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REFERENCE CODE: Sirya-2018-101

# Item Description
مواصفات المادة

Unit
الوحدة

Qty
الكمیة

Unit Price in US$
سعر الوحدة بالدوالر

Total Price in US$
سعر المجموع بالدوالر

1 Filling the empty fire extinguisher with holder size 6 kg according to below Instructions.
إعادة تعبئة وصیانة جھاز االطفاء سعة 6 كغ مع كل ما یلزم و حسب التعلیمات المذكورة أدناه. each 128

2 Filling the empty fire extinguisher with holder size 12 kg according to below Instructions.
إعادة تعبئة وصیانة جھاز االطفاء سعة 12 كغ مع كل ما یلزم و حسب التعلیمات المذكورة أدناه. each 170

3 Filling the empty fire extinguisher with holder size 50 kg according to below Instructions.
إعادة تعبئة وصیانة جھاز االطفاء سعة 50 كغ مع كل ما یلزم و حسب التعلیمات المذكورة أدناه. each 43

التعلیمات التي یجب اتبائعھا عند أعادة التبئة

1) بوردة یجب أن تكون معتمدة ضمن المواصفات العالمیّة لطفایات الحرائق
معتمد من قبل مراجع متخصصة ومدون علیھ السعة والنوع وأسلوب االستخدام ،  بودرة المانیة 

وفي حال عدم تواجدھا بودره صیني رباعیھ كیمیائیھ  لكافة أنواع الحرائق.

2) ضغط الجھاز بضغط ال یقل عن 15 بار نتروجین
3) تغیر وصیانة ما یلزم من :

 *) مؤشر
 *) خرطوم
 *) رأسیھ

*) صمام داخلي  
 *) مسمار امان 
*) انبوب داخلي

 *) دوالب
*) قاذف

4)اعطاء صالحیھ للجھاز مدة 6 اشھر مع ضمان عمل الجھاز خالل ھذه المدة

5) معبأ بالكامل وصالحة لالستخدام

6) تبقى جاھزیة الجھاز على مسؤولیة الورشة ضمن فترة الصالحیة

7)دھن الجھاز اذا كان ھناك اثار صدى من اجل اطالة عمر الجھاز

8)اخذ الجھاز من الموقع واعادتھ الى موقعھ على مسؤولیة المركز الذي یقوم بإعادة التعبئة 
والصیانة

9) اجراء بیان ألجھزة االطفاء لبیان مدى جاھزیتھا وعطاء فكره عن طریقة عمل الجھاز لكل 
العاملین في المخیم على نفقة المركز الذي یقوم بإعادة التعبئة والصیانة

9) To make a statement to the firefighters to indicate the readiness 
and give a thought on how the machine works for all workers in the 
camp at the expense of the Center, which is re-packing and 
maintenance.

Instructions for Filling the Fire Extinguishers

BOQ of Refilling Empty Fire Extinguishers for Organization in North East Syria
جدول الكمیات إعادة تعبئة قناني االطفاء المنظمة في شمال شرق سوریا 

 مالحظة: 
   1-  الكمیة/العدد المطلوب  قابل للتغییرو حسب المتطلبات الخاصة بالمنظمة

   2- موقع التجھیز : مكاتب في المخیمات التالیة : الھول و:\÷ÇÊÖ و نوروز في شمال شرق سوریا.

NOTE:
1-The requested Quantity is subject to be changed up on the requirement.
2- Delivery Location : Al-Hol, Roj & Newroz Camps offices in North East Syria. 

Grand Total Amount in US$   المجموع الكلي بالدوالر

1)Powder should be standard with in international description for fire 
extinguisher, depended of specialized references( the sort, size and   
method of using) should be written in the item,Germany powder in 
case not available chemical Chinese 4 (ABCE) for all kind of fire .

3)Replacing and maintenance the following accessories if needed :
A – the press indicator 
B - hose 
C - head of hose
D- internal valve 
E - safety nail 
F - internal tube 
G - Internal tube
H - powder thrower.  

2) Pressure of the machine at least 15 bar nitrogen.

4) Expiry period of 6 months ,while ensuring the operation of the 
device during this period.
5) Fire extinguishers are fully packed and usable , the fire 
extinguisher must be sealed (there is a bullet on it).
6) Fire extinguishers remain on the workshop's responsibility within 
the validity period.
7) Painting the device if there are echo effects in order to prolong the 
life of the device.

8) Taking the device from the site and returning it back with the 
responsibility of the center(workshop team).
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