
الوحدة سعر الوحدة بالدوالر االمريكي الكمية المقتدرة سعر االجمالي بالدوالر االمريكي

Unit
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Providing and installation metal door using an external frame from an angle line 4 cm * 4 cm, thickness 4 
mm and internal from an angle line 3cm*3cm thick 3mm, with horizontal beams 3 cm * 3 cm * 3 mm with a 
metal sheet covering 2 mm thickness with paint and lock, hinges and all necessary, all the work should be 
done according to the site engineer instructions.
 * تجهيز وتركيب باب معدني بإطار خارجي من زاوية معدنية  4 سم * 4 سم سماكة 4 ملم وداخلي من زاوية معدنية 3 سم
 سم سمك 3 ملم مع كمرات أفقية 3 سم * 3 سم * 3 ملم مع غطاء من الصاج المعدني بسماكة 2 مم مع دهان وقفل 3
ومفصالت وكل ما يلزم يجب ان يتم العمل حسب تعليمات مهندس الموقع
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Name of Signatory    :…............................................................ Title of Signatory    :…............................................................
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Date of Signing       :…............................................................ Signature & stamp :…............................................................

Financial Offer: Metal works in Al‐Hol and Roj camps ‐ NES
ا ق سور  الهول و روج ‐ شمال   مخ  : أعمال حدادة  العرض الما

#

مالحظة: 

طلب جودة أفضل. ة وأن   مواصفاتنا والجودة المطل  ال تل انت جودة العن  حالة إذا  ل المقاول  مها من ق سل  مذكورة أعالە عند  حق لمنظمتنا رفض أي عنا  .1

ات. م  جدول ال املة المذكورة  ة ال م اء ال ست ملزمة  2. منظمتنا ل

كة.  من   أ مكن تجزئة العطاء ب كة واحدة، و  ان تتعاقد مع  ست ملزمة  3. المنظمة ل

وع للمنظمة . ف الم ل م  الهول و روج وحسب خطة المقدمة من ق  مخ ضاعة/الخدمة المذكورة اعالە   م ال 4. يتم تقد

 الهول و روج.  مخ م العمل  ل و تقد شمل جميع المصارف من نقل و تحم 5. أالسعار المقدمة 

Items Description 

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 and Roj Camps 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 and Roj Camps.

Total Amount in (USD)

Implementation of the septic tank:  
1- digging the septic tank diam 220cmx220cm depth 250 cm 
2- reinforcement concrete beam 20cm*30 cm  around and  under concrete  cover, by lower and upper iron 
3 diameters 12 mm with bracelets diameter 8 mm every 15 cm ( rate cement 350kg/m3)"
3- Execution of a prefabricated reinforced concrete ceiling consisting of 3 tiles with dimensions of 300 cm 
x 100 cm and thickness of 20 cm using two layers of iron, lower and upper, in both directions, a diameter 
of 12 mm every 10 cm, and the cement ratio is 350 kg / m3.
It is installed above the circumferential concrete beam mentioned above, and a hole must be made in one 
of the concrete slabs with dimensions of 30 cm * 30 cm with a cover of metal sheet and work is done 
according to the instructions of the site engineer
:تنفيذ  جورة فنية للصرف الصحي
حفر  جورة فنية للصرف الصحي بابعاد 220 سم × 220 سم ارتفاع 250 سم -1
 شيناج من البيتون المسلح 20 سم * 30 سم حول وتحت الغطاء الخرساني بواسطة حديد سفلي وعلوي 3 قطر  12 مم مع -2
" أساور بقطر 8 مم كل 15 سم (معدل األسمنت 350 كجم / م 3)
 تنفيذ سقف خرساني مسلح مسبق الصنع مكون من 3 بالطات بأبعاد 300 سم × 100 سم وسماكة 20 سم بطبقتين من -3
.الحديد ، سفلي وعلوي باالتجاهين بقطر 12 مم كل 10 سم ، و نسبة األسمنت 350 كجم / م 3
 يركب فوق  الشيناج الخرساني المحيط المذكورة اعاله ويجب عمل ثقب في احد البالطات الخرسانية بأبعاد 30 سم * 30 سم
بغطاء من الصاج المعدني ويتم العمل حسب تعليمات مهندس الموقع
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Implementation of all necessary works for the rehabilitation and maintenance of metal works by welding, 
including high tanks whose height reaches from 9 m to 12 m.
Maintenance does not require work on one site
The price includes compensation for damaged parts by welding from galvanized thickness is 3 mm 
regardless of their location and the work is done according to the site engineer’s instructions. Blumont is 
not responsible for accidents that may occur while the workshops are performing the required 
maintenance, the workshops must adhere to public safety procedures during the implementation of this 
works.The price includes the provision and provision of a crane to carry out maintenance work if necessary
 تنفيذ كافة األعمال الالزمة إلعادة تأهيل وصيانة األعمال المعدنية باللحام ومنها خزانات عالية يصل ارتفاعها من 9 م إلى
.م 12
ال تتطلب الصيانة عمالً  في موقع واحد
 السعر يشمل تعويض األجزاء التالفة عن طريق اللحام بسماكة مجلفنة 3 مم بغض النظر عن موقعها ويتم العمل حسب
 ، غير مسؤولة عن الحوادث التي قد تحدث أثناء تنفيذ الورش للصيانة المطلوبة Blumont تعليمات مهندس الموقع. شركة
.ويجب أن تلتزم الورش بإجراءات السالمة العامة أثناء تنفيذ هذه األعمال
السعر يشمل توفير وتقديم رافعة لتنفيذ اعمال الصيانة ان لزم
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