connecting 
the pipes from the upper tanks to the bathrooms; 

 مواسير بالستيك 4/3 هنش: 
 ممتازةهنش نوعيه  3/4توريد وتركيب مواسير بالستيك 

لزوم شبكة التغذية الخارجية وتوصلها من الخزانات العلوية 

الى الحمامات والسعر يشمل اعمال السباكة وجميع ملحقات 

m.L 35    
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The price includes the plumbing works and all the 
necessary accessories to complete the item 
According to the specifications and instructions of 
the supervisor engineer 

التركيب الالزمة إلنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات 

 المهندس.

6.6 

Plastic pipes 3 inch: 
Supply and installing plastic pipes 3-inch-high 
quality for collecting the water from the roof of the 
HF to the ground tank including all connection 
works with good fixing the pipes at the HF's walls 
and slopes; The price includes all the necessary 
installation accessories to complete the item 
according to the specifications and instructions of 
the supervisor engineer   

 :هنش 3مواسير بالستيك 
 ممتازةهنش نوعيه  3توريد وتركيب مواسير بالستيك قطر 

لتجميع مياه االمطار من سقف الوحدة الصحية الي الخزان 

 يدا،جالسفلي مع مراعاة ميول وتثبيت المواسير على الجدار 

البند طبقا للمواصفات  ألنهاء مما يلزوالسعر يشمل كل 

 وتعليمات المهندس المشرف  
m.L 40.0    

6.7 

Electrical pump (dynamo) with iron box :  
Supply and installing an Italian electrical pump or 
equivalent quality (dynamo) no.2 and Hp:1.0,and 
productivity 7.5 m3/hr., with providing a 
manufacturing guarantee, and supply and installing 
a protection iron box of ( 30 * 40 )cm with clasp and 
painted to resistant the rust, This works consist 
implementing the plumbing works of connecting 
and linking the pipes to be ready for operating to 
raise the water from the ground tank to the upper 
tanks . The price includes the plumbing works, and 
all the necessary installation accessories to 
complete the item According to the specifications 
and instructions of the supervisor engineer   

 :مع صندوق حديد( دينمه) كهربائية مضخة
 1.0بقدرة   2رقم ( دينمه)كهربائية  مضخةتوريد وتركيب  

ساعه ، / متر مكعب  7.5حصان وأقصى انتاجية ضخ 

وتقديم ضمانة مصنعية وتوريد وتركيب صندوق حماية  

سم مع قفل ويثبت جيداً  40*30للدينمو من الحديد مقاس 

ويتم دهن الصندوق بطبقة عازلة مقاومة للصداء مع تنفيذ 

اعمال السباكة من توصيل وربط المواسير لتكون جاهزة 

زانات خللعمل والتجربة لرفع المياه من الخزان السفلي الى ال

العلوية والسعر يشمل اعمال السباكة وجميع ملحقات 

البند بحسب المواصفات وتعليمات  إلنجازالتركيب الالزمة 

 .المهندس المشرف

Unit 1    

6.8 

Plastic Pipes 1 inch: 
Supply and installing high quality of plastic pipes 1 
inch to supply the Health Unit tanks by water from 
the public tank that located at 100m from the 
health unit, and connecting the pipes with the 
electrical pump. The price includes covering the 
pipes underground, and all necessary to complete 
the item according to specifications and instructions 
of the supervisor engineer 

 مواسير بالستيكية 1 هنش:
هنش لغرض نقل المياه  1بالستيكية  مواسيرتوريد وتركيب 

متر الى خزانات  100من الخزان العام والذي يبعد حوالي 

والسعر يشمل  الكهربائية،الوحدة الصحية وربطها بالدينمو 

 إلنجازفي األرض وجميع الملحقات الالزمة  المواسيردفن 

 البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف. 
m.L 110    

6.9 
The supply and installation of solar system Including 
the following: 

 توريد وتركيب منظومة طاقة شمسية متضمنا االتي: 
 بالطاقةأمبير خاصه  100بطاريات  2توريد وتركيب  - 1

Unit 1.0    
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1. Supply and installation of 2 battery private solar 
gel deep cycle 100-amp high quality. 
2. Supply and installation of electric inverter 2000 
Watts system 24 Volt high quality. 
3. supply and installation of 4 solar panel energy 
200-Watt mono high quality. 
4. supply and installation of organizer charging not 
less than 30-amp high quality. 
5. Supply and installation a bases to carry the solar 
panels with high not less than 50 cm. 
The work includes all wires copper thickness 6 mm 
for connections to and from the panels, battery, 
Inverter and pump water where all the necessary to 
finish the work as engineer supervisor instructions. 

.درجة أولى نوعية ممتازةجل  الشمسية  
وات نوعية ممتازة درجة  2000توريد وتركيب محول  - 2

mpptأولى يحتوي على منظم داخلي  .24 فولت   
وات  200 شمسية قدرة ألواح 4 وتركيب عددتوريد - 3

.نوعية ممتازة درجة أولى مونوكرستال  
. امبير 30توريد وتركيب منظم تحكم بقدره ال تقل عن - 4  
توريد وتركيب قواعد حديدية لحمل األلواح وترتفع على  -5

.سم 50سطح األرض بمسافة ال تقل عن   
مم  6نحاس سماكة  بأسالكوالعمل يشمل كافة التوصيالت 

من االلواح والبطارية والمحول ومضخة المياه وكل ما يلزم 

 ألنهاء العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف

Implementation of medical waste incinerator including the below and according to the 
drawings and engineer supervisor. 

 تنفيذ محرقة نفايات طبية والعمل يشمل االعمال المذكورة في االسفل وطبقا للرسومات وتعليمات المهندس المشرف

6.10 
Excavation works in any type of soil according to the 
drawing's dimensions. 

تنفيذ اعمال الحفر في اي نوع من انواع الترب بحسب 

 االبعاد الموضحة في الرسومات.
M3 3    

6.11 

Building a stone seat 40cm width with finishing 
works where the cement mortar mixing ratio of 1: 4 
(cement: sand) with spraying twice daily for three 
days and item include all necessary works according 
to the quantities and specifications 

والتكحيل سم مع التدريز  04ب عرضبناء كرسي حجر 
 4:1بنسبة خلط  األسمنتية بالمونةيكون البناء  بحيث

رمل( مع الرش مرتين يوميا لمدة ثالثة ايام  أسمنت:)
 ويشمل البند جميع ما يلزم طبقاً للكميات والمواصفات. 

M3 4    

6.12 

Building Brick walls 30cm width with finishing works 
where the cement mortar mixing ratio 1: 4 (cement: 
sand) with spraying twice daily for three days and 
item include all necessary works according to the 
quantities and specifications 

مع التدريز والتكحيل  سم 30مباني طوب احمر بعرض 
 بالمونةللجدران واالرضية والمدخنة بحيث يكون البناء 

رمل( مع الرش مرتين  أسمنت:) 4:1بنسبة خلط  األسمنتية
البند جميع ما يلزم طبقاً  ويشمليوميا لمدة ثالثة ايام 

 للكميات والمواصفات. 

M2 27    

6.13 
Implementation of iron door thickness 2 mm (50 * 
50 cm) and work includes installation supports and 
lock with all that is needed to finish the work 

مم 2سم والواح حديد سماكة  50*50تنفيذ باب حديد 
    No 2 والعمل يشمل التثبيت والمغالق وكل ما يلزم ألنهاء العمل

6.14 

 
Implementation of net metal cross rods metal 
diameter 20 mm so that distance between rods be 
no more than the spacing between rods for the 5 
cm, installs between the two rooms (entrance and 
exit). including all works needed to achieve the item 

مم  20تنفيذ شبك معدني متصالب من قضبان معدنية قطر 
سم، يثبت بين  5بحيث ال يزيد التباعد بين القضبان عن 

غرفة ادخال النفايات وغرفة اخراج المخلفات والعمل يشمل 
    L.S 1 كل ما يلزم ألنهاء العمل
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6.15 

Implementation of a gas pipeline inside the 
combustion chamber 1-meter length in parallel 
lines every 20 cm are connected with each other 
with the main pipeline to the outside, the work 
includes the implementation of the closing Valve 
outside, where all that is needed to finish the work 
as directed by the supervising engineer. 

متر وفي 1تنفيذ انابيب غاز داخل غرفة االحتراق بطول 
مع انبوب  بعضهاسم موصلة مع  20خطوط متوازية كل 

والعمل يشمل تنفيذ محبس اغالق في  للخارجرئيسي 
العمل وحسب توجيهات  ألنهاءالخارج وكل ما يلزم 

 المهندس المشرف
L.S 1    

6.16 
Implementation of a metal cover for the chimney 
slot allows the exit of smoke and prevents the entry 
of rain. 

تنفيذ غطاء معدني لفتحة المدخنة يسمح بخروج الدخان 
    No 1 ويمنع دخول االمطار

Cesspool rehabilitation إعاده تاهيل البياره 

6.17 

Reinforced concrete for sewage hole:  
supplying and implementing layer of reinforced 
concrete (25cm-thickness) {concrete mixture must 
consist Portland cement with gravel and sand from 
crusher - accurate rate of mixture is {1;2;3}} with 
supplying and installing plastic pipe(dim=6"). the 
price includes removal the old sewage's roof, and 
everything needed to complete the work according 
to specifications and instructions of the supervising 
engineer. 

 خرسانة مسلحة لسقف البيارة: 
وذلك ( سم25)توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة طبقتين بسمك 

تخدام االسمنت بورتالندي مع نيس كسارة وكري بنسبة باس

مع توريد وتركيب ماسورة بالستيك ( 3:2:1)خلط 

والسعر يشمل ازالة سقف البيارة السابق جميع  هنش،6قطر

البند بحسب الرسومات والمواصفات  إلنجاز مما يلز

 وتعليمات المهندس المشرف.

m3 4.5    

6.18 

Works of Fill:  
supplying and implementing fill for ditches and the 
Sewage Hole by coarse soil with sprinkle water and 
Compaction until normal earth level, the price 
includes everything needed to complete this work; 
according to specifications and instructions of the 
supervising engineer. 

 اعمال الردم:
تربة )توريد وتنفيذ الردم وذلك بتربة خشنة غير طينية 

الرش والدك  الطبيعية معبما يتناسب مع االرض ( حصوية

البند بحسب  إلنجاز مما يلزعلى طبقات والسعر يشمل جميع 

.الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف  
   

m3 8.0    

6.19 

Renovation of Inspection holes:  
Renovation of Inspection holes of (60*60*40) cm 
and remove the waste and dust out of Inspection 
holes, and coating from inside and installing a 
concrete cover of (90*90*15) cm, then installing the 
plumping pipes; the price includes everything 
needed to complete this work; according to 
specifications and instructions of the supervising 
engineer.   

 ترميم غرف التفتيش:
سم وإزالة ( 40*60*60) بأبعادترميم غرف التفتيش 

االتربة والمخلفات ثم صب األرضية بالمونة االسمنتية 

والتلبيس من الداخل وتركيب غطاء خرساني مقاس 

 الصحي والسعرالصرف  مواسيروتركيب ( 15*90*90)

البند بحسب المواصفات  إلنجاز مما يلزيشمل جميع 

 وتعليمات المهندس المشرف.

NO. 3.0    



Form PRO-06 Version 1.3 
T/15DCI/O96/HFH-SIH/HOD/28-01-2019/001 

 

 40 

6.20 

Plastic pipes 4 inch:  
supplying and installing plastic pipes(dim=4"),0.5 
Pressure the price includes removal the old one, 
and everything needed to complete the work 
according to specifications and instructions of the 
supervising engineer. 

 مواسير بالستيك 4هنش: 
مع  0.5هنش ضغط 4مواسير بالستيك قطرتوريد وتركيب 

التوصيالت وركب تفتيش والتفريعات لزوم السباكة 

الخارجية من غرف التفتيش الى البيارة مع فرش طبقة من 

الهلسن حول المواسير قبل الردم والسعر يشمل ازالة 

البند بحسب  إلنجاز مما يلزالسابقة جميع  المواسير

 المواصفات وتعليمات المهندس المشرف

m.l 12.0    

6.21 

sign board: 
supplying and installing double steel board in the 
branch of road that go to well and painting 
intervention data and logos that to be read from 
both side; the price includes everything needed to 
complete this work; according to drawing, 
specifications and instructions of the supervising 
engineer. 

  لوحة حديدية تحمل اسم المشروع واالعمال المنفذة:
توريد وتركيب لوحة حديد مدبله تثبت بمكعبات خرسانية في  

مدخل الفرع المؤدي الى الموقع يكتب فيها أسم المشروع 

واسم وشعار المنظمة والممول وعام التنفيذ من الجهتين 

البند بحسب الرسومات  إلنجاز مما يلزوالسعر يشمل جميع 

 والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

NO. 1.0    

6.22 

Stone building: 
Supply and implementation of a stone building for 
rebuilding a part of wall of the health unit, using 
cement mortar of Portland Cement and sand 
Crusher by mixing (1: 3), that the stones and 
construction are the same as the previous building; 
The price includes all necessary to complete the 
item according to specifications and instructions of 
the supervisor. 

 مباني حجرية:
توريد وتنفيذ بناء حجري لغرض إعادة بناء جزء من سور 

الوحدة الصحية باستخدام المونة االسمنتية وذلك باستخدام 

مع ( 3:1)االسمنت البورتالندي ونيس كسارة بنسبة خلط 

السابق بنفس شكل البناء  االحجار والبناءمراعاة ان تكون 

صفات البند بحسب الموا إلنجاز مما يلزيشمل جميع  والسعر

 وتعليمات المهندس المشرف.

m3 12.0    

IN USD 6TOTAL PRICE OF LOT   

 
BIDDER’S COMMENTS/REMARKS / تعليقات ومالحظات المناقص  

1. ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

2. _________________________________________________________________________________________________________________________________________  

3. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
- End of Lot 6 – 
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Lot 7 – Mahad Health Center,  Bani Al-Dhobaybi Uzla, Al Jabeen District, Raymah Governorate 

 

محافظه ريمة –بني الضبيبي ، مديريه الجبيين  مركز مهد الصحي ،   
 

# Works Description بيان االعمال 
الوحدة 

Unit  

الكمية 

QTY  

Bidder's 
Specifications 
(Please specify 

below) 
 التحديد الرجاء

  باألسفل

Unit Price (USD) 
All prices must 
include delivery 
cost and taxes 

لدوالر سعر الوحدة با
 األمريكي

Total Price (USD) 
All prices must 
include delivery 
cost and taxes 

لدوالر االجمالي با
 األمريكي

nrhhaaal bahrRtmthrhtaB  اعاده تاهيل الحمام 

7.1 

Supply and installation of washbasins trap (1.25) 
inch including1.5 Inch trap head. 
Supply and installation of high-quality trap (1.25 
inch) for washbasins (Arabian model); The price 
includes the plumbing works and removal the 
previous Trap and all the necessary installation 
accessories to complete the item According to the 
specifications and instructions of the supervisor 
engineer. 

 متضمناهنش  1.25توريد وتركيب هراب مغسلة يدوية 

 :هنش 1.5راس هراب 
( عربي)لمغسلة يدوية ( هنش 1.25)توريد وتركيب هراب 

ذو نوعية ممتازة والسعر يشمل إزالة الهراب السابق واعمال 

سب البند بح إلنجازالسباكة وجميع ملحقات التركيب الالزمة 

 .المواصفات وتعليمات المهندس المشرف
No 4    

7.2 

Steel Tap (0.5") inch: 
Supply and installation of bathroom tap with long 
body and wall's flange 0.5-inch-high quality from 
approved company. including all connection works 
needed to ensure no water leak. the 
implementation works should be according to the 
field engineer supervisor instructions.  

 :هنش( 0.5)حنفي استيل قطر 
طويل مع  هنش بجسم 0.5توريد وتركيب حنفيه حمام قطر 

ومن شركه معتمده  الجودة عاليةفالنج جداري نوعيه 

مع ضمان  الالزمةكل اعمال التوصيل والتركيب  متضمنا

يجب تنفيذ االعمال طبقا للمواصفات وتعليمات  .التسربعدم 

 ب قبل التركي العينةيجب اعتماد  .المشرفالمهندس الميداني 

No 3    

7.3 

0.5-inch faucet tap including shower: 
Supply and installation of 0.5-inch faucet tap 
including shower good quality from approved 
company including works of removal the old faucet 
including all connection works needed to ensure no 
water leak. the implementation works should be 
according to the field engineer supervisor 
instructions.  

مع الرشاش والماسورة "( 1/2)حنفي خالط ماء حديد 

 :ممتازةنوعية 
الجودة  عاليةنوعيه "( 1/2)رشاش توريد وتركيب خالط  

ل ك متضمناازالة الخالط السابق ومن شركه معتمده  متضمنا

 .التسربمع ضمان عدم  الالزمةاعمال التوصيل والتركيب 
يجب تنفيذ االعمال طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس 

 قبل التركيب  العينةيجب اعتماد  .المشرفالميداني 

No 3    
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7.4 

Rehabilitation of HF's second floor bathroom (2.1 
*2.4 )m including the below:  
cleaning the bathroom's sewage system to ensure 
good drainage to sewage system to the first floor 
including supply and implementation of new floor 
tiles with removal the old tiles and small 
rehabilitation for the walls tiles (9 m longitudinal) . 
supply and implementation of asphalt layer under 
the tiles works to ensure the waterproof. 
Supply and installation of 4 Taps including the 
removal work for the old taps (4 taps). 
Supply and installation of siphon including the 
removal work for the old one. 
supply and installation of body washing toilet 
system including shower, faucet 0.5 inch high 
quality, the removal works for the old system and 
the connection works . 
the implementation works should be according to 
the field engineer supervisor instructions.  

إعادة تأهيل حمام الدور الثاني في المرفق الصحي ابعاد 

 الحمام )2.10*2.40متر( ويشمل االتي:
تنظيف اماكن االنسداد في مواسير الحمام من اجل ضمان 

 متضمناالتصريف الى شبكه الصرف في الدور االرضي 

ازاله بالط ارضيه الحمام واستبدالها ببالط جديد مع 

في بالط الجدران واستبدالها ببالط الجدران  بسيطةترميمات 

، استبدال (متر دائري 9بطول ) مطابق للبالط القديم

  .المرحاض
.تنفيذ طبقه اسفلت مانعه لتسرب المياه  

اعمال ازاله الحنفيات  متضمناحنفيات  أربعة توريد وتركيب

.القديمة  
اعمال ازاله السيفون القديم  متضمناتوريد وتركيب سيفون   

مع الرشاش والخالط قطر  استحماميد وتركيب مرحاض ور

 مما يلزازاله القديم وكل  متضمنا ممتازةهنش نوعيه  0.5

.القديموإزاله النظام  السباكةمن اعمال   
يجب تنفيذ االعمال طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس 

 الميداني المشرف. يجب اعتماد العينات قبل التركيب 

L.S 1    

7.5 

0.5-inch faucet tap: 
supply and installation of 0.5-inch faucet tap single-
hand good quality from approved company 
including works of removal the old faucet the 
implementation works should be according to the 
field engineer supervisor instructions 

 حنفيه خالط قطر 0.5 هنش:
هنش نوعيه  0.5توريد وتركيب حنفيه خالط يد مفرد قطر 

يجب  السابقة الحنفيةومن شركه معتمده مع ازاله  ممتازة

تنفيذ االعمال طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس الميداني 

 المشرف. يجب اعتماد العينة قبل التركيب.

No 4    

7.6 

Tiles for the HF entrance stairs: 
Supply and implementation of tiles for the HF 
entrance stairs good quality by using Plain mortar 
with crusher sand and the mixture rate as {1;3}   
including removal the damage tiles. The price 
includes everything necessary to complete the item 
according to the engineer supervisor instructions.   

 بالط مزييكو لدرج المدخل: 
باستخدام  وذلكتوريد وتنفيذ بالد مزييكو لدرج المدخل 

( 3:1)االسمنت البورتالندي ونيس كسارة بنسبة خلط 
البند بحسب المواصفات  إلنجازوالسعر يشمل كل ما يلزم 

 وتعليمات المهندس المشرف
m2 6    

nrhaa iahbaae bahrRtmthrhtaB إعاده تاهيل شبكه المياه 

7.7 

Rehabilitation of external water network 
Supply and installation of plastic water pipes high 
quality 3/4-inch diameter from the tank installed in 
HF roof to the internal water network for 
bathrooms and washbasins including install 2 valves 

 :الخارجيةشبكه المياه  تأهيلاعاده 
طر ق الجودة عالية بالستيكيةمواسير مياه  وتركيبتوريد 

للحمامات  الداخلية الشبكةهنش من الخزان العلوي الى  3/4

محابس مع كل اعمال التوصيل  2تركيب  متضمناوالمغاسل 

واعمال التثبيت الجيد على الجدران من سطح  الالزمة

M.L 25    
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¾ inch in the main exterior lines. The work including 
all good connection and installation works from the 
HF roof. 
the price including all works needed to achieve this 
work according to the specification and engineer 
supervisor instructions. 

 .المبنى
 

البند بحسب  إلنجاز الالزمةالسعر يشمل كل االعمال 

 شرف  المواصفات وتعليمات المهندس الم

7.8 

Electrical pump (dynamo) with iron box :  
Supply and installing an electrical pump (dynamo) 
no.2 and Hp:1.0,and productivity 7.5 m3/hr., with 
providing a manufacturing guarantee, and supply 
and installing a protection iron box of ( 30 * 40 )cm 
with clasp and painted to resistant the rust, This 
works consist implementing the plumbing works of 
connecting and linking the pipes to be ready for 
operating to raise the water from the ground tank 
to the upper tanks ( no more than 10 m) . The price 
includes all the necessary installation accessories to 
complete the item According to the specifications 
and instructions of the supervisor engineer   

 :مع صندوق حديد( دينمه) كهربائية مضخة
 1.0بقدرة   2رقم ( دينمه)كهربائية  مضخةتوريد وتركيب  

ساعه ، / متر مكعب  7.5حصان وأقصى انتاجية ضخ 

وتقديم ضمانة مصنعية وتوريد وتركيب صندوق حماية  

سم مع قفل ويثبت جيداً  40*30للدينمو من الحديد مقاس 

ويتم دهن الصندوق بطبقة عازلة مقاومة للصداء مع تنفيذ 

اعمال السباكة من توصيل وربط المواسير لتكون جاهزة 

ة لرفع المياه من الخزان السفلي الى الخزانات للعمل والتجرب

والسعر يشمل اعمال (متر  10بطول ال يزيد عن ) العلوية 

سب البند بح إلنجازالسباكة وجميع ملحقات التركيب الالزمة 

 .المواصفات وتعليمات المهندس المشرف

Unit 1    

srtBhtBn naaeP أعمال الطالء 

7.9 

 Waterproof Paint for surfaces and walls:  
Supplying and implementing a waterproof painting 
for walls and interior surfaces so that the base layer 
of polymer then two layers of white color, After the 
removal of the posters in the walls and remove the 
previous paint as well by using Emery Stone and 
fine sandpaper, All renovations are also carried out 
in the walls The price includes labor wages and 
materials required with transportation, and all 
necessary to complete the item according to 
specifications and instructions of the supervisor 
engineer 

 دهان أملشن مائي لألسطح والجدران: 
توريد وتنفيذ دهان أملشن مائي للجدران واالسطح الداخلية 

( طبقتان)أساس باليمر ووجهين ( طبقة)بحيث يتم عمل وجه 
أبيض عمل ممتاز وذلك بعد ازالة اللواصق التي بالجدران 

باستخدام صنفرة حجر وصنفرة  وازالة الدهان السابق جيدا

ورق ناعم ويتم ايضا ترميم جميع التشرخات في تالبيس 

الجدران والسعر يشمل المواد والمصنعية والتكسير واالعادة 

البند بحسب المواصفات  إلنجازوجميع الملحقات الالزمة 

 وتعليمات المهندس المشرف.

m2 185    

7.10 

Oil paint for walls: 
Supply and implementation of oil paint  for walls 
that the base layer of polymer then two layers of 
Putty and oil paint light cyan color , After removal 
the posters in the walls and the previous paint as 
well by using Emery Stone and fine sandpaper, All 

 دهان زيتي للجدران:
توريد وتنفيذ دهان زيتي للجدران بحيث يتم عمل وجه  

معجون ووجهين ( طبقتان)أساس باليمر ووجهين ( طبقة)

زيتي لون سماوي فاتح عمل ممتاز وذلك بعد ازالة اللواصق 

التي بالجدران وازالة الدهان السابق جيدا باستخدام صنفرة 

حجر وصنفرة ورق ناعم ويتم ايضا ترميم جميع التشرخات 

m2 728    
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renovations are also carried out in the walls; The 
price includes and materials required, and all 
necessary works to complete the item according to 
specifications and instructions of the supervisor 
engineer 

ي تالبيس الجدران والسعر يشمل المواد والمصنعية ف

البند  إلنجازوالتكسير واالعادة وجميع الملحقات الالزمة 

 بحسب المواصفات وتعليمات المهندس 

naatBt lrBe bahrRtmthrhtaB  اعمال اعاده تاهيل الخزان االرضي 

7.11 

The tank's cleaning works: Implementing the 
removal of deposit works from the tank floor and 
translocate the deposit to suitable location (Not 
more than 50m) according to the engineer 
supervisor instructions. 

تنفيذ اعمال ازالة الرواسب  :اعمال تنظيف ارضيه الخزان

) ليس ابعد ناسبالي مكان م ونقلهامن داخل ارضية الخزان 

 البند حسب إلنجاز مما يلزوالسعر يشمل جميع   متر( 50من 

 توجيهات المهندس المشرف 
m3 6    

7.12 

work of sub-base using broken stones for the tank 
floor (3.7*3.2) m: 
supplying and implementing layer using broken 
stones thickness (10cm) and organize the horizontal 
level by ropes and drop; the price includes 
everything needed to complete this work; according 
to drawing, specifications and instructions of the 
supervising engineer. 

 3.7*3.2)الخزان  أرضيه أعمال التسوية بكسر االحجار
 (:متر

صولنج مع مراعاة ( سم10)وتنفيذ طبقة كسر أحجارتوريد  

ضبط المنسوب افقياً بالخيوط وميزان الشقلة والسعر يشمل 

البند بحسب الرسومات والمواصفات  إلنجاز مما يلزجميع 

 .وتعليمات المهندس المشرف

m3 1.5    

 7.13 

Plain concrete for the tank floor: 
supplying and implementing layer thickness (15cm) 
by using plain concrete (concrete mixture consists 
Portland cement and with gravel and sand from 
crusher) and the mixture rate as {1;2;3}; the price 
includes everything needed to complete this work; 
according to drawing, specifications and 
instructions of the supervising engineer. 

 :ألرضيه الخزان خرسانة عادية
وذلك ( سم15)توريد وتنفيذ طبقة من الخرسانة العادية 

باستخدام االسمنت بورتالندي مع كري ونيس كسارة بنسبة 

البند  إلنجاز مما يلزوالسعر يشمل جميع ( 3:2:1)خلط 

بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس 

 .المشرف

m3 1.5    

7.14 

Plastering the interior walls: 
Supply and implementation of cement plastering for 
interior faces of walls in pond thickness (3cm) by 
using normal mortar (mortar mixture consists 
Portland cement and sand from crusher) and the 
mixture rate as {1; 1:3}; the price includes 
everything needed to complete this work; according 
to drawing, specifications and instructions of the 
supervising engineer 

 تلبيس الجدران الداخلية للخزان:
عمل )سم 3توريد وتنفيذ تالبيس بالمونة االسمنتية سماكة   

وذلك باستخدام االسمنت ( والمسطرةنظيف بالخيوط 

مع ( 3:1:1)البورتالندي والسيكا ونيس كسارة بنسبة خلط 

تعبئة الفراغات بين االحجار قبل الطرطشة والسعر يشمل 

البند بحسب الرسومات والمواصفات  إلنجاز مما يلزجميع 

 وتعليمات المهندس المشرف.

m2 33    

7.15 
Cast iron cover for roof.  
Supply and installation of a cover cast iron 70*70 

 توريد غطاء من الحديد لفتحة السقف للخزان: 
م ( 0.7*0.7)توريد وتركيب غطاء محكم من الحديد المقوى 

m2 1    
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cm. Includes all accessories and all required to 
implement the item, according to specifications and 
instructions of the engineer. 

وذلك بحسب  ما يلزم،يشمل جميع الملحقات وكل  والسعر

 المواصفات وتعليمات المهندس المشرف

naaaP rBt ntBtabP bahrRtmthrhtaB أعمال اعاده تاهيل االبواب واشبابيك 

7.16 

QAMARYYEH (A type of mesh windows) 
Supply and installation of (9) Qamariya of (1.7*0.60) 
m above the Windows and (1) Qamariya of 
(1.2*0.6) m above the Door, and the price includes 
all the necessary installation accessories to 
complete the item according to the specifications 
and instructions of the supervisor engineer 

 قمريه: 
وتركيب قمريات مستطيلة  وتوريدازالة القمرية السابقة 

 م لنوافذ( 60.0*1.7) بأبعاد( 9)عدد الشكل مع زجاج تلوين 

لبوابة ( 1عدد)م  (60.0*1.2)مقاس  وقمريةالوحدة الصحية 

البند طبقا  ألنهاء ميلزما يشمل كل  المدخل والسعر

 للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

No 10    

7.17 

Mosquito nets for Aluminum windows: 
 Supply and installation of high-quality Mosquito 
nets for Aluminum windows with removing the 
previous Nets and changing the damaged frames as 
needed. No 1 of (1.7*0.6) m window and No 12 of 
(1.2*0.6) m. The price includes all the necessary 
installation accessories to complete the item 
according to the specifications and instructions of 
the supervisor engineer  

  شبك تل )بعوض( لشبابيك األلمنيوم:
توريد وتركيب شبك تل نوعية ممتازة لنوافذ الوحدة 

مع ازالة السابق عمل متقن مع تغيير البراويز  الصحية،

 للصالةعدد واحد  م( 6.0*1.7) بأبعادالتالفة ان وجدت 
م ( 6.0*1.2) بأبعادنافذه  12للدور الثاني وعدد  الرئيسية

البند  إلنجازيشمل جميع ملحقات التركيب الالزمة  والسعر

 بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

No 13    

7.18 

Maintenance works for Aluminum windows 1.2*1.5 
m including the below: 
maintenance and fixing the windows, install 16 
handles-lock, and Hinges as needed including all 
works needed to ensure the windows be 
rehabilitated. install Mosquito nets with Aluminum 
frames. 
Supply and installation of windowpanes for 4 
windows one frame per window. 
filling the gaps between the windows and wall by 
using silicon material to ensure no rainwater 
leaking. painting the window's protection nets  
The price including all works needed to achieve the 
windows rehabilitation according to the engineer 
supervisor instructions. 

اعمال الصيانة لنوافذ الومنيوم 1.2* 1.5 متر متضمنا 

 االتي:
، 16وتثبيت النوافذ وتغيير المغالق والربالت عدد  صيانة. 

االعمال اللزمه  متضمنا كلحسب االحتياج  والمفصالت

.مع البرواز( تل)مع تركيب شبك نامس  النافذةلصيانه   
واحده لكل نافذه  درفةنوافذ  4توريد وتركيب زجاج لعدد   

 لمنع تسرب نالسيلكووالجدار بماده  النافذةتعبئه الفراغ بين  

 مياه االمطار الى الداخل، طالء لشبك الحماية 
البند بحسب المواصفات  إلنجاز مما يلزوالسعر يشمل جميع  

 وتعليمات المهندس المشرف.

No 8    

7.19 
Maintenance of wooden door (1.0*2.0 m): 
The maintenance works will include installation of 8 
handles-lock, Hand-Locks (the hinges installation 

 (:متر 2.00* 1.00)بأبعاد صيانة باب خشب 
مغالق، الكيلونات واعادة  8 دتغيير عدتشمل  الصيانةاعمال 

يس ل لزم بحسب الحاجة إذاوتغيير المفصالت )تثبيت الباب 

No 8    
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will be as needed no more than 16). painting the 
door by wooden paint. The price including all works 
needed to achieve the windows rehabilitation 
according to the engineer supervisor instructions. 

 مع عمل طالء خشبي ( 16اكثر من 
البند بحسب المواصفات  إلنجاز مما يلزوالسعر يشمل جميع 

 .وتعليمات المهندس المشرف

7.20 

Rehabilitation of main and secondary entrance HF's 
door dimensions (2.2* 3.6) m: 
Rehabilitation of iron door including re-install, fix 
the door by using the weld. 
Supply and installation steel pipes 3 inch to be fixed 
on the wall's sides and fixing in ground by using 
concrete bases. and leveling the entrance by using 
plain concrete. 
installing the door on the 3 inch pipes including 
install and replace the damages 4 hinges. 
cleaning and painting the door by using iron doors 
paint (Dark Blue  ( . 
Supply and installation of steel door for secondary 
entrance with dimensions (1.7*0.85) m with lock 
high quality. 
The price including all works needed to achieve the 
windows rehabilitation according to the engineer 
supervisor instructions. 

للمرفق  الرئيسة الخارجية تأهيل البوابةاعمال اعاده 

 :متر (6.3*2.2) الصحي بأبعاد
اعاده تركيب  متضمنابوابه المدخل الرئيسي  تأهيلاعاده 

 وتثبيت الباب باستخدام اللحام 
هنش تثبت عرض جدار السور  3توريد وتركيب مواسير 

فل ومن االس التلحيممن الجانبين باستخدام كليبات حديد مع 

انه بخرس البوابةتثبت على قواعد خرسانيه مع تسويه امام 

تركيب  عم هنش  3 المواسيرالباب على   بتركي. عاديه

وصنفره  تنظيف .تالفة 4عدد  واستبدال المغالق والمفصالت

 الحديدية باألبوابطالء خاص خدام الباب باست
 الفرعي ممتازة للمدخلتوريد وتركيب بوابه حديد نوعيه 

 .متر مع الكيلون (0.85*  1.7)بأبعاد 
البند بحسب المواصفات  إلنجاز مما يلزوالسعر يشمل جميع 

 وتعليمات المهندس المشرف

No 1    

smathattthi naaeP  الكهربائيهاالعمال 

7.21 

Supply and installation of solar system Including the 
following: 
1. Supply and installation of 2 battery private solar 
gel deep cycle 100-amp high quality. 
2. Supply and installation of electric inverter 2000 
Watts system 24 Volt high quality. 
3. supply and installation of 4 solar panel energy 
200-Watt mono high quality. 
4. supply and installation of organizer charging not 
less than 30-amp high quality. 
5. Supply and installation a bases to carry the solar 
panels with high not less than 50 cm. 
The work includes all wires copper thickness 6 mm 
for connections to and from the panels, battery, 

 توريد وتركيب منظومة طاقة شمسية متضمنا االتي: 
 بالطاقةأمبير خاصه  100بطاريات  2توريد وتركيب  - 1

.درجة أولى نوعية ممتازةجل  الشمسية  
وات نوعية ممتازة درجة  2000توريد وتركيب محول  - 2

mpptأولى يحتوي على منظم داخلي  .24 فولت   
وات  200 شمسية قدرة ألواح 4 وتركيب عددتوريد - 3

.نوعية ممتازة درجة أولى مونوكرستال  
. امبير 30توريد وتركيب منظم تحكم بقدره ال تقل عن - 4  
توريد وتركيب قواعد حديدية لحمل األلواح وترتفع على  -5

.سم 50سطح األرض بمسافة ال تقل عن   
مم  6نحاس سماكة  بأسالكوالعمل يشمل كافة التوصيالت 

من االلواح والبطارية والمحول ومضخة المياه وكل ما يلزم 

 ألنهاء العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف

No 1    
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Inverter and pump water where all the necessary to 
finish the work as engineer supervisor instructions. 

7.22 

Electrical Works: 
 Supply and installation of electrical keys including 
replace 13 keys, cans and 9 lamps damaged. to be 
distributed for all the HF rooms as needed 
according to the engineer supervisor instructions. 

 اعمال الكهرباء:
استبدال المفاتيح  متضمنا كهربائيةتوريد وتركيب مفاتيح  

 9مفتاح وفيش مع العلب و 13عدد  التالفةوالعلب واللمبات 
االحتياج وتعليمات لمبات موزعه على الغرف بحسب 

 المهندس المشرف.  

L.S 1    

Implementation of medical waste incinerator including the below and according to the 
drawings and engineer supervisor. 

 في االسفل وطبقا للرسومات وتعليمات المهندس المشرف المذكورةتنفيذ محرقة نفايات طبية والعمل يشمل االعمال 

7.23 
Excavation works in rock soil according to the 
drawing's dimensions. 

تنفيذ اعمال الحفر في اي نوع من انواع الترب بحسب 

 االبعاد الموضحة في الرسومات.
M3 3    

7.24 

Building a stone seat 40cm width with finishing 
works where the cement mortar mixing ratio of 1: 4 
(cement: sand) with spraying twice daily for three 
days and item include all necessary works according 
to the quantities and specifications 

والتكحيل سم مع التدريز  04ب عرضبناء كرسي حجر 

 4:1بنسبة خلط  األسمنتية بالمونةيكون البناء  بحيث
 ويشملمع الرش مرتين يوميا لمدة ثالثة ايام ( رمل :أسمنت)

 البند جميع ما يلزم طبقاً للكميات والمواصفات. 

M3 4    

7.25 

Building Brick walls 30cm width with finishing works 
where the cement mortar mixing ratio 1: 4 (cement: 
sand) with spraying twice daily for three days and 
item include all necessary works according to the 
quantities and specifications 

مع التدريز والتكحيل  سم 30مباني طوب احمر بعرض 

 بالمونةللجدران واالرضية والمدخنة بحيث يكون البناء 
مع الرش مرتين ( رمل :أسمنت) 4:1بنسبة خلط  األسمنتية

يوميا لمدة ثالثة ايام ويشمل البند جميع ما يلزم طبقاً للكميات 

 والمواصفات. 

M2 27    

7.26 
Implementation of iron door thickness 2 mm (50 * 
50 cm) and work includes installation supports and 
lock with all that is needed to finish the work 

 مم والعمل2سم والواح حديد سماكة  50*50تنفيذ باب حديد 

    No 2 يشمل التثبيت والمغالق وكل ما يلزم ألنهاء العمل

7.27 

 
Implementation of net metal cross rods metal 
diameter 20 mm so that distance between rods be 
no more than the spacing between rods for the 5 
cm, installs between the two rooms (entrance and 
exit). including all works needed to achieve the item 

مم  20تنفيذ شبك معدني متصالب من قضبان معدنية قطر 

سم، يثبت بين  5بحيث ال يزيد التباعد بين القضبان عن 

غرفة ادخال النفايات وغرفة اخراج المخلفات والعمل يشمل 

 كل ما يلزم ألنهاء العمل
L.S 1    

7.28 

Implementation of a gas pipeline inside the 
combustion chamber 1-meter length in parallel 
lines every 20 cm are connected with each other 
with the main pipeline to the outside, the work 
includes the implementation of the closing Valve 
outside, where all that is needed to finish the work 
as directed by the supervising engineer. 

متر وفي 1تنفيذ انابيب غاز داخل غرفة االحتراق بطول 

مع انبوب  بعضهاسم موصلة مع  20خطوط متوازية كل 

والعمل يشمل تنفيذ محبس اغالق في الخارج  للخارجرئيسي 

وكل ما يلزم ألنهاء العمل وحسب توجيهات المهندس 

 المشرف
L.S 1    
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7.29 
Implementation of a metal cover for the chimney 
slot allows the exit of smoke and prevents the entry 
of rain. 

تنفيذ غطاء معدني لفتحة المدخنة يسمح بخروج الدخان 

    No 1 ويمنع دخول االمطار

7.30 

Point works (putting new cement between the 
bricks of a wall) for the Interior and exterior faces of 
the wall around the HF: 
Supply and implementation of Point works for the 
wall around the HF (Wall dimension 80*2.4 m) by 
using cement mixed between the bricks of rocks 
and wall and implement concrete frames of 2cm 
thickness around the stones with painting by using 
the white color paint. the price includes everything 
needed to complete this work; according to 
drawing, specifications and instructions of the 
supervising engineer. 

اعمال الكحلة األسمنتية  كحلة اسمنتية للوجه الخارجي 

 والداخلي لجدران سور) حوش( المرفق الصحي:
  )لسور المرفق الصحي  األسمنتية الكحلةتوريد وتنفيذ اعمال 

باستخدام خلطه اسمنتيه حول ( متر2.4*  80)ابعاد السور 

احجار جدار السورمن الخارج والداخل بشكل كلي مع 

التنظيف والقشر للتراب باستخدام فرشاة حديدية وماء ، ثم 

يتم تعبئة الفواصل جيدا بالمونة االسمنتية مع التزغين 

والتدريز بما يضمن عدم ترك فراغات وثم يتم عمل كحلة 

وعمل طالء األحجار حول (  سم2)رزة مسطرة بسمك با

 مما يلزفوق الكحلة لون ابيض  ، والسعر يشمل جميع 
إلنجاز البند بحسب  المواصفات وتعليمات المهندس 

 المشرف.

m2 384    

7.31 

sign board: 
supplying and installing double steel board in the 
branch of road that go to well and painting 
intervention data and logos that to be read from 
both side; the price includes everything needed to 
complete this work; according to drawing, 
specifications and instructions of the supervising 
engineer. 

  لوحة حديدية تحمل اسم المشروع واالعمال المنفذة:
توريد وتركيب لوحة حديد مدبله تثبت بمكعبات خرسانية في  

مدخل الفرع المؤدي الى الموقع يكتب فيها أسم المشروع 

واسم وشعار المنظمة والممول وعام التنفيذ من الجهتين 

البند بحسب الرسومات  إلنجاز مما يلزوالسعر يشمل جميع 

 والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

No 1    

IN USD 7TOTAL PRICE OF LOT   

 
BIDDER’S COMMENTS/REMARKS / تعليقات ومالحظات المناقص  

1. ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

2. _________________________________________________________________________________________________________________________________________  

3. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
- End of Lot 7 – 
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Lot 8 – Al Thaboob Health Unit, Al Abarah Uzla, Mazhar District, Raymah Governorate 

 

محافظه ريمه  –وحدة الذبوب الصحية ، عزله الباره ، مديريه مزهر   
 

# Works Description بيان االعمال 
الوحدة 

Unit  

الكمية 

QTY  

Bidder's 
Specifications 
(Please specify 

below) 
 التحديد الرجاء

  باألسفل

Unit Price 
(USD) 

All prices 
must include 
delivery cost 

and taxes 
سعر الوحدة 

لدوالر با
 األمريكي

Total Price 
(USD) 

All prices must 
include delivery 
cost and taxes 

لدوالر االجمالي با
 األمريكي

8.1 

Maintenance of internal water supply network for 
HF's bathroom: 
Implementation of maintenance work for the HF's 
bathroom water supply network to ensure the 
water reach all the bathroom components 
(washbasins, taps and shower) including all work 
needed to complete the item according to the 
engineer supervisor instructions. 

 -: الصحيالمرفق  مالمياه الداخلية لحما صيانة شبكة
لشبكه امدادات المياه داخل الحمام من  الصيانةتنفيذ اعمال 

، المغاسل)اجل ضمان وصول المياه الي كل اجزاء الحمام 

ند الب إلنجاز الالزمةشامل كل العمال (. والرشاشالحنفيات، 

اعمال التوصيل وازاله واعاده تركيب البالط حسب 

 المواصفات وتعليمات المهندس المشرف

L.S 1  

  

8.2 

Hand washing soap shelf + Liquid soap container: 
Supply and installation of hand washing soap shelf 
and liquid soap container (15*20 cm) to be installed 
above the washbasin high quality and good 
installation. The implementation works should be 
according to the field engineer supervisor 
instructions. the faucet's sample should be 
approved before the installation works. 

 :حافظه صابون سائل+ فوف لصابون غسل اليدينر
 تازةممتوريد وتركيب رفوف لصابون غسل اليدين نوعيه 

ما ( سم 15*20)حافظه صابون سائل + ستيل او سراميك 

 هوتثبيتفوق حوض المغسلة على الجدار  ممتازة وذلك هرك
بالمسامير مع مراعاة استخدام الدريل للتخريم والسعر يشمل 

البند بحسب المواصفات وتعليمات  إلنجاز مما يلزجميع 

 .المهندس المشرف

Unit 3  
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8.3 

Supply and installation of (40*50) cm washbasin's 
Trap (1.25) inch+ bathroom floor steel clean out: 
Supply and installation of high-quality trap (1.25 
inch) for washbasins (Arabian model) and bathroom 
floor steel clean out good quality. The price includes 
the plumbing works and removal the previous Trap 
and all the necessary installation accessories to 
complete the item According to the specifications 
and instructions of the supervisor engineer. 

هنش لمغسله  1.25توريد وتركيب هراب مغسلة يدوية 

 :صفايه مشن ارضي ستيل +سم (50*40)سراميك عربي 
( عربي)لمغسلة يدوية ( هنش 1.25)توريد وتركيب هراب 

توريد وتركيب صفايه مشن  وكذاكذو نوعية ممتازة 

ارضي ستيل نوعيه جيده والسعر يشمل إزالة الهراب 

اكة وجميع ملحقات التركيب الالزمة السابق واعمال السب

البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس  إلنجاز

 .المشرف

No 3  

  

8.4 

0.5-inch faucet tap for washbasin (40*50) cm: 
supply and installation of 0.5-inch faucet single-
hand good quality from approved company 
including works of removal the old faucet the 
implementation works should be according to the 
field engineer supervisor instructions. the tap's 
sample should be approved before the installation 
works. 

 :سم (50*40)هنش لمغسله عربي  0.5حنفيه خالط قطر 
هنش نوعيه  0.5مفرد قطر توريد وتركيب حنفيه خالط يد 

يجب  السابقة الحنفيةومن شركه معتمده مع ازاله  ممتازة

تنفيذ االعمال طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس الميداني 

  No 3 .التركيبقبل  العينةيجب اعتماد  .المشرف

  

8.5 

0.5-inch faucet tap including shower: 
Supply and installation of 0.5-inch faucet tap 
including shower, good quality, from approved 
company including works of removal the old faucet 
including all connection works needed to ensure no 
water leak. the implementation works should be 
according to the field engineer supervisor 
instructions. the faucet's sample should be 
approved before the installation works. 

مع الرشاش والماسورة "( 1/2)حنفي خالط ماء حديد 

 :ممتازةنوعية 
الجودة  عاليةنوعيه "( 1/2)رشاش توريد وتركيب خالط  

 متضمناازالة الخالط السابق ومن شركه معتمده  متضمنا

مع ضمان عدم  الالزمةكل اعمال التوصيل والتركيب 

يجب تنفيذ االعمال طبقا للمواصفات وتعليمات  .التسرب

 يب قبل الترك العينةيجب اعتماد  .المشرفالمهندس الميداني 

No 1  

  

8.6 

Steel Tap (0.5") inch: 
Supply and installation of bathroom tap with long 
body and wall's flange 0.5-inch-high quality from 
approved company. including all connection works 
needed to ensure no water leak. the 
implementation works should be according to the 
field engineer supervisor instructions. the item's 
samples should be approved before the installation 
works. 

 :هنش( 0.5)حنفي استيل قطر 
طويل مع  هنش بجسم 0.5توريد وتركيب حنفيه حمام قطر 

ومن شركه معتمده  الجودة عاليةفالنج جداري نوعيه 

مع ضمان  الالزمةكل اعمال التوصيل والتركيب  متضمنا

يجب تنفيذ االعمال طبقا للمواصفات  .التسربعدم 

 العينةيجب اعتماد  .المشرفيداني وتعليمات المهندس الم

 قبل التركيب 

No 1  
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8.7 

Hose sprinkler with steel valve 0.5 inch: 
Supply and installation of hose sprinkler high quality 
including steel valve 0.5 inch. Including all 
connection works needed to ensure no water leak. 
the implementation works should be according to 
the field engineer supervisor instructions. the item's 
samples should be approved before the installation 
works. 

 :هنش 0.5مع محبس استيل قطر ( رشاش)لي شطاف 
توريد وتركيب محبس مع لي شطاف للوضوء نوعيه  

. هنش 0.5قطر ( استيل)محبس حديد  متضمنا ممتازة
مع ضمان  الالزمةكل اعمال التوصيل والتركيب  متضمنا

يجب تنفيذ االعمال طبقا للمواصفات  .التسربعدم 

 العينةيجب اعتماد  .المشرفوتعليمات المهندس الميداني 

 قبل التركيب 

No 1  

  

8.8 

Siphon Arabian model: 
 Supplying and installing an Arabian siphon including 
remove the old one. This work consists removal the 
previous siphon. The price includes all works needed 
to complete the item According to the specifications 
and instructions of the supervisor engineer. 

 :سيفون عربي
ون اعمال ازاله السيف متضمناون عربي توريد وتركيب سيف 

كل ما يلزم للتشغيل مع مراعاة استخدام شريط  القديم وعمل

ابق السيفون الس يشمل إزالة للتسرب والسعرالتيب المانع 

البند بحسب تعليمات المهندس  إلنجاز مما يلزوجميع 

 .المشرف

No 1  

  

8.9 

Installation of washbasins. 
Reinstall the washbasin in its place good installation 
by using steel pipe 0.5 inch as base. The price 
includes all works needed to complete the item 
According to the specifications and instructions of 
the supervisor engineer. 

 :تثبيت مغسلة يدين
  استخدام مواسيرار بواسطة تثبيت مغسلة يدين على الجد

يشمل جميع االعمال  كقاعدة والسعرحديد هنش  0.5

البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس  إلنجاز الالزمة

 .المشرف
No 3  

  

Water network works  المياه شبكه أعمال  

8.10 

Plastic water tank with capacity 1.5 cubic meter 
with ACTED logo: 
Supply and installation of plastic water tank (1.5 M3) 
white color of Three layers High quality , including  
Float Valve, Water Level Control and valve 0.5 '' 
Excellent quality, and implementation of a circular 
concrete base 15cm thickness and building a row of 
solid concrete blocks around the tank (40 * 20 * 20 
cm), and coating outside by cement mortar , The 
price includes the plumbing works and all the 
necessary installation accessories to complete the 
item According to the specifications and instructions 
of the supervisor engineer 

كرسي  مكعب معمتر  1.5 سعةخزان بالستيكي علوي 

 :حماية ويرسم شعار المنظمة عليه
متر مكعب    1.5توريد وتركيب خزان مياه بالستيك سعة  

 ممتازة شاملثالث طبقات رأسي لون أبيض نوعية 

 ممتازةهنش نوعية  0.5الملحقات من عوامة ومحبس 

سم  15ائرية من الخرسانة العادية بسمك وتنفيذ قاعدة د

مقاس )وبناء رصة من البلك الخرساني الصم 

مع التالبيس من الخارج حول الخزان  (سم20*20*40

يشمل اعمال السباكة  االسمنتية والسعرباستخدام المونة 

البند بحسب  إلنجازوجميع ملحقات التركيب الالزمة 

 .المواصفات وتعليمات المهندس المشرف

No 1  
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8.11 

Electrical pump (dynamo) with iron box:  
Supply and installation of electrical pump (dynamo) 
with capacity 1 HP high quality from approved 
company. the pump should be installed inside iron 
protection box which should be installed on 
concrete base (50*40 cm) with thickness not less 
than 15 cm beside the HF and near the ground tank. 
supply and installation of the pumping pipes 15m 
length. plastic pipes 3/4-inch-high quality including 
all connection works from the ground tank to the 
pump and from the pump to the tank located on the 
HF's roof. including all connection work for the 
pumping pipes system and works needed to connect 
the pump by the HF electricity. 
the price including all works needed to achieve this 
work according to the specification and engineer 
supervisor instructions. 

 :مع صندوق حديد( دينمه) كهربائية مضخة
 1بقدره  2رقم ( دينمه) كهربائية مضخةتوريد وتركيب 
يجب تركيب  .معتمدهومن شركه  عاليةحصان جوده 

يتم تركيبه على قاعده  حمايةداخل صندوق  المضخة

 جوارسم  15ال تقل عن  بسماكة (سم 40*50) خرسانيه

 .االرضيالمبنى بالقرب من الخزان 
 .متر 15توريد وتركيب اعمال مواسير الرفع بطول 

شامل  الجودة عاليةهنش  3/4بقطر  بالستيكيةمواسير 

 وكذاك المضخةاعمال التوصيل من الخزان االرضي الى 

الى الخزان العلوي مع كل التوصيالت االزمه  المضخةمن 

لنظام الرفع بشكل متكامل متضمنا اعمال التوصيل 

 . المضخةالكهربائي من داخل المرفق الصحي الى 
البند بحسب  إلنجاز الالزمةالسعر يشمل كل االعمال 

 المواصفات وتعليمات المهندس المشرف  

Unit 1  

  

Rehabilitation of Doors and Windows والشبابيك االبواب تاهيل اعاده أعمال  

8.12 

QAMARYYEH (A type of mesh windows) 
(1.0*0.6) M:  
Supply and installation rectangular Qamariya good 
quality including the works for removal the old one 
with good installation. The price includes all works 
needed to complete the item According to the 
specifications and instructions of the supervisor 
engineer. 

 :متر( 0.60*1.00)مقاس قمريه 
توريد وتركيب قمريه مستطيلة الشكل نوعيه جيده مع  

زجاج تلوين ازالة القمرية السابقة تركيب جيد والسعر 

البند بحسب  إلنجاز الالزمةيشمل جميع االعمال 

  No 2 .المواصفات وتعليمات المهندس المشرف

  

8.13 

Maintenance for the Aluminum Doors: 
maintenance and fixing the internal Aluminum 
Doors of Health Unit, Four Doors of (2.0*1) m; The 
price includes changing the damaged (handles-lock, 
Hand-Lock and Hinge) if any, and all the necessary 
installation accessories to complete the item 
according to the specifications and instructions of 
the supervisor engineer   

صيانة وتثبيت أبواب الوحدة :صيانة أبواب األلمنيوم

والسعر  م (2.0×  1)ابواب بأبعاد  4الصحية الداخلية لعدد 

يشمل تغيير المغالق والمفصالت والكيلونات التالفة ان وجد 

البند بحسب  إلنجازوجميع ملحقات التركيب الالزمة 

  No 4 .المواصفات وتعليمات المهندس المشرف
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8.14 

Aluminum door for the HF's management room: 
Supply and installation (1.0*2.0) m Aluminum door 
for the HF's management door high quality with 
good installation on the room's walls and filling 
between the walls and door by using the silicon 
material the work includes remove the old door. The 
price includes all works needed to complete the 
item According to the specifications and instructions 
of the supervisor engineer. 

 .االدارةباب المنيوم لغرفة 
 ادبأبع ممتازةتوريد وتركيب باب ألمنيوم أبيض نوعيه 

لغرفه اداره المرفق الصحي، مع تثبيت جوانب ( 1*2)

وتعبئة الفواصل بماده السيلكون العمل  الباب بالجدران

والسعر يشمل جميع االعمال  .القديميشمل ازاله الباب 

البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس  إلنجاز الالزمة

 .المشرف

No 1  

  

8.15 

Maintenance works for Aluminum windows 
1.2*1.5 m including the below 
maintenance and fixing the Aluminum windows, 
supply and installation of handles-lock, and Hinge 
including all works needed to ensure the windows 
be rehabilitated. install Mosquito nets with 
Aluminum frames. 
. filling the gaps between the windows and wall by 
using silicon material to ensure no rainwater 
leaking. painting the window's protection nets  
supply and installation of windowpanes for 4 
windows including frames with dimension (1.0*0.5) 
m. The price includes all works needed to achieve 
the windows rehabilitation according to the 
engineer supervisor instructions 

 متضمنامتر  1.5* 1.2لنوافذ الومنيوم  الصيانةاعمال 

 :االتي
 تضمنام المغالق والمفصالتوتثبيت النوافذ وتغيير  صيانة

مع تركيب شبك نامس  النافذةكل االعمال اللزمه لصيانه 

 .مع البرواز( تل)
منع ل نالسيلكووالجدار بماده  النافذةتعبئه الفراغ بين . 

 تسرب مياه االمطار الى الداخل، طالء لشبك الحماية 
متر  (1.0*0.5) بأبعادتوريد وتركيب زجاج لدرفه واحده 

 .لعدد ثالث نوافذ مع البراويز االلمنيوم
البند بحسب  زإلنجا مما يلزوالسعر يشمل جميع  

 .المواصفات وتعليمات المهندس المشرف

No 6  

  

Painting Works الطالء أعمال  

8.16 

Waterproof Paint for the HF's management room 
surfaces and walls :  
Supplying and implementing a waterproof painting 
for walls and interior surfaces so that the base layer 
of polymer then two layers of white color, After the 
removal of the posters in the walls and remove the 
previous paint as well by using Emery Stone and fine 
sandpaper, All renovations are also carried out in 
the walls The price includes materials required with 
transportation, and all works needed to complete 
the item according to specifications and instructions 
of the supervisor engineer 

ألسطح والجدران لغرفه اداره المرفق دهان أملشن مائي ل

 : الصحي
توريد وتنفيذ دهان أملشن مائي للجدران واالسطح الداخلية 

أساس باليمر ووجهين ( طبقة)بحيث يتم عمل وجه 

أبيض عمل ممتاز وذلك بعد ازالة اللواصق التي ( طبقتان)

بالجدران وازالة الدهان السابق جيدا باستخدام صنفرة حجر 

وصنفرة ورق ناعم ويتم ايضا ترميم جميع التشرخات في 

تالبيس الجدران والسعر يشمل المواد والمصنعية والتكسير 

ب بحس إلنجاز البندواالعادة وجميع الملحقات الالزمة 

 .ات وتعليمات المهندس المشرفالمواصف

m2 16  
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8.17 

Oil paint for the HF's management room walls: 
 Supply and implementation of oil paint  for walls 
that the base layer of polymer then two layers of 
Putty and oil paint light cyan color , After removal 
the posters in the walls and the previous paint as 
well by using Emery Stone and fine sandpaper, All 
renovations are also carried out in the walls; The 
price includes materials required with 
transportation, and all necessary to complete the 
item according to specifications and instructions of 
the supervisor engineer 

مرفق لغرفه اداره ال واالسطحدهان زيتي للجدران 

 :الصحي
توريد وتنفيذ دهان زيتي للجدران بحيث يتم عمل وجه  

معجون ووجهين ( طبقتان)أساس باليمر ووجهين ( طبقة)

زيتي لون سماوي فاتح عمل ممتاز وذلك بعد ازالة 

اللواصق التي بالجدران وازالة الدهان السابق جيدا 

باستخدام صنفرة حجر وصنفرة ورق ناعم ويتم ايضا ترميم 

ع التشرخات في تالبيس الجدران والسعر يشمل المواد جمي

والمصنعية والتكسير واالعادة وجميع الملحقات الالزمة 

 ب المواصفات وتعليمات المهندس بحس إلنجاز البند

m2 58  

  

Electrical Works اكهربائيه أالعمال  

8.18 

Supply and installation of solar system Including 
the following: 
1. Supply and installation of 2 battery private solar 
gel deep cycle 100-amp high quality. 
2. Supply and installation of electric inverter 2000 
Watts system 24 Volt high quality. 
3. supply and installation of 4 solar panel energy 
200-Watt mono high quality. 
4. supply and installation of organizer charging not 
less than 30-amp high quality. 
5. Supply and installation a bases to carry the solar 
panels with high not less than 50 cm. 
The work includes all wires copper thickness 6 mm 
for connection to and from the panels, battery, 
Inverter and pump water where all the necessary to 
finish the work as engineer supervisor instructions. 

 : االتي متضمناتوريد وتركيب منظومة طاقة شمسية 
 بالطاقةأمبير خاصه  100بطاريات  2توريد وتركيب  - 1

 .درجة أولى نوعية ممتازةجل  الشمسية
وات نوعية ممتازة درجة  2000توريد وتركيب محول  - 2

 .24 فولت mpptأولى يحتوي على منظم داخلي 
وات  200 شمسية قدرة ألواح 4 وتركيب عددتوريد - 3

 .نوعية ممتازة درجة أولى مونوكرستال
 . امبير 30توريد وتركيب منظم تحكم بقدره ال تقل عن - 4
د حديدية لحمل األلواح وترتفع على توريد وتركيب قواع -5

 .سم 50سطح األرض بمسافة ال تقل عن 
مم  6نحاس سماكة  بأسالكوالعمل يشمل كافة التوصيالت 

من االلواح والبطارية والمحول ومضخة المياه وكل ما يلزم 

 العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف ءلإلنها

Unit 1  

  

8.19 

Electrical Works: Supply and installation of electrical 
keys including replace the keys, cans and lamps 
damaged, as 7 keys, Jack and jack and 8 lamps. to be 
distributed for all the HF rooms as needed according 
to the engineer supervisor instructions. 

 منامتض كهربائيةوتركيب مفاتيح توريد  :عمال الكهرباء

 مفاتيح 7عدد  التالفةاستبدال المفاتيح والعلب واللمبات 

لمبات موزعه على الغرف بحسب  8وفيش مع العلب و

 .  االحتياج وتعليمات المهندس المشرف
L.S 1  

  

8.20 
Implementation of medical waste incinerator including the below and according 

to the drawings and engineer supervisor. 
في االسفل وطبقا للرسومات وتعليمات المهندس  المذكورةتنفيذ محرقة نفايات طبية والعمل يشمل االعمال 

 المشرف
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8.21 
Excavation works in any type of soil according to the 
drawing's dimensions. 

انواع الترب بحسب  تنفيذ اعمال الحفر في اي نوع من

 .الرسوماتفي  الموضحةاالبعاد 
M3 3  

  

 8.22 

Building a stone seat 40cm width with finishing 
works where the cement mortar mixing ratio of 1: 4 
(cement: sand) with spraying twice daily for three 
days and item include all necessary works according 
to the quantities and specifications 

والتكحيل سم مع التدريز  40ب عرضبناء كرسي حجر 

 4:1بنسبة خلط  األسمنتية بالمونةيكون البناء  بحيث
مع الرش مرتين يوميا لمدة ثالثة ايام ( رمل :أسمنت)

  .والمواصفاتالبند جميع ما يلزم طبقاً للكميات  ويشمل
M3 4  

  

 8.23 

Building Brick walls 30cm width with finishing works 
where the cement mortar mixing ratio 1: 4 (cement: 
sand) with spraying twice daily for three days and 
item include all necessary works according to the 
quantities and specifications 

مع التدريز والتكحيل  سم 30مباني طوب احمر بعرض 

 بالمونةللجدران واالرضية والمدخنة بحيث يكون البناء 
مع الرش مرتين ( رمل :أسمنت) 4:1بنسبة خلط  األسمنتية

البند جميع ما يلزم طبقاً  ويشمليوميا لمدة ثالثة ايام 

  .والمواصفاتللكميات 

M2 27  

  

8.24  

Implementation of iron door thickness 2 mm (50 * 
50 cm) and work includes installation supports and 
lock with all that is needed to finish the work 

مم 2سم والواح حديد سماكة  50*50تنفيذ باب حديد 

  No 2 عملال ءلإلنهايشمل التثبيت والمغالق وكل ما يلزم  والعمل

  

 8.25 

Implementation of net metal cross rods metal 
diameter 20 mm so that distance between rods be 
no more than the spacing between rods for the 5 
cm, installs between the two rooms (entrance and 
exit). including all works needed to achieve the item 

مم  20طر تنفيذ شبك معدني متصالب من قضبان معدنية ق

سم، يثبت بين  5بحيث ال يزيد التباعد بين القضبان عن 

غرفة ادخال النفايات وغرفة اخراج المخلفات والعمل يشمل 

 العمل ءلإلنهاكل ما يلزم 
L.S 1  

  

 8.26 

Implementation of a gas pipeline inside the 
combustion chamber 1-meter length in parallel lines 
every 20 cm are connected with each other with the 
main pipeline to the outside, the work includes the 
implementation of the closing Valve outside, where 
all that is needed to finish the work as directed by 
the supervising engineer. 

متر وفي 1حتراق بطول تنفيذ انابيب غاز داخل غرفة اال

مع انبوب  بعضهاسم موصلة مع  20خطوط متوازية كل 

والعمل يشمل تنفيذ محبس اغالق في  للخارجرئيسي 

العمل وحسب توجيهات  ءلإلنهاالخارج وكل ما يلزم 

 المهندس المشرف
L.S 1  

  

 8.27 
Implementation of a metal cover 50*50 cm for the 
chimney slot allows the exit of smoke and prevents 
the entry of rain. 

لفتحة المدخنة يسمح  (سم50*50) تنفيذ غطاء معدني

  No 1 بخروج الدخان ويمنع دخول االمطار
  

Implementation of Bathroom حمام انشاء اعمال  

 8.28 
Excavation works in any type of soil according to the 
drawing's dimensions. 

تنفيذ اعمال الحفر في اي نوع من انواع الترب بحسب 

  m3 3 .الرسوماتفي  الموضحةاالبعاد 
  

 8.29 
Building a stone seat 40cm width with finishing 
works where the cement mortar mixing ratio of 1: 4 
(cement: sand) with spraying twice daily for three 

والتكحيل التدريز سم مع  40ب عرضبناء كرسي حجر 

  m3 2 4:1بنسبة خلط  األسمنتية بالمونةيكون البناء  بحيث
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days and item include all necessary works according 
to the quantities and specifications 

مع الرش مرتين يوميا لمدة ثالثة ايام ( رمل :أسمنت)

  .والمواصفاتالبند جميع ما يلزم طبقاً للكميات  ويشمل

 8.30 

Building Automatic Block 0.2 m width so that the 
construction of cement mortar mixing ratio of 1: 4 
(cement: sand) with spray twice daily for three days 
and item include all necessary works according to 
the quantities and specifications 

سم بحيث يكون  20عرضأوتوماتيك ب بناء جدران بلك 

مع ( رمل :أسمنت) 4:1بنسبة خلط  األسمنتية بالمونةالبناء 

لزم البند جميع ما ي ويشملالرش مرتين يوميا لمدة ثالثة ايام 

  .والمواصفاتطبقاً للكميات 
m2 15  

  

 8.31 

Implementation reinforcement concrete for beams 
and slab, by Portland Cement resistance of not less 
than 180 kg/cm2 proportions mixing (1: 2: 4) 
(Cement - sand - Gravel) and include spraying for 
two weeks twice daily.  includes irregular stones 
(solange) under the ground and all necessary in 
accordance with the drawings and specifications 
and guidance of the supervisor engineer. 

للجسور والسقف من االسمنت تنفيذ خرسانة مسلحة 

بنسب خلط  2سم/كجم 180البورتالندي بمقاومة ال تقل عن 

الرش لمدة  وتشمل( كري -رمل  -اسمنت ) (4 :2 :1)

وعمل طبقة كسر حجر بسماكة  يومياً،اسبوعين مرتين 

العمل  يلزم لإلنهاءتحت االرضية وكل ما 

 .المهندس المشرف وتوجيهاتوطبقاً للمواصفات 

m3 1  

  

 8.32 

Plastering the walls from inside and outside using 
Portland cement and includes splash core layer and 
the final layer mortar cement ratio of 1: 4 (Cement: 
Sand) with spray three times per day for 3 days each 
layer according to the quantities 

تلبيس الجدران من الداخل والخارج باستخدام األسمنت 

 ةوالطبق األساسية والطبقة الطرطشةويشمل  البورتالندي
 مع( أسمنت :رمل) 1:4بنسبة  األسمنتية بالمونة النهائية

ايام لكل طبقه  3اليوم الواحد لمدة  فيالرش ثالث مرات 

 طبقاً للكميات 

m2 25  

  

 8.33 
Supply and installation of aluminum door (1*2m) 
and window (1*1m) 

( متر 1*1) ونافذة الومنيوم (متر 2*1) توريد وتركيب باب
  عاليةجوده 

NO 1  
  

 8.34 

Supply and installation of a chair (Arabic) and work 
includes implementation of manhole in the earth 
and all that is needed to finish the work and connect 
with sewage 

توريد وتركيب كرسي حمام عربي والعمل يشمل تنفيذ مشن 

العمل والربط مع  ءلإلنهافي االرضية وكل ما يلزم 

  NO 1 المجاري

  

 8.35 
Implementation of ceramic tiles for floor and Walls 
to 2m in height 

 .م2والجدران بارتفاع  لألرضيةتنفيذ بالط سيراميك 
NO 15  

  

 8.36 

implementation of Manholes   60*60 centimeters by 
cement hollow block with plastering inside and out 
and paint cover metal work includes all the 
necessary to end the work as directed. 

سم بالبلك االسمنتي المجوف مع  60*60تنفيذ غرف تفتيش 

التلبيس من الداخل والخارج والدهان وغطاء معدني والعمل 

العمل وحسب توجيهات المهندس  ءلإلنهايشمل كل ما يلزم 

 المشرف

NO 1  
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8.37 

sign board: 
supplying and installing double steel board in the 
branch of road that go to well and painting 
intervention data and logos that to be read from 
both side; the price includes everything needed to 
complete this work; according to drawing, 
specifications and instructions of the supervising 
engineer. 

 :المنفذةدية تحمل اسم المشروع واالعمال لوحة حدي 
توريد وتركيب لوحة حديد مدبله تثبت بمكعبات خرسانية  

في مدخل الفرع المؤدي الى الموقع يكتب فيها أسم 

المشروع واسم وشعار المنظمة والممول وعام التنفيذ من 

 البند بحسب إلنجاز مما يلزالجهتين والسعر يشمل جميع 

 .ت وتعليمات المهندس المشرفالرسومات والمواصفا

No 1  

  

  Total price USD   
 

    
  

IN USD 8TOTAL PRICE OF LOT   

 
BIDDER’S COMMENTS/REMARKS / تعليقات ومالحظات المناقص  

1. ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

2. _________________________________________________________________________________________________________________________________________  

3. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
- End of Lot 8 – 
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Lot 9 – Qoa'ar Health Unit, Qoa’ar Uzla, Al Jabeen District, Raymah Governorate 

 

محافظه ريمة  –وحدة قعار الصحية ، عزله قعار ، مديريه الجبين   
 

# Works Description بيان االعمال 

الوحدة 

Unit  

الكمية 

QTY  

Bidder's 
Specifications 
(Please specify 

below) 
 التحديد الرجاء

  باألسفل

Unit Price 
(USD) 

All prices must 
include delivery 
cost and taxes 

سعر الوحدة 
 لدوالر األمريكيبا

Total Price 
(USD) 

All prices must 
include delivery 
cost and taxes 

لدوالر االجمالي با
 األمريكي

nrhhaaal bahrRtmthrhtaB اعمال اعاده تاهيل الحمامات 
9.1 Hand washing soap shelf + Liquid soap container: 

Supply and installation of hand washing soap shelf 
and liquid soap container (15*20 cm) to be 
installed above the washbasin high quality and 
good installation. The implementation works 
should be according to the field engineer 
supervisor instructions.  

 :حافظه صابون سائل+ رفوف لصابون غسل اليدين
 تازةممتوريد وتركيب رفوف لصابون غسل اليدين نوعيه 

ما ( سم 15*20)حافظه صابون سائل + ستيل او سراميك 

 هوتثبيتفوق حوض المغسلة على الجدار  ممتازة وذلك هرك

بالمسامير مع مراعاة استخدام الدريل للتخريم والسعر 

المواصفات  بالبند بحس إلنجاز مما يلزيشمل جميع 

 .وتعليمات المهندس المشرف

No 3    

9.2 Supply and installation of washbasin's Trap (1.25) 
inch: 
Supply and installation of high-quality trap (1.25 
inch) for washbasins (Arabian model); The price 
includes the plumbing works and removal the 
previous Trap and all the necessary installation 
accessories to complete the item According to the 
specifications and instructions of the supervisor 
engineer. 

 1.5راس هراب  متضمناهنش  1.25هراب مغسلة يدوية 
 :هنش

( عربي)لمغسلة يدوية ( هنش 1.25)توريد وتركيب هراب 
ذو نوعية ممتازة والسعر يشمل إزالة الهراب السابق 

 إلنجازواعمال السباكة وجميع ملحقات التركيب الالزمة 

 .المواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالبند بحس

No 5    

9.3 0.5-inch faucet tap: 
supply and installation of 0.5-inch faucet tap 
single-hand good quality from approved company 
including works of removal the old faucet the 
implementation works should be according to the 
field engineer supervisor instructions 

 :هنش 0.5حنفيه خالط قطر 
هنش نوعيه  0.5توريد وتركيب حنفيه خالط يد مفرد قطر 

يجب  السابقة الحنفيةومن شركه معتمده مع ازاله  ممتازة

تنفيذ االعمال طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس الميداني 

 .التركيبقبل  العينةيجب اعتماد  .المشرف

No 4    

9.4 Installation of (35*30) cm Arabic washbasins. 
Reinstall the washbasin in its place good 
installation by using steel pipe as base. The price 
includes all works needed to complete the item 

 تثبيت مغسلة يدين عربي بأبعاد )35*30( سم:
 استخدام مواسيرتثبيت مغسلة يدين على الجدار بواسطة 

 إلنجاز الالزمةيشمل جميع االعمال  كقاعدة والسعرحديد 

 البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

No 7    
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According to the specifications and instructions of 
the supervisor engineer. 

labrna liPhal bahrRtmthrhtaB  اعمال اعاده تاهيل شبكه الصرف الصحي 
9.5 Cleaning the sewage hole  (washing, drilling and 

removal of sediments): 
Cleaning 5 check hole (1*0.6*0.8) m including the 
below: 
Remove the deposit and waste  from the hole's 
walls and floor including removal the soil from the 
hole roof ( not more than 1 m3). 
supply and installation of (1.4*1.0)m with 10cm 
thickness concrete covers. 
.maintenance ( cleaning and connections)  the 
sewage network which connected between the 
hole and pit with 9 m length . 
.  clean the sewage network. 
 The price includes all works needed to complete 
the item According to the specifications and 
instructions of the supervisor engineer. 

 تنظيف غرفة تفتيش  )تصفية + غسيل + حفر (:
) غرف ابعاد الغرفة  5يتم التنظيف لغرف التفتيش عدد 

وذلك بإزالة الترسبات واالوساخ (   متر 0.8*0.60*1

لة التربة من امن جدران وأرضية مع الحفر وازوالمخلفات 

وتوريد  (متر مكعب 1عن  دال يزي)  فوق غرفة التفتيش

سم  10وسمك ( متر 1*1.4) بأبعادوتنفيذ اغطية خرسانية 

صيانة المواسير الموصلة بين الغرف + واعادة ترميمها 

متر مع ماسورة التهوية وفك اي انسداد فيها  ومن  9بطول

ماء ،مع التأكد من سريان وتصريف مياه ثم غسلها بال

المجاري الخارجة من مرافق الوحدة الصحية خالل الغرفة 

وفك اي انسداد بالشبكة  وصوال لغرفه ,بصورة سليمة ،

التفيش  مع  الحفر والردم واستبدال المواسير المكسرة ان 

وجدت باخري جديدة مع جميع المالحقات واعمال السباكة  

المواصفات  بالبند بحس إلنجاز مما يلزع والسعر يشمل جمي

 وتعليمات المهندس المشرف.

L.S 1    

nrhaa ltllmtaP naaeP  اعمال شبكه امدادات المياه 
9.6 Plastic water tank with capacity 1.5 cubic meter 

with ACTED logo: 
Supply and installation of plastic water tank (1.5 
M3) white color of Three layers High quality , 
including  Float Valve, Water Level Control and 
valve 0.5 inch Excellent quality, and 
implementation of a circular concrete base 15cm 
thickness and building a row of solid concrete 
blocks around the tank (40 * 20 * 20 cm) with 
height of 20 cm, and coating outside by cement 
mortar , the price including all works needed to 
achieve this work according to the specification 
and engineer supervisor instructions. 

خزان بالستيكي علوي سعه 1.5 متر مكعب  مع كرسي 

 حماية ويرسم شعار المنظمة عليه:
متر مكعب    1.5توريد وتركيب خزان مياه بالستيك سعة  

شامل   ممتازةثالث طبقات رأسي لون أبيض نوعية 

 ممتازةهنش نوعية  0.5الملحقات من عوامة ومحبس 

سم  15وتنفيذ قاعدة دائرية من الخرسانة العادية بسمك 

مقاس )وبناء رصة من البلك الخرساني الصم 

سم مع التالبيس من الخارج  20 بارتفاع (سم 20*20*40

حول الخزان باستخدام المونة االسمنتية  والسعر يشمل 

 إلنجازاعمال السباكة وجميع ملحقات التركيب الالزمة 

 البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

No 1    

9.7 Electrical pump (dynamo) with iron box:  
Supply and installation of electrical pump 
(dynamo) with capacity 1 HP high quality from 
recognized company. the pump should be installed 
inside iron protection box(40*30cm) which should 

 :مع صندوق حديد( دينمه) هربائيةك مضخة
بقدره  2رقم ( دينمه) كهربائية مضخةتوريد وتركيب 

يجب تركيب  .معتمدهومن شركه  عالية حصان جوده1

يتم تركيبه  (سم 30*40) حمايةداخل صندوق  المضخة

 15ال تقل عن  بسماكة (سم 40*50) على قاعده خرسانيه

Pc 1    
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be installed on concrete base (50*40 cm) with 
thickness not less than 15 cm beside the HF and 
near the ground tank. 
supply and installation of the pumping pipes 15m 
length. plastic pipes 3/4-inch-high quality including 
all connection works from the ground tank to the 
pump and from the pump to the tank located on 
the HF's roof. including all connection work for the 
pumping pipes system and works needed to 
connect the pump by the HF electricity. 
the price including all works needed to achieve this 
work according to the specification and engineer 
supervisor instructions. 

 .االرضيالمبنى بالقرب من الخزان  سم جوار
 .متر 15توريد وتركيب اعمال مواسير الرفع بطول 

شامل  الجودة عاليةهنش  3/4بقطر  بالستيكيةمواسير 

 وكذلك المضخةاعمال التوصيل من الخزان االرضي الى 

الى الخزان العلوي مع كل التوصيالت االزمه  المضخةمن 

لنظام الرفع بشكل متكامل متضمنا اعمال التوصيل 

 . المضخةالمرفق الصحي الى الكهربائي من داخل 
 بالبند بحس إلنجاز الالزمةالسعر يشمل كل االعمال 

 المواصفات وتعليمات المهندس المشرف  

naaa rBt ntBtabP bahrRtmthrhtaB  اعمال اعاده تاهيل االبواب والشبابيك 
9.8 Rehabilitation of main entrance door HF 

dimensions (2.7 * 2.8) m: 
Rehabilitation of iron door including re-install, fix 
the door by using the weld and install and replace 
the damages 4 hinges. cleaning and painting the 
door by using iron doors paint (blue). 
The price including all works needed to achieve the 
door rehabilitation according to the engineer 
supervisor instructions. 

للمرفق  الرئيسة الخارجية تأهيل البوابةاعمال اعاده 

 :متر( 2.80*702.) الصحي بأبعاد
اعاده تركيب  متضمنابوابه المدخل الرئيسي  تأهيلاعاده 

صالت واستبدال المف تركيب. اللحاموتثبيت الباب باستخدام 

 طالء خاص باستخداموصنفره الباب  تنظيف .4عدد  التالفة

ما يشمل جميع  والسعر. (ازرق يفضل) الحديدية باألبواب

المواصفات وتعليمات المهندس  بالبند بحس إلنجاز ميلز

 المشرف

No 1    

9.9 Maintenance of inside wooden door (1.0*2.0 m): 
The maintenance works will include installation of 
handles-lock, Hand-Locks (the hinges installation 
will be as needed). painting the door by wooden 
paint. The price including all works needed to 
achieve the windows rehabilitation according to 
the engineer supervisor instructions 

 صيانة باب خشب بأبعاد )1.00* 2.00 متر(:
تشمل تغيير مغالق، الكيلونات واعادة تثبيت  الصيانةاعمال 

مع عمل ( لزم بحسب الحاجة إذاوتغيير المفصالت )الباب 

 طالء خشبي 
المواصفات  بالبند بحس إلنجاز مما يلزوالسعر يشمل جميع 

 وتعليمات المهندس المشرف.

No 4    

9.10 Maintenance works for Aluminum windows 
1.3*1.4 m including the below 
maintenance and fixing the Aluminum windows, 
supply and installation of 12 handles-lock, and 
Hinge as needed (not more than 12 hinges) 
including all works needed to ensure the windows 
be rehabilitated. install Mosquito nets with 
Aluminum frames for 6 windows. 

اعمال الصيانة لنوافذ الومنيوم 1.3* 1.4 متر متضمنا 

 االتي:
 12عدد التالفةوتثبيت النوافذ وتغيير المغالق اليد  صيانة

ال ) المفصالت حسب االحتياج نوافذ وتغييرمغلقه لست 

كل االعمال اللزمه لصيانه  متضمنا (مفصله 12عن  دتزي

.نوافذ 6مع البرواز لعدد ( تل)مع تركيب شبك نامس  النافذة  
لمنع  نالسيلكووالجدار بماده  النافذةتعبئه الفراغ بين . 

ة تسرب مياه االمطار الى الداخل، طالء لشبك الحماي  

No 6    
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filling the gaps between the windows and wall by 
using silicon material to ensure no rainwater 
leaking. painting the window's protection nets  
The price including all works needed to achieve the 
windows rehabilitation according to the engineer 
supervisor instructions. 

 بالبند بحس إلنجاز مما يلزوالسعر يشمل جميع  

 المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

srtBhtBn naaeP اعمال الطالء 
9.11  Waterproof Paint for surfaces and walls:  

Supplying and implementing a waterproof painting 
for walls and interior surfaces so that the base 
layer of polymer then two layers of white color, 
After the removal of the posters in the walls and 
remove the previous paint as well by using Emery 
Stone and fine sandpaper, All renovations are also 
carried out in the walls The price includes materials 
required and all necessary to complete the item 
according to specifications and instructions of the 
supervisor engineer 

 دهان أملشن مائي لألسطح والجدران: 
توريد وتنفيذ دهان أملشن مائي للجدران واالسطح الداخلية 

أساس باليمر ووجهين ( طبقة)بحيث يتم عمل وجه 

أبيض عمل ممتاز وذلك بعد ازالة اللواصق التي ( طبقتان)

بالجدران وازالة الدهان السابق جيدا باستخدام صنفرة حجر 

وصنفرة ورق ناعم ويتم ايضا ترميم جميع التشرخات في 

تالبيس الجدران والسعر يشمل المواد والمصنعية والتكسير 

 بالبند بحس إلنجازمة واالعادة وجميع الملحقات الالز

 المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

m2 71    

9.12 Oil paint for walls: 
Supply and implementation of oil paint  for walls 
that the base layer of polymer then two layers of 
Putty and oil paint light cyan color , After removal 
the posters in the walls and the previous paint as 
well by using Emery Stone and fine sandpaper, All 
renovations are also carried out in the walls; The 
price includes labor wages and materials required 
with transportation, and all necessary to complete 
the item according to specifications and 
instructions of the supervisor engineer 

توريد وتنفيذ دهان زيتي للجدران  :للجدراندهان زيتي 

أساس باليمر ووجهين ( طبقة)بحيث يتم عمل وجه 

معجون ووجهين زيتي لون سماوي فاتح عمل ( طبقتان)

ممتاز وذلك بعد ازالة اللواصق التي بالجدران وازالة 

الدهان السابق جيدا باستخدام صنفرة حجر وصنفرة ورق 

ناعم ويتم ايضا ترميم جميع التشرخات في تالبيس الجدران 

والسعر يشمل المواد والمصنعية والتكسير واالعادة وجميع 

 المواصفات وتعليمات بالبند بحس إلنجازمة الملحقات الالز

 المهندس 

m2 60    

Ground tank rehabilitation   اعمال اعاده تاهيل الخزان االرضي 
9.13 Epoxy plating for the tank interior walls: 

Three layers painting for the interior walls and 
floor by epoxy to avoid the water leaking according 
to the drawing and the engineer supervisor 
instructions. 

 دهان جدران الخزان:
دهان جدران الخزان من الداخل بمادة  :المربعبالمتر 

ايبوكسية عازلة مانعة لتسرب المياه ثالثة أوجه وبحسب 

 تعليمات المهندس المشرف.

m2 47    

9.14 Cast iron cover for roof.  
Supply and installation of a cover cast iron 70*70 
cm. Includes all accessories and all required 

 توريد غطاء من الحديد لفتحة السقف للخزان: 
 (0.7*0.7)توريد وتركيب غطاء محكم من الحديد المقوى 

No 1    
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(Hinges and locks) to implement the item, 
according to specifications and instructions of the 
engineer. 

وذلك بحسب  ما يلزم،يشمل جميع الملحقات وكل  م والسعر

 المواصفات وتعليمات المهندس المشرف

smathattrm naaeP االعمال الكهربائيه 
9.15 Supply and installation of solar system Including 

the following: 
1. Supply and installation of 2 battery private solar 
gel deep cycle 100-amp high quality. 
2. Supply and installation of electric inverter 2000 
Watts system 24 Volt high quality. 
3. supply and installation of 4 solar panel energy 
200-Watt mono high quality. 
4. supply and installation of organizer charging not 
less than 30-amp high quality. 
5. Supply and installation a bases to carry the solar 
panels with high not less than 50 cm. 
The work includes all wires copper thickness 6 mm 
for connections to and from the panels, battery, 
Inverter and pump water where all the necessary 
to finish the work as engineer supervisor 
instructions. 

 توريد وتركيب منظومة طاقة شمسية متضمنا االتي: 
 بالطاقةأمبير خاصه  100بطاريات  2توريد وتركيب  - 1

.درجة أولى نوعية ممتازةجل  الشمسية  
وات نوعية ممتازة درجة  2000توريد وتركيب محول  - 2

mpptأولى يحتوي على منظم داخلي  .24 فولت   
وات  200 شمسية قدرة ألواح 4 وتركيب عددتوريد - 3

.نوعية ممتازة درجة أولى مونوكرستال  
. امبير 30توريد وتركيب منظم تحكم بقدره ال تقل عن - 4  
توريد وتركيب قواعد حديدية لحمل األلواح وترتفع على  -5

.سم 50سطح األرض بمسافة ال تقل عن   
مم  6س سماكة نحا بأسالكوالعمل يشمل كافة التوصيالت 

من االلواح والبطارية والمحول ومضخة المياه وكل ما يلزم 

 لإلنهاء العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف

Unit 1    

9.16  Supply and installation of electrical keys including 
replace the keys, cans and lamps damaged, as 6 
keys, Jack and jack and 6 internal lamps 3 external 
including all connection works needed by using 
1.5mm wire with length 12 m, the wire should be 
covered by plastic pipes and installed on the HF's 
walls. the internal works will be distributed for all 
HF rooms as needed according to the engineer 
supervisor instructions. 

 اعمال الكهرباء:
استبدال المفاتيح  متضمنا كهربائيةتوريد وتركيب مفاتيح  

 6مفاتيح وفيش مع العلب ، 6عدد  التالفةوالعلب واللمبات 
خارجيه امام مدخل المرفق الصحي مع  3لمبات داخليه و

ال مم بطول  1.5مقطع  المعزولة باألسالكيدات اعمال التمد

 بالستيكيةمتر مع تلبيس االسالك بمواسير  12عن  ليق

موزعه    الداخليةاالعمال . الخارجيةوتثبيتها بالجدران 

 على الغرف بحسب االحتياج وتعليمات المهندس المشرف. 

L.S 1    

9.17  Excavation works 
implementation of excavation works in any type of 
soils (rock, sand, clay) with dimensions of (9.0 * 
0.90 * 1.0) m, including the removal of waste and 
filling beside the wall 

 اعمال الحفر الترابي لألساس:
حفر في أي نوع من أنواع التربة : بالمتر المكعب

ويشمل حفر ...( ، هش تربة رملية أو طينية، صخري)

مع ( متر 1.0* 0.90* 9.0) بأبعاداالساس لجدار الحماية 

رفع المخلفات وردمها خلف جدار الحماية وحسب 

 توجيهات المهندس المشرف 

m3 8    

9.18 Building works for the protection wall behind the 
HFs: 

 اعمال المباني لجدار الحماية خلف المرفق الصحي:
مع المونة االسمنتية وذلك  وجهتوريد وتنفيذ مباني حجر 

m3 20    
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supplying and implementing masonry exterior 
faces of walls by using normal mortar with 
trimmed stones (mortar mixture consists Portland 
cement and with sand from crusher) and the 
mixture rate as {1;3} the wall dimensions (9*0.7*3 
m). the price includes everything needed to 
complete this work; according to drawing, 
specifications and instructions of the supervising 
engineer. 

باستخدام االسمنت البورتالندي ونيس كسارة بنسبة خلط 

مع مراعاة ان تكون ( متر 3*0.7*9)ابعاد الجدار ( 3:1)

مع ( سم30ارتفاع الصف )االحجار مسبلة مربوعة 

 مما يلزالتزغين والتدريز والتكحيل والسعر يشمل جميع 
الرسومات والمواصفات وتعليمات  بالبند بحس إلنجاز

 المهندس المشرف

Implementation of medical waste incinerator including the below and according to the 
drawings and engineer supervisor. 

 في االسفل وطبقا للرسومات وتعليمات المهندس المشرف المذكورةتنفيذ محرقة نفايات طبية والعمل يشمل االعمال 

9.19 Excavation works in any type of soil according to 
the drawing's dimensions. 

تنفيذ اعمال الحفر في اي نوع من انواع الترب بحسب 

 االبعاد الموضحة في الرسومات.
M3 3 

   

9.20 Building a stone seat 40cm width with finishing 
works where the cement mortar mixing ratio of 1: 
4 (cement: sand) with spraying twice daily for 
three days and item include all necessary works 
according to the quantities and specifications 

والتكحيل سم مع التدريز  04ب عرضبناء كرسي حجر 
 4:1بنسبة خلط  األسمنتية بالمونةيكون البناء  بحيث

رمل( مع الرش مرتين يوميا لمدة ثالثة ايام  أسمنت:)
 ويشمل البند جميع ما يلزم طبقاً للكميات والمواصفات. 

M3 4 

   

9.21 Building Brick walls 30cm width with finishing 
works where the cement mortar mixing ratio 1: 4 
(cement: sand) with spraying twice daily for three 
days and item include all necessary works 
according to the quantities and specifications 

مع التدريز والتكحيل  سم 30مباني طوب احمر بعرض 
 بالمونةللجدران واالرضية والمدخنة بحيث يكون البناء 

رمل( مع الرش  أسمنت:) 4:1بنسبة خلط  األسمنتية
البند جميع ما يلزم طبقاً  ويشملمرتين يوميا لمدة ثالثة ايام 

 للكميات والمواصفات. 

M2 27 

   

9.22 Implementation of iron door thickness 2 mm (50 * 
50 cm) and work includes installation supports and 
lock with all that is needed to finish the work 

مم 2سم والواح حديد سماكة  50*50تنفيذ باب حديد 
 No 2 والعمل يشمل التثبيت والمغالق وكل ما يلزم لإلنهاء العمل

   

9.23 

Implementation of net metal cross rods metal 
diameter 20 mm so that distance between rods be 
no more than the spacing between rods for the 5 
cm, installs between the two rooms (entrance and 
exit). including all works needed to achieve the 
item 

مم  20تنفيذ شبك معدني متصالب من قضبان معدنية قطر 
سم، يثبت بين  5بحيث ال يزيد التباعد بين القضبان عن 

غرفة ادخال النفايات وغرفة اخراج المخلفات والعمل 
 L.S 1 يشمل كل ما يلزم لإلنهاء العمل

   

9.24 

Implementation of a gas pipeline inside the 
combustion chamber 1-meter length in parallel 
lines every 20 cm are connected with each other 
with the main pipeline to the outside, the work 
includes the implementation of the closing Valve 

متر وفي 1تنفيذ انابيب غاز داخل غرفة االحتراق بطول 
مع انبوب  بعضهاسم موصلة مع  20خطوط متوازية كل 

والعمل يشمل تنفيذ محبس اغالق في  للخارجرئيسي 
هات العمل وحسب توجي ءلإلنهاالخارج وكل ما يلزم 

 المهندس المشرف

L.S 1 
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outside, where all that is needed to finish the work 
as directed by the supervising engineer. 

9.25 

Implementation of a metal cover(50*50cm) for the 
chimney slot allows the exit of smoke and prevents 
the entry of rain. 

لفتحة المدخنة يسمح  سم(50*50)تنفيذ غطاء معدني
 No 1 بخروج الدخان ويمنع دخول االمطار

   

9.26 

sign board: 
supplying and installing double steel board in the 
branch of road that go to well and painting 
intervention data and logos that to be read from 
both side; the price includes everything needed to 
complete this work; according to drawing, 
specifications and instructions of the supervising 
engineer. 

  لوحة حديدية تحمل اسم المشروع واالعمال المنفذة:
توريد وتركيب لوحة حديد مدبله تثبت بمكعبات خرسانية  

في مدخل الفرع المؤدي الى الموقع يكتب فيها أسم 

المشروع واسم وشعار المنظمة والممول وعام التنفيذ من 

 بالبند بحس إلنجاز مما يلزالجهتين والسعر يشمل جميع 

 الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

Pc 1 

   

IN USD 9TOTAL PRICE OF LOT   

 
BIDDER’S COMMENTS/REMARKS / تعليقات ومالحظات المناقص  

1. ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

2. _________________________________________________________________________________________________________________________________________  

3. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
- End of Lot 9 – 
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Lot 10 – Bani Aa’sar Health Center, Bani Aa’sar Uzla, Bilad Ata’am District, Raymah Governorate 

 

محافظه ريمة –مركز بني اعسر الصحي ، عزله بني اعسر ، مديريه بالد الطعام   
 

# Works Description بيان االعمال 
الوحدة 

Unit  

الكمية 

QTY  

Bidder's 
Specifications 
(Please specify 

below) 
  باألسفل التحديد الرجاء

Unit Price (USD) 
All prices must 
include delivery 
cost and taxes 

لدوالر سعر الوحدة با
 األمريكي

Total Price (USD) 
All prices must 
include delivery 
cost and taxes 

لدوالر االجمالي با
 األمريكي

10.1 

Electrical pump (dynamo) with iron box:  
Supply and installation of electrical pump (dynamo) 
No. 2 with capacity 1.0 HP and productivity 40L/ 
minute high quality from approved company. the 
pump should be installed inside iron protection box 
which should be installed on concrete base with 
thickness not less than 15 cm beside the HF and 
near the ground tank. 
supply and installation of the pumping pipes 15m 
length. plastic pipes 3/4-inch, high quality including 
all connection works from the ground tank to the 
pump and from the pump to the tank located on 
the HF's roof. including all connection work for the 
pumping pipes system and works needed to 
connect the pump by the HF electricity. 
the price including all works needed to achieve this 
work according to the specification and engineer 
supervisor instructions. 

 :مع صندوق حديد( دينمه) كهربائية مضخة
 1.0بقدره  2رقم ( دينمه) كهربائية مضخةتوريد وتركيب 
 عاليةدقيقة جوده / لتر  40انتاجية ضخ  حصان وأقصى

داخل صندوق  المضخةيجب تركيب  .معتمدهومن شركه 

 15 ال تقل عن بسماكةيتم تركيبه على قاعده خرسانيه  حماية
 .االرضيالمبنى بالقرب من الخزان  سم جوار

مواسير  .متر 15توريد وتركيب اعمال مواسير الرفع بطول 

شامل اعمال  الجودة عاليةهنش  3/4بقطر  بالستيكية

من  وكذلك المضخةالخزان االرضي الى التوصيل من 

الى الخزان العلوي مع كل التوصيالت االزمه  المضخة

لنظام الرفع بشكل متكامل متضمنا اعمال التوصيل 

 . المضخةالكهربائي من داخل المرفق الصحي الى 
 بالبند بحس إلنجاز الالزمةالسعر يشمل كل االعمال 

 المواصفات وتعليمات المهندس المشرف

L.S 1    

10.2 

Plastic water tank with capacity 2.0 cubic meter 
with ACTED logo: 
Supply and installation of plastic water tank ( 2.0 
M3) white color of Three layers High quality , 
including  Float Valve, Water Level Control and 
valve 3/4 inch  Excellent quality, and 
implementation of a circular concrete base 15cm 
thickness and building a row of solid concrete 
blocks around the tank (40 * 20 * 20 cm) with 
height of 20 cm, and coating outside by cement 

متر مكعب  مع كرسي  2.0خزان بالستيكي علوي سعه 

 :حماية ويرسم شعار المنظمة عليه
متر مكعب    2.0توريد وتركيب خزان مياه بالستيك سعة  

شامل   ممتازةثالث طبقات رأسي لون أبيض نوعية 

وتنفيذ  ممتازةهنش نوعية  3/4الملحقات من عوامة ومحبس 

سم وبناء رصة  15قاعدة دائرية من الخرسانة العادية بسمك 

 بارتفاع( سم 20*20*40مقاس )من البلك الخرساني الصم 
سم مع التالبيس من الخارج حول الخزان باستخدام  20

المونة االسمنتية  والسعر يشمل اعمال السباكة وجميع 

No 1    
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mortar , The price includes the plumbing works and 
all the necessary installation accessories to 
complete the item According to the specifications 
and instructions of the supervisor engineer 

 صفاتالموا بالبند بحس إلنجازملحقات التركيب الالزمة 

 .وتعليمات المهندس المشرف

10.3 

Maintenance of internal water supply network for 
HF's bathroom: 
Implementation of maintenance work for the HF's 
bathroom water supply network to ensure the 
water reach all the bathroom components 
(washbasins, Taps and shower) including all work 
needed to complete the item according to the 
engineer supervisor instructions. 

 -: الصحيالمرفق  مالمياه الداخلية لحما صيانة شبكة
لشبكه امدادات المياه داخل الحمام من  الصيانةتنفيذ اعمال 

، المغاسل)اجل ضمان وصول المياه الي كل اجزاء الحمام 

د البن إلنجاز الالزمةشامل كل العمال (. الحنفيات، والرشاش

التوصيل وازاله واعاده تركيب البالط حسب  عمال

 المواصفات وتعليمات المهندس المشرف

L.S 1    

10.4 

Plastic pipes 3 inch: 
Supply and installing plastic pipes 3-inch-high 
quality for collecting the water from the roof of the 
HF to the ground tank including all connection 
works with good fixing the pipes at the HF's walls 
and slopes; The price includes all the necessary 
installation accessories to complete the item 
according to the specifications and instructions of 
the supervisor engineer 

 مواسير بالستيك 3 هنش:
 ممتازةهنش نوعيه  3توريد وتركيب مواسير بالستيك قطر 

لتجميع مياه االمطار من سقف الوحدة الصحية الي الخزان 

 جيدا،السفلي مع مراعاة ميول وتثبيت المواسير على الجدار 

البند طبقا للمواصفات  ءلإلنها مما يلزوالسعر يشمل كل 

 وتعليمات المهندس المشرف 
M.L 22    

Implementation of medical waste incinerator including the below and according to the 
drawings and engineer supervisor. 

 تنفيذ محرقة نفايات طبية والعمل يشمل االعمال المذكورة في االسفل وطبقا للرسومات وتعليمات المهندس المشرف

10.5 
Excavation works in any type of soil according to the 
drawing's dimensions. 

تنفيذ اعمال الحفر في اي نوع من انواع الترب بحسب 

 االبعاد الموضحة في الرسومات.
M3 3    

10.6 

Building a stone seat 40cm width with finishing 
works where the cement mortar mixing ratio of 1: 4 
(cement: sand) with spraying twice daily for three 
days and item include all necessary works according 
to the quantities and specifications 

والتكحيل سم مع التدريز  40ب عرضبناء كرسي حجر 

 4:1بنسبة خلط  األسمنتية بالمونةيكون البناء  بحيث
 ويشملمع الرش مرتين يوميا لمدة ثالثة ايام ( رمل :أسمنت)

  .والمواصفاتالبند جميع ما يلزم طبقاً للكميات 
M3 4    

10.7 

Building Brick walls 30cm width with finishing works 
where the cement mortar mixing ratio 1: 4 (cement: 
sand) with spraying twice daily for three days and 
item include all necessary works according to the 
quantities and specifications 

مع التدريز والتكحيل  سم 30مباني طوب احمر بعرض 

 بالمونةللجدران واالرضية والمدخنة بحيث يكون البناء 
مع الرش مرتين ( رمل :أسمنت) 4:1بنسبة خلط  األسمنتية

 البند جميع ما يلزم طبقاً للكميات ويشمليوميا لمدة ثالثة ايام 

  .والمواصفات

M2 27    

10.8 
Implementation of iron door thickness 2 mm (50 * 
50 cm) and work includes installation supports and 
lock with all that is needed to finish the work 

 مم والعمل2سم والواح حديد سماكة  50*50تنفيذ باب حديد 

    No 2 يشمل التثبيت والمغالق وكل ما يلزم لإلنهاء العمل
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10.9 

Implementation of net metal cross rods metal 
diameter 20 mm so that distance between rods be 
no more than the spacing between rods for the 5 
cm, installs between the two rooms (entrance and 
exit). including all works needed to achieve the item 

مم  20تنفيذ شبك معدني متصالب من قضبان معدنية قطر 

سم، يثبت بين  5بحيث ال يزيد التباعد بين القضبان عن 

غرفة ادخال النفايات وغرفة اخراج المخلفات والعمل يشمل 

 كل ما يلزم لإلنهاء العمل
L.S 1    

10.10 

Implementation of a gas pipeline inside the 
combustion chamber 1-meter length in parallel 
lines every 20 cm are connected with each other 
with the main pipeline to the outside, the work 
includes the implementation of the closing Valve 
outside, where all that is needed to finish the work 
as directed by the supervising engineer. 

متر وفي 1تنفيذ انابيب غاز داخل غرفة االحتراق بطول 

مع انبوب  بعضهاسم موصلة مع  20خطوط متوازية كل 

والعمل يشمل تنفيذ محبس اغالق في الخارج  للخارجرئيسي 

وكل ما يلزم لإلنهاء العمل وحسب توجيهات المهندس 

 المشرف
L.S 1    

10.11 
Implementation of a metal cover(50*50cm) for the 
chimney slot allows the exit of smoke and prevents 
the entry of rain. 

لفتحة المدخنة يسمح  (سم 50*50) تنفيذ غطاء معدني

    No 1 بخروج الدخان ويمنع دخول االمطار

10.12 

The supply and installation of solar system Including 
the following: 
1. Supply and installation of 2 battery private solar 
gel deep cycle 100-amp high quality. 
2. Supply and installation of electric inverter 2000 
Watts system 24 Volt high quality. 
3. supply and installation of 4 solar panel energy 
200-Watt mono high quality. 
4. supply and installation of organizer charging not 
less than 30-amp high quality. 
5. Supply and installation a bases to carry the solar 
panels with high not less than 50 cm. 
The work includes all wires copper thickness 6 mm 
for connections to and from the panels, battery, 
Inverter and pump water where all the necessary to 
finish the work as engineer supervisor instructions. 

 توريد وتركيب منظومة طاقة شمسية متضمنا االتي: 
 بالطاقةأمبير خاصه  100بطاريات  2توريد وتركيب  - 1

.درجة أولى نوعية ممتازةجل  الشمسية  
وات نوعية ممتازة درجة  2000توريد وتركيب محول  - 2

mpptأولى يحتوي على منظم داخلي  .24 فولت   
وات  200 شمسية قدرة ألواح 4 وتركيب عددتوريد - 3

.نوعية ممتازة درجة أولى مونوكرستال  
. امبير 30توريد وتركيب منظم تحكم بقدره ال تقل عن - 4  
ل األلواح وترتفع على توريد وتركيب قواعد حديدية لحم -5

.سم 50ال تقل عن  الصحية بمسافةسطح الوحدة   
مم  6نحاس سماكة  بأسالكوالعمل يشمل كافة التوصيالت 

من االلواح والبطارية والمحول ومضخة المياه وكل ما يلزم 

 لإلنهاء العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف

L.S 1    

10.13 

sign board: 
supplying and installing double steel board in the 
branch of road that go to well and painting 
intervention data and logos that to be read from 
both side; the price includes everything needed to 
complete this work; according to drawing, 

  لوحة حديدية تحمل اسم المشروع واالعمال المنفذة:
توريد وتركيب لوحة حديد مدبله تثبت بمكعبات خرسانية في  

مدخل الفرع المؤدي الى الموقع يكتب فيها أسم المشروع 

واسم وشعار المنظمة والممول وعام التنفيذ من الجهتين 

الرسومات  بالبند بحس إلنجاز مما يلزوالسعر يشمل جميع 

 والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

No 1    
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specifications and instructions of the supervising 
engineer. 

IN USD 10TOTAL PRICE OF LOT   

 
 
BIDDER’S COMMENTS/REMARKS / تعليقات ومالحظات المناقص  

1. ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

2. _________________________________________________________________________________________________________________________________________  

3. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
- End of Lot 10 – 

Lot 11 – Haqeebah Health Unit, Maswar Uzla, Mazhar District, Raymah Governorate 

 

محافظه ريمه  –وحدة حقيبه الصحيه ، عزله مسور ، مديريه مزهر   
 

# Works Description بيان االعمال 
الوحدة 

Unit  

الكمية 

QTY  

Bidder's 
Specifications 
(Please specify 

below) 
  باألسفل التحديد الرجاء

Unit Price (USD) 
All prices must 
include delivery 
cost and taxes 

لدوالر سعر الوحدة با
 األمريكي

Total Price (USD) 
All prices must 
include delivery 
cost and taxes 

لدوالر االجمالي با
 األمريكي

11.1 

Hand washing soap shelf + Liquid soap container: 
Supply and installation of hand washing soap shelf 
and liquid soap container (15*20 cm) to be installed 
above the washbasin high quality and good 
installation. The implementation works should be 
according to the field engineer supervisor 
instructions.  

 :حافظه صابون سائل+ رفوف لصابون غسل اليدين
 ازةممتتوريد وتركيب رفوف لصابون غسل اليدين نوعيه 

ما  (سم 15*20)حافظه صابون سائل + ستيل او سراميك 

 وتثبيتهفوق حوض المغسلة على الجدار  ممتازة وذلك هرك

بالمسامير مع مراعاة استخدام الدريل للتخريم والسعر يشمل 

ب المواصفات وتعليمات بحس إلنجاز البند مما يلزجميع 

 .المهندس المشرف

    1 عدد 

11.2 
Supply and installation of washbasin's Trap (1.25) 
inch: 
Supply and installation of high-quality trap (1.25 

 1.5راس هراب  متضمناهنش  1.25هراب مغسلة يدوية 
 :هنش

( عربي)لمغسلة يدوية ( هنش 1.25)توريد وتركيب هراب 
    3 عدد 
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inch) for washbasins (Arabian model); The price 
includes the plumbing works and removal the 
previous Trap and all the necessary installation 
accessories to complete the item According to the 
specifications and instructions of the supervisor 
engineer. 

ذو نوعية ممتازة والسعر يشمل إزالة الهراب السابق واعمال 

ب حسب إلنجاز البندالسباكة وجميع ملحقات التركيب الالزمة 

 .المواصفات وتعليمات المهندس المشرف

11.3 

Siphon Arabian model: 
 Supplying and installing an Arabian siphon 
including remove the old one. This work consists 
removal the previous siphon. The price includes all 
works needed to complete the item According to 
the specifications and instructions of the supervisor 
engineer. 

 :سيفون عربي
ون له السيفاعمال ازا متضمناتوريد وتركيب سيفون عربي  

كل ما يلزم للتشغيل مع مراعاة استخدام شريط  القديم وعمل

ق السيفون الساب يشمل إزالة للتسرب والسعرالتيب المانع 

ب تعليمات المهندس بحس إلنجاز البند مما يلزوجميع 

 .المشرف

    1 عدد 

11.4 

Plastic water tank with capacity 1.0 cubic meter 
with ACTED logo: 
Supply and installation of plastic water tank ( 1.0 
M3) white color of Three layers High quality , 
including  Float Valve, Water Level Control and 
valve 3/4 inch  Excellent quality, and 
implementation of a circular concrete base 15cm 
thickness and building a row of solid concrete 
blocks around the tank (40 * 20 * 20 cm) with 
height of 20 cm, and coating outside by cement 
mortar , The price includes the plumbing works and 
all the necessary installation accessories to 
complete the item According to the specifications 
and instructions of the supervisor engineer 

خزان بالستيكي علوي سعه 1.0 متر مكعب  مع كرسي 

 حماية ويرسم شعار المنظمة عليه:
متر مكعب    1.0توريد وتركيب خزان مياه بالستيك سعة  

شامل   ممتازةثالث طبقات رأسي لون أبيض نوعية 

وتنفيذ  ممتازةنوعية هنش  3/4الملحقات من عوامة ومحبس 

سم وبناء رصة  15قاعدة دائرية من الخرسانة العادية بسمك 

 بارتفاع( سم 20*20*40مقاس )من البلك الخرساني الصم 
سم مع التالبيس من الخارج حول الخزان باستخدام  20

المونة االسمنتية  والسعر يشمل اعمال السباكة وجميع 

ب المواصفات بحس دإلنجاز البنملحقات التركيب الالزمة 

 وتعليمات المهندس المشرف.

L.S  1    

11.5 

Plastic water tank with capacity 3.0 cubic meter 
with ACTED logo: 
Supply and installation of 3000-liter plastic water 
tank (3 m3) white color and Three layers High 
quality, including accessories of buoy and valve 0.5-
inch Excellent quality, and placed on a circular Base 
as the following below: 
- foundation dig of (40*30) cm in a circular way 
according to the tank dim.  
and digging of internal cutters, then building a stone 
foundation of (30*40)cm with normal concrete. 

خزان بالستيكي سعه 3.0 متر مكعب  مع جدار حماية 

 ويرسم شعار المنظمة عليه:
 ³م 3) لتر  3000توريد وتركيب خزان مياه بالستيكي سعة 

شامل   ممتازةثالث طبقات رأسي لون أبيض  نوعية (  

بحيث  ممتازةهنش نوعية  0.5الملحقات من عوامة ومحبس 

-:يوضع الخزان على قاعدة دائرية كما يلي  
سم  يتناسب  40*30 بأبعاديتم حفر اساس بمحيط دائري   -

مع قطر الخزان وحفر قواطع داخلية ثم يتم بناء اساس من 

سم والخرسانة العادية (40*30)الجعم   
مقاس )الخرساني الصم بناء مباني من البلك -

سم فوق االساس الحجري  40 بارتفاع( سم 20*20*40

L.S 1    
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- building of concrete blocks of (40 * 20 * 20 ) cm 
and height of 40 cm above the stone base and is 
covered from the outside by concrete mortar. 
- Fill the gaps between the internal cutters using 
rough soil with the ditch and spray on two layers 
thickness of each layer 20 cm. 
- implementing a layer of normal concrete thickness 
of 10 cm by mixing mortar (4: 2: 1) to be placed on 
the tank. 
The price includes the plumbing works and all the 
necessary installation accessories to complete the 
item According to the specifications and 
instructions of the supervisor engineer. 

 ويتم تلبيسه من الخارج بالمونة االسمنتية
يتم تعبئة الفراغات بين القواطع الداخلية باستخدام تربة -

سم20خشنة مع الدك والرش على طبقتين سمك كل طبقة   
بة خلط سم بنس10يتم تنفيذ طبقة من الخرسانة العادية بسمك -

بحيث يوضع عليها الخزان (4:2:1)  
والسعر يشمل اعمال السباكة وجميع ملحقات التركيب  

الالزمة إلنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس 

 المشرف.

11.6 

Electrical pump (dynamo) with iron box:  
Supply and installation of electrical pump (dynamo) 
No. 1 with capacity 0.5 HP and productivity 40L/ 
minute high quality from approved company. the 
pump should be installed inside iron protection box 
which should be installed on concrete base with 
thickness not less than 15 cm beside the HF and 
near the ground tank. 
supply and installation of the pumping pipes 15m 
length. plastic pipes 3/4-inch-high quality including 
all connection works from the ground tank to the 
pump and from the pump to the tank located on 
the HF's roof. including all connection work for the 
pumping pipes system and works needed to 
connect the pump by the HF electricity. 
the price including all works needed to achieve this 
work according to the specification and engineer 
supervisor instructions. 

 مضخة كهربائية )دينمه( مع صندوق حديد:
 0.5بقدره  1رقم ( دينمه) كهربائية مضخةوتركيب توريد 

 عاليةدقيقة جوده / لتر  40انتاجية ضخ  حصان وأقصى

داخل صندوق  المضخةيجب تركيب  .معتمدهومن شركه 

 15ال تقل عن  بسماكةيتم تركيبه على قاعده خرسانيه  حماية
.االرضيالمبنى بالقرب من الخزان  سم جوار  

مواسير  .متر 15توريد وتركيب اعمال مواسير الرفع بطول 

شامل اعمال  الجودة عاليةهنش  3/4بقطر  بالستيكية

من  وكذلك المضخةالتوصيل من الخزان االرضي الى 

الى الخزان العلوي مع كل التوصيالت االزمه  المضخة

لنظام الرفع بشكل متكامل متضمنا اعمال التوصيل 

. المضخةلمرفق الصحي الى الكهربائي من داخل ا  
ب بحس إلنجاز البند الالزمةالسعر يشمل كل االعمال 

 المواصفات وتعليمات المهندس المشرف

No. 1    

11.7 

Waterproof Paint for surfaces and walls:  
Supplying and implementing a waterproof painting 
for walls and interior surfaces so that the base layer 
of polymer then two layers of white color, After the 
removal of the posters in the walls and remove the 
previous paint as well by using Emery Stone and 
fine sandpaper, All renovations are also carried out 

 : أملشن مائي لألسطح والجدران دهان
توريد وتنفيذ دهان أملشن مائي للجدران واالسطح الداخلية 

( نطبقتا)أساس باليمر ووجهين ( طبقة)بحيث يتم عمل وجه 
أبيض عمل ممتاز وذلك بعد ازالة اللواصق التي بالجدران 

وازالة الدهان السابق جيدا باستخدام صنفرة حجر وصنفرة 

ورق ناعم ويتم ايضا ترميم جميع التشرخات في تالبيس 

الجدران والسعر يشمل المواد والمصنعية والتكسير واالعادة 

m2 397    
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in the walls The price includes labor wages and 
materials required with transportation, and all 
necessary to complete the item according to 
specifications and instructions of the supervisor 
engineer 

 اتب المواصفبحس إلنجاز البندوجميع الملحقات الالزمة 

 .وتعليمات المهندس المشرف

11.8 

Oil paint for walls: 
 Supply and implementation of oil paint  for walls 
that the base layer of polymer then two layers of 
Putty and oil paint light cyan color , After removal 
the posters in the walls and the previous paint as 
well by using Emery Stone and fine sandpaper, All 
renovations are also carried out in the walls; The 
price includes labor wages and materials required 
with transportation, and all necessary to complete 
the item according to specifications and instructions 
of the supervisor engineer 

 :للجدراندهان زيتي 
توريد وتنفيذ دهان زيتي للجدران بحيث يتم عمل وجه  

معجون ووجهين ( طبقتان)أساس باليمر ووجهين ( طبقة)

زيتي لون سماوي فاتح عمل ممتاز وذلك بعد ازالة اللواصق 

التي بالجدران وازالة الدهان السابق جيدا باستخدام صنفرة 

حجر وصنفرة ورق ناعم ويتم ايضا ترميم جميع التشرخات 

تالبيس الجدران والسعر يشمل المواد والمصنعية  في

 إلنجاز البندوالتكسير واالعادة وجميع الملحقات الالزمة 

 ب المواصفات وتعليمات المهندس بحس

m2 317    

11.9 

Cement Tiles for the Roof: 
supply and implementing cement tiles of (20*20) 
cm by using cement mortar of mixture rate (1:3) to 
drain the rainfall from the Health unit roof; The 
price includes implementing a layer of fine sand 
under the roof tiles with a suitable slope for 
draining the water, with all necessary to complete 
the item according to the specifications and 
instructions of the supervisor   

  بالط اسمنتي للسقف:
للسقف باستخدام  مس( 20*20) بالط اسمنتيتوريد وتركيب 

لزوم تصريف مياه األمطار  1:3المونة االسمنتية بنسبة خلط 

من السطح والسعر يشمل عمل طبقة من الرمل تحت البالط 

إلنجاز زم للتصريف مع جميع ما يلزم بما يناسب الميول الال

 البند وبحسب توجيهات المهندس المشرف.
m2 85    

11.10 

Cement Tiles for the Roof: 
supply and implementing cement tiles of (20*20) 
cm by using a normal cement mortar of mixture 
rate (1:3) to draining the rainfall from the Health 
unit roof; The price includes implementing a layer of 
fine sand under the roof tiles with a suitable slope 
for draining the water, with all necessary to 
complete the item according to the specifications 
and instructions of the supervisor   

  تالبيس بالمونة االسمنتية:
سم  2.5توريد وتنفيذ تالبيس بالمونة االسمنتية للسترة سماكة 

 االسمنت باستخداموذلك ( والمسطرةعمل نظيف بالخيوط )

 والسعر يشمل( 3:1)البورتالندي ونيس كسارة   بنسبة خلط 

ايام مع  3عن  لال تقوالرش بالمياه لمدة  والمصنعيةالمواد 

كل ما يلزم لإلنهاء البند طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس 

 المشرف

m2 30    

11.11 

Rectangular: 
Removing old rectangular and Supply and 
installation of rectangular including glasses good 
quality according the dimensions below: 

 قمريه: 
وتركيب قمريات مستطيلة  وتوريدازالة القمرية السابقة 

:في االسفل لألبعادالشكل مع زجاج تلوين نوعيه جيد طبقا   
  رمت (.0.7*1.3) 2. 

No 9    
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. 2 (1.3*0.7).m 

. 3 (1.0*0.7).m 

. 3 (1.2*0.8) m 

. 1 (1.5*0.8) m 
The price includes all works needed to complete the 
item According to the specifications and 
instructions of the supervisor engineer. 

  رمت (.0.7*1.0) 3. 
  رمت (8.0*1.2) 3. 
رمت (8.0*1.5) 1.   

ا للتعليمات وفق البندإلنجاز  الالزمةكل االعمال  متضمنا

 والمواصفات تعليمات مهندس مشرف 

11.12 

Supply and installation of aluminum windows high 
quality: 
Supple and installation of aluminum windows with 
good quality frame 20 micron including 
windowpanes from inside and outside with 6 mm 
thickness. Including removing the old wooden 
windowswill be as per the dimension below: 
. No (1.3*1.4) m 
. No (1.0*1.4) m 
. No (1.2*1.4) m 
The price includes all works needed to complete the 
item According to the specifications and 
instructions of the supervisor engineer. 

 :ممتازة نوعيه الومنيوم نوافذ وتركيب توريد
ميكرون  20 واسعإطار توريد وتركيب نوافذ ألومنيوم على 

مم  6مع الرباط الداخل والخارج وتشمل سماكة الزجاج 

 :لتأليهااالبعاد  وبحسبإزالة النوافذ الخشبية القديمة  متضمنا
 رمت (.2)عدد ( 1.4*1.3. )
 رمت (3)عدد ( 1.4*1.0. )
 رمت (3)عدد ( 1.4*1.2. )

ا للتعليمات وفق إلنجاز البند الالزمةكل االعمال  متضمنا

 والمواصفات تعليمات مهندس مشرف 

m2 13    

11.13 

Electrical Works: 
 Supply and installation of electrical keys including 
replace the keys, cans and lamps damaged, as 15 
keys, Jack and jack and 10 lamps. to be distributed 
for all the HF rooms as needed according to the 
engineer supervisor instructions. 

 اعمال الكهرباء:
استبدال المفاتيح  متضمنا كهربائيةتوريد وتركيب مفاتيح  

 10مفتاح وفيش مع العلب و 15عدد  التالفةوالعلب واللمبات 
لمبات موزعه على الغرف بحسب االحتياج وتعليمات 

 المهندس المشرف. 

L.S 1    

11.14 

The supply and installation of solar system 
Including the following: 
1. Supply and installation of 2 battery private solar 
gel deep cycle 100-amp high quality. 
2. Supply and installation of electric inverter 2000 
Watts system 24 Volt high quality. 
3. supply and installation of 4 solar panel energy 
200-Watt mono high quality. 
4. supply and installation of organizer charging not 
less than 30-amp high quality. 
5. Supply and installation a bases to carry the solar 
panels with high not less than 50 cm. 

 توريد وتركيب منظومة طاقة شمسية متضمنا االتي: 
 بالطاقةأمبير خاصه  100بطاريات  2توريد وتركيب  - 1

.درجة أولى نوعية ممتازةجل  الشمسية  
وات نوعية ممتازة درجة  2000توريد وتركيب محول  - 2

mpptأولى يحتوي على منظم داخلي  .24 فولت   
وات  200 شمسية قدرة ألواح 4 وتركيب عددتوريد - 3

.نوعية ممتازة درجة أولى مونوكرستال  
. امبير 30توريد وتركيب منظم تحكم بقدره ال تقل عن - 4  
ل األلواح وترتفع على توريد وتركيب قواعد حديدية لحم -5

.سم 50ال تقل عن  الصحية بمسافةسطح الوحدة   
مم  6نحاس سماكة  بأسالكوالعمل يشمل كافة التوصيالت 

L.S 1    
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The work includes all wires copper thickness 6 mm 
for connections to and from the panels, battery, 
Inverter and pump water where all the necessary to 
finish the work as engineer supervisor instructions. 

من االلواح والبطارية والمحول ومضخة المياه وكل ما يلزم 

 لإلنهاء العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف

11.15 
Implementation of medical waste incinerator including the below and according to the 

drawings and engineer supervisor. 
 في االسفل وطبقا للرسومات وتعليمات المهندس المشرف المذكورةتنفيذ محرقة نفايات طبية والعمل يشمل االعمال 

11.16 
Excavation works in any type of soil according to the 
drawing's dimensions. 

تنفيذ اعمال الحفر في اي نوع من انواع الترب بحسب 

 االبعاد الموضحة في الرسومات.
M3 3    

11.17 

Building a stone seat 40cm width with finishing 
works where the cement mortar mixing ratio of 1: 4 
(cement: sand) with spraying twice daily for three 
days and item include all necessary works according 
to the quantities and specifications 

والتكحيل سم مع التدريز  04ب عرضبناء كرسي حجر 

 4:1بنسبة خلط  األسمنتية بالمونةيكون البناء  بحيث
 ويشملمع الرش مرتين يوميا لمدة ثالثة ايام ( رمل :أسمنت)

 البند جميع ما يلزم طبقاً للكميات والمواصفات. 
M3 4    

1118 

Building Brick walls 30cm width with finishing works 
where the cement mortar mixing ratio 1: 4 (cement: 
sand) with spraying twice daily for three days and 
item include all necessary works according to the 
quantities and specifications 

مع التدريز والتكحيل  سم 30مباني طوب احمر بعرض 

 بالمونةللجدران واالرضية والمدخنة بحيث يكون البناء 
مع الرش مرتين ( رمل :أسمنت) 4:1بنسبة خلط  األسمنتية

يوميا لمدة ثالثة ايام ويشمل البند جميع ما يلزم طبقاً للكميات 

 والمواصفات. 

M2 27    

11.19 
Implementation of iron door thickness 2 mm (50 * 
50 cm) and work includes installation supports and 
lock with all that is needed to finish the work 

 مم والعمل2سم والواح حديد سماكة  50*50تنفيذ باب حديد 

   No No 2 يشمل التثبيت والمغالق وكل ما يلزم لإلنهاء العمل

11.20 

Implementation of net metal cross rods metal 
diameter 20 mm so that distance between rods be 
no more than the spacing between rods for the 5 
cm, installs between the two rooms (entrance and 
exit). including all works needed to achieve the item 

مم  20تنفيذ شبك معدني متصالب من قضبان معدنية قطر 

سم، يثبت بين  5بحيث ال يزيد التباعد بين القضبان عن 

غرفة ادخال النفايات وغرفة اخراج المخلفات والعمل يشمل 

 كل ما يلزم لإلنهاء العمل
L.S L.S 1   

11.21 

Implementation of a gas pipeline inside the 
combustion chamber 1-meter length in parallel 
lines every 20 cm are connected with each other 
with the main pipeline to the outside, the work 
includes the implementation of the closing Valve 
outside, where all that is needed to finish the work 
as directed by the supervising engineer. 

متر وفي 1تنفيذ انابيب غاز داخل غرفة االحتراق بطول 

مع انبوب  بعضهاسم موصلة مع  20خطوط متوازية كل 

والعمل يشمل تنفيذ محبس اغالق في الخارج  للخارجرئيسي 

وكل ما يلزم لإلنهاء العمل وحسب توجيهات المهندس 

 المشرف
L.S L.S 1   

11.22 
Implementation of a metal cover (50*50 cm) for the 
chimney slot allows the exit of smoke and prevents 
the entry of rain. 

لفتحة المدخنة يسمح  (سم 50*50) معدنيتنفيذ غطاء 

   No. No 1 بخروج الدخان ويمنع دخول االمطار

11.23 
sign board: 
supplying and installing double steel board in the 

  لوحة حديدية تحمل اسم المشروع واالعمال المنفذة:
توريد وتركيب لوحة حديد مدبله تثبت بمكعبات خرسانية في  

No No. 1   
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branch of road that go to well and painting 
intervention data and logos that to be read from 
both side the price includes everything needed to 
complete this work; according to drawing, 
specifications and instructions of the supervising 
engineer. 

مدخل الفرع المؤدي الى الموقع يكتب فيها أسم المشروع 

واسم وشعار المنظمة والممول وعام التنفيذ من الجهتين 

ب الرسومات بحس إلنجاز البند مما يلزوالسعر يشمل جميع 

 والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

IN USD 11TOTAL PRICE OF LOT   

 
BIDDER’S COMMENTS/REMARKS / تعليقات ومالحظات المناقص  

1. ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

2. _________________________________________________________________________________________________________________________________________  

3. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
- End of Lot 11 – 

 
 

Lot 12 – Al Mitha Hospital, Tharhan Uzla, Bilad Ata’am District, Raymah Governorate 

 

محافظه ريمه  –مستشفى الميثاق الصحي ، عزله ذرحان ، مديريه بالد الطعام   
 

# Works Description بيان االعمال 
الوحدة 

Unit  

الكمية 

QTY  

Bidder's 
Specifications 
(Please specify 

below) 
  باألسفل التحديد الرجاء

Unit Price (USD) 
All prices must 
include delivery 
cost and taxes 

لدوالر سعر الوحدة با
 األمريكي

Total Price (USD) 
All prices must 
include delivery 
cost and taxes 

لدوالر االجمالي با
 األمريكي

nrhaa ltllmi naaeP 

12.1 
HF's water supply network implementation works: 
Supply and installation of plastic water supply 
network, as a high-quality plastic pipes 0.75 inch 

 :عمال شبكه امدادات المياه للمرفق الصحيتنفيذ ا
 تازةممنوعيه  ةمواسير بالستكيتوريد وتركيب شبكة مياه 

من الخزان  الالزمةكل اعمال التوصيل  متضمنا، 0.75قطر 

M.L 140    
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including all connections works needed from the 
ground tank, pump, upper tanks to all the HF's 
departments (connections, elbows and valves) and 
all installation works on the HF's walls and roof. The 
price including all works needed to achieve this 
work according to the specification and engineer 
supervisor instructions. 

ومن ثم الى كل اقسام  العلوية، الخزانات المضخة االرضي،

 مما يلز، مع كل (ركب، محابس توصيالت،)المستشفى 

تثبيت جيد على جدران المرفق الصحي  الشبكةلتثبيت 

البند  إلنجاز الالزمةالسعر يشمل كل االعمال . والسقف

 المواصفات وتعليمات المهندس المشرف  ببحس

12.2 

Plastic water tank with capacity 2.0 cubic meter 
with ACTED logo: 
Supply and installation of plastic water tank ( 2 M3) 
white color of Three layers High quality , including  
Float Valve, Water Level Control and valve 3/4 inch  
Excellent quality, and implementation of a circular 
concrete base 15cm thickness and building a row of 
solid concrete blocks around the tank (40 * 20 * 20 
cm) with height of 20 cm, and coating outside by 
cement mortar , The price includes the plumbing 
works and all the necessary installation accessories 
to complete the item According to the 
specifications and instructions of the supervisor 
engineer 

متر مكعب  مع كرسي  2.0خزان بالستيكي علوي سعه 

 :حماية ويرسم شعار المنظمة عليه
متر مكعب    2.0توريد وتركيب خزان مياه بالستيك سعة  

شامل   ممتازةثالث طبقات رأسي لون أبيض نوعية 

وتنفيذ  ممتازةهنش نوعية  3/4الملحقات من عوامة ومحبس 

سم وبناء رصة  15قاعدة دائرية من الخرسانة العادية بسمك 

 بارتفاع( سم 20*20*40مقاس )من البلك الخرساني الصم 
سم مع التالبيس من الخارج حول الخزان باستخدام  20

المونة االسمنتية  والسعر يشمل اعمال السباكة وجميع 

المواصفات  بالبند بحس إلنجازملحقات التركيب الالزمة 

 .وتعليمات المهندس المشرف

No 2    

12.3 

Supply and installation of Dynamo Electric: 
Supply and installation of electrical pump (dynamo) 
number 2 with capacity 1 HP high quality from 
approved company. the pump should be installed 
inside iron protection box which should be installed 
on concrete base with thickness not less than 15 cm 
beside the HF and near the ground tank. 
including all connection works from the ground tank 
to the pump and from the pump to the tank located 
on the HF's roof. including all connection work for 
the pumping pipes system and works needed to 
connect the pump by the HF electricity. 
the price including all works needed to achieve this 
work according to the specification and engineer 
supervisor instructions. 

 :مع صندوق حديد( دينمه) كهربائية مضخة
 1بقدره  2رقم ( دينمه) كهربائية مضخةتوريد وتركيب 

ومن شركه  عاليةايطالي او ما يطابقها جوده  حصان نوع

يتم  حمايةداخل صندوق  المضخةيجب تركيب  .معتمده

 سم جوار 15ال تقل عن  بسماكةتركيبه على قاعده خرسانيه 

 .االرضيالمبنى بالقرب من الخزان 
 المضخةمل اعمال التوصيل من الخزان االرضي الى شا

الى الخزان العلوي مع كل التوصيالت  المضخةمن  وكذلك

االزمه لنظام الرفع بشكل متكامل متضمنا اعمال التوصيل 

 . المضخةالكهربائي من داخل المرفق الصحي الى 
 بالبند بحس إلنجاز الالزمةالسعر يشمل كل االعمال 

 المواصفات وتعليمات المهندس المشرف  

NO 1    

12.4 
Supply and installation wall's valve as a mainly 
control for the bathroom water supply 0.5 inch high 

توريد وتركيب محبس جداري تحكم رئيسي بمياه الحمام 

قطر 0.5 هنش نوعيه عالية الجودة ومن شركة معتمده 
No. 16    
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quality from approved company including works 
mentioned below: 
the old valve's removing works, installation the new 
one and Repair the crushing place with same 
previous material (plastering or Tiles) with all 
needed to ensure the water supply from all taps 
and be controlled by the wall's valve and these 
valves will be distributed for all the HF's 
departments bathrooms. The implementation 
works should be according to the field engineer 
supervisor instructions. the tap's sample should be 
approved before the installation works. 

 متضمنا االعمال التأليه: 
اعمال التكسير وازاله المحبس القديم التالف وتركيب 

 السابقة المادةمكان التكسير بنفس  مع ترميمالمحبس الجديد 

لضمان  مما يلزسواء تالبيس مع الرنج او بالط مع كل 

مرور المياه في كل نقاط التصرف والتحكم فيها موزعه على 

يجب تنفيذ االعمال   .الصحيلحمامات في كل اقسام المرفق ا

يجب  .المشرفطبقا للمواصفات وتعليمات المهندس الميداني 

 اعتماد العينة قبل التركيب.

12.5 

Steel Tap (0.5") inch: 
Supply and installation of bathroom tap with long 
body and wall's flange 0.5-inch-high quality from 
approved company. including all connection works 
needed to ensure no water leak and these taps will 
be distributed for all the HF's departments 
bathrooms. the implementation works should be 
according to the field engineer supervisor 
instructions. the tap's sample should be approved 
before the installation works. 

 حنفي استيل قطر )0.5( هنش:
طويل مع  هنش بجسم 0.5توريد وتركيب حنفيه حمام قطر 

ومن شركه معتمده  الجودة عاليةفالنج جداري نوعيه 

مع ضمان  الالزمةكل اعمال التوصيل والتركيب  متضمنا

عدم التسرب عما بان الحنفيات ستكون موزعه على كل 

يجب تنفيذ االعمال طبقا للمواصفات  .الصحياقسام المرفق 

 العينةيجب اعتماد  .المشرفوتعليمات المهندس الميداني 

 قبل التركيب 

No. 20    

12.6 

Supply and installation of washbasin's Trap: 
Supply and installation of high-quality trap (1 inch) 
for washbasins (Arabian model); The price includes 
the plumbing works and removal the previous Trap 
and all the necessary installation accessories to 
complete the item According to the specifications 
and instructions of the supervisor engineer. 

 توريد وتركيب هراب مغسلة يدوية:
ذو ( عربي)لمغسلة يدوية ( هنش 1)توريد وتركيب هراب 

نوعية ممتازة والسعر يشمل إزالة الهراب السابق واعمال 

 االبند علم إلنجازالسباكة وجميع ملحقات التركيب الالزمة 

. الصحيت ستكون موزعه على كل اقسام المرفق ابان الهراب
تنفيذ االعمال طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس  يجب

 الميداني المشرف. يجب اعتماد العينة قبل التركيب 

No. 10    

Emergency and Operations Department rehabilitation work أعمال اعاده تاهيل قسم الطوارئ والعمليات 

12.7 

internal water network works for 2 two bathrooms 
in the HF's emergency department: 
Supply and installation of 0.5inch plastic pipes 
internal water network high quality from approved 
company to be connected for all bathrooms' taps 
and washbasins (should install all taps and valves 
needed for all parts of the network washbasins or 
taps) with all works needed to be connected with 

 2اعمال شبكة المياه الداخلية لحمامات قسم الطوارئ عدد  
 :حمامات

 0.5طر ق بالستيكيةتوريد وتنفيذ شبكه مياه داخليه مواسير 
ومن شركه معتمده شامله التوصيل الى  ممتازةهنش نوعيه 

تركيب المحابس والحنفيات  يجب)والمغاسل كل الحنفيات 

مع اعمال  (حنفياتمغاسل او  الشبكة أطراففي كل 

 لشبكةايجب ان تكون . الرئيسية الخارجية بالشبكةتوصيلها 

والتكسير  السباكةكل اعمال  متضمنامخفيه داخل الجدران 

M.L 18    
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the main exterior water supply network. the 
internal network should be hidden into the walls 
including all connection and shattering works. The 
price including all works needed to achieve this 
work according to the specification and engineer 
supervisor instructions. 

البند  إلنجاز الالزمةالسعر يشمل كل االعمال . زمةالال

 .المواصفات وتعليمات المهندس المشرف ببحس

12.8 

Ceramic Tiles for the Bathroom's walls: 
Supply and implementation of Ceramic Tiles of 
(30*30) cm using concrete mortar (cement: sand) 
by mixing (1: 3), and installation of a Floor Plastic 
Strainer and softening the tiles by white cement; 
the price includes the removal of the previous tiles. 
The price including all works needed to achieve this 
work according to the specification and engineer 
supervisor instructions. 

 توريد وتنفيذ بالط سراميك لجدران الحمامات:
ممتازة سم نوعيه ( 30*30)توريد وتنفيذ بالط سراميك 

( رمل: اسمنت)المونة االسمنتية  الحمامات باستخدام لجدران
 لألرضية والترويبوتركيب صفاية ( 3:1)خلط  بنسبة

التبليط والسعر يشمل اعمال ازالة  االبيض بعد باألسمنت

البند  إلنجاز الالزمةالسعر يشمل كل االعمال . البالط السابق

 بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

M2 25    

12.9 

internal water network for the HF's operations and 
sterilization room:Supply and installation of 0.5inch 
plastic pipes internal water network high quality 
from approved company to be connected for all the 
operations and sterilization room' taps and 
washbasins (should install all taps and valves 
needed for all parts of the network washbasins or 
taps) with all works needed to be connected with 
the main exterior water supply network. the 
internal network should be hidden into the walls 
including all connection and shattering works. The 
price including all works needed to achieve this 
work according to the specification and engineer 
supervisor instructions. 

توريد اعمال شبكة المياه الداخلية لغرفه العمليات والتعقيم:

هنش  0.5قطر  بالستيكيةوتنفيذ شبكه مياه داخليه مواسير 

ومن شركه معتمده شامله التوصيل الى كل  ممتازةنوعيه 

تركيب المحابس والحنفيات في  يجب)والمغاسل الحنفيات 

مع اعمال توصيلها  (حنفياتمغاسل او  الشبكة أطرافكل 

مخفيه  الشبكةيجب ان تكون . الرئيسية الخارجية بالشبكة

. الالزمةوالتكسير  السباكةكل اعمال  متضمناداخل الجدران 
 بالبند بحس إلنجاز الالزمةيشمل كل االعمال  السعر

 المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

M.L 15    

12.10 

Tiles works for the operations room: 
Supply and implementation of high-quality ceramic 
tiles 40*40 cm by using concrete mortar (cement: 
sand) by mixing (1: 3) and leaving 2 mm spaces 
between the tiles to be fill by white cement the 
work includes remove the old tiles. The price 
includes all works needed to complete the item 
according to the engineer supervisor instructions. 

 اعمال البالط لغرفة العمليات:  
إ توريد وتنفيذ بالط سراميك نوعيه جيده لجدران غرفه 

يتم التبليط باستخدام المونة  بحيث( 40*40)العمليات 

رمل كسارة ناعم  :اسمنت 3:1االسمنتية بنسبة خلط 

ملم بين البالط ويتم تعبئته 2مع عمل صليب ( مغربل)

والسعر .  اعمال ازاله البالط القديم متضمناابيض  بإسمنت

 وعمل جميعلة المخلفات ورميها خارج المستشفى ايشمل از

المواصفات وتعليمات  بالبند بحس إلنجازالملحقات الالزمة 

 المهندس المشرف.

M2 74    
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12.11 

 Glass blocks works for the HF's Operations Room: 
Supply and installation of Glass blocks 15*15*10 cm 
for the HF's operation room windows. three 
windows 1.0*1.5 m per window the work including 
the removal works for the old block. The price 
includes all works needed to complete the item 
according to the engineer supervisor instructions. 

 :اعمال البلك الزجاجي لغرفه عمليات المرفق الصحي
 لنوافذسم  10*15*15 بأبعادتوريد وتنفيذ بلك زجاجي 

متر  1.5*1ثالث نوافذ كل نافذه  3غرفه العمليات عدد 

السعر .  والبند يشمل ازاله اعمال البالد القديم عاليةجوده 

المواصفات  بالبند بحس إلنجاز الالزمةيشمل كل االعمال 

 .وتعليمات المهندس المشرف

M2 7    

laboratory room rehabilitation اعمال اعاده تاهيل غرفه المختبر 

12.12 

internal water network for the HF's laboratory 
room: 
Supply and installation of 0.5inch plastic pipes 
internal water network high quality from approved 
company to be connected for all the laboratory taps 
and washbasins (should install all taps and valves 
needed for all parts of the network washbasins or 
taps) with all works needed to be connected with 
the main exterior water supply network. the 
internal network should be hidden into the walls 
including all connection and shattering works. The 
price including all works needed to achieve this 
work according to the specification and engineer 
supervisor instructions. 

:اعمال شبكة المياه الداخلية لغرفه المختبر  
 0.5قطر  بالستيكيةتوريد وتنفيذ شبكه مياه داخليه مواسير 

ومن شركه معتمده شامله التوصيل الى  ممتازةهنش نوعيه 

تركيب المحابس والحنفيات  يجب)والمغاسل كل الحنفيات 

مع اعمال  (حنفياتمغاسل او  الشبكة أطراففي كل 

 الشبكةيجب ان تكون . الرئيسية الخارجية بالشبكةتوصيلها 

والتكسير  السباكةكل اعمال  متضمنامخفيه داخل الجدران 

البند  إلنجاز الالزمةكل االعمال السعر يشمل . الالزمة

 بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

M.L 15    

12.13 

Tiles works for the laboratory room: 
Supply and implementation of high-quality ceramic 
tiles 40*40 cm by using concrete mortar (cement: 
sand) by mixing (1: 3) and leaving 2 mm spaces 
between the tiles to be fill by white cement the 
work includes remove the old tiles. The price 
includes all works needed to complete the item 
according to the engineer supervisor instructions. 

 اعمال البالط لغرفة المختبر:
توريد وتنفيذ بالط سراميك نوعيه جيده لجدران غرفه 

يتم التبليط باستخدام المونة  بحيث( 40*40)المختبر 

رمل كسارة ناعم  :اسمنت 3:1االسمنتية بنسبة خلط 

ملم بين البالط ويتم تعبئته 2مع عمل صليب ( مغربل)

والسعر .  اعمال ازاله البالط القديم متضمناابيض  بإسمنت

 وعمل جميعلة المخلفات ورميها خارج المستشفى ايشمل از

المواصفات وتعليمات  بالبند بحس إلنجازالملحقات الالزمة 

 المهندس المشرف.

M2 25    

Patient Rooms rehabilitation  اعمال اعاده تاهيل غرفه الرقود 

12.14 

internal water network for Sickroom’s bathroom: 
Supply and installation of 0.5inch plastic pipes 
internal water network high quality from approved 
company to be connected for all the Sickroom's 
bathroom taps and washbasins (should install all 
taps and valves needed for all parts of the network 

 اعمال شبكة المياه الداخلية لحمام غرفه الرقود:
 0.5قطر  بالستيكيةتوريد وتنفيذ شبكه مياه داخليه مواسير 

ومن شركه معتمده شامله التوصيل الى  ممتازةهنش نوعيه 

تركيب المحابس والحنفيات  يجب)والمغاسل كل الحنفيات 

مع اعمال  (حنفياتمغاسل او  الشبكة أطراففي كل 

 الشبكةيجب ان تكون . الرئيسية الخارجية بالشبكةتوصيلها 

M.L 18    
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washbasins or taps) with all works needed to be 
connected with the main exterior water supply 
network. the internal network should be hidden 
into the walls including all connection and 
shattering works. The price including all works 
needed to achieve this work according to the 
specification and engineer supervisor instructions. 

والتكسير  السباكةكل اعمال  متضمنامخفيه داخل الجدران 

البند  إلنجاز الالزمةالسعر يشمل كل االعمال . الالزمة

 بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

12.15 

Tiles works for the Sickroom’s bathroom: 
Supply and implementation of high-quality ceramic 
tiles 30*30 cm by using concrete mortar (cement: 
sand) by mixing (1: 3) and leaving 2 mm spaces 
between the tiles to be fill by white cement the 
work includes remove the old tiles. The price 
includes all works needed to complete the item 
according to the engineer supervisor instructions. 

 اعمال البالط لغرفة الرقود:
توريد وتنفيذ بالط سراميك نوعيه جيده لجدران غرفه الرقود 

ذات مسامية قليلة بحيث يتم التبليط باستخدام ( 30*30)

رمل كسارة ناعم  :اسمنت 3:1المونة االسمنتية بنسبة خلط 

ملم بين البالط ويتم تعبئته 2مع عمل صليب ( مغربل)

والسعر .  اعمال ازاله البالط القديم متضمناابيض  بإسمنت

 وعمل جميعلة المخلفات ورميها خارج المستشفى ايشمل از

المواصفات وتعليمات  بالبند بحس إلنجازت الالزمة الملحقا

 المهندس المشرف.

M2 20    

12.16 

Fixing sanitation sewage network for patient -rooms 
Maintenance of sanitation sewage network and 
manholes and   
rehabilitation manholes cover and opening 
blockage from the bathrooms to Inspection holes 
the price includes replacement of broken sewage 
pipes with new ones and all the necessary 
accessories to complete the item according to 
specifications and instructions of the supervisor 
engineer 

 مفاقدة شبكة الصرف الصحي لحمام غرفة الرقود:
الصرف  االنسداد بشبكةمشكلة  ومعالجةصيانة وتنظيف 

حتى تصريف الماء     المكسورةالمواسير  الصحي واستبدال

العمل  التفتيش،بصورة طبيعية من الحمامات الى غرف 

استبدال   القطع التالفة من مواسير  يلزم منيشمل كل ما 

طبقا  وسباكة،وردم وتنظيف  وحفرالصرف الصحي   

 للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف 

L.S 1    

X-ray department rehabilitation اعاده قسم االشعه 

12.17 

internal water network for the 2 X-ray bathrooms:  
Supply and installation of 0.5inch plastic pipes 
internal water network high quality from approved 
company to be connected for all the 2 X-ray 
bathrooms taps and washbasins (should install all 
taps and valves needed for all parts of the network 
washbasins or taps) with all works needed to be 
connected with the main exterior water supply 
network. the internal network should be hidden 
into the walls including all connection and 
shattering works. The price including all works 

اعمال شبكة المياه الداخلية لحمامات قسم اشعه اكس عدد 

 2 حمامات:
 0.5قطر  بالستيكيةتوريد وتنفيذ شبكه مياه داخليه مواسير 

ومن شركه معتمده شامله التوصيل الى  ممتازةهنش نوعيه 

تركيب المحابس والحنفيات  يجب)والمغاسل كل الحنفيات 

مع اعمال  (حنفياتمغاسل او  الشبكة أطراففي كل 

 الشبكةيجب ان تكون . الرئيسية الخارجية بالشبكةتوصيلها 

والتكسير  السباكةكل اعمال  متضمنامخفيه داخل الجدران 

البند  إلنجاز الالزمةالسعر يشمل كل االعمال . الالزمة

 بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

L.S 16    
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needed to achieve this work according to the 
specification and engineer supervisor instructions. 

12.18 

Tiles works for the 2 X-ray bathrooms: 
Supply and implementation of high-quality ceramic 
tiles 30*30 cm by using concrete mortar (cement: 
sand) by mixing (1: 3) and leaving 2 mm spaces 
between the tiles to be fill by white cement the 
work includes remove the old tiles. The price 
includes all works needed to complete the item 
according to the engineer supervisor instructions. 

 اعمال البالط لحمامات قسم اشعه اكس عدد 2 حمامات:
توريد وتنفيذ بالط سراميك نوعيه جيده لجدران الحمامات 

ذات مسامية قليلة بحيث يتم التبليط باستخدام ( 30*30)

رمل كسارة ناعم  :اسمنت 3:1المونة االسمنتية بنسبة خلط 

ملم بين البالط ويتم تعبئته 2مع عمل صليب ( مغربل)

والسعر .  اعمال ازاله البالط القديم متضمناابيض  بإسمنت

 وعمل جميعلة المخلفات ورميها خارج المستشفى ايشمل از

المواصفات وتعليمات  بالبند بحس إلنجازالملحقات الالزمة 

 المهندس المشرف.

M2 20    

12.19 

Block building for X-ray room: 
supply and implementation of block building 
20*20*40 cm for X-ray building including plastering 
and painting work two sides the painting should be 
three layers. The price includes all works needed to 
complete the item according to the engineer 
supervisor instructions. 

 Xمباني بلك لغرفه اشعه 
سم لغرفه  40*20*20الصم توريد وتنفيذ مباني من البلك  

Xاشعه  اعمال التالبيس من الداخل والخارج شامال  متضمنا 

 مما يلزطبقات مع كل  الجهتين ثالثاعمال الطالء من 
إلنجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس 

 المشرف.

M2 3    

12.20 

Supply and installation of wooden door for the X-
ray room:Supply and installation of (1.0*2.0) m high 
quality wooden door including all the door 
contents. painting the door by using wooded paint. 
the door installation will be according to the 
engineer supervisor instructions. The price including 
all works needed to achieve the door rehabilitation 
according to the engineer supervisor instructions. 

توريد وتركيب   :X-توريد وتركيب باب خشب لغرفه اشعه 

متضمنا كل  عاليةجوده  متر( 2.0*1.0)خشبي باب 

يجب تركيب . الملحقات مع عمل طالء خشبي ثالث طبقات

 .الباب جيدا طبقا لتعليمات المهندس المشرف
NO 1    

Obstetrics and Gynecology Department اعمال اعاده تاهيل قسم االمومه والطفوله 

12.21 

internal water network for the maternities and 
childhoods Department's bathrooms:  
Supply and installation of 0.5inch plastic pipes 
internal water network high quality from approved 
company to be connected for all the maternities 
and childhoods Department bathrooms taps and 
washbasins (should install all taps and valves 
needed for all parts of the network washbasins or 
taps) with all works needed to be connected with 
the main exterior water supply network. the 
internal network should be hidden into the walls 

اعمال شبكة المياه الداخلية لحمامات قسم االمومة 

 والطفولة عدد 3 حمامات:
 0.5قطر  بالستيكيةتوريد وتنفيذ شبكه مياه داخليه مواسير 

ومن شركه معتمده شامله التوصيل الى  ممتازةهنش نوعيه 

تركيب المحابس والحنفيات  يجب)والمغاسل كل الحنفيات 

مع اعمال  (حنفياتمغاسل او  الشبكة أطراففي كل 

 الشبكةيجب ان تكون . الرئيسية الخارجية بالشبكةتوصيلها 

والتكسير  السباكةكل اعمال  متضمناخفيه داخل الجدران م

البند  إلنجاز الالزمةالسعر يشمل كل االعمال . الالزمة

 بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

M.L 16    
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including all connection and shattering works. The 
price including all works needed to achieve this 
work according to the specification and engineer 
supervisor instructions. 

12.22 

Tiles works for the maternities and childhoods 
Department's bathrooms: 
Supply and implementation of high-quality ceramic 
tiles 30*30 cm by using concrete mortar (cement: 
sand) by mixing (1: 3) and leaving 2 mm spaces 
between the tiles to be fill by white cement the 
work includes remove the old tiles. The price 
includes all works needed to complete the item 
according to the engineer supervisor instructions. 

اعمال البالط لحمامات قسم االمومة والطفولة عدد 3 

 حمامات:
توريد وتنفيذ بالط سراميك نوعيه جيده لجدران الحمامات 

ذات مسامية قليلة بحيث يتم التبليط باستخدام ( 30*30)

رمل كسارة ناعم  :اسمنت 3:1المونة االسمنتية بنسبة خلط 

ملم بين البالط ويتم تعبئته 2مع عمل صليب ( مغربل)

والسعر .  اعمال ازاله البالط القديم متضمناابيض  بإسمنت

 وعمل جميعلة المخلفات ورميها خارج المستشفى ايشمل از

المواصفات وتعليمات  بالبند بحس إلنجازت الالزمة الملحقا

 المهندس المشرف.

M2 45    

Documents department rehabilitation  اعمال اعاده تاهيل قسم التوثيق 

12.23 

internal water network for the archive 
department's bathrooms  
Supply and installation of 0.5inch plastic pipes 
internal water network high quality from approved 
company to be connected for all the archive 
Department’s bathrooms taps and washbasins 
(should install all taps and valves needed for all 
parts of the network washbasins or taps) with all 
works needed to be connected with the main 
exterior water supply network. the internal network 
should be hidden into the walls including all 
connection and shattering works. The price 
including all works needed to achieve this work 
according to the specification and engineer 
supervisor instructions. 

اعمال شبكة المياه الداخلية لحمامات قسم األرشيف عدد 3 

 حمامات:
 0.5قطر  بالستيكيةتوريد وتنفيذ شبكه مياه داخليه مواسير 

ومن شركه معتمده شامله التوصيل الى  ممتازةنش نوعيه ه

تركيب المحابس والحنفيات  يجب)والمغاسل كل الحنفيات 

مع اعمال  (حنفياتمغاسل او  الشبكة أطراففي كل 

 الشبكةيجب ان تكون . الرئيسية الخارجية بالشبكةتوصيلها 

والتكسير  السباكةكل اعمال  متضمنامخفيه داخل الجدران 

البند  إلنجاز الالزمةالسعر يشمل كل االعمال . الالزمة

 بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

M.L 20    

12.24 

Tiles works for the archive Department's 
bathrooms: 
Supply and implementation of high-quality ceramic 
tiles 30*30 cm by using concrete mortar (cement: 
sand) by mixing (1: 3) and leaving 2 mm spaces 
between the tiles to be fill by white cement the 
work includes remove the old tiles. The price 

 اعمال البالط لحمامات قسم األرشيف عدد 3 حمامات:
الحمامات توريد وتنفيذ بالط سراميك نوعيه جيده لجدران 

ذات مسامية قليلة بحيث يتم التبليط باستخدام ( 30*30)

رمل كسارة ناعم  :اسمنت 3:1المونة االسمنتية بنسبة خلط 

ملم بين البالط ويتم تعبئته 2مع عمل صليب ( مغربل)

والسعر .  اعمال ازاله البالط القديم متضمناابيض  بإسمنت

 وعمل جميعلة المخلفات ورميها خارج المستشفى ايشمل از

M2 30    
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includes all works needed to complete the item 
according to the engineer supervisor instructions. 

المواصفات وتعليمات  بالبند بحس إلنجازالملحقات الالزمة 

 المهندس المشرف.

12.25 

internal water network for the kitchen: 
Supply and installation of 0.5inch plastic pipes 
internal water network high quality from approved 
company to be connected for all the kitchen's taps 
and washbasins (should install all taps and valves 
needed for all parts of the network washbasins or 
taps) with all works needed to be connected with 
the main exterior water supply network. the 
internal network should be hidden into the walls 
including all connection and shattering works. The 
price including all works needed to achieve this 
work according to the specification and engineer 
supervisor instructions. 

 اعمال شبكة المياه الداخلية للمطبخ:
 0.5قطر  بالستيكيةتوريد وتنفيذ شبكه مياه داخليه مواسير 

ومن شركه معتمده شامله التوصيل الى  ممتازةهنش نوعيه 

تركيب المحابس والحنفيات  يجب)والمغاسل كل الحنفيات 

مع اعمال  (حنفياتمغاسل او  الشبكة أطراففي كل 

 الشبكةيجب ان تكون . الرئيسية الخارجية بالشبكةتوصيلها 

والتكسير  السباكةكل اعمال  متضمنامخفيه داخل الجدران 

البند  إلنجاز الالزمةالسعر يشمل كل االعمال . الالزمة

 بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

M.L 10    

12.26 

Tiles works for the kitchen's walls: 
Supply and implementation of high-quality ceramic 
tiles 30*30 cm by using concrete mortar (cement: 
sand) by mixing (1: 3) and leaving 2 mm spaces 
between the tiles to be fill by white cement the 
work includes remove the old tiles. The price 
includes all works needed to complete the item 
according to the engineer supervisor instructions. 

 اعمال البالط لجدران المطبخ:
توريد وتنفيذ بالط سراميك نوعيه جيده لجدران المطبخ 

ذات مسامية قليلة بحيث يتم التبليط باستخدام ( 30*30)

رمل كسارة ناعم  :اسمنت 3:1المونة االسمنتية بنسبة خلط 

ملم بين البالط ويتم تعبئته 2مع عمل صليب ( مغربل)

والسعر .  اعمال ازاله البالط القديم متضمناابيض  بإسمنت

 وعمل جميعلة المخلفات ورميها خارج المستشفى ايشمل از

المواصفات وتعليمات  بالبند بحس إلنجازالملحقات الالزمة 

 المهندس المشرف.

M2 20    

Implementation of medical waste incinerator including the below and according to the 
drawings and engineer supervisor. 

 تنفيذ محرقة نفايات طبية والعمل يشمل االعمال المذكورة في االسفل وطبقا للرسومات وتعليمات المهندس المشرف

12.27 
Excavation works in any type of soil according to the 
drawing's dimensions. 

تنفيذ اعمال الحفر في اي نوع من انواع الترب بحسب 

 االبعاد الموضحة في الرسومات.
M3 3    

12.28 

Building a stone seat 40cm width with finishing 
works where the cement mortar mixing ratio of 1: 4 
(cement: sand) with spraying twice daily for three 
days and item include all necessary works according 
to the quantities and specifications 

والتكحيل سم مع التدريز  04ب عرضبناء كرسي حجر 

 4:1بنسبة خلط  األسمنتية بالمونةيكون البناء  بحيث
 ويشملمع الرش مرتين يوميا لمدة ثالثة ايام ( رمل :أسمنت)

 البند جميع ما يلزم طبقاً للكميات والمواصفات. 

M3 4    

12.29 

Building Brick walls 30cm width with finishing works 
where the cement mortar mixing ratio 1: 4 (cement: 
sand) with spraying twice daily for three days and 
item include all necessary works according to the 
quantities and specifications 

مع التدريز والتكحيل  سم 30مباني طوب احمر بعرض 

 بالمونةللجدران واالرضية والمدخنة بحيث يكون البناء 
مع الرش مرتين ( رمل :أسمنت) 4:1بنسبة خلط  األسمنتية

يوميا لمدة ثالثة ايام ويشمل البند جميع ما يلزم طبقاً للكميات 

 والمواصفات. 

M2 27    
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12.30 
Implementation of iron door thickness 2 mm (50 * 
50 cm) and work includes installation supports and 
lock with all that is needed to finish the work 

 مم والعمل2سم والواح حديد سماكة  50*50تنفيذ باب حديد 

    No 2 يشمل التثبيت والمغالق وكل ما يلزم لإلنهاء العمل

12.31 

Implementation of net metal cross rods metal 
diameter 20 mm so that distance between rods be 
no more than the spacing between rods for the 5 
cm, installs between the two rooms (entrance and 
exit). including all works needed to achieve the item 

مم  20تنفيذ شبك معدني متصالب من قضبان معدنية قطر 

سم، يثبت بين  5بحيث ال يزيد التباعد بين القضبان عن 

غرفة ادخال النفايات وغرفة اخراج المخلفات والعمل يشمل 

 كل ما يلزم لإلنهاء العمل
L.S 1    

12.32 

Implementation of a gas pipeline inside the 
combustion chamber 1-meter length in parallel 
lines every 20 cm are connected with each other 
with the main pipeline to the outside, the work 
includes the implementation of the closing Valve 
outside, where all that is needed to finish the work 
as directed by the supervising engineer. 

متر وفي 1تنفيذ انابيب غاز داخل غرفة االحتراق بطول 

مع انبوب  بعضهاسم موصلة مع  20خطوط متوازية كل 

والعمل يشمل تنفيذ محبس اغالق في الخارج  للخارجرئيسي 

وكل ما يلزم لإلنهاء العمل وحسب توجيهات المهندس 

 المشرف
L.S 1    

12.33 
Implementation of a metal cover for the chimney 
slot allows the exit of smoke and prevents the entry 
of rain. 

تنفيذ غطاء معدني لفتحة المدخنة يسمح بخروج الدخان 

    No 1 ويمنع دخول االمطار

12.34 

Supplying of steel ladder 6 m length:Supplying of 
steel ladder with length 6m, columns dimensions 
should be 30*60*1.2mm and the stirs 
25*25*1.5mm from high quality and approved 
company of steel and painting by high resistant 
paint two layers according to the field engineer 
instructions. 

 توريد سلم حديد بطول 6 توريد سلم حديد بطول 6 متر:
 بأبعادان يكون السلم من عمودين من الحديد  بيج. متر
مم ويجب ان  1.5*25*25 بأبعاد مم والدرج 1.2*60*30

دهان  معتمده معومن شركه  ممتازة من نوعيهيكون الحديد 

 إلنجاز مما يلزيشمل جميع  طبقتين والسعرضد الصداء من 

 البند بحسب والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

M.L 6    

12.35 

Harvesting water network rehabilitation including 
the below: 
Reconnect the plastic pipe 4 inch including supply 
and installation of the connection materials only 
Elbows or anything else with high quality 
installation by using good materials connection. 
(Total number of connections points are 50 ). 
.Supply and installation of 5 plastic pipes instead of 
the damaged pipes 4 inch and 6 length to be install 
by using high quality materials connection and the 
installation works should be according to the 
engineer supervisor instructions. 
The price includes all works needed to achieve the 

اعاده تأهيل شبكه حصاد االمطار من سطح المستشفى 

 ويشمل االتي:
هنش ويشمل البند  4قطر  بالستيكيةاعاده توصيل مواسير .

غيرها مع  سواء ركب او الربط فقطتوريد وتركيب ادوات 

عدد  اجمالي. )التوصيلالتركيب الجيد باستخدام اجود مواد 

والسعر يشمل ازاله ( نقطه 50 المطلوبةنفاط الوصالت 

.القديمةالوصالت   
 المكسرةالمواسير  بالستيكية بدل توريد وتركيب مواسير. 

مواسير ويتم  5متر عدد  6هنش بطول  4قطر  الشبكةفي 

د التوصيل بحسب توجيهات موا باستخدام اجودتركيبها 

. المهندس المشرف  
 بالبند بحس إلنجاز الالزمةالسعر يشمل كل االعمال 

 المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

point 50    
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item according to the engineer supervisor 
instructions. 

12.36 

sign board: 
supplying and installing double steel board in the 
branch of road that go to well and painting 
intervention data and logos that to be read from 
both side; the price includes everything needed to 
complete this work; according to drawing, 
specifications and instructions of the supervising 
engineer. 

  لوحة حديدية تحمل اسم المشروع واالعمال المنفذة:
توريد وتركيب لوحة حديد مدبله تثبت بمكعبات خرسانية في  

مدخل الفرع المؤدي الى الموقع يكتب فيها أسم المشروع 

واسم وشعار المنظمة والممول وعام التنفيذ من الجهتين 

الرسومات  بالبند بحس إلنجاز مما يلزوالسعر يشمل جميع 

 والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

NO 1    

IN USD 12TOTAL PRICE OF LOT   

 
BIDDER’S COMMENTS/REMARKS / تعليقات ومالحظات المناقص  

1. ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

2. _________________________________________________________________________________________________________________________________________  

3. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
- End of Lot 12 – 

 
 

 

 

 

 

 

 
Lot 13 – Al Gawadhed Health Unit, Bani Nafeea Uzla, Al Salafiyah District, Raymah Governorate  

 

محافظه ريمه  –وحده الجواضح الصحيه ، عزله بني نفيع ،مديريه السلفيه   
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# Works Description االعمال بيان 
الوحدة 

Unit  

الكمية 

QTY  

Bidder's 
Specifications 
(Please specify 

below) 
 التحديد الرجاء

  باألسفل

Unit Price (USD) 
All prices must 
include delivery 
cost and taxes 

لدوالر سعر الوحدة با
 األمريكي

Total Price (USD) 
All prices must 
include delivery 
cost and taxes 

لدوالر االجمالي با
 األمريكي

Latrine and Handwashing works  اعمال اعاده تاهيل الحمامات والمغاسل 

13.1 

Check holes rehabilitation: 
Rehabilitation of (60*60*40) cm Check holes 
including remove the soil and wastes, implement 
concrete floor, plastering the interior walls and 
supply and installation reinforced concrete cover 
with dimension (90*90*15) cm. connecting the 
sewage network with check rooms after the 
rehabilitation.  
the price including all works needed to achieve this 
work according to the specification and engineer 
supervisor instructions. 

 :غرف التفتيش تأهيلاعاده 
سم وإزالة ( 40*60*60) بأبعادترميم غرف التفتيش 

 االتربة والمخلفات ثم صب األرضية بالمونة االسمنتية

والتلبيس من الداخل وتركيب غطاء خرساني مقاس 

الصرف الصحي بعد  مواسيرسم وتركيب ( 15*90*90)

 الالزمةيشمل كل االعمال  التأهيل السعراستكمال اعاده 
 المواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالبند بحس إلنجاز

Pc 5    

13.2 

Maintenance the sanitation network 51 meter: 
Implementation of the maintenance sanitation 
network and sewage check rooms to ensure the 
sewerage from the bathrooms to the sewage pit 
including all works needed to complete the item 
and replacing the damage connections, digging and 
filling work according to the engineer supervisor 
instructions.              

 متر طولي   51صيانة شبكة الصرف الصحي 
 الصرف االنسداد بشبكةمشكلة  ومعالجةصيانة وتنظيف 

تصريف الماء بصورة طبيعية من الحمامات  الصحي حتى

استبدال    يلزم منالعمل يشمل كل ما  تفتيش،الالى غرف 

وردم  وحفرالقطع التالفة من مواسير الصرف الصحي   

 إلنجاز الالزمةيشمل كل االعمال  السعر. وسباكةوتنظيف 

 المواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالبند بحس

L.S 1    

13.3 

Supply and installation wall's valve as a mainly 
control for the bathroom water supply 0.5-inch-high 
quality from approved company including works 
mentioned below: 
the old valve's removing works, installation the new 
one and Repair the crushing place with same 
previous material (plastering or Tiles) with all 
needed to ensure the water supply from all taps 
and be controlled by the wall's valve. The 
implementation works should be according to the 
field engineer supervisor instructions.  

توريد وتركيب محبس جداري تحكم رئيسي بمياه الحمام 

معتمده  شركةومن  الجودة عاليةهنش نوعيه  0.5قطر 

 : التأليهاالعمال  متضمنا
اعمال التكسير وازاله المحبس القديم التالف وتركيب 

 سابقةال المادةمكان التكسير بنفس  مع ترميمالمحبس الجديد 

لضمان  مما يلزسواء تالبيس مع الرنج او بالط مع كل 

نفيذ يجب ت.  مرور المياه في كل نقاط التصرف والتحكم فيها

االعمال طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس الميداني 

 .التركيبقبل  العينةيجب اعتماد  .المشرف

No. 4    



Form PRO-06 Version 1.3 
T/15DCI/O96/HFH-SIH/HOD/28-01-2019/001 

 

 86 

13.4 

Steel Tap (0.5) inch: 
Supply and installation of bathroom tap with long 
body and wall's flange 0.5-inch-high quality from 
approved company. including all connection works 
needed to ensure no water leak. the 
implementation works should be according to the 
field engineer supervisor instructions.  

 حنفي استيل قطر )0.5( هنش:
طويل مع  هنش بجسم 0.5توريد وتركيب حنفيه حمام قطر 

ومن شركه معتمده  الجودة عاليةفالنج جداري نوعيه 

مع ضمان  الالزمةكل اعمال التوصيل والتركيب  متضمنا

يجب تنفيذ االعمال طبقا للمواصفات وتعليمات  .التسربعدم 

 المهندس الميداني المشرف. يجب اعتماد العينة قبل التركيب 

No. 4    

13.5 

Siphon Arabian model: 
Supplying and installing an Arabian siphon, this 
work consists removal the previous siphon; The 
price includes the plumbing works and all the 
necessary works to complete the item According to 
the specifications and instructions of the supervisor 
engineer 
  

  سيفون عربي:
توريد وتركيب السيفون عربي وعمل كل ما يلزم للتشغيل  

 للتسرب والسعرمع مراعاة استخدام شريط التيب المانع 
البند  إلنجاز مما يلزالسيفون السابق وجميع  يشمل إزالة

    No. 2 بحسب تعليمات المهندس المشرف.

13.6 

Supply and installation of washbasin's Trap: 
Supply and installation of high-quality trap (1 inch) 
for washbasins (Arabian model); The price includes 
the plumbing works and removal the previous Trap 
and all the necessary installation accessories to 
complete the item According to the specifications 
and instructions of the supervisor engineer. 

 توريد وتركيب هراب مغسلة يدوية:
ذو ( عربي)لمغسلة يدوية ( هنش 1)وريد وتركيب هراب ت

نوعية ممتازة والسعر يشمل إزالة الهراب السابق واعمال 

 بالبند بحس إلنجازالسباكة وجميع ملحقات التركيب الالزمة 

 المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
No. 3    

Water network works اعمال اعاده تاهيل شبكه المياه 

13.7 

Supply and installation of plastic water tank with 
capacity 1.0 cubic meter with ACTED logo: 
plastic water tank (1.0 cubic meter) white color of 
Three layers High quality , including  Float Valve, 
Water Level Control and valve 0.5 ''inch Excellent 
quality, and implementation of a circular concrete 
base 15cm thickness and building a row of solid 
concrete blocks around the tank (40 * 20 * 20 cm) 
with height of 20 cm, and coating outside by 
cement mortar , The price includes the plumbing 
works and all the necessary installation accessories 
to complete the item According to the 
specifications and instructions of the supervisor 
engineer 

 مكعب معمتر  1.0 سعةتوريد وتركيب خزان بالستيكي 

 :عليهجدار حماية ويرسم شعار المنظمة 
طبقات رأسي  مكعب ثالثمتر  1.0بالستيك سعة  خزان مياه

الملحقات من عوامة ومحبس  ممتازة شامللون أبيض نوعية 

وتنفيذ قاعدة دائرية من الخرسانة  ممتازةهنش نوعية  0.5

سم وبناء رصة من البلك الخرساني الصم  15العادية بسمك 

سم مع التالبيس من  20 بارتفاع (سم20*20*40مقاس )

 االسمنتية والسعرالخارج حول الخزان باستخدام المونة 

يشمل اعمال السباكة وجميع ملحقات التركيب الالزمة 

المواصفات وتعليمات المهندس  بالبند بحس إلنجاز

 .المشرف

No. 1    

Panting works  اعمال الطالء 
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13.8 

Waterproof Paint for surfaces and walls : 
 Supplying and implementing a waterproof painting 
for walls and interior surfaces so that the base layer 
of polymer then two layers of white color, After the 
removal of the posters in the walls and remove the 
previous paint as well by using Emery Stone and 
fine sandpaper, All renovations are also carried out 
in the walls The price includes all necessary items to 
complete the item according to specifications and 
instructions of the supervisor engineer 

دهان أملشن مائي لألسطح والجدران وسجائد الشبابيك 

 الخارجية:
توريد وتنفيذ دهان أملشن مائي للجدران واالسطح الداخلية 

( طبقتان)أساس باليمر ووجهين ( طبقة)بحيث يتم عمل وجه 
أبيض عمل ممتاز وذلك بعد ازالة اللواصق التي بالجدران 

وازالة الدهان السابق جيدا باستخدام صنفرة حجر وصنفرة 

بيس ورق ناعم ويتم ايضا ترميم جميع التشرخات في تال

الجدران والسعر يشمل المواد والمصنعية والتكسير واالعادة 

المواصفات  بالبند بحس إلنجازوجميع الملحقات الالزمة 

 وتعليمات المهندس المشرف.

m2 225.0    

13.9 

painting the walls  by oily  paint 
 peeling the previous painting layers and any foreign 
matter to assure good coating adhesion and  
washing the surface and then roughening it all over 
with a medium to smooth grit sandpaper—making 
it clean, dry, and painting the walls and ceiling by 
oily paint  by three  layers coating according to the 
previous color The price includes all necessary items 
to complete the item according to specifications 
and instructions of the supervisor engineer 

 دهان زيتي للجدران:
الدهان الزيتي واعادة  المتضررة منالطبقات السابقة  ازالة -

 .والصنفرةالمتضررة   مع المعجنة  زيتي لالماكندهان 
وباللون الجدران  وجهين زيتي لبقيةالى دهان  باإلضافة

الذي يره المهندس مناسب بكامل ارتفاع الجدار  المحدد

ازالة اللواصق التي في الجدار وترميم  للمواصفات معوطبقا 

 والصنفرة المصنعيةو والسعر يشمل المواد)الشروخ 
كل ما يلزم طبقا للمواصفات وتعليمات  مع( والمعجنة

 المهندس المشرف. 

m2 430.0    

Sewage Hole and Plumbing Works (4*3.8*3) m اعمال غرفه تفتيش واعمال السباكه 

13.10 

Earthy excavation: implementing dig in any earthy 
layers and remove stones and small trees out, this 
work consists removal of waste to suitable place 
(far of site and water streams not more than 50 m), 
and the price includes everything needed to 
complete this work; according to drawing, 
specifications and instructions of the supervising 
engineer. 

تنفيذ الحفر الترابي المختلط في اي نوع من  :الترابيلحفر ا

انواع التربة مع ازالة االشجار واالحجار وكذلك الحفر 

الخارجية السباكة  مواسيربالميول المناسب لزوم تمديد 

من ناتج الحفر ونقل المخلفات بعيدا عن الموقع  والتخلص

والسعر يشمل  (متر 50عن  دال يزي) وعن مجاري السيول

الرسومات والمواصفات  بالبند بحس إلنجاز مما يلزجميع 

 وتعليمات المهندس المشرف

m3 76.0    

13.11 

Masonry building without cement for the sewage 
pit's interior walls: 
Supply and installation of masonry building for the 
sewage pit's interior walls without using cement 
and the rocks should be long with thickness 40 cm. 
The price includes all works needed to complete the 
item According to the specifications and 
instructions of the supervisor engineer. 

 مباني احجار كتلي ناشف لجدران البيارة بارتفاع 3.50متر
جدران جوانب البيارة بناء ناشف بشكل  وتنفيذ بناءتوريد 

ان يكون سماكة  األسمنتية علىاستخدام المونة  مفرد دون

ان تكون األحجار مسبلة والسعر  ةمراعا سم مع40الجدران 

الرسومات  بالبند حس إلنجاز مما يلزيشمل جميع 

 والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

m2 60.0    
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13.12 

Reinforced concrete for sewage pit: 
 supplying and implementing layer of reinforced 
concrete (15cm-thickness) {concrete mixture must 
consist Portland cement with gravel and sand from 
crusher - accurate rate of mixture is {1;2;3}} with 
supplying and installing plastic pipe(dim=6"inch). 
the price includes everything needed to complete 
this work; according to drawing, specifications and 
instructions of the supervising engineer. 

توريد وتنفيذ طبقة خرسانة  :البيارةخرسانة مسلحة لسقف 

وذلك باستخدام االسمنت  (سم15)مسلحة طبقتين بسمك 

مع ( 3:2:1)بورتالندي مع نيس كسارة وكري بنسبة خلط 

والسعر يشمل  هنش،4توريد وتركيب ماسورة بالستيك قطر

الرسومات والمواصفات  بالبند بحس إلنجاز مما يلزجميع 

 وتعليمات المهندس المشرف.

m3 4.2    

13.13 

Inspection holes: 
supply and implementation of (60*60*40) cm 
Inspection holes internal dimension the sewage 
network by using blocks of (20*40*15) cm with 
cement and coating from inside and supply and 
installation of (90*90*15) cm cover; the price 
includes everything needed to complete this work; 
according to specifications and instructions of the 
supervising engineer.   

صافي من  بأبعادغرف تفتيش  وتفيدتوريد  :تفتيشغرف 

سم لمواسير السباكة وذلك باستخدام ( 40*60*60)الداخل 

مع المونة  مس( 15*40*20( )صم)مباني بلك مصمت 

االسمنتية وصب االرضية والتلبيس من الداخل وتركيب 

يشمل جميع  والسعر( 15*90*90)غطاء خرساني مقاس 

الرسومات والمواصفات  بالبند بحس إلنجاز مما يلز

 وتعليمات المهندس المشرف.

NO. 1.0    

13.14 

Supply and installation of sieve floor bathroom 
good quality including all works needed to install 
and connect the sieve with remove the old one. the 
price includes everything needed to complete this 
work; according to specifications and instructions of 
the supervising engineer.   

شامل جميع  ممتازةتوريد وتركيب صفايه اضيه حمام نوعيه 

يجب تنفيذ   .القديماعمال التركيب والتوصيل وازله الصفايه 

االعمال طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس الميداني 

 المشرف. يجب اعتماد العينة قبل التركيب.
No. 4.0    

13.15 

Plastic pipes 4 inch:  
supply and installation of 4-inch plastic pipes 
including all need connections, as a sewage system 
from the HF's bathrooms to the sewage pit. the 
price includes everything needed to complete this 
work; according to specifications and instructions of 
the supervising engineer.   

توريد وتركيب مواسير بالستيك  :هنش4مواسير بالستيك 

هنش ضغط متوسط مع التوصيالت وركب تفتيش 4قطر

والتفريعات لزوم السباكة الخارجية للبيارة مع فرش طبقة من 

 مما يلزالهلسن حول المواسير قبل الردم والسعر يشمل جميع 
الرسومات والمواصفات وتعليمات  بالبند بحس إلنجاز

 المهندس المشرف

m.l 21.0    

13.16 

Maintenance of wooden door (1.0*2.0 m): The 
maintenance works will include installation of the 
door frame and painting the door by wooden 
paint.The price including all works needed to 
achieve the door rehabilitation according to the 
engineer supervisor instructions. 

اعمال صيانة باب خشب بأبعاد )1.00* 2.00 متر(: -

مع عمل طالء  (الحلق)الباب  إطارتشمل تغيير  الصيانة

خشبي   بالبند بحس إلنجاز مما يلزوالسعر يشمل جميع 

 المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
No. 1.0    

Electrical Works  االعمال الكهربائيه 
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13.17 

The supply and installation of solar system Including 
the following: 
1. Supply and installation of 2 battery private solar 
gel deep cycle 100-amp high quality. 
2. Supply and installation of electric inverter 2000 
Watts system 24 Volt high quality. 
3. supply and installation of 4 solar panels energy 
200-Watt mono high quality. 
4. supply and installation of organizer charging not 
less than 30-amp high quality. 
5. Supply and installation a bases to carry the solar 
panels with high not less than 50 cm. 
The work includes all wires copper thickness 6 mm 
for connections to and from the panels, battery, 
Inverter and pump water where all the necessary to 
finish the work as engineer supervisor instructions. 

 توريد وتركيب منظومة طاقة شمسية متضمنا االتي: 
 بالطاقةأمبير خاصه  100بطاريات  2توريد وتركيب  - 1

.درجة أولى نوعية ممتازةجل  الشمسية  
وات نوعية ممتازة درجة  2000توريد وتركيب محول  - 2

mpptأولى يحتوي على منظم داخلي  .24 فولت   
وات  200 شمسية قدرة ألواح 4 وتركيب عددتوريد - 3

.ممتازة درجة أولى مونوكرستالنوعية   
. امبير 30توريد وتركيب منظم تحكم بقدره ال تقل عن - 4  
توريد وتركيب قواعد حديدية لحمل األلواح وترتفع على  -5

.سم 50ال تقل عن  الصحية بمسافةسطح الوحدة   
مم  6نحاس سماكة  بأسالكوالعمل يشمل كافة التوصيالت 

ومضخة المياه وكل ما يلزم من االلواح والبطارية والمحول 

 لإلنهاء العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف

L.S 1.0    

13.18 

Supply and installation of water supply network 3/4 
inch: 
Supply and installation of HF's water supply 
network from the water source. polyethylene pipes 
3/4 inch and 8mm thickness high quality from 
approved company including all connection works 
for good installation to ensure no water leaking. 
digging work should be implemented clay soil 30 cm 
depth including the filling and compaction works 
under and above the pipes. The price includes all 
works needed to achieve the item according to the 
specification and field engineer supervisor 
instructions.  

  توريد وتركيب شبكه امداد المياه بقطر 4/3 هنش: 
توريد وتركيب خط امداد المرفق الصحي بالمياه من مصدر 

هنش  3/4نوع بولي اثيلين بقطر  بالستيكيةمواسير . المياه

كل  متضمناومن شركه معتمده  ممتازةمم نوعيه  8 وسماكه

للتركيب تركيب جيد مع ضمان  الالزمةاعمال التوصيالت 

سم في تربه  30بعمق  لألنابيبيجب الحفر . التسرب عدم

. الماسورةطينيه مع الردم والدك بتربه ناعمه تحت وفوق 
 بالبند بحس إلنجاز الالزمةالسعر يشمل جميع االعمال 

 المواصفات وتعليمات المهندس الميداني المشرف 

M.L 60    

Implementation of medical waste incinerator including the below and according to the 
drawings and engineer supervisor. 

 تنفيذ محرقة نفايات طبية والعمل يشمل االعمال المذكورة في االسفل وطبقا للرسومات وتعليمات المهندس المشرف

13.19 
Excavation works in any type of soil according to the 
drawing's dimensions. 

تنفيذ اعمال الحفر في اي نوع من انواع الترب بحسب 

 االبعاد الموضحة في الرسومات.
M3 3    

13.20 

Building a stone seat 40cm width with finishing 
works where the cement mortar mixing ratio of 1: 4 
(cement: sand) with spraying twice daily for three 
days and item include all necessary works according 
to the quantities and specifications 

والتكحيل سم مع التدريز  04ب عرضبناء كرسي حجر 

 4:1بنسبة خلط  األسمنتية بالمونةيكون البناء  بحيث
 ويشملمع الرش مرتين يوميا لمدة ثالثة ايام ( رمل :أسمنت)

 البند جميع ما يلزم طبقاً للكميات والمواصفات. 

M3 4    
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13.21 

Building Brick walls 30cm width with finishing works 
where the cement mortar mixing ratio 1: 4 (cement: 
sand) with spraying twice daily for three days and 
item include all necessary works according to the 
quantities and specifications 

مع التدريز والتكحيل  سم 30مباني طوب احمر بعرض 

 بالمونةللجدران واالرضية والمدخنة بحيث يكون البناء 
مع الرش مرتين ( رمل :أسمنت) 4:1بنسبة خلط  األسمنتية

يوميا لمدة ثالثة ايام ويشمل البند جميع ما يلزم طبقاً للكميات 

 والمواصفات. 

M2 27    

13.22 
Implementation of iron door thickness 2 mm (50 * 
50 cm) and work includes installation supports and 
lock with all that is needed to finish the work 

 مم والعمل2سم والواح حديد سماكة  50*50تنفيذ باب حديد 

    No 2 يشمل التثبيت والمغالق وكل ما يلزم لإلنهاء العمل

13.23 

Implementation of net metal cross rods metal 
diameter 20 mm so that distance between rods be 
no more than the spacing between rods for the 5 
cm, installs between the two rooms (entrance and 
exit). including all works needed to achieve the item 

مم  20تنفيذ شبك معدني متصالب من قضبان معدنية قطر 

سم، يثبت بين  5بحيث ال يزيد التباعد بين القضبان عن 

غرفة ادخال النفايات وغرفة اخراج المخلفات والعمل يشمل 

 كل ما يلزم لإلنهاء العمل
L.S 1    

13.24 Implementation of a gas pipeline inside the 
combustion chamber 1-meter length in parallel 
lines every 20 cm are connected with each other 
with the main pipeline to the outside, the work 
includes the implementation of the closing Valve 
outside, where all that is needed to finish the work 
as directed by the supervising engineer. 

متر وفي 1تنفيذ انابيب غاز داخل غرفة االحتراق بطول 

مع انبوب  بعضهاسم موصلة مع  20خطوط متوازية كل 

والعمل يشمل تنفيذ محبس اغالق في الخارج  للخارجرئيسي 

وكل ما يلزم لإلنهاء العمل وحسب توجيهات المهندس 

 المشرف
L.S 1    

13.25 Implementation of a metal cover (50*50) for the 
chimney slot allows the exit of smoke and prevents 
the entry of rain. 

لفتحة المدخنة يسمح بخروج  (50*50) معدنيتنفيذ غطاء 

    No 1 الدخان ويمنع دخول االمطار

13.26 sign board: 
supplying and installing double steel board in the 
branch of road that go to well and painting 
intervention data and logos that to be read from 
both side; the price includes everything needed to 
complete this work; according to drawing, 
specifications and instructions of the supervising 
engineer. 

  لوحة حديدية تحمل اسم المشروع واالعمال المنفذة:
توريد وتركيب لوحة حديد مدبله تثبت بمكعبات خرسانية في  

مدخل الفرع المؤدي الى الموقع يكتب فيها أسم المشروع 

واسم وشعار المنظمة والممول وعام التنفيذ من الجهتين 

الرسومات  بالبند بحس إلنجاز مما يلزوالسعر يشمل جميع 

 والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

Pc 1.0    

IN USD 13TOTAL PRICE OF LOT   
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BIDDER’S COMMENTS/REMARKS / تعليقات ومالحظات المناقص  

1. ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

2. _________________________________________________________________________________________________________________________________________  

3. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
- End of Lot 13 – 

 
 
BIDDER’S GLOBAL COMMENTS/REMARKS / تعليقات ومالحظات المناقص بشكل عام  

1. ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

2. _________________________________________________________________________________________________________________________________________  

3. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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DELIVERY CONDITIONS GUARANTEED BY THE BIDDER:                                                                                                                                                                                                               شروط التسليم المضمونة من المورد 
 

LOT 
No. 

 دفعات

Name of the location  
الموقع اسم  

Address  
  العنوان

Recommended work 
completion after signing the 

contract 
الموعد المفضل للتسليم من تاريخ 

 توقيع العقد

Guaranteed delivery time 
for suppliers 

المضمون من التسليم  موعد
 المورد

1 
Rehabilitation of Al Bayadih 

Health Centre 
الصحي  البيادح مرفق إعادة تأهيل   

Al Bayadih Health Centre, Al Bayadih Uzla, Al Jafariya 
District, Raymah Governorate 

  مديرية الجعفرية محافظة ريمه ، البيادح عزلهالبيادح الصحي   مرفق

6 Weeks from Contract Signature, 
No later Than 15-04-19 

 في العقد توقيع تاريخ من أسابيع ستة  

19-04-15 يتجاوز ال موعد  

 

2 
Rehabilitation of Al Hadiyah  

Health Centre 
 الصحيالحديه  مرفقإعادة تأهيل 

Al Hadiyah Health Centre, Bani Alga’ad Uzla, Al 
Jafariya Disctrict, Rayman Governorate 

 مرفق الحديه الصحي  عزله الحديه ، مديرية الجعفرية محافظة ريمه

6 Weeks from Contract Signature, 
No later Than 15-04-19 

 في العقد توقيع تاريخ من أسابيع ستة  

19-04-15 يتجاوز ال موعد  

 

3 
Rehabilitation of  Balaa 

Health Unit 
 بلع الصحيه وحدةإعادة تأهيل 

Balaa Health Unit, Al Jabahi Uzla, Al Salafiya District, 
Raymah Governorate 

 وحدة بلع الصحية  عزله الجباهي ، مديرية السلفيه محافظة ريمه

6 Weeks from Contract Signature, 
No later Than 15-04-19 

 في العقد توقيع تاريخ من أسابيع ستة  

19-04-15 يتجاوز ال موعد  

 

4 
Rehabilitation of  Al Salam 

Health Unit 
 السالم الصحيه  وحدةإعادة تأهيل 

Al Salam Health Unit, Bani Hassan Uzla, Bilad Ata’am 
District, Raymah Governorate 

 وحدة  السالم الصحية عزله بني حسن ، مديرية بالد الطعام  محافظة ريمه

6 Weeks from Contract Signature, 
No later Than 15-04-19 

 في العقد توقيع تاريخ من أسابيع ستة  

19-04-15 يتجاوز ال موعد  

 

5 
Rehabilitation of Bani Al 

Ameri Health Uni 
 الصحية العامري بني وحدةإعادة تأهيل 

Bani Al Ameri Health Uni, Bakal Uzla, Mazhar District, 
Raymah Governorate 

 وحدة بني العامري  عزله بكال ، مديرية مزهر محافظة ريمه

6 Weeks from Contract Signature, 
No later Than 15-04-19 

 في العقد توقيع تاريخ من أسابيع ستة  

19-04-15 يتجاوز ال موعد  

 

6 
Rehabilitation of Bani Al 

Shamakh Health Unit 
 بني الشماخ الصحية  وحدةإعادة تأهيل 

Bani Al Shamakh Health Unit, Bani Al Shamakh Uzla, 
Kusmah District, Raymah Governorate 

 وحدة بني الشماخ  عزله بني الشماخ ، مديرية كسمه محافظة ريمه

6 Weeks from Contract Signature, 
No later Than 15-04-19 

 في العقد توقيع تاريخ من أسابيع ستة  

19-04-15 يتجاوز ال موعد  
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7 
Rehabilitation of Mahad 

Health Centre 
 مهد الصحي مركزإعادة تأهيل 

Mahad Health Centre, Al-Dhobaybi Uzla, Al Jabeen 
District, Raymah Governorate 

 مركز مهد الصحي  عزله بني الضبيبي، مديرية الجبين محافظة ريمه

6 Weeks from Contract Signature, 
No later Than 15-04-19 

 في العقد توقيع تاريخ من أسابيع ستة  

19-04-15 يتجاوز ال موعد  

 

8 
Rehabilitation of Al Thaboob 

Health Unit 
 الذبوب الصحيه وحدةإعادة تأهيل 

Al Thaboob Health Unit, Al Abarah Uzla, Mazhar 
District, Raymah Governorate 

 وحدة الذبوب الصحيه  عزله االباره، مديرية مزهر محافظة ريمه

6 Weeks from Contract Signature, 
No later Than 15-04-19 

 في العقد توقيع تاريخ من أسابيع ستة  

19-04-15 يتجاوز ال موعد  

 

9 

Rehabilitation of Qoa'ar 
Health Unit 

 قعار الصحي مركزعادة تأهيل إ

Qoa'ar Health Unit, Qoa’ar Uzla, Al Jabeen District, 
Raymah Governorate 

 مركز قعار الصحي  عزله قعار ، مديرية الجبين محافظة ريمه

6 Weeks from Contract Signature, 
No later Than 15-04-19 

 في العقد توقيع تاريخ من أسابيع ستة  

19-04-15 يتجاوز ال موعد  

 

10 

Rehabilitation of Bani Aa’sar 
Health Centre 

 بني اعسر الصحي مركزإعادة تأهيل 

Bani Aa’sar Health Centre, Bani Aa’sar Uzla, Bilad 
Ata’am District, Raymah Governorate 

 مركز بني اعسر  عزله بني اعسر ، مديرية بالد عتام محافظة ريمه

6 Weeks from Contract Signature, 
No later Than 15-04-19 

 في العقد توقيع تاريخ من أسابيع ستة  

19-04-15 يتجاوز ال موعد  

 

11 

Rehabilitation of Haqeebah 
Health Unit 

 حقيبه الصحية وحدةإعادة تأهيل 

Haqeebah Health Unit, Maswar Uzla, Mazhar District, 
Raymah Governorate 

 وحدة حقيبة الصحية  عزله مسور ، مديرية مزهرمحافظة ريمه

6 Weeks from Contract Signature, 
No later Than 15-04-19 

 في العقد توقيع تاريخ من أسابيع ستة  

19-04-15 يتجاوز ال موعد  

 

12 

Rehabilitation of Al Mitha 
Hospital 

الميثاق مستشفىإعادة تأهيل   

Al Mitha Hospital, Tharhan Uzla, Bilad Ata’am District, 
Raymah Governorate 

همحافظة ريم الطعام بالدمديرية  ،ذرحان  عزله  الميثاق مستشفى  

6 Weeks from Contract Signature, 
No later Than 15-04-19 

 في العقد توقيع تاريخ من أسابيع ستة  

19-04-15 يتجاوز ال موعد  

 

13 
Rehabilitation of Al 

Gawadhed Health Unit 
الجواضح الصحية وحدةإعادة تأهيل   

Al Gawadhed Health Unit, Bani Nafeea Uzla, Al 
Salafiyah District, Raymah Governorate 

همحافظة ريم السلفيةمديرية  ،نفيع  بنيالصحيه   عزله  الجواضح وحدة  

6 Weeks from Contract Signature, 
No later Than 15-04-19 

 في العقد توقيع تاريخ من أسابيع ستة  

19-04-15 يتجاوز ال موعد  
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BIDDER’S TERMS AND CONDITIONS / شروط المناقص 

1. Valid of the offer /  العرض ساري لمدة _______________________ (minimum 6 months) /  يجب ان ال يقل عن سته اشهر  

2. Terms of delivery (DDP compulsory) / اجباري شامل ألجور للتوصيل، والتحميل وكافة الرسوم االخرى الى جميع مواقع العمل __________________ 

3. Terms of payment / طريقة الدفع المطلوبة    _______________________ 
 
Name of Bidder’s Authorized Representative / اسم المفوض الرسمي للمناقص    ________________________ 
 
Authorized signature and stamp / توقيع وختم المفوض                                ________________________ 
 
Date / التاريخ                                    ________________________ 
 
NB: in case of Request for Tender, please attach the service proposal to the present offer form / ادراج مقترح الخدمة الي العرض الحالي الخاص بالمناقصة المناقصة يرجىحال طلب  في  


