
الوحدة سعر الوحدة بالدوالر االمريكي الكمية سعر االجمالي بالدوالر االمريكي

Unit  Qty   Unit Price  (USD) Total Price  (USD)

1

PPR PIPE 3/4 INCH :

Provide and install PPR water pipe size 3/4", with all accessories(PPR coupling, Elbow 90°, 

valves,…etc) the best types available in the local market to connect the water tank with the 

main water pipe, and all the work should be done according to the site engineers' 

instructions.

: انش PPR 3/4 أنابيب"

درجة 90 كوع ، بالستيك وصلة) الملحقات كافة مع "" 3/4 مقاس  بالستيك ماء انبوب وتركيب توفير  ، 

المياه انبوب مع المياه خزان لربط المحلية االسواق في المتوفرة االنواع افضل من و الخ... ، صمامات  

الموقع مهندسي تعليمات حسب العمل يتم أن يجب و  الرئيسي  "

M.L 2750

WATER PIPE  1/2 INCH:

Provide and install PPR water pipe size 1/2" From the tanks of 500 Liter over the slab into 

inside the kitchens, showers, latrines, and washbasin, with all accessories (PPR coupling, 

Elbow 90°,…etc.), and all the work should be done according to the site engineers 

instruction. 

بوصة 1/2 المياه أنابيب :

داخل إلى البالطة فوق لتر 500 سعة الخزانات من "" 1/2 مقاس  بالستيك ماء أنبوب وتركيب توفير  

درجة 90 الكوع ، بالستيك وصلة) الملحقات جميع مع ، والمغاسل والمراحيض والحمامات المطابخ  ، ... 

الموقع مهندس تعليمات حسب العمل يتم ان يجب ، (إلخ  "

M.L 1190

Transfer of water tanks from the warehouses of phase 1 to the work site above the 

assembled unit with its installation and connection to the private network of each unit (with 

all PPR pipes, accessories, elbows, stalks,  valves...) and all that is necessary.

Knowing that the total number of tanks to be installed is 528 tanks with a capacity of 500 

liters with the providing  and installation of 68 additional tanks.

Work is carried out according to the instructions of the site engineer.

مع4 االنيكس في  المجمعة الوحدة فوق العمل موقع إلى األولى الفيز مستودعات من المياه خزانات نقل  

مواسير جميع مع) وحدة لكل الخاصة بالشبكة وربطها تركيبها  PPR الصواعد, وأكواعها وملحقاتها  

مايلزم وكل (...  والسكورة والنوازل  

خزان 68 وتركيب توفير مع لتر 500 بسعة خزان 528 تركيبها المراد الخزانات عدد اجمالي ان العلم مع  

.اضافي

الموقع مهندس تعليمات حسب العمل يتم

L.S 1

Financial Offer: Rehabilitation of water network of Facility Compounds in annex 4. in Al-Hol Camp - NES

ي الملحق  (المطابخ و المراحيض)إعادة تأهيل شبكة المياه من مجمع : لعرض المالي ا
 
ي مخيم الهول . 4ف

 
ق سوريا- ف شمال شر

# items Description 

Total Amount in (USD)

Polyethylene pipe 50 mm works :

providing and installing polyethylene pipes 50 mm, high-density according to the 

International Standards

The pipes and connections must be manufactured of polyethylene with a high density of 

PE100 10 bar pressure dedicated to drinking water and meet the requirements of Standard 

Syrian drinking water 

with all fittings like elbows, dividers valves, Watergate valve, check valves,…. etc and 

connecting with pipe 75mm.

The price includes testing the pipe under 10BAR pressure for 24 hours before filling works. 

the work to be according to the specifications and instructions of the site engineer. 

مم 50 ايثيلين بولي انابيب اعمال :

العالمية المواصفات وفق الكثافة عالية مم 50 ايثيلين بولي انابيب وتركيب توريد

من عالية بكثافة إيثيلين البولي من مصنوعة والوصالت األنابيب تكون أن يجب  PE100 بار 10 وضغط  

القياسية السورية الشرب مياه بمتطلبات وتفي الشرب لمياه مخصصة .

الرجوع عدم وصمامات ، ووترجيت وصمام ، الفواصل وصمامات ، األكواع مثل التركيبات بجميع  ،…. 

مم 75 األنابيب مع والتواصل إلخ .

10 ضغط تحت األنبوب اختبار السعر يشمل BAR حسب العمل يكون أن. الملء أعمال قبل ساعة 24 لمدة  

الموقع مهندس وتعليمات مواصفات  ".

M.L 149
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Name of Signatory    :…............................................................ Title of Signatory    :…............................................................

Name of Bidder       :…............................................................ Name of Bidder      :…............................................................

Date of Signing       :…............................................................ Signature & stamp :…............................................................

: مالحظة

ي مواصفاتنا والجودة المطلوبة وأن يطلب جودة أفضل. 1 ي حالة إذا كانت جودة العنرص ال تلب 
 
.يحق لمنظمتنا رفض أي عنارص مذكورة أعاله عند تسليمها من قبل المقاول ف

ي جدول الكميات. 2
 
اء الكمية الكاملة المذكورة ف .منظمتنا ليست ملزمة بشر

كة. 3 كة واحدة، و يمكن تجزئة العطاء بي   أكثر من شر .المنظمة ليست ملزمة بان تتعاقد مع شر

وع للمنظمة /يتم تقديم البضاعة. 4 ف المشر ي مخيم الهول وحسب خطة المقدمة من قبل مشر
 
.الخدمة المذكورة اعاله  ف

ي مخيم الهول. 5
 
.أالسعار المقدمة يشمل جميع المصاريف من نقل و تحميل و تقديم العمل ف

NOTE:

1.  Our organization has the right to reject any above mentioned items when delivered by the contractor in case if the quality of the item is not meet our spesifications and required quality and 

to request a better quality.

2.  Our organization is not bound to buy the whole quantity mentioned in the Financial Offer.

3.  Our organization is not bound to contract with one company and can split the award between one or more companies.

4.  The Goods/Service must be delivered to  Al-Hol Camp as per the instruction of Our Organization's Supervisor .

5.  The offered Price includes, transportation, loading & unloading and any other cost to deliver service to Al-Hol Camp.
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