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Supplying Materials and Install Prefab caravans (8x4)m and to be divided from 
inside as 2 rooms according to the attached plan, the Base consists of Iron 
structure frame from C-Section size {(10X 5)cm X4mm} or (10x10)cm 4mm and 
Rectangular with two crosses of Angle Line {(10X5)cm,4mm)}.
- Iron pipe size ( 4 X 8 )cm 1.8 mm thickness,50 cm c/c in both directions, and 
all other columns consist of metal tube size (10x10 cm thickness 4mm).
The slab made by Iron structure frame Rectangular Iron Section (10x5cm thick 
3mm) with two cross of Angle Line {(7X7)cm 3mm)} welded to Columns, with 
Steel Plate (50x50cm Thick. 5 mm) on center of the cross, and Rectangular Iron 
pipe size ( 4 X 8 )cm , 1.8 mm  thickness 90 cm c/c in one direction , Using 
Sandwich panel 5 Cm thick  for surrounding and slab, and making, False ceiling 
gypsum board panels (60x60) cm and 6 mm thickness in the rooms, using play 
wood 18mm finished with glued PVC floor covering in a thickness not less than 2 
mm for floor, PVC plastic Door (1X2.1)m (2 No.), and PVC plastic Windows 
(1X1.1)m  (4 No.),and implementation a metal protection mesh for door and 
windows consisting of a perimeter metal frame of 3 cm * 2 cm, thickness of 2 
mm, with internal metal bars of 2 cm 3 cm, thickness of 2 mm every 12 cm,  and 
all necessary needs to complete the work works according to the site engineer 
instruction  GL cap for doors and windows, The Work should be done according 
to the detail and site engineer instruction, The price includes its furniture ( 4 
tables, 4 chairs, 8 seats ), 
Electrical works:
The price includes an electric distribution board with main circuit breaker 3 phase 
40 A for a circuit breaker from 10 to 20 A and all caravans connect to the 
earthing rod system by a rod whose length (1m) connects to the caravans by 
wire 2*2.5mm2  and 8 each of LED spotlight, and anti-rain light 6 No., the price 
including install split unit (1.5Ton) (2No.) of best type using wires 2x4mm2 with 
internal circuit 40Amp with Protection device, with suitable circuit breaker and 
wiring and connecting the caravan with the main electric source/generator using 
cable 4X6mm. The Price also includes (loading and unloading) and 
transportation of the caravans to the project site  (Campsite). 

5 NO

Financial Offer: Providing and installation of caravans in Al-Hol and Roj camps in Northeast Syria
العرض المالي : توفیر وتركیب كرفانات في مخیمي الھول و روج في شمال شرق سوریا

Providing and installation materials and installing prefab caravan 
(2*2)m, height 2.4m :  
1- the base consisted of rectangular iron size (10cm*5cm*2mm) for 
mainframe and rectangular Iron pipe size (4*8)cm,1.8mm thickness each 
50cm c/c in both directions for railing grid, the slab made by Iron structure 
frame rectangular Iron section (10*5cm, thickness 2mm) and rectangular 
Iron pipe size (4*8)cm,1.8mm thickness each 100cm c/c in both 
directions for railing grid. 
2- all other metal columns consist of angling Iron pipe size (7*7cm 
thickness1.8 mm).  
3- walls and roof: Use sandwich and slab panel thickness of 5cm. 
4- Floor: wooden block thick 18mm for floor and finished with glued PVC 
floor covering in a thickness not less than 2mm for the floor, PVC plastic 
door (0.9m*2m), and PVC plastic windows (1*1)m. all works should be 
done according to the site engineer's instructions.  
The work includes electrical works for caravan by Supply and installs 
circuit breaker (2 fuses, 32 Amp ) best type, the price including the plastic 
box, and all connections with generators/main sources,  with internal 
circuit 32Amp, using wire 2*2.5mm and spotlight( NO:4 )
- Implementation of metal protection mesh for door and windows 
consisting of a perimeter metal frame of 3 cm * 2 cm, the thickness of 2 
mm, with internal metal bars of 2 cm 3 cm, the thickness of 2 mm every 
12 cm, the price includes all painting works (one layer anti-rust paint- and 
three-layer oil paint) and all necessary needs to complete the work works 
according to the site engineer instruction           

6 NO1

تجھیز وتركیب مواد وتركیب كرفان جاھز (2 * 2) م ارتفاع 2.4 م:
1- تتكون القاعدة من حدید مستطیل مقاس (10 سم * 5 سم * 2 مم) لإلطار 

الرئیسي وأنبوب حدید مستطیل مقاس (4 * 8) سم ، سمك 1.8 مم لكل 50 سم ج 
ج في كال االتجاھین لشبكة حدیدي ، لوح مصنوع من الحدید ھیكل مستطیل   /

الشكل من الحدید (10 * 5 سم ، سمك 2 مم) وأنبوب حدید مستطیل مقاس (4 * 
8) سم ، سمك 1.8 مم لكل 100 سم ج / ج في كال االتجاھین لشبكة حدیدي.
جمیع األعمدة المعدنیة األخرى تتكون من مقاطع حدید مقاس (7 * 7 سم   -2

سمك 1.8 مم).
3- الجدران والسقف: استخدم ألواح الساندویتش بانال للبالطات بسماكة 5 سم.

4- األرضیة: بلوك خشبي سماكة 18 مم لألرضیة ومجھز بغطاء أرضي من مادة 
 PVC الالصقة بسماكة ال تقل عن 2 مم لألرضیات ، وباب بالستیك PVC

(0.9 م * 2 م) ، ونوافذ بالستیك PVC (1 * 1) م. یجب أن تتم جمیع األعمال 
حسب تعلیمات مھندس الموقع.

یشمل العمل االعمال الكھربائیة للكرفان بتورید وتركیب قاطع دارة (2 فیوز، 32 
افضل نوع السعر شامل العلبة البالستیكیة وجمیع التوصیالت بالمولدات /  امبیر) 
المصادر الرئیسیة مع دائرة داخلیة 32 امبیر باستخدام سلك 2 * 2.5 مم وضوء 

كشاف (رقم: 4)
تنفیذ شبكة حمایة معدنیة لألبواب والشبابیك مكونة من إطار معدني محیط 3 سم   -

* 2 سم سماكة 2 ملم بقضبان معدنیة داخلیة 2 سم 3 سم سماكة 2 ملم كل 12 
سم السعر یشمل جمیع أعمال الدھانات (طبقة واحدة ضد الصدأ - وطالء زیتي 

وجمیع االحتیاجات الالزمة إلتمام األعمال حسب تعلیمات مھندس  ثالث طبقات) 
الموقع.

تجھیز المواد وتركیب الكرفانات الجاھزة (8x4) م على أن تقسم من الداخل إلى 
غرفتین حسب الخطة المرفقة ، وتتكون القاعدة من إطار ھیكل حدیدي من حجم 

القسم C {(10x 5) cm X4mm} أو (10x10) سم 4 مم ومستطیل بھ 
تقاطعان من خط الزاویة {(10x5) سم ، 4 مم)}.

- مقطع حدید مقاس (4 × 8) سم سمك 1.8 مم ، 50 سم ج / ج باالتجاھین ، 
وجمیع األعمدة األخرى تتكون من أنبوب معدني مقاس (10 × 10 سم سماكة 4 

مم).
لوح مصنوع من إطار ھیكل حدیدي مستطیل الشكل من الحدید (10x5 سم سمك 
3 مم) مع خطین متقاطعین من زاویة {(7X7) سم 3 مم) ملحومة باألعمدة ، مع 

لوح فوالذي (50x50 سم سمك .5 مم) في مركز الصلیب ، و مواسیر حدید 
مستطیلة مقاس (4 × 8) سم وسمك 1.8 مم 90 سم ج / ج فى اتجاه واحد 

باستخدام لوحة ساندوتش بسمك 5 سم لالحجار والبالطة وصنع ألواح الجبس ذات 
السقف الزائف (60 × 60) سم وسماكة 6 مم في الغرف ، باستخدام خشب اللعب 

18 مم مع غطاء أرضي من مادة PVC الالصقة بسماكة ال تقل عن 2 مم 
لألرضیات ، وباب بالستیك PVC (1X2.1) م (رقم 2) ، وشبابیك بالستیك 

وتنفیذ شبكة حمایة معدنیة لألبواب والشبابیك مكونة  PVC (1X1.1) م (4 عدد) 
من إطار معدني محیط 3 سم * 2 سم سماكة 2 مم مع قضبان معدنیة داخلیة 2 سم 
3 سم سماكة 2 مم كل 12 سم ، وجمیع االحتیاجات الالزمة إلكمال األعمال وفقًا 
لتعلیمات مھندس الموقع GL غطاء لألبواب والنوافذ ، یجب أن یتم العمل وفقًا لـ 
تفاصیل تعلیمات مھندس الموقع السعر یشمل اثاثھ (4 طاوالت ، 4 كراسي ، 8 

مقاعد) ،
األعمال الكھربائیة:

السعر یشمل لوحة توزیع كھربائیة مع قاطع دارة رئیسي 3 مراحل 40 أ لقاطع 
الدائرة من 10 إلى 20 أ وجمیع الكرفانات متصلة بنظام قضیب التأریض بقضیب 
طولھ (1 م) یتصل بالقوافل بسلك 2 * 2.5 مم 2 و 8 لكل من كشاف لید وكشاف 

مانع للمطر رقم 6 السعر شامل تركیب وحدة سبلیت (1.5 طن) (عدد 2) من 
افضل النوع باستخدام اسالك 2 × 4 مم 2 مع دائرة داخلیة 40 امبیر مع جھاز 

حمایة مع قاطع دارة مناسب و توصیل وتوصیل الكرفان بالمصدر الكھربي 
الرئیسي / المولد باستخدام كابل 4 × 6 مم. یشمل السعر أیًضا (التحمیل والتفریغ) 

ونقل الكرفانات إلى موقع المشروع (موقع المخیم ).
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كرفانات المراحیض: تجھیز وتركیب المواد وتركیب الكرفان الجاھز (2 * 2.2) 
م ، ارتفاع 2.3 م ، وتتكون من غرفتین:

1- تتكون القاعدة من حدید مستطیل مقاس (10 سم * 5 سم * 1.8 مم) لإلطار 
الرئیسي وأنبوب حدید مستطیل مقاس (4 * 8) سم ، سمك 1.8 مم لكل 50 سم ج 

ج في كال االتجاھین لشبكة حدیدي ، لوح مصنوع بواسطة ھیكل حدیدي إطار   /
مستطیل الشكل من الحدید (10 * 5 سم ، سمك 1.8 مم) وأنبوب حدید مستطیل 

مقاس (4 * 8) سم ، سمك 1.8 مم لكل 100 سم ج / ج في كال االتجاھین لشبكة 
حدیدي.

جمیع األعمدة المعدنیة األخرى تتكون من انابیب حدید مقاس (7x7) سم   -2
وسمك 1.8 مم.

3- الجدران والسقف: استخدم الواح الساندوتش بانل بسماكة 5 سم.
4- األرضیة: استخدم صفیحة معدنیة محززة بسمك 4 مم وبھا بالستیك قرفصاء 

بخرطوم وصنبور وقاعدة مرحاض شرقي وكل ما یلزم وتثبیتھا على األرضیة 
باستخدام البراغي وملء الفراغات بالسیلیكون.

5- باب بالستیك PVC (0.8 * 2) م (3 عدد). ونافذتین (40x40) سم 2 ال. 
جمیع األعمال یجب أن تتم حسب تعلیمات مھندس الموقع.

6- تنفیذ أرضیات سیرامیك لقاعدة المراحیض الداخلیة. ینفذ فوق صفیحة معدنیة 
محززة بمد طبقة من الرمل بسمك 5 سم مع استخدام طبقة من المالط األسمنتي 

بنسبة أسمنتیة 350 كجم / م 3 بسمك 3 سم تحت السیرامیك. كما یستخدم الجص 
األسمنتي الخاص لملء الفراغات بین السیرامیك.

 یتم تنفیذ العمل حسب توجیھات مھندس الموقع
7- تجھیز وتركیب حوض سیرامیك متوسط   الحجم (رقم: 1) بمرآة وربطھ 

بالشبكة باستخدام سیفون قطر 4 انش مع كل ما یلزم.
یشمل السعر جمیع أعمال الدھانات (طبقة واحدة من الطالء المضاد للصدأ ، 

وثالث طبقات من الطالء الزیتي) السعر یشمل جمیع أعمال التوصیالت الخاصة 
بتوصیالت المیاه باستخدام 1/2 "أنابیب PVC ، وشرائط تركیبات ... إلخ. مع 
وكذلك توصیالت الصرف الصحي بشبكة الصرف الصحي الرئیسیة أو  الماء. 
خزانات الصرف الصحي مع كافة أعمال الحفر والردم والعمل حسب تعلیمات 

مھندس الموقع.
تنفیذ شبكة حمایة معدنیة للباب مكونة من إطار معدني محیطي 3 سم * 2 سم ، 
سمك 1.8 ملم ، مع قضبان معدنیة داخلیة 2 سم 3 سم ، سمك 1.8 ملم كل 12 

سم ، السعر یشمل جمیع أعمال الدھان (طبقة واحدة ضد الصدأ- وطالء زیتي 
وجمیع اإلحتیاجات الالزمة إلتمام األعمال حسب تعلیمات مھندس  ثالث طبقات) 

الموقع.
األعمال الكھربائیة:

- توفیر وتركیب مروحتین بالستیكیتین للعادم قطر 10 سم مثبتة بالنافذة ویجب أن 
 ، NYA الدرع PVC / من النحاس (1x1.5) Sqmm یكون الكابل المستخدم
وجمیع الكابالت مثبتة بالجدار والسقف داخل األنبوب البالستیكي ( جرب الكابل) 

، وتوصیل المروحة بمفاتیح التشغیل ، مع كافة األعمال  (2.5 × 2.5 سم) 
الالزمة والمواد والملحقات ،

 LED توفیر وتركیب خمسة مصابیح بالستیكیة (غطاء المصباح) مع مصباح -
من الداخل 12 وات ، 220-240 فولت ، 50 ھرتز ، یجب أن یكون الكابل 
المستخدم Sqmm Cu / PVC shield NYA (1x1.5) ، وتوصیل ھذا 

الجھاز بالتشغیل مفاتیح.
- یجب توصیل الكرفان بالمصدر الكھربائي الرئیسي باستخدام كابل (2 × 2.5) 

مم²
یجب أن تتم جمیع األعمال الكھربائیة حسب التفاصیل وتعلیمات المھندس   -

الكھربائي

مالحظة: 
1. یحق لمنظمتنا رفض أي عناصر مذكورة أعاله عند تسلیمھا من قبل المقاول في حالة إذا كانت جودة العنصر ال تلبي مواصفاتنا والجودة المطلوبة وأن یطلب جودة أفضل.

2. منظمتنا لیست ملزمة بشراء الكمیة الكاملة المذكورة في جدول الكمیات.
3. المنظمة لیست ملزمة بان تتعاقد مع شركة واحدة، و یمكن تجزئة العطاء بین أكثر من شركة.

4. یتم تقدیم بضاعة/ الخدمة المذكورة اعاله  في مخیمي الھول و روج وحسب خطة المقدمة من قبل مشرف المشروع للمنظمة .
5. أالسعار المقدمة یشمل جمیع المصاریف من نقل و تحمیل و تقدیم الخدمة في مخیمي الھول و روج.

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 (USD) 
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Latrine Caravans: Provisioning and installation materials and installing prefab 
caravan (2*2.2)m, height 2.3m, consist of two rooms:  
1- the base consisted of rectangular iron size (10cm*5cm*1.8mm) for the 
mainframe and rectangular Iron pipe size (4*8)cm,1.8mm thickness each 50cm 
c/c in both directions for railing grid, the slab made by Iron structure frame 
rectangular Iron section (10*5cm, thickness 1.8 mm) and rectangular Iron pipe 
size (4*8)cm,1.8mm thickness each 100cm c/c in both directions for railing grid. 
2- all other metal column consists of angel-line Iron pipe size (7x7) cm, thickness 
1.8mm).  
3- walls and roof: Use sandwich panel thickness of 5cm.
4- Floor: Use a 4mm thickness grooved metal plate, With a squat plastic with a 
hose, faucet, eastern latrine base, and all that is needed, fixing it to the floor 
using screws and filling the gaps with silicone.
5- PVC plastic door (0.8*2)m (3 NO). and two windows (40x40)cm 2 No. all 
works should be done according to the site engineer's instructions.  
6- Implementation of ceramic floors for latrine internal base. It is implemented 
over a grooved metal plate by extending a layer of sand 5 cm thickness with the 
use of a layer of cement mortar with a cement ratio of 350 kg / m3, thick 3cm 
under the ceramics. Special cement grout is also used to fill voids between the 
ceramics.
 Work is carried out as directed by the site engineer
7- Providing and installing a medium-size ceramic washbasin (NO:1) with a 
mirror, and connecting it to the network using a 4-inch diameter siphon, with all 
the necessary.
The price includes all painting works (one layer of anti-rust paint, and three-layer 
of oil paint,) the price includes all installation connection works water points using 
1/2" PVC pipe, fittings tapes...etc. with water tanks, and also sewage 
connections with the main sewage network or septic tanks, with all excavation 
works and backfilling, and work according to the instructions of the site engineer. 
implementation of a metal protection mesh for the door consisting of a perimeter 
metal frame of 3 cm * 2 cm, the thickness of 1.8 mm, with internal metal bars of 
2 cm 3 cm, the thickness of 1.8 mm every 12 cm, the price includes all painting 
works (one layer anti-rust paint- and three-layer oil paint) and all necessary 
needs to complete the work works according to the site engineer instruction  
Electrical works:
-   providing  and installing two exhaust plastic fans, diameter 10 cm, fixing on 
the window, The cable used should be (1x1.5) Sqmm Cu/ PVC shield NYA, and 
all cables are fixed to the wall and ceiling inside the plastic tube( cable 
try)(2.5x2.5 cm), And connecting the fan to the operating switches., with all 
needed works, materials, and accessories,
- providing and installing five plastic lamp clubs (lamp cover) with LED lamp 
inside12 watts,220-240 V, 50 Hz, The cable used should be ( 1x1.5) Sqmm Cu/ 
PVC shield NYA, and connect this device to the operating switches.
- the caravan must be connected to the main electrical source by using a cable 
(2×2,5)mm²
-All Electrical works should be done according to the detail and the electrical 
engineer's instruction
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