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1

Implementation  a metal fence, as follows:

- Erecting square poles 8x8 cm, thickness 2 mm, and  length 250 

cm every 3 meters.

- Fixing the poles in a foundation of ordinary concrete (cement 

rate 250 kg /m 3) dimension 40x40x60 cm, along with fixing a 

galvanized wire mesh diameter 2.5 mm to be fixed from the 

top by a rectangle tube 2x4 cm, thickness 2 mm. 

- Casting the beam from ordinary concrete along the fence with 

width 15 cm and height 20 cm. 

- All metal surfaces should be painted (primed) with anti-rust 

paint and two layer of oil paint.

- Implement two gates width 4 m with shape and sections like 

fence. 

All works should be implemented according to the drawings 

and instructions of the site engineer.
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1

 Implementation  a metal fence, as follows:

 - Erecting square poles 8x8 cm, thickness 2 mm, and  length    

250 cm every 3 meters.

 - Fixing the poles in a foundation of ordinary concrete (cement   

 rate 250 kg /m 3) dimension 40x40x60 cm, along with fixing a 

galvanized wire mesh diameter 2.5 mm to be fixed from the 

top by a rectangle tube 2x4 cm, thickness 2 mm. 

- Casting the beam from ordinary concrete along the fence with 

width 15 cm and height 20 cm. 

- All metal surfaces should be painted (primed) with anti-rust 

paint and two layer of oil paint.

- Implement two gates width 4 m with shape and sections like 

fence. 

All works should be implemented according to the drawings 

and instructions of the site engineer.

M.L 1650

Name of Signatory:____________________________________________________

Title of Signatory:______________________________________________________

Name of Bidder:_______________________________________________________

Date of Signing:_______________________________________________________

Signature & stamp:

NOTE:

1- The requested Quantity  is subject to be changed up  requirement.

2- Delivery Location :  Al-Hol Camp in North East Syria 

 :مالحظة 

  

. المتطلبات حسب للتغييرو يخضع  المطلوب العدد/الكمية- 1

.سوريا شرق شمال في هول مخيم:   التجهيز موقع- 2

Grand Total  Amount in USD   االمريكي بالدوالر الكلي المجموع

FINANCIAL OFFER: IMPLEMENTING FENCE FOR PHASE 7 & 8 AL HOL CAMP IN NE-SYRIA

 من مخيم هول في شمال شرق سوريا8 و 7تنفيذ السياج  للقطاع : العرض المالي  

 Description

مواصفات

Fence For Phase 7

 و مم 2 سماكة سم8* سم8 مربع عمود: كالتالي معدني شبك  انشاء

 البيتون من اساس ب االعمدة تثبيت,  امتار 3 كل سم 250 طول

 (سم60*40*40) المكعب المتر في كغ 250 اسمنت عيار ب العادي

 ب العلى من تثبيته يتم و مم 2.5 بقطر المزئبق الشبك مع والتثبيت

 البيتون من جاتز صب و.مم 2 سماكة (سم 4 *2)مستطيل انبوب

 جميع سمو 20ارتفاع و سم 15 عرض الشبك طول على العادي

 و للصدأ مقاومة طبقة ب مدهونة تكون ان يجب المعدنية الوجه

 مقاطع بنفس م 4 بعرض بوابيتين انشاء و. الزيتي الدهان من طبقتان

 وتعليمات اشراف تحت تتم االعمال كل و السور انشاء فيها تم التي

المخططات و المشرف المهندس

 و مم 2 سماكة سم8* سم8 مربع عمود: كالتالي معدني شبك  انشاء

 البيتون من اساس ب االعمدة تثبيت,  امتار 3 كل سم 250 طول

 (سم60*40*40) المكعب المتر في كغ 250 اسمنت عيار ب العادي

 ب العلى من تثبيته يتم و مم 2.5 بقطر المزئبق الشبك مع والتثبيت

 البيتون من جاتز صب و.مم 2 سماكة (سم 4 *2)مستطيل انبوب

 جميع سمو 20ارتفاع و سم 15 عرض الشبك طول على العادي

 و للصدأ مقاومة طبقة ب مدهونة تكون ان يجب المعدنية الوجه

 مقاطع بنفس م 4 بعرض بوابيتين انشاء و. الزيتي الدهان من طبقتان

 وتعليمات اشراف تحت تتم االعمال كل و السور انشاء فيها تم التي

المخططات و المشرف المهندس

Fence For Phase 8
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