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SCOPE OF WORK 
 

REFERENCE CODE: SYRIA -TA-2022 -041 
SUBJECT: Refilling & Maintenance of the Empty Fire Extinguisher for Al Hol & Roj Camps in 
Northeast Syria 
 

1. The contractor shall invoice based on the agreed price per the BoQ as per the actual implemented works. 
The service includes Refilling, loading, offloading and transporting Fire extinguishers for Al-Hol and Roj 
Camps in NES. 

2. Required specifications and instructions: 

• Powder should be standard within international description for fire extinguishers, depended on 
specialized references (the sort, size and method of using) should be written in the item, best 
quality of powder available in the market (ABCE) for all kinds of fire. 

• Pressure of the machine at least 15 bar Nitrogen. 

• The contractor should replace and maintain the following accessories when needed:  

o The pres indicator. 

o Hose. 

o Head of hose. 

o Internal valve. 

o Safety nail (Must be good and easy to pull). 

o Internal tube. 

o Powder thrower.                                                                                                                                                                     

• The fire extinguisher must be sealed (there is a bolt on it). 

• Expiry period of 6 months, while ensuring the operation of the device during this period. 

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

• The fire extinguishers should be tested by the workshop before the handover. 
3. The contractor must strictly adhere to the Blumont supply requests, in terms of date/time of supply, 

quantities and destinations. 

4. The contractor must take care of all local authorities’ letters, permits, memos and approvals whatsoever.  
Blumont shall undertake no responsibility at all to secure any kind of local authorities’ approvals and/or 
permits. 

5. The contractor shall be solely liable in case of any kind of diseases, damages, injuries and/or death that 
may occur to his staff members, water tankers with drivers, affiliates, personnel and/or agents, as direct 
and/or indirect result of implementation of this contract. 

6. The contractor shall be solely liable in case of any kind of diseases, damages, injuries and/or death that 
may occur to any third party, as direct and/or indirect result of implementation of this contract. 

7. Our Organization shall settle the vendor’s accounts at the end of each month after at least 30 days of 
receiving a proper invoice and all adequate payable financial papers. 

8. Invoice will be submitted upon finishing 100% of the service on monthly basis, and after the monitoring 
team/ Operation/ field staff reports that all service had been successfully conducted. 

9. The BLUMONT monitoring and evaluation team will conduct QA/QC during and after the delivery of the 
service.  
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 مجال العمل 
ا لألعمال الفعلية المنفذة. تشمل   .1

ً
ي جدول الكميات وفق

يجب عىل المقاول إصدار فاتورة بناًء عىل السعر المتفق عليه ف 
ق البالدالخدمة إعادة  ي شمال شر

 .تعبئة وتحميل وتفري    غ ونقل طفايات الحريق لمخيىم الهول وروج ف 

 :المواصفات والتعليمات المطلوبة .2

ا عىل مراجع متخصصة )نوع   •
ً
يجب أن يكون المسحوق معيارًيا ضمن الوصف الدولي لطفايات الحريق ، اعتماد

ي العنرص ، وأفضل ج 
ي السوقوحجم وطريقة االستخدام( يجب كتابتها ف 

لجميع   (ABCE) ودة للمسحوق المتوفر ف 
   .أنواع الحرائق

وجي    15غط اآللة ال يقل عن ض •  . بار نيتر

   :يجب عىل المقاول استبدال وصيانة الملحقات التالية عند الحاجة •

 

o مؤشر الضغط. 

o خرطوم. 

o رأس الخرطوم. 

o  صمام داخىلي. 

o )ا وسهل السحب
ً
 .مسمار أمان )يجب أن يكون جيد

o  داخىلي أنبوب. 

o قاذف مسحوق. 

 .يجب أن تكون مطفأة الحريق محكمة الغلق )بها مسمار ملولب( •

ة صالحية   • ة 6فتر  .شهور مع ضمان عمل الجهاز خالل هذه الفتر

 .أخذ الجهاز من الموقع وإعادته عىل مسئولية المركز )فريق الورشة( •

 .يجب اختبار طفايات الحريق من قبل الورشة قبل التسليم •

كة يجب عىل   .3 ام الصارم بطلبات التوريد الخاصة بشر ، من حيث تاري    خ / وقت التوريد والكميات   Blumont المقاول االلتر 
 .والوجهات

ي المقاول بجميع خطابات السلطات المحلية والتصاري    ح والمذكرات والموافقات عىل اإلطالق. لن تتحمل .4
 يجب أن يعتن 
Blumont و / أو تصاري    ح أي نوع من السلطات المحلية أي مسؤولية عىل اإلطالق لتأمي   موافقات. 

ي   .5
ار و / أو اإلصابات و / أو الوفاة النر ي حالة حدوث أي نوع من األمراض و / أو األض 

يتحمل المقاول وحده المسؤولية ف 
كات التابعة و / أو الموظفي   و / أو الوكالء ، بشكل مباشر   و / أو  قد تحدث لموظفيه أو صهاري    ج المياه مع السائقي   والشر

 .غت  مباشر نتيجة تنفيذ هذا العقد

ي   .6
ار و / أو اإلصابات و / أو الوفاة النر ي حالة حدوث أي نوع من األمراض و / أو األض 

يتحمل المقاول وحده المسؤولية ف 
ة لتنفيذ هذا العقد ة و / أو غت  مباشر  .قد تحدث ألي طرف ثالث ، كنتيجة مباشر

ي نهاية كل شهر بعد  يتعي   عىل منظمتنا تسوية حسابات   .7
يوًما عىل األقل من استالم الفاتورة المناسبة وجميع    30البائع ف 
 .األوراق المالية المستحقة الدفع المناسبة

٪ من الخدمة عىل أساس شهري ، وبعد إبالغ فريق المراقبة / العملية / فريق  100يتم تقديم الفاتورة عند االنتهاء بنسبة   .8
ي بأن جميع 

 .الخدمات قد تم إجراؤها بنجاحالعمل الميدان 

 .سيقوم فريق بلومونت للرصد والتقييم بإجراء ضمان الجودة / مراقبة الجودة أثناء وبعد تقديم الخدمة .9


