
ADDENDUM NO 1 .  

   1لحق تعديل رقم م

TENDER Ref.: SD/2021/Tender/Cluster 1/001 

قسم /عطاء/ 2021 /ذ .ص.  العطاء رقم /001  

 

 

 

 

Horizons for green development specify more 

details on BoQ lots as shown in the below points:  

أقسام  لخاصة بلمواصفات ار على ا تفاصيل أكثفة  ت آفاق بإضاقام

:التالية  النقاط، كما هو مبين في  عطاءال  

1. All supplier can submit tender documents either 

by email and/or by hand using an official 

carrier.  

البريد االلكتروني  لفات من خالل مين للعطاء تسليم الم ن للمتقديمك .1

يل  التوص خالل شركات من التسليم باليد  و أ  /المذكور سابقا و

 . الرسمية 

 

2. Any carrier received after the deadline will not 

be accepted.   

3. No amendment on tender term of reference or 

submission deadline.  

4. Attached is an updated BoQs dated August 11th, 

2021.  

 

ل أي ملف عطاء مستلم من قبل شركات التسليم بعد  ولن يتم قب .2

 .ق العطاء غالموعد إ 

 . الموعد النهائي للتسليم وط المرجعية أوشرال   جد تعديل علىال يو .3

  

 . 2021/ 11/8بتاريخ   تمرفق معدل لجدول المواصفاال .4
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NotesBrandTotal Cost 

(JoD)

Unit Cost 

(JoD)

No. of 

units

UnitItemLotUnit No.

Sun dry tomatoesF4

30TableTomatoes drying atbles

Food grade 316 stainless steel

Dimetnions of 99 cm X 224 cm X 85 cm hight

KF4.1F4.1

1

1

Piece Water storage tank

Capacity of 10 cubic meter, iron (thickness 5‐6mm)

Food grade 304 stainless steel

IF4.2F4.2

1MachineAir conditioner

Capacity of 1 Ton

Suitable for caravans with an areaof 24 sqm

1TableVegetables  and fruits washing table

stainless steel

150 cm X 80 cm X 85 cm

1.5 mm thickness

With a food grade 316 stainless steel sink (dimensions 

60 cm X 80 cm)

KF4.5F4.5

50pcsUtility Knife

suitable for cutting Fruits and Vegetables

Food grade stainless steel

Size 5 ‐8 inch

KF4.6F4.6

1TableFruits chopping table

Dimensions (280 cm X 135 cm X 85 cm)

Thickness of 1.5 mm

Food grade 316 stainless steel 

Food Fiber (Tiflon ‐ white) thickniess 4 cm for food 

cutting  from two sides 

With four trash pins/drawers (a total of 8 pens/ 

drawers) ‐ not food grid stainless pens (Dimension 50 

x 40 x 15 cm)

Table 2.70 x 40 cm, thickness 4 cm 

KF4.7F4.7

1TableSalt storage table

Food grade 316 stainless steel 

Dimensions (90 cm X 70 cm X 85 cm)

KF4.8F4.8

C ‐ Bill of Quantities ‐ Lot 1 



1TablePackaging table 

Food grade 316 stainless steel

Dimensions 285 cm X 115 cm X 85 cm

1.5 mm thickness

With edges from four sides hight 10 cm

To include a movable conveying trash trays below the 

table

KF4.10F41.10

2WagonHeavy‐duty trolley

Food grade 316 stainless 

Dimensions 150 cm X 80 cm

Thickness 2 mm

hight including wheels 20 cm , hand start height 85 cm 

KF4.11F41.11

2UnitStorage stands 306 for sun dried tomato  

capacity of 15 (removable shelfs)

Dimensions 54 cm X 60cm X 200 cm

tube 3X3 thickness 2 mm 

KF4.12F41.12

Cutting knifesH12

50pcsUtility Knife

suitable for cutting Fruits and Vegetables

Food grade stainless steel

Size 5 ‐8 inch

KH12.1H12.1

Fruits Drying UnitH2

3TableSink 60 x 60 x 3 

Drainage table

Food grade Stainless steel 304

Dimentions 1 m X 2 m, and 85 cm hieght

KH2.1H2.1

1TableTable

Food grade Stainless steel 304

Dimentions 1 m X 2 m, with edges

with adjustable thickness control of 1.5, 3 and 5 mm

KH2.2H2.2

10StandDrying stand

Food grade 304 stainless steel 

(200 cm X 200cm X 70 cm)

Each drying stand to have 40 trays

Trays (mesh)  2 meter

Food grade 304 stainless steel 

Dimensions (45 cm X 70 cm X 2 mm)

KH2.3H2.3

2WagonHeavy‐duty trolley/wagon 

height 2 cm including wheels 

one shelves

Food grade 304 stainless 

( )

KH2.4H2.4

Pickling UnitH3

1TableVegetables receiving, and handlinge

Dimentions 285 cm X 135 cm X 85 cm

Food grade 316 stainless steel 

Thickness of 1.5 mm

KH3.1H3.1



1Tablewashing table

stainless steel

150 cm X 70 cm X 85 cm

1.5 mm thickness

with a food grade 316 stainless steel sink (dimensions 

60 cm X 80 cm) 

 height 60 cm 

KH3.2H3.2

2TableVegetables handling, washing and chopping table

Food grade 316 stainless steel

Dimensions (285 cm X 135 cm X 85 cm)

1.5 mm thickness

KH3.3H3.3

10pcsBucket

Food grade 316 stainless steel 

24 x 40 height

Capacity 30 Liter

KH3.4H3.4

1TableSpray washing table for vegetables 

Dimensions of 285 cm X 135 cm X 85 cm

Thickness of 1.5 mm

with edges from four sides 

height 10 cm 

With drainage sink of dimentions 250 sm X 60 cm X 60 

sl depth 

Food grade 316 stainless steel

KH3.5H3.5

1TankWater tank

Capacity of 2 cubic meter

diameter 2 cubic meter , vertical shape

Food grade 316 stainless steel

thickness of 1.5 mm

with mixer, and valve

KH3.6H3.6

1TablePackaging table for vegetables 

Dimensions of 285 cm X 135 cm X 85 cm

Thickness of 1.5 mm, height 10 cm

with edges from four sides

Food grade 316 stainless steel

KH3.7H3.7

2WagonHeavy‐duty trolley

one stand

Food grade 316 stainless 

Dimensions (150 cm X 80 cm)

KH3.7H3.7

1TableSalt storage table

Food grade 316 stainless steel 

Dimensions (90 cm X 70 cm X 85 cm)

KH3.8H3.8

Jams Production UnitH4



1TableFruits receiving and handling table for manual fruits 

sorting with edge from three sides

Dimensions  (283 cm X 130 cm X 85 cm)

Thickness 1.5 mm

Height 8 cm

Food grade 304 stainless steel

KH4.1H4.1

1Table\KH4.2H4.2

1TableMesh table 

With water dranig 

Dimensions of 180 cm X 130 cm

KH4.3H4.3

1TableFruits chopping table

Dimensions (280 cm X 135 cm X 85 cm)

Thickness of 1.5 mm

Food grade 304 stainless steel 

Food Fiber Tiflon thickness of 3 cm from two sides , 

KH4.4H4.4

10PotCooking pot with lid

Food grade 304 stainless steel

Diameter of the base 60 cm

Depth of 40 cm

Thickness of 2 mm

KH4.5H4.5

2WagonHeavy‐duty trolley ‐  to transport fruits

Dimensions 80 cm X 140 cm

tube 4X4 mm thickness 2 mm

Food grade 304 stainless 

Capacity of one pot ‐ one shelf

Each pot with a diameter of 65 cm and depth of 40 cm

height with hand stand 85 cm 

KH4.6H4.6

1TableWashing table/sink

Stainless steel

150 cm X 80 cm X 85 cm

height 60 * 80 cm

with a food grade 304 stainless steel sink (sink 

dimensions 60 cm X 80 cm)1.5 mm thickness

KH4.7H4.7

1TableStorage table 

Food grade 304 stainless steel

Middle shelf 

Dimensions 150 cm X 70 cm X 85 cm

Thickness 1.25 mm

KH4.8H4.8

1TableStorage table for salt and sugar

Food grade 304 stainless steel

Dimensions 90 cm X 70 cm X 85 cm

Thickness 1.50 mm

KH4.9H4.9



1UnitCommercial gas burner 5 regular burners (eyes) to 

prepare jams

Dimensions 400 cm X 70 cm X 40 cm

Stainless tube 4X4 and thickness 2 mm

With Galvanized Steel cooking hood

Duct of 30 cm in diameter

Dimensions 500 cm X 100 cm X 40 cm

Thickness 1.25 mm

And with Gas supply line with full safety valves

And outdoor storage for 8 18kg compressed steel gas 

cylinders

Galvanized steel

KH4.10H41.10

1WagonHeavy‐duty trolley to transport the cooking pots

Capacity: two pots

hight including wheels 20 cm , hand start height 85 cm  

 ‐ one shelf

Dimentions of each pot: Diameter of 65 cm, height 40 

cm, and capacity of 100 liter

Food grade 304 stainless steel

KH4.11H41.11

Pomegranate UnitH5

1TableFruits handling and receiver/washing table

Food grade 304 stainless steel 

Dimensions of 230 cm X 115 cm X 85 cm

KH5.1H5.1

1TableSpray Pomogranate washing table

With sprayers ‐ sink

Dimensions of 300 cm X 130 cm X 85 cm

Thickness of 1.5 mm

Food grade 304 stainless steel

KH5.2H5.2

1TablePomagranate sorting table ‐ manual fruits  sorting 

Dimensions 230 cm X 115 cm X 85 cm

with an edge form three sides

Thickness 1.5 mm

Sink dimentions 80 cm X 60 cm and depth of 10 cm

Food grade 304 stainless steel

KH5.3H5.3



2TableChopping table for Pomegranate, with 8 holes

With edges from two sides height 10 cm

drawer dimension (40 x 50 x 15)

Food grade 304 stainless steel

Dimensions 285 cm X 115 cm X 85 cm

1.5 mm thickness

To include a movable conveying trash trays below the 

table

KH5.4H5.4

1TablePackaging table 

Food grade 304 stainless steel

Dimensions 285 cm X 115 cm X 85 cm

1.5 mm thickness

With edges from four sides, height 2 cm

To include a movable conveying trash trays below the 

table

KH5.5H5.5

2UnitStorage stands

Dimensions 54 cm X 60cm X 200 cm

tube 3X3 

Thickness 2 mm

capacity of 15 trays

The trays (mesh)

Food grade 304 stainless steel 

Dimentions 50 cm X 60 cm X 2 mm thickness

KH5.6H5.6

1TableWashing table for Pomegranate

stainless steel

150 cm X 70 cm X 85 cm, height 30 cm

1.5 mm thickness

ith f d d 304 t i l t l i k (di i

KH5.7H5.7

2WagonHeavy‐duty trolley

hight including wheels 20 cm , hand start height 85 cm  

 ‐ one shelf

Food grade 304 stainless 

Dimensions 150 cm X 80 cm

Thickness 2 mm

KH5.8H5.8



الدينار االرد العددالوحدةالوصفالقطاعالرقم السعر االجما سعر الوحدة 

الدينار االرد 

العالمة التجارة 

لد  (إن وجدظ 

أ) ال

مالحظات

F44ف البندورة وحدة تجف

F4.1ف بندورة طاولة تجف

ستانلس غذا 316

طول 99 سم

عرض 224 سم

ارتفاع 85 سم

30طاولة

F4.2اە 10م مكعب خزان م

د  حد

ة 5‐6 مم  سما

ل  ل البندورة ق لغس

ف وغسل اقفاص  التجف

الحقل

ستانلس غذا 304

1قطعة

1

ف ‐ كندشن مك

قدرة 1 طن

مساحة  ف كرفان  لتكي

24 م2

ينة 1ما

F4.5 ل خضار طاولة غس

ه وفوا

مج حوض

اس (150*80*85  ق

سم) 

ة 1.5 ملم سما

اس الحوض  ق

(60*80سم) 

ل غذا  ستانلس س

316

1طاولة

F4.6سك متعدد االستخدام

ه  ة لتقطيع الفوا مناس

وات والخ

ل غذل  ستانلس س

ش اس 5 ‐ 8 ا ق

50قطعة

F4.7 اس طاولة تقطيع ق

ة  (280*135*85) سما

1.5 ملم ستانلس غذا 

316

فلون  فاي غذا ت

ض  ة 4 سم أب سما

لتقطيع الخضار

ة 3 سم من   سما

الطرف 

ــع جوارر للقشور  مع أر

ما  ل جانب ( من 

مجموعه ثمان جوارر) 

عاد (50 * 40 * 15  اال

سم)

طول الطاولة 2.70 * 

ة 4 سم 40 سما

1طاولة

F4.8ن الملح خزانة لتخ

اس (90*70*85  ق

سم) 

316 ستانلس غذا

1طاولة

F41.10ف وتوزن طاولة تغل

اس 285*115*85  ق

سم 

ة 1.5 ملم سما

ستانلس غذا 316

ــع جهات  مع حافة ار

أرتفاع 10 سم 

ة للفضالت مع ع

1طاولة

ات المواصفات  ‐ قسم 1 م ج ‐ جدول ال



F41.11 ة تر ع

اس 150*80 سم ق

ارتفاع شامل العجالت 

20 سم 

د ارتفاع 85  ض ال مق

سم

ة 2 ملم  سما

316 ستانلس غذا

ة 2ع

F41.12 ن مناصب 306، للتخ

عد  ف البندورة  لتجف

ف  التغل

اس 54*60* 200سم  ق

ل منصب 15 رف   سعة 

متحرك

ة 2 ملم تيوب 3*3 سما

2وحدة

H12ه أدوات تقطيع خضار وفوا

H12.1سك متعدد االستخدام

ه  ة لتقطيع الفوا مناس

وات والخ

ل غذل  ستانلس س

ش اس 5 ‐ 8 ا ق

50قطعة

H2ه ف فوا خط تجف

H2.1 * 60 اس حوض نقع ق

60 * 3 ‐ طاولة مصا 

ستانلس غذا 304

اس 1م *2م ارتفاع 85  ق

سم

3طاولة

H2.2 طاولة

اس 1م*2م ق

لة  مع مسطرة قا

ل لتجه مل  للتعد

ات  سما وقمر الدين 

1.5 ملم، 3 ملم، 5 ملم

مع حواف

1طاولة

H2.3 اس (ارتفاع منصب ق

200سم، طول 200سم، 

عرض70 سم) 

ستانلس غذا 304

سع لـ40  ل منصب ي )

ة) ن ص

الصوا :

ستانلس غذا 304 

مخرم 2 م

اس  ق

(45*70سم*2مم)

10منصب

H2.4 20 ة نقل تر ارتفاع ع

سم شامل العجالت 

رف واحد 

اس (150* سم80)  ق

ذا ل ا

ة 2ع

H3خط انتاج مخلل

H3.1ال خضار طاولة استق

اس(285 سم*135  ق

سم*سم85)

ستانلس غذا 316

سمك 1.5 ملم

1طاولة

H3.2مج حوض

اس (150*70*85  ق

سم) 

ة 1.5 ملم سما

اس الحوض  ق

(60*80سم) 

أرتفاع 60 سن 

304 ستانلس غذا

1طاولة

H3.3طاولة تقطيع خضار

الن مناسب  مع م

الرتفاع سطل تعبئة سعة 

30 ل 

اس (285 سم*135  ق

سم*85 سم) 

ستانلس غذا 316 

سمك 1.5 ملم

2طاولة



H3.4(سطل) وعاء

مع غطاء 24 * 40 

االرتفاع

ستانلس غذا 316 

غذا 

سعة 30 ل 

10قطعة

H3.5ل خضار طاولة غس

ستانلس غذا 316

اس 285 سم * 135  ق

سم وارتفاع 85 سم

مع حافة (شفة) من 

ة 1.5  ــع جهات سما األر

ملم، ارتفاع 10 سم

مع حوض للخضار 

المقطعة عمق 5 سم، 

طول 250 سم، عرض 

60 سم مع فتحات 

ة تصف

1طاولة

H3.6خزان ماء

سعة 2 م مكعب، قطر 

ل  ش 2 م مكعب 

عامودي 

ستانلس غذا 316

ة 2 ملم سما

مع خالط داخ للماء 

ل ومواد التخل

س مع مح

1خزان

H3.7ان وتعبئة طاولة م

اس 285 سم * 135  ق

سم وارتفاع 85 سم

مع حافة (شفة) من 

ة 1.5  ــع جهات سما األر

ملم ارتفاع 10 سم 

3016 ستانلس غذا

1طاولة

H3.7 ة نقل تر ع

ستاند واحد

اس (150*80سم)  ق

ستانلس غذا 316 

غذا

ة 2ع

H3.8ن الملح خزانة لتخ

اس (90*70*85  ق

سم) 

304 ستانلس غذا

1طاولة

H4ات خط انتاج م

H4.1 ال وفرز طاولة استق

ه فوا

 مع رف وس حافة من 

ثالث جهات

اس   ق

(283*130*85سم)

ة 1.5 ملم سما

ارتفاع 8 سم

304 ستانلس غذا

1طاولة

H4.2 ‐ ه ل فوا طاولة غس

قشاط غسل

انتاج طن يو ‐ 8 

ساعات

مع حوض مرشات ماء 

مع مضخات

اس  ق

(300*130*85سم)

ة 1.5 ملم سما

304 ستانلس غذا

1طاولة

H4.3 ه ة ‐ للفوا طاولة مصفا

عد الغسل

ف ماء  مع م

1طاولة

H4.4 ه طاولة تقطيع فوا

اس (280*135*85)  ق

ة 1.5 ملم  سما

ستانلس غذا 304

فلون فاي غذا ت

1طاولة



H4.5قدر طبخ مر مع غطاء

قطر 60 سم 

عمق 40 سم

ة 2 ملم سما

سعة 100 ل 

304 ستانلس غذا

10قدر

H4.6 ه ة نقل ‐ لنقل الفوا ع

عد التقطيع 

سعة قدر واحد ‐ رف 

واحد

قطر القدر الواحد 65 

سم وعمق 40 سم

ة  عاد الع أ

80سم*140سم تيوب 

4*4 سم

ة 2 ملم سما

د  ض ال االرتفاع مع مق

85 سم

ة 2ع

H4.7  مج

اس 150*80*85 سم  ق

مع حوض  

اس الحوض 60*80  ق

ارتفاع 60 * 80 

ستانلس غذا 304 

ة 1.5 ملم سما

1طاولة

H4.8طاولة خزانة ‐ للتوزن

ة   مع حافة (شفة) خلف

مع رف وس 

اس 150*70*85  ق

ة 1.25  سما

304 ستانلس غذا

1طاولة

H4.9 ن سكر طاولة تخ

مقاس 90*70*85 

ة 1.50 ملم سما

304  ستانلس غذا

1طاولة

H41.10 (مركب) منصب غاز

طول 10 م 

خمس رؤوس لطبخ 

المر 

اس 400*70* 40 سم ق

تيوب ستانلس 4*4 

ة 2 ملم وسما

مع هد/شفاط ‐ لمنصب 

غاز طبخ المر 

اس  ق

500*100*وارتفاع  40 

سم

قطر الدكت 30 سم

ة 1.25 ملم  سما

 صاج مجلفن

ف  خط غاز مع فل س

س ومحا

ة  مع خزانة خارج

السطوانات لغاز  

سعة 8 اسطوانات غاز 

طبخ ‐ سعة االالسطوانة 

الواحدة 18 كغم

صاج مجلفن

1وحدة

H41.11 عد ة لنقل القدر  ع

طبخ المر 

ارتفاع شامل العجالت 

20 سم 

د ارتفاع 85  ض ال مق

سم رف واحد

سعة قدرن

قطر القدر الواحد 65 

سم وارتفاع 40 سم، 

وسعة 100 ل 

304 ستانلس غذا

ة 1ع

H5خط الرمان



H5.1 ال وفرز طاولة استق

رمان 

ستانلس غذا 304 

اس (230*115*85  ق

سم)

1طاولة

H5.2 ل ل رمان ‐ ق طاولة غس

التقطيع

مع حوض مرشات ماء 

ار دوي مع مضخة 20 

اس 300*130*85   ق

سم

ة 1.5 ملم  سما

304 ستانلس غذا

1طاولة

H5.3 عد طاولة فرط رمان‐ 

التقطيع

اس 230*115*85   ق

سم

ة 1.5 ملم سما

شفة من ثالث جهات

مع حوض  80*60 سم 

وعمق 10 سم 

304 ستانلس غذا

1طاولة

H5.4 طاولة تقطيع رمان/فرط

رمان

8 عيون مع جوارر عدد 

ل جرار سعة 10 كغم  8

اس 40 * 50 * 15  ق

مع شفة من جهت  

ارتفاع 10 سم

اس الطاولة  ق

285*115*85  سم

ة 1.5 ملم سما

 ستانلس غذا 304

مع مجرى للقشور 

الن) (م

2طاولة

H5.5 ف وتوزن طاولة تغل

رمان

اس 285*115*85  ق

سم 

ة 1.5 ملم سما

ستانلس غذا 304

ــع جهات   مع شفة ار

ارتفاع 2 سم 

ة للفضالت مع ع

1طاولة

H5.6 عد ن  مناصب للتخ

ة) ف ‐ (منصب ع التغل

اس 54*60* ارتفاع  ق

200 سم 

تيوب 3*3 

ة 2 ملم سما

ل منصب 15 رف  سعة 

صوا / لمناصب 

ن التخ

اس 50*60 سم ق

ة 2 ملم  سما

مخرم

ستانلس غذا 304

2وحدة

H5.7مج ‐ مغسلة

اس 150*70*85 سم ق

حوض 80*60 سم 

ارتفاع 30 سم 

ل 1 5 ة ا

1طاولة

H5.8 ة تر ع

ارتفاع شامل العجالت 

20 سم 

د ارتفاع 85  ض ال مق

سم رف واحد

اس 150*80 سم ق

ة 2 ملم  سما

304 ستانلس غذا

ة 2ع


