
No.

التسلسل

Item Description (English)

وصف المادة

Item Description (Arabic)

وصف المادة

Unit

الوحدة

Quantity

 الكمية
Days 

االيام

1

Renting a submersible pump 

(western made) with a power 

of (50) hp-37 Kw,( 5 inches 

for suction and 4 inch for 

pumping)

 (غطاس)تأجير مضخة ماء غاطسة 

 37حصان  (50)منشا غربي بقوة 

 4 انج للسحب و5كيلو واط قياس 

انج للدفع

No 2 25

Annex  1    ١الملحق

Work requirement to open the blockage in the drainpipe of the Shirin dam in Laylan sub district in Kirkuk Governorate  

متطلبات العمل لفتح االنسداد في أنبوب التصريف لسد شيرين في ليالن في محافظة كركوك 

.االسعار تتضمن سعر التجهيز والنقل للمواد. ٤

5. The contractor (implementing company) must visit the project's 

site before filling out the tender and bidding process, otherwise will 

be consider that he visited the site.

زيارة موقع المشروع قبل ملىء التندر  (الشركة المنفذة)على المقاول . ٥

.وعلى خالفه يتم اعتباره بانه زار الموقع

8. No dues will be paid to the implementing agency if the blockage 

in the dam's drainage pipe is not opened.
اليتم صرف اي مستحقات للشركة المنفذة في حال عدم فتح االنسداد في . ٨

.انبوب التصريف للسد

يتوجب على الشركة المنفذة للمشروع  توفير مستلزمات السالمة العامة . ٦

.للعمال والمهندسين في الموقع

6. The implementing company of the project must providing general 

safety requirements for workers and engineers on site.

 The implementing company must submit a work plan to the .7.على الشركة المنفذة للمشروع تقديم خطة العمل للمنظمة قبل البدء بالعمل. ٧

organization before starting work.

9. The steps below are to implement the work and according to the 

instructions of the supervising engineer, and for any company that 

finds itself the possibilities to open the blockage in the dam in any 

other way, submit the stages of work and the project plan for 

approval by the organization and the water resources committee in 

Kirkuk supervising the project if it is feasible.

الخطوات ادناة لتنفيذ العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف وعلى اية . ٩

شركة تجد في نفسها االمكانيات في فتح االنسداد الحاصل في السد بأية 

طريقة اخرى تقديم مراحل العمل وخطة المشروع من اجل المصادقة عليها 

من قبل المنظمة ولجنة الموارد المائية في كركوك المشرفة على المشروع  

.اذا كانت قابلة للتنفيذ

Notes: :مالحظات

Qudra 2 Project in Kirkuk - 2021

Project name: Opening the Blockage in the Drainpipe of Shirin 

Dam in Laylan Sub-district in Kirkuk Governorate

فتح االنسداد  في أنبوب التصريف لسد شيرين في ناحية :  أسم المشروع

ليالن في محافظة كركوك

Location:Gazan Bulgh village, Laylan sub district, Kirkuk  

governorate

محافظة كركوك- ناحية ليالن - قرية قازان بالغ :  الموقع

1. All the work items should be according to Iraq General Technical 

Specifications (IGTS- Arabic edition 1975), Iraqi Standard 

Specifications for Roads and Bridges, specifications mentioned in 

Article parts 1 and instructions of the agricultural site engineer.

يجب أن تكون جميع بنود العمل مطابقة للمواصفات الفنية العامة للعراق . ١

(IGTS - ١٩٧٥الطبعة العربية)  والمواصفات القياسية العراقية للطرق

 وتعليمات مهندس ١والجسور والمواصفات المذكورة في المادة الجزء 

.الموقع

2. All material must be from best type approved by supervisor 

engineer if it isn't mentioned in the item details.
جميع المواد يجب ان تكون من افضل النوعيات ويجب ان يتم الموافقة . ٢

.عليها من قبل المهندس المشرف اذا لم يكن ذلك مذكورا ضمن الفقرة

3. Construction materials should be tested (if necessary or asked 

by site engineer) according to construction works specification.
ان كان ضروريا او طلب من قبل المهندس )مواد البناء يجب ان تفحص . ٣

.حسب مواصفات اعمال البناء (المشرف

4. The price includes transportation and providing the materials 

mentioned in the bill.
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2

Renting surface water pump 

(Al Khanzirah ) , (4 inches ) 

with all accessories needed to 

compelete the work

تاجير مضخة ماء سطحية 

 أنج مع كافة 4قياس (خنزيرة)

الملحقات التي تجعل العمل متكامال
No 2 25

3

Renting an iron pipe with a 

diameter (4 inches ,6m long) 

serrated from two sides  

 4)تاجير أنبوب حديدي ذات قطر 

مسنن من الطرفين ( متر6أنج وطول  No 1 25

4

Renting an iron pipe with a 

diameter (2 inches, 6m long) 

serrated from two sides 

 2)تاجير أنبوب حديدي ذات قطر 

مسنن من الطرفين ( متر6أنج وطول  No 1 25

5

Renting an elbo(curved) 

connecting part for iron pipes 

size (2 and 4) in,number  (16) 

With straight  connections 

parts  (4 and 2 Inch) , number 

30 with all work requirments 

and according to the 

instructions of the site 

engineer

تأجير عكس توصيل لالنابيب 

أنج عدد  ( 4 و 2)الحديدية قياس 

مع توصيلة ربط االنابيب  (16)

 وحسب 30أنج  عدد  ( 2 و4)قياس 

متطلبات العمل وتوجيهات المهندس 

المشرف

Lump Sum 1 1

6

Renting a diesel generator  

(good type) with power 

50KVA sufficient for operating 

the submersible pump 50 hp 

,welding machine ,lighting 

and all the site requirements 

تأجير مولدة ديزل نوعية جيدة ذات 

كي في اي  لتشغيل الغطاس 50قدرة

 حصان وماكنة اللحام 50بطاقة 

.واالنارة وجميع متطلبات الموقع  No 1 25

7

Hiring a skilled labour  to do  

the connection and 

separation of the pipes and 

the cleaning the sediment,  

and all that the work 

requirements

تاجير عامل  ماهر للقيام باعمال ربط 

االنابيب وفتحها وتنظيف الرواسب 

وكل مايتطلبه العمل
No 1 25

8

Hiring unskilled labours  to do  

 the connection and 

separation of the pipes and 

the cleaning  the 

sediment,work waste  and all 

that the work requires

تاجير عامل غير ماهر للقيام باعمال 

ربط االنابيب وفتحها وتنظيف 

الرواسب والمخلفات وكل مايتطلبه 

العمل
No 10 25

9

Renting a welding machine 

and supplying materials with 

all requirements for welding 

works to made bases for the 

pipes for the purpose of 

installation, according to the 

directions of the supervisor 

engineer

تاجير ماكنة لحام وتجهيز المواد وكل 

مايتطلبة العمل للقيام بأعمال اللحام 

وعمل قواعد لألنابيب لغرض التثبيت 

وحسب توجيهات المهندس المشرف
No 1 10

10

Supplying and purchasing a 

cable of size (4*6) mm2 with 

an electric board suitable for 

operating the submersible 

pump , welding machine and 

all site requirements

تجهيز وشراء كيبل كهرباء  ذات 

 مع بورد كهربائي 2ملم(6*4 )قياس 

مالئم لتشغيل الغطاس وماكنة اللحام 

وكل متطلبات الموقع
M 120 1
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11

Renting  excavator (Poclain) 

for cleaning purposes inside 

and surround the dam with 

pushing and direcing the 

connecting pipes to focus the 

water jet flow  according to 

the instruction of  the site 

engineer

تاجير حفارة بوكلن الغراض 

التنظيف داخل وفي اطراف السد 

ودفع االنابيب الحديدية لغرض توجيه 

تدفق الماء   وحسب توجيهات 

المهندس المشرف
No 1 15

12

Renting tippers capacity 12 

m3 or equivelant for 

transmiting of sediment and 

work waste  to the sanitary 

landfill out of the site

 او مايعادلها 3م12تاجير قالبة سعة 

لغرض  نقل الرواسب ومخلفات 

العمل  الى منطقة الطمر الصحي 

خارج موقع العمل
No 2 15

13

Renting shovel (Kawiski 80) 

or equivelant for the work 

requirements depending  on 

need and the instruction of 

the site engineer 

او ( 80كاوسكي  )تاجير شفل

مايعادله لتامين متطلبات العمل  

حسب الحاجة وحسب توجيهات 

المهندس المشرف
No 1 5

Total cost (IQD) (Lump Sum)

 السعر الكلي بالدينار العراقي 

( دفعة واحدة)

Duration (in Calendar days) 

(حسب ايام التقويم )المدة 
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