
الوحدة سعر الوحدة بالدوالر االمريكي الكمية سعر االجمالي بالدوالر االمريكي

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

1

Metal door:  Providing and installation metal door using the external frame from an angle metal line 

4 cm * 4 cm, thickness 4 mm and internal from an angle metal line 3cm*3cm thick 3mm, and metal 

angle line in the middle of the door 3 cm * 3 cm * 3 mm with a metal sheet covering 2 mm thickness 

with painting three layers (one base +two oil paint )and rolling lock, hinges and all necessary, all the 

work should be done according to the site engineer instructions.

وداخلي ملم 4 وبسماكة سم 4*  سم 4 بخط معدنية زاوية من خارجي بإطار معدني باب وتركيب تجهيز: معدني باب  

مع مم 3*  سم 3*  سم 3 الباب منتصف في معدني زاوية وخط ملم 3 سماكة سم 3*  سم 3 خط معدنية زاوية من  

يلزم ما وكل ومفصالت درفلة وقفل( زيتي دهان+  واحدة قاعدة) طبقات ثالث دهان مع مم 2 بسمك معدنية صفيحة  

الموقع مهندس تعليمات حسب األعمال جميع يتم أن يجب ، .

M2 475

2

Provision and installation of squat  ceramic toilet, good quality with PVC elbow with  all the 

necessary works and connect with PVC pipe of 4 inch, The work includes demolition and removal of 

the  concrete old base . In addition to installing new concrete base for the toilets with the following 

average  dimensions 1m*1m,thick 0.15 cm. The cement ratio is 250Kg/m3. all the works should be 

done according to the site engineer instruction.

ماهو وكل  بالستيكي كوع تركيب مع المحلية االسواق في االنواع افضل من شرقي تواليت حجر وتركيب ىقديم  

قاعدة صب اعادة مع القديمة الخرسانية القاعدة والة السعر ويشمل سي في بي انش 4 انابيب ارميب مع ضروري  

الموقع مهندس تعليمات وفق االعمال كافة وتتم 3م/كغ250 االسمنت ونسبة سم15 سماكة م1*م1جديديةبابعاد خرسانية

No 40

3

Manhole cover (0.5m*0.5m):  Provide Manhole cover Casting concrete slab (0.5*0.5)m 10cm thick. 

to be reinforced concrete 350 kg/m³ with 1 layer of steel bar 10mm Dia. @ 6 cm c/c both direction, 

the price include works watering for concrete , and using 1 handle for the cover to be movable, and 

the handle should be zero level with the face of cover.

all the work should be done according to the site engineer instructions..

سم (0.5 * 0.5) مسلحة خرسانية بالطة صب خالل من وذلك للريكار غطاء توفير: (م 0.5*  م 0.5) خرسانية اغطية  

كال في  سم 6 بتباعد مم 10 بقطر الفوالذية القضبان من واحدة بطبقة 3 م/  كجم 350  االسمنت نسبة. سم 10  

يكون أن ويجب ، متحرًكا ليكون للغطاء واحد مقبض واستخدام ، للخرسانة السقاية أعمال السعر يشمل ، االتجاهين  

الغطاء وجه مع الصفر مستوى على المقبض .

الموقع مهندس تعليمات حسب العمل كل يتم أن يجب ..

No 50

4

Manhole cover (0.7m*0.7m): 

 Provide Manhole cover Casting concrete slab (0.7*0.7)m 12 cm thick. to be reinforced concrete 350 

kg/m³ with 1 layer of steel bar 10mm Dia. @ 8 cm c/c both direction, the price include works 

watering for concrete , and using 2 handle for the cover to be movable, and the handle should be 

zero level with the face of cover.

all the work should be done according to the site engineer instructions..

سم (0.7 * 0.7) مسلحة خرسانية بالطة صب خالل من وذلك للريكار غطاء توفير: (م 0.7*  م 0.7) خرسانية اغطية  

كال في  سم 8 بتباعد مم 10 بقطر الفوالذية القضبان من واحدة بطبقة 3 م/  كجم 350  االسمنت نسبة. سم 12  

يكون أن ويجب ، متحرًكا ليكون للغطاء مقبضين واستخدام ، للخرسانة السقاية أعمال السعر يشمل ، االتجاهين  

الغطاء وجه مع الصفر مستوى على المقبض .

الموقع مهندس تعليمات حسب العمل كل يتم أن يجب ..

No 50

Name of Signatory    :…............................................................ Title of Signatory    :…............................................................

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

Financial Offer: Rehabilitation for latrines in phase 1, 2 and 3 in Al Hol camp - NES

ي مخيم الهول : لعرض المالي ا
 
ي المرحلة األول والثانية والثالثة ف

 
ق سوريا- إعادة تأهيل مراحيض ف شمال شر

#

: 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

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 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.

Total Amount in (USD)
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