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REQUEST FOR QUOTATION 
 

Note: Please read carefully, sign, stamp and attach this Document with your Quotation. 

 موقعة ومختومة مع عرض السعر هاأرفاق قراءة هذه الوثائق بعناية و مالحظة: يرجى
 

 

From: Norwegian Refugee Council, Baghdad office بغداد المجلس النرويجي لالجئين :من , 

Subject: School Rehabilitation Works اعمال صيانة للمدارس   :الموضوع 

Date:  5th February 2018 2018شباط //5: التاريخ 

PR Reference number: 8100876 8100876 :رقم طلب الشراء 

RFQ Ref.: 8100876 :8100876 رقم طلب التسعير 

No. of pages including this page: 15 pages صفحات 15:عدد الصفحات متضمنة هذة الصفحة 
 

 

  

  

 

Manner of Submission:  

Please submit your quotation in accordance with the requirements detailed below by  

 Sealed envelopes by hand delivery to Norwegian Refugee Council, Baghdad, 

  Only the RFQ /Ref need to be written on the envelope from outside. 

 For inquiries, please contact procurement team: 07735931854 

 :طريقة اإلرسال

  مفصلة أدناه المتطلبات لالخاص بك وفقا ل عرض االسعاريرجى تقديم 

  اليد إلى مجلس الالجئين النرويجي، بغداد،بمختومة تسلم مغلقة و مغلفات 

 على المغلف من الخارج فقط الغير وعدم كتابة اى شىء أخر ألتسعير طلب يجب كتابة رقم. 

  :07735931854لالستفسار، يرجى االتصال بفريق المشتريات 

 

Deadline for submission of quotations is on or before 14st February 2018, 3:00 PM > Companies/Supplier who does not submit their quotation by this 

deadline will not be considered.  

الشركات / الموردين الذين ال يقدمون عرض أسعارهم بحلول هذا الموعد  العروض المقدمة من قبل النظر فيلن يتم  م. 3:00، 2018شباط   14آخر موعد لتقديم عروض األسعار هو في أو قبل 

 .النهائي

Requirements: 

The office of the Norwegian Refugee Council invites your company to make a firm offer for articles below. 
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 :المتطلبات

 .ثابت للمواد أدناه اسعار لتقديم عرض مشركتك المجلس النرويجي لالجئين يدعو

Scope of Work: 
 
  

 AL-Sanabul primary school (AAF )     عامرية ألفلوجة (  مدرسة السنابل االبتدائية(   

سعر الوحدة لكل  الكمية الوحدة وصف العمل الرقم

 فقرة )$(

المجموع لكل 

 فقرة )$(

 الرقم وصف العمل

No. Work Description (English) Unit Qty Unit Price per 

item ($) 

Total per 

item ($) 

Work Description (Arabic) No. 

1 MAINTENANCE WORKS     1 اعمال الصيانة 

1.01 Doors: supply all the needed materials 

to complete the maintenance works on 

doors that include: 

تجهيز جميع المواد واالدوات الالزمة النجاز   : األبواب    

العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف , ويشمل 

  العمل

1.01 

a-supply and install (0.92*2) m metal door 

4 mm thickness of glass, door lock, hinges, 

slide lock and handles. The door should be 

made up pf 1.5-inch L-section steel bars 

and 2 mm thickness of steel plate and 

painted with two layers of anti-rust paint 

then painted with three layers of good 

quality oil-based paint 

 

 

Pcs 1    (م وجه واحد 0.92*2تجهيز وتركيب باب حديد بأبعاد ) -أ

ج مع الكيلون والسركي الحديدي ويكون كبس , نصف مزج

انج  1.5الهيكل الحديدي مصنوع من حديد الزاوية قياس 

ملم ، مع الطالء بطبقتين  4ملم و الزجاج قياس  2والبليت 

من مانع الصدأ وثالث طبقات من الطالء الزيتي على أن 

 يكون من النوعية الجيدة

b- re-install a metal (0.92*2) m door, the 

work include change damaged handles and 

hinges and all the needed welding works 

Pcs 9    ( م 0.92*2العمل على صيانة باب حديد بأبعاد ) -ب

ويتضمن العمل اعادة تثبيت الباب بصورة جيدة وصيانة 

المقابض والمفاصل المتحركة ولحام البليت المخلوع 

النقصوتجهيز وتركيب البليت   

supply and install sliding locks for doors Pcs 5    تجهيز وتركيب سركي حديد -جـ  

1.02 Windows: supply and install all the 

needed materials for windows 

maintenance according to the demands 

of the supervising engineer, that 

include: 

لعمل على تجهيز المواد واالدوات الالزمة ا: لشبابيك ا    

( سم وحسب  43*  93لصيانة شباك حديد  بأبعاد ) 

 توجيهات المهندس المشرف ويشمل العمل :

1.02 
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a-change the damaged (0.43*0.95) m, 4 

mm thickness glass 

M2 2    ملم للشباك المتضرر  4استبدال زجاج شفاف قياس  -أ

 شامال العمل التجهيز والتركيب .

b- supply and install metal (0.43*0.95) m 

window made up from 1.5 inch thickness 

L-section steel bar, then painted with two 

anti-rust layers of paint then painted with 

three layers of good quality of oil-based 

paint 

Pcs 1    تجهيز وتركيب فردة متحركة لشباك حديد بأبعاد )  -ب

انج  1.5( سم مصنوعة من حديد الزاوية قياس  43*  95

مع الطالء بطبقتين بمانع الصدأ وثالث طبقات بالطالء 

ملم ومعجون التثبيت 4الزيتي , مع الزجاج قياس   

c-supply and install (0.6*.06) m PVC 

window (handle and hinges are included) 

Pcs 2    تجهيز وتركيب شباك  -جـ PVC ( سم  60*  60بأبعاد )  

 4كامل مع المقبض والمفاصل المتحركة والزجاج قياس 

 ملم

d- supply and install good quality metal 

window handle 

Pcs 16    وتركيب مقبض شباك حديد نوعية جيدةتجهيز  -دـ  

1.03 Flooring: supply and install all the 

needed materials to  maintain the floors 

of caravans according to the demands of 

the supervising engineer that include: 

األرضية :  العمل على تجهيز المواد واالدوات وكل ما     

يلزم لصيانة ارضية الكرفانات بشكل جيد وحسب 

 توجيهات المهندس المشرف , ويشمل العمل :

1.03 

a-change the damaged (1.2*2.4) m, 2 cm 

thickness plywood and installed with the 

metal structure by screws 

Pcs 2    ( م وبسمك  1.2*2.4استبدال لوح بالي وود بأبعاد )  -أ

النوعية الجيدة مع التبيت بالبراغي جيداً بالهيكل  سم ومن2

 الحديدي للكرفان

b-change the damaged plastic carpet for 7 

caravans only with new, good quality and 

1.5 mm thickness. 

M2 490   صف (  23تغليف االرضية بالغطاء البالستيكي ) لـ  -ب

الجيدة مع اللصق الجيد ( ملم ومن النوعية  1.5بسمك ) 

( سم10مع ازارة بارتفاع )   

1.04 Caravan stairs: supply and install all the 

needed materials to build stairs for 

caravan: (0.25*1) m 0.25 m height, at the 

entrance of caravans made up of 4 mm 

thickness of joker plate painted with two 

anti-rust layers of paint, then three layers 

of oil-based paint 

Pcs 15    1عمل ونصب درج حديدي بأبعاد )  :الدرج الحديدي  *

سم عند مداخل الصفوف وتكون  25( م وبإرتفاع  0.25

انج وتغلف بالجكر  1.5مصنوعة من حديد الزاوية قياس 

ملم مع الطالء بطبقتين من مانع الصدأ  4بليت قياس 

وثالث طبقات من الطالء الزيتي مع كل ما يلزم التمام 

مشرفالعمل وحسب توجيهات المهندس ال  

1.04 

1.05 Latrines: re-install (0.95*2) m metal door 

and painted with two layers of anti-rust 

paint then, layers of oil-based paint 

Pcs 8   ( م  0.95*  2العمل على صيانة باب حديد ) :  الصحيات

ويشمل العمل اعادة تثبيت الباب المخلوع والطالء بطبقتين 

صدأ وثالث طبقات طالء زيتي وكل ما يلزم النجاز مانع 

 العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف

1.05 

 Total cost for maintenance works in $  بدوالر لمجموع الكلي ألعمال الصيانةا     
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2 Civil works     2 أعمال مدنية 

2.01 Safety fence: provide material and install 

BRC fence with 6 mm, height of 2m with 

concrete column fixed on the ground and 

BRC fenced fixed on it with all necessary 

of vertical fixing and curing as directed by 

engineer 

LM 100    تجهيز المواد واالدوات الالزمة  النشاء سياج من الـ

BRC م على طول الطريق  2ملم  بإرتفاع  6قياس    

المؤدي الى مدرسة االخاء االبتدائية ويكون السياج مثبت 

م , مع  3على اعمدة كونكريتية مثبتة باالرض جيدا كل 

كل مايتطلبه االمر النجاز العمل وحسب توجيهات 

 المهندس المشرف

2.01 

2.02 BRC school gate: supply and install 1 gate 

of 2 doors 4 m width with concrete support 

pole on each side that include all the works 

and materials to complete this work 

Lumpsu

m 

BRCعمل باب رئيسي للمدرسة من الـ    1 (  2*  4بأبعاد )  

م ويكون هيكل الباب من الحديد المجوف مستطيل المقطع 

انج ويكون مثبت من الجوانب جيداً (  4*  2قياس ) 

بدعامات مثبتة باالرض بعمق مناسب مع كل ما يتطلبه 

 العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف

2.02 

 Total cost for civil works in $  بدوالر المجموع الكلي لألعمال المدنية    

3.00 Electrical works: supply, install and run 

the power points and supply all the 

materials needed to complete the work 

according to the supervising engineer that 

include: 

: تجهيز وتنصيب واختبار نقاط األعمال الكهربائية     

 كهربائية  بأستعمال مواد ذات جودة ممتازة والقيام بكل ما

يلزم التجاز العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف , 

 وتشمل تجهيز المواد التالية :

3.00 

 a- 13 Ampere, single-line switch Pcs 6    أمبير 13بلك سويتج    

 b- lamp holder Pcs 10   هولدر ديكور   

 c- plastic tube 20 mm diameter * 18 m 

length 

Pcs 8    م 18ملم ( * 20)بوري بالستك    

 d- square plastic box Pcs 8   بوكس بالستك مربع   

 e- waterproof lamp Pcs 20   قاعدة مطرية + مصباح   

 f- economic florescent lamp Pcs 40     واط 32مصباح اقتصادي    

 g- ceiling fan Pcs 18   مروجة سقفية   

 h- three-phase twist cable LM 170    4*  2ملم 35تويست كيبل ثري فيز    

 I- school bell Pcs 1   جرس مدرسة   

 j- 13 Ampere, single-line switch Pcs 4   مفتاح اناره مفرد   

 Total cost for electrical works in $  بدوالر المجموع الكلي لألعمال الكهربائية    

 Total cost for rehabilitation works in$    المجموع الكلي ألعمال الصيانة في مدرسة السنابل

بدوالر االبتدائية  
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 NRC school  S.S.C 1 AFF   مدرسة الـ   عامرية ألفلوجةNRC S.S.C 1  

سعر الوحدة لكل  الكمية الوحدة وصف العمل الرقم

 فقرة )$(

المجموع لكل فقرة 

)$( 

العمل وصف  الرقم 

No. Work Description (English) Unit Qty Unit Price per 

item ($) 

Total per item 

($) 

Work Description (Arabic) No. 

1 MAINTENANCE WORKS     1 اعمال الصيانة 

1.01 Doors: supply all the needed materials to 

complete the maintenance works (6 

caravans) on PVC doors and windows 

that include: 

Lump 

sum 

وتجهيز جميع المواد واالدوات الالزمة   : األبواب   1

PVCلصيانة أبواب وشبابيك   كرفان ( ويشمل  6)   

تحركة  وحسب العمل صيانة المقابض والمفاصل الم

 توجيهات المهندس المشرف .

1.01 

Cover the door stairs with 4 mm thickness 

and (0.25*1) m  of joker plate, then 

painted with two layers of anti-rust paint 

and three layers of oil-based paint 

Pcs 12    العمل على تغليف المدرجات الحديدية عند مداخل

*  1( ملم وبأبعاد )  4األبواب بالجكر بليت قياس ) 

( م مع الطالء بطبقتين من مانع الصدأ وثالث  0.25

 طبقات من الطالء الزيتي

supply and install (500) liter, plastic water 

tank. Near the water cooling system with 

all the piping works 

Pcs 1    (  500بالستك مياه للشرب سعة ) تجهيز وتثبيت خزان

لتر بالقرب من برادات المياه, شامال العمل تجهيز 

 وتنصيب قاعده للتانكي

2.00 Latrines:     لصحيات :ا  2.00 

 Supply and install large (0.4*.04) m 

ventilation fan 

Pcs 2    (سم  مع  40*  40تجهيز وتركيب مفرغة هواء )

وكل مايلزم النجاز العمل وحسب   توصيل نقاط كهرباء

 توجيهات المهندس المشرف

 

 Supply and install (120) liter water heater 

with all the electrical and piping works 

Pcs 1    ( لتر  120تجهيز وتركيب سخان ماء كهربائي سعة )

 مع كل ما يلزم النجاز العمل

 Supply and install (0.4*0.6) m mirrors Pcs 2   ( سم 40*  60تجهيز وتثبيت مرآة حمام بأبعاد )  

 Total cost in $  بدوالر لمجموع الكليا   
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 NRC school  S.S.C 2 AFF   مدرسة الـ   عامرية ألفلوجةNRC S.S.C 2  

سعر الوحدة لكل  الكمية الوحدة وصف العمل الرقم

 فقرة )$(

المجموع لكل فقرة 

)$( 

 الرقم وصف العمل

No. Work Description (English) Unit Qty Unit Price per 

item ($) 

Total per item 

($) 

Work Description (Arabic) No. 

1 MAINTENANCE WORKS     1 اعمال الصيانة 

1.01 Doors: supply all the needed materials to 

complete the maintenance works (7 

caravans) on PVC doors and windows 

that include: 

Lumpsum    : وتجهيز جميع المواد واالدوات الالزمة   األبواب

PVCلصيانة أبواب وشبابيك   كرفان ( ويشمل  7)   

العمل صيانة المقابض والمفاصل المتحركة  وحسب 

 توجيهات المهندس المشرف .

1.01 

 Cover the door stairs with 4 mm thickness 

and (0.25*1) m  of joker plate, then 

painted with two layers of anti-rust paint 

and three layers of oil-based paint 

Pcs 12    العمل على تغليف المدرجات الحديدية عند مداخل

*  1( ملم وبأبعاد )  4األبواب بالجكر بليت قياس ) 

( م مع الطالء بطبقتين من مانع الصدأ وثالث  0.25

 طبقات من الطالء الزيتي

2.00 Latrines:     : 2.00 الصحيات 

 Supply and install large (0.4*.04) m 

ventilation fan 

Pcs 2    (سم  مع  40*  40تجهيز وتركيب مفرغة هواء )

توصيل نقاط كهرباء  وكل مايلزم النجاز العمل وحسب 

 توجيهات المهندس المشرف

 

supply and install (1000) liter, plastic 

water tank with all the fitting works 

Pcs 1    ( لتر  1000للمياه سعة ) تجهيز وتنصيب خزان بالستك

 نوعية جيدة مع كافة توصيالت الالزمة

Supply and install (0.4*0.6) m mirrors Pcs 1   ( سم 40*  80تجهيز وتثبيت مرآة حمام بأبعاد )  

Supply and install (120) liter water heater 

with all the electrical and fitting works. 

Pcs 1   ( لتر  120وتركيب سخان ماء كهربائي سعة )  تجهيز

 مع كل ما يلزم النجاز العمل

 Total cost in $  بدوالر لمجموع الكليا   

 Total cost for rehabilitation works in $   المجموع الكلي ألعمال الصيانة في مدارس الـ

 NRCبدوالر
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 Al Nossor (Kuwaiti) School AK   مدرسة الكويت األولى )مدرسة النسور( ألخالد ية  

سعر الوحدة لكل  الكمية الوحدة وصف العمل الرقم

 فقرة )$(

المجموع لكل فقرة 

)$( 

 الرقم وصف العمل

No. Work Description (English) Unit Qty Unit Price per 

item ($) 

Total per item 

($) 

Work Description (Arabic) No. 

1 MAINTENANCE WORKS     1 اعمال الصيانة 

1.01 Doors: maintain and change direction of 

PVC door (0.96*2) m doors that include 

re-install, door-handle, hinges and all the 

needed materials to complete the work. 

Pcs 17   العمل على صيانة وقلب اتجاه باب   : األبواب PVC 

( م ويتضمن العمل اعادة تثبيت الباب 0.96*2بأبعاد )

بصورة جيدة وصيانة المقابض والمفاصل المتحركة 

وتجهيز جميع المواد واالدوات الالزمة النجاز العمل 

 وحسب توجيهات المهندس المشرف

1.01 

1.02 windows: maintain  PVC (1*1) m 

windows that include re-install, replace the 

damaged handles and hinges and glass and 

all the needed materials to complete the 

work 

Pcs 17   العمل على صيانة شباك :  الشبابيك PVC *  1بأبعاد )  

( م ويشمل العمل التثبيت الجيد للشباك المتضرر  1

وصيانة  المقابض واستبدال العاطل منها  واستبدال 

الزجاج التالف وكل مايلزم النجاز العمل وحسب 

 توجيهات المهندس المشرف

1.02 

Supply and install mosquito nets (0.5*0.9) 

m 

M2 17   شبكة مانع ذباب نوعية جيدة  العمل على تجهيز وتركيب

( م مع كل ما يلزم النجاز العمل 0.5*  0.9بأبعاد )  

Change the damaged (0.43*0.95) m, 4 mm 

thickness glass 

M2 5    ملم للشباك المتضرر شامال  4استبدال زجاج شفاف قياس

 العمل التجهيز والتركيب .

1.03 Sun shades: reinforce the sun shades 

with (2*2) inch square section of steel 

column, 1 and 3 m length and should be 

firmly on the ground with screws and for 

each frame edge. The sunshade should be 

welded to the base plate, repair the 

demolished parts and replace the defected 

areas of corrugated steel sheets with all the 

needed materials to complete the work. 

L.S 1    العمل على تقوية السقائف المعدنية : السقائف المعدنية

( انج  2*  2بأضافة أعمدة حديدية مربعة المقطع ) 

م ولكل حافة حديدية من السقيفة على أن  3و  1وبطول 

جيداً , ويتم تقوية السقيفة وتثبيتها تثبت باألرض بالبراغي 

من جهة الكرفان بلحام باجات حديدية لحاماً جيداً وتصليح 

االجزاء المدمرة مع تبديل طبقات االلواح الحديدية 

المتضرة مع كل ما يلزم التمام العمل وحسب توجيهات 

 المهندس المشرف .

1.03 

1.04 Bathrooms: supply and install all the 

needed materials to  maintain the latrines 

(4 latrines, 2 ceramic basin) using 4 inch 

pipes, replace the water mixer and all the 

needed materials to complete the work 

according to the demands of supervising 

engineer. 

Units 2   العمل على تجهيز المواد و األدوات الالزمة :  لصحياتا

مرافق  4لتنصيب شبكة مجاري للصحيات المتضررة ) 

مغاسل ( باستعمال أنابيب بالستيكية قياس )  2صحية + 

( انج مع الكليات وقطع التوصيل األخرى  وربطها  4

بخزان الصرف الصحي وتبديل خالطات المياة وكل 

حسب توجيهات المهندس المشرفمايلزم النجار العمل و  

1.04 
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1.05 Electrical works: supply, install and run 

the electrical points and supply all the 

materials needed to complete the work 

according to the supervising engineer that 

include: 

تجهيز وتنصيب واختبار نقاط   األعمال الكهربائية :    

كهربائية  بأستعمال مواد ذات جودة ممتازة والقيام بكل ما 

يلزم التجاز العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف , 

 وتشمل تجهيز المواد التالية :

1.05 

13 Amperes single-line switch Pcs 10    أمبير 13بلك سويتج  

4 feet fluorescent lamp system Pcs 16   قاعدة + شمعة 

Ventilation fan (12) inches Pcs 2   ( 12مفرغة هواء)( بوصة )انج  

 Total price for rehabilitation works in $  بدوالر لمجموع الكلي ألعمال الصيانةا   

        

2 SUPPLY WORKS     2 اعمال التجهيز 

2.01 Supply material and install good quality 

water cooler (4 taps) with its filter system 

(one stage) has spare parts for one year 

according to the engineer's instructions. 

Units 2   ( مع  4تجهيز المواد وتثبيتربراد ماء نوعية جيدة )حنفيات

واحدة نظام تصفية )مرحلة واحدة( وقطع الغيار لمدة سنة 

 وفقا لتعليمات المهندس

2.01 

 Total price for supply works in $  بدوالرلمجموع الكلي ألعمال التجهيزا   

 Total cost for rehabilitation and supply 

works in $ 

بدوالرالمجموع الكلي ألعمال الصيانة والتجهيز    
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 Ashour School AK   ية ألخالد   مدرسة آشور 

سعر الوحدة لكل  الكمية الوحدة وصف العمل الرقم

 فقرة )$(

المجموع لكل فقرة 

)$( 

 الرقم وصف العمل

No. Work Description (English) Unit Qty Unit Price per 

item ($) 

Total per item 

($) 

Work Description (Arabic) No. 

1 MAINTENANCE WORKS     1 اعمال الصيانة 

1.01 Concrete floors: Supply materials and cast 

(10-15 cm.) SR concrete grade (25) to raise the 

ground level of the classrooms and make it 

equal to the school concrete yard.  Price 

includes forming required slopes, joints at 2m 

intervals, filling with styropore, and sealing the 

top of the joints with cement mortar. 

M2 125   تجهيز مواد وصب أرضيات  : صبة ارضية الصفوف

( 25سم( بأستعمال الخرسانة صنف ) 10-15بسمك )

والسمنت المقاوم. لرفع مستوى ارضية الصفوف وجعله 

مساويا لصبة ساحة المدرسة ويشمل السعر االنحدارات 

متر، وملئها بمادة  2طلوبة، وعمل مفاصل تمدد كل الم

الفلين المضغوط مع ختم سطح المفصل بمونة االسمنت, 

يشمل السعر التربيع بالطابوق الكسر او الجلمود مع الرص 

 الجيد.

1.01 

1.02 BRC fence: Supply and fix new galvanized 

chain link mesh fence for the existing yard, 

complete with the intermediate, straining posts, 

and struts, using S.R. concrete bases having 

dimensions equal to 45X45X 60cm. to fix the 

posts, and struts in position, Wire thickness 3.0 

mm and fence height of 2.00 m. The price shall 

include supplying and fixing three rows of 

barbed wires. The height of the fence. 

LM 100    سياجBRC :تجهيز مواد وتثبيت سياج من مشبك  

للساحة الخارجية متكامل مع  (BRCحديدي مغلون )

 45االعمدة الوسطية والمساند، يثبت كل عمود بأساس )

سم( من الخرسانة بأستعمال السمنت  60× سم  45× سم 

المقاوم وحسب تفاصيل المخططات. ويشمل السعر تجهيز 

وتثبيت ثالث خطوط من االسالك الشائكة أعلى االعمدة 

 الساندة.

1.02 

1.03 Bathrooms: supply and install all the needed 

materials to  maintain the latrines (3 latrines, 2 

ceramic basin) using 4 inch pipes, replace the 

water mixer and all the needed materials to 

complete the work according to the demands of 

supervising engineer. 

Units 1   : العمل على تجهيز المواد و األدوات الالزمة  الصحيات

مرافق  3لتنصيب شبكة مجاري للصحيات المتضررة ) 

 4مغاسل ( باستعمال أنابيب بالستيكية قياس )  2صحية + 

( انج مع الكليات وقطع التوصيل األخرى  وربطها بخزان 

الصرف الصحي وتبديل خالطات المياة وكل مايلزم 

وحسب توجيهات المهندس المشرفالنجار العمل   

1.03 
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1.04 Latrine: supply material and cast concrete 

(1:2:4) with (20) cm thick over a layer of sub-

base materials not less than (10) cm for base of 

latrine, building latrine walls clear dimension 

(1.25x1.25)m with (2.25)m height by solid 

concrete blocks(20X20X40) cm with filling 

cavities by cement mortar, supply and install 

sandwich panel (5) cm thick as a roof to carry 

0.5 m³ water tank install above with piping and 

1\2 " tap inside, the work is including required 

iron tube sections for fixing the panels on the 

walls, the price is including plastic door (2) m 

height with required hand and locks (closed 

inside) including plastic window (0.5x0.5) m 

with required hand and locks, ceramic(eastern 

or western) WC, sewer connection, sufficient 

ventilation, electric lighting, hose and 

gooseneck. 

No. 3   ( 1:2:4: تجهيز المواد و صب كونكريت )بناء تواليت

( سم على طبقة من الحصى الخابط, بناء 20بسمك )

1.25الجدران بأبعاد داخلية  ) x1.25) ( 2.25م وارتفاع )

راغات بين ( سم مع ملء الف40*20*20م بالبلوك الصلد )

البلوك )الدرز( بمونة السمنت, تجهيز و تركيب سندويج 

مع  ³م 0.5( سم للسقف لحمل  خزان ماء سعة 5بنل )

انج,)العمل يشمل قضبان  1/2الربط باالنابيب وحنفية ماء 

حديدية مفرغة للتثبيت على الجدران(, السعر يشمل باب 

( م .50*0.5( م مع شباك بالستيكي )2بالستيكي بارتفاع )

مع اليدات واألقفال الالزمة والربط مع شبكة المجاري 

واالنارة الكهربائية ومع قاعدة مرافق سيراميك )شرقية 

 اوغربية( مع كلي.

1.04 

1.05 Electrical works: supply, install and run the 

electrical points and supply all the materials 

needed to complete the work according to the 

supervising engineer that include: 

تجهيز وتنصيب واختبار نقاط   األعمال الكهربائية :    

كهربائية  بأستعمال مواد ذات جودة ممتازة والقيام بكل ما 

يلزم التجاز العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف , 

 وتشمل تجهيز المواد التالية :

1.05 

Supply ,repair, install and connect complete 

circuit breaker distribution board with all 

accessories. 

L.S 1    تجهيز وتصليح ونصب وتوصيل لوحه توزيع رئيسية مع

 كافة الملحقات الالزمة التمام الفقرة

Supply and install (120 L) (Al-Tahhan type) 

electrical water heater (not less than 

1500Watts), provided with safety valve, 

thermostat, circuit breaker (20A). 

No. 1   ( سخان ماء  120تجهيز ونصب )لتر( )نوع الطحان

واط( مجهز بصمام امان  1500كهربائي )ليس اقل من 

امبير(. 20ومنظم درجة الحرارة وقاطع دورة )  

13 Amperes single-line switch Pcs 5    أمبير 13بلك سويتج  

4 feet fluorescent lamp system Pcs 5   قاعدة + شمعة 

Ventilation fan (12) inches Pcs 2   ( 12مفرغة هواء)( بوصة )انج  

 Total price for rehabilitation works in $  بدوالر الصيانةلمجموع الكلي ألعمال ا   
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2 SUPPLY WORKS     2 اعمال التجهيز 

2.01 Supply material and install good quality water 

cooler (4 taps) with its filter system (one stage) 

has spare parts for one year according to the 

engineer's instructions. 

Units 2    حنفيات( مع  4وتثبيتربراد ماء نوعية جيدة )تجهيز المواد

نظام تصفية )مرحلة واحدة( وقطع الغيار لمدة سنة واحدة 

 وفقا لتعليمات المهندس

2.01 

 Total price for supply works in $  بدوالر لمجموع الكلي ألعمال التجهيزا   

        

        

 Total cost for rehabilitation and supply 

works in $ 

بدوالر المجموع الكلي ألعمال الصيانة والتجهيز    

 

 

 

 AL-Kuwait Alula school AFF   مدرسة الكويت األولى عامرية ألفلوجة  

سعر الوحدة لكل  الكمية الوحدة وصف العمل الرقم

 فقرة )$(

المجموع لكل فقرة 

)$( 

 الرقم وصف العمل

No. Work Description (English) Unit Qty Unit Price per 

item ($) 

Total per item 

($) 

Work Description (Arabic) No. 

1 MAINTENANCE WORKS     1 اعمال الصيانة 

1.01 Doors:  maintain PVC (0.96*2) m doors that 

include re-install, door-handle, hinges and all 

the needed materials to complete the work 

Pcs 10   العمل على صيانة باب   : ألبوابا PVC بأبعاد  

( م ويتضمن العمل اعادة تثبيت الباب بصورة 0.96*2)

جيدة وصيانة المقابض والمفاصل المتحركة وتجهيز جميع 

المواد واالدوات الالزمة النجاز العمل وحسب توجيهات 

 المهندس المشرف

1.01 

1.02 windows:  maintain  PVC (1*1) m windows 

that include re-install, replace the damaged 

handles and hinges and glass and all the needed 

materials to complete the work 

Pcs 15    العمل على صيانة شباك : الشبابيك PVC *  1بأبعاد )  

تضرر ( م ويشمل العمل التثبيت الجيد للشباك الم 1

وصيانة  المقابض واستبدال العاطل منها  واستبدال الزجاج 

التالف وكل مايلزم النجاز العمل وحسب توجيهات 

 المهندس المشرف

1.02 

supply and install mosquito nets (0.5*0.9) m M2 10    العمل على تجهيز وتركيب شبكة مانع ذباب نوعية جيدة

ما يلزم النجاز العمل( م مع كل  0.5*  0.9بأبعاد )  
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1.03 Sun shades: reinforce the sun shades with 

(2*2) inch square section of steel column, 3 m 

length and should be firmly on the ground with 

screws. The sun shade should be welded with 

patches with all the needed materials to 

complete the work 

Lumpsum    : العمل على تقوية السقائف المعدنية  السقائف المعدنية

*  2عمود ( مربعة المقطع )  20بأضافة أعمدة حديدية ) 

م طول من السقيفة على أن 8م ولكل  3( انج وبارتفاع  2

تثبت باألرض بالبراغي جيداً , ويتم تقوية السقيفة وتثبيتها 

لحام باجات حديدية لحاماً جيداً مع كل ما من جهة الكرفان ب

 يلزم التمام العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .

1.03 

1.04 Latrines: supply and install all the needed 

materials to  maintain the latrines (4 latrines, 2 

ceramic basin) using 4 inch pipes and all the 

needed materials to complete the work 

according to the demands of supervising 

engineer 

Lumpsum     : المواد و األدوات الالزمة العمل على تجهيز الصحيات

مرافق  4لتنصيب شبكة مجاري للصحيات المتضررة ) 

 4مغاسل ( باستعمال أنابيب بالستيكية قياس )  2صحية + 

( انج مع الكليات وقطع التوصيل األخرى  وربطها بخزان 

الصرف الصحي  على أن تتضمن الشبكة نقاط تفتيش في 

لعمل وحسب األماكن المناسبة وكل مايلزم النجار ا

 توجيهات المهندس المشرف

1.05 

 Total price for rehabilitation works in $  لمجموع الكلي ألعمال الصيانةا   

2.00 Electrical works: supply, install and run the 

power points and supply all the materials 

needed to complete the work according to the 

supervising engineer that include: 

تجهيز وتنصيب واختبار نقاط  : ألعمال الكهربائية ا    

كهربائية  بأستعمال مواد ذات جودة ممتازة والقيام بكل ما 

يلزم التجاز العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف , 

 وتشمل تجهيز المواد التالية :

2.00 

13 Ampere single-line switch Pcs 2    أمبير 13بلك سويتج  

4 feet florescent lamp system Pcs 16   قاعدة + شمعة 

ventilation fan Pcs 1   مفرغة هواء 

 Total price for electrical works  المجموع الكلي لألعمال الكهربائية  

        

        

 Total cost for rehabilitation works  المجموع الكلي ألعمال الصيانة في مدرسة الكويت األولى  
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SECTION 6 

Work Schedule 
 

 Attach the work schedule here: 

Schedule to include: 

1- Duration of each sub-activity: 

2- Total duration of the works: 

 

 Please add in the schedule below the time frame in Days for completing the work in Each School.  

 

 
School Name 

 

Timeframe (days) for the completion of the 
works 

AL-Sanabul school for girls  

NRC school  S.S.C 1  

NRC School S.S.C2  

Ashur School  

AL-Kuwait Alula school  

 

Total number of days the work accomplished   
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Your quotation should clearly indicate the following; 

 Payment terms (As per NRC contracting terms) 

 Transport cost up to delivery place: All works and services should be under the responsibility of the company. 

 Net price after deduction of discounts. 

 Defects liability and guarantee period. 

 

 .ي:الخاص بك بوضوح إلى ما يل طلب التسعيريجب أن يشير 

 لمجلس االجئين النرويجي(وفقا لشروط التعاقد )شروط الدفع   •

 .مسؤولية الشركة ضمنمكان التسليم: يجب أن تكون جميع األعمال والخدمات  الىتكلفة النقل   •

 .صافي السعر بعد خصم الخصومات  •

 .الضمانالعيوب وفترة مسؤولية   •

 

 

Conditions of quotation: 

Payment will be made in 30 days after receiving all the materials and items in the attached BOQ to NRC main warehouse, through check. 

Experience of same works for supplying items with other NGOs/ companies should be attached with the quotation if they are available. 

All suppliers of goods/services doing business with NRC should maintain high standards on ethical issues, respect and apply basic human and social rights, 

ensure non-exploitation of child labour, and give fair working conditions to their staff. NRC reserves the right to reject quotations provided by suppliers not 

meeting these standards. Venders doing business with NRC will be screened on anti-corruption due diligence before NRC confirms an order or contract.  

NRC aims to purchase products and services that the minimum environmental impact. Environmental considerations form part of the NRC selection criteria, 

and NRC reserves the right to reject quotations provided by suppliers not meeting these standards.  

 

 :التسعيرشروط 
 .الفحص وبعد اجراء، المجلس النرويجي لالجئينمستودع الرئيسي  في المرفق جدول الكمياتجميع المواد والبنود في  استالمأيام بعد  30 ضمنسوف يتم الدفع 

 يجب ارفاق الخبرات السابقة لالعمال المماثلة مع المنضمات الغير الحكومية مع طلب التسعير في حالة توفرها.

أن يحافظوا على معايير عالية بشأن القضايا األخالقية واحترام وتطبيق الحقوق اإلنسانية واالجتماعية األساسية، وضمان  المجلس النرويجي لالجئينتي تعمل مع يجب على جميع موردي السلع / الخدمات ال

معايير. وسيتم فحص ، وإعطاء ظروف عمل عادلة لموظفيهم. تحتفظ لجنة حقوق الطفل بالحق في رفض عروض األسعار المقدمة من الموردين الذين ال يستوفون هذه ال األطفال عمالة عدم استغالل

 أو عقد. طلبالمجلس النرويجي لالجئين على المتعاقدين الذين يقومون بأعمال تجارية مع المجلس النرويجي لالجئين بشأن العناية الواجبة لمكافحة الفساد قبل أن يؤكد 

ة جزءا من معايير اختيار المجلس النرويجي لالجئين، ويحتفظ ويهدف المجلس النرويجي لالجئين إلى شراء المنتجات والخدمات التي يكون لها الحد األدنى من التأثير البيئي. وتشكل االعتبارات البيئي

 المقدمة من الموردين الذين ال يستوفون هذه المعايير. االسعارض عروالمجلس النرويجي لالجئين بحق رفض 

 

 



 

15 

 

 

 
Supplier Information 

 

Company name/ اسم الشركة………………………………………Stamp/ الختم………………………………... 

 

Address/العنوان………………………………………………............................................................ 

 

Contact person/الشخص الذي يمكن التصال به………………..…………………………………… 

 

Contact Telephone number/رقم الهاتف...……………………………………………….. 

 

Email/Fax االيميل / الفاكس…….…………………..………….……………………………………. 

 

NRC reserves the right to accept or reject the whole or part of your quotation based on the information provided. Incomplete quotations which do not 

comply with our conditions will not be considered.  

Shortlisted suppliers will be required to submit samples, if applicable, of each item. Please be sure to have all samples available at short notice, and wait 

for a response from NRC if you have been shortlisted. 

 .افق مع شروطناالتي ال تتوبالحق في قبول أو رفض كامل أو جزء من االقتباس الخاص بك استنادا إلى المعلومات المقدمة. لن يتم النظر في االقتباسات غير المكتملة المجلس النرويجي لالجئين حتفظ ي

من ضمن قائمة إذا كنت المجلس النرويجي لالجئين وسيطلب من الموردين المختارين تقديم عينات، إن وجدت، لكل بند. يرجى التأكد من أن جميع العينات متوفرة في وقت قصير، وانتظر رد من 

 المرشحين.


