
# Item description ألوصف Qty Unit
Unit Price 
(US Dollar)

Total price 
(US Dollar)

1

Digging and backfilling work

Providing materials, machines and manpower to dig in all kinds of soil, with a width of 

60 cm, a depth of not less than 70 cm, and backfilling with drilling products, provided 

that they are free of solid components and stones, according to the specifications and 

instructions of the site engineer.

اعمال الحفر والردم"

 ،  سم60توفير المواد واآلالت واأليدي العاملة للحفر في جميع أنواع التربة ، بعرض 

  سم ، والردم بمنتجات الحفر ، على أن تكون خالية من المكونات70وعمق ال يقل عن 

." .واألحجار الصلبة ، حسب مواصفات وتعليمات مهندس الموقع

5000 ML

2

Polyethylene pipe 110 mm works :(Implementation of two pipe lines with a length of 

4900 m for each line)

Supply and install Polyethylene pipe 110 mm diameter PE 100 SDR17 pn 10 best and 

approved type in install with all fitting like ( elbow, cap coupler, reducer, coupling, 

….etc.)and connection with mainline ( water source ). The price includes testing the 

pipe under 10 BAR pressure for 24 hours before filling works the work to be according 

to the specifications and instructions of the site engineer 

). م لكل خط4900تنفيذ خطي انابيب بطول (: مم110اعمال انابيب بولي ايثيلين 

 أفضل PE 100 SDR17 pn 10 مم 110توريد وتركيب أنبوب بولي إيثيلين بقطر 

الكوع ،   نقاصة  ، قطع توصيل ، (األنواع المعتمدة  مع جميع اكسسوارات التركيب مثل 

يشمل السعر اختبار األنبوب تحت ). مصدر المياه(واالتصال بالخط الرئيسي  )إلخ... 

 ساعة قبل أعمال الملء على أن يكون العمل حسب مواصفات 24 بار لمدة 10ضغط 

.وتعليمات مهندس الموقع

9800 ML

3

Supplying and installing 4-inch galvanized pipes of the best types available in the local 

market without welding and covered  with insulation by sticky tape with everything 

needed (flanges -elbow- rubber gaskets - screws ....).  The work should be done 

according to the detail and site engineer instructions .

 أنش من افضل االنواع المتوفرة بالسوق المحلي بدون 4توريد وتركيب انابيب مزيبقة  

- جوانات مطاطية - كوع - فلنجات (وتغلف بشريط الصق مع كل ما يلزم  )سحب(لحام 

.يجب أن يتم العمل حسب التفاصيل وتعليمات مهندس الموقع. )....براغي 

40 ML

4
Providing and installing a valve Ø 100 made of flexible cast iron material ( ISO : GJS 

500 EN1563 ) According to European specifications with all necessary accessories , 

The work should be done according to the detail and  site engineer instructions .

 ISO: GJS 500( مصنوع من مادة الفونت المرنة Ø 100تجهيز وتركيب صمام 

EN1563( حسب المواصفات األوروبية مع كافة الملحقات الالزمة.

.يجب أن يتم العمل حسب التفاصيل وتعليمات مهندس الموقع

2 NO

5

Providing and installing a non-return valve Ø 100 made of flexible cast iron material ( 

ISO : GJS 500 EN1563 ) According to European specifications with all necessary 

accessories , 

The work should be done according to the detail and  site engineer instructions .

: ISO( مصنوع من مادة الفونت المرنة Ø 100توفير وتركيب صمام عدم رجوع 

GJS 500 EN1563( ، وفقًا للمواصفات األوروبية مع جميع الملحقات الالزمة

.يجب أن يتم العمل حسب التفاصيل وتعليمات مهندس الموقع

1 NO

Financial Offer: Implementation of new water pipe from Dapaghya station to al Hol camp - NES

شمال شرق سوريا- تنفيذ انبوب ماء جديد من محطة الدباغية الى مخيم الهول :العرض المالي 

Section B- Centrifugal pump 

Section A - Water Lines

Providing and insttaling centrifugal pump :

- Centrifugal pump specification:

Drainage is up to 30 m3/h  and lift is 90 m.

  The pump is manufactured by one of the world famous companies

The pump body must be cast iron or stainless steel.

The bruwana should be of bronze, preferably from one of the well-known stainless 

steel chains.

The pump shaft must be made of stainless steel, containing high levels of chromium 

and manganese.

- The Electric Engine:

A capacity compatible with the  flow and lift required in the pump.

The price includes and assembling the pump and engine using a flexible joint 

manufactured by a specialized company and protected by steel plates and installing 

the pump and engine on the chassis and with all necessary to complet the work  

according to the detail and  site engineer instructions . 

Note: The price includes transporting the pump to the camp and testing it in the 

presence of the organization.

3 NO6

Total Price for Section A (USD)

Total Price for Section B (USD)

7

Providing and installing an electrical panel to operate the pump with dimensions of 50 

* 60 cm and a depth of 25 cm and coated with thermal paint containing:

1.	CONDUCTOR 60 AMP:   2 NO

2.	Three-phase industrial circuit breaker 100 amp: 1 NO

3.	Timer (0-2) Minutes: 1 NO

4.	Thermal relay (overload) 25-60 amp: 2 NO

5.	Beat protection: 1 NO

6.	Industrial signal lamp: 5 NO

7.	Star stop switch: 1 NO

8.	1 m track rail: 1 NO

9.	Fender Relay with Base : 1 NO

10.	1m plastic grooved duct: 1 NO

The work should be done according to the detail and site engineer instructions .

3 NO

:تقديم وتركيب مضخة طرد مركزي

:مواصفات مضخة الطرد المركزي- 

. م90ساعة و الرفع  / 3 م 30الغزارة  

   يتم تصنيع المضخة من قبل إحدى الشركات العالمية المشهورة

.يجب أن يكون جسم المضخة من الحديد الفونت أو الفوالذ المقاوم للصدأ

يجب أن يكون البروانات من البرونز ويفضل أن يكون من إحدى سالسل الفوالذ المقاوم 

.للصدأ المعروفة

يجب أن يكون عمود المضخة مصنوًعا من الفوالذ المقاوم للصدأ ، ويحتوي على مستويات 

.عالية من الكروم والمنغنيز

:المحرك الكهربائي- 

.قدرة متوافقة مع التدفق والرفع المطلوبين في المضخة

السعر يشمل وتجميع المضخة والمحرك باستخدام وصلة مرنة مصنعة من قبل شركة 

متخصصة ومحمية بألواح فوالذية وتركيب المضخة والمحرك على الشاسيه  المعدني مع 

.كل ما يلزم التمام العمل حسب التفاصيل وتعليمات مهندس الموقع

.السعر يشمل نقل المضخة الى المخيم واختبارها بحضور مندوبي المنظمة: ملحوظة

 سم 25 سم وعمق 60 * 50تجهيز وتركيب لوحة كهربائية لتشغيل المضخة بأبعاد 

:ومغلفة بطالء حراري يحتوي على

 2عدد :  امبير60كوندكتور 

 1عدد :  أمبير100قاطع دارة صناعي ثالثي األطوار 

 1عدد : )2-0(مؤقت زمني 

 2عدد:   أمبير60-25 )اوفر لود(ريالي حراري 

 1عدد:  حماية فاز

5عدد :  لمبة اإلشارة 

 1عدد:  مفتاح ستار ستوب 

 1عدد :  متر سكة مجرى1

1عدد : ريليه فندر 

1عدد:   م1مجرى بالستيك محزز 

حسب تعليمات مهندس الموقع
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8
Executing the leveling works of the site using the grader machine and removing all 

obstacles and dirt from the site

The work should be done according to the detail and  site engineer instructions .

تنفيذ أعمال تسوية الموقع باستخدام  الكريدر وإزالة كافة العوائق واألوساخ من الموقع"

يجب أن يتم العمل حسب التفاصيل وتعليمات مهندس الموقع
1 LS

9

Excavation works :

Provide materials , machinery , and manpower to Excavation in all types of soil with 

50 cm width and not less than 80cm depth were required according to the 

specifications and the instructions of the site engineer .

: أعمال الحفر"

  سم وال يقل50توفير المواد واآلالت والقوى العاملة للحفر بجميع أنواع التربة بعرض 

."  سم حسب مواصفات وتعليمات مهندس الموقع80عمقها عن 

50 ML

10

Polyethylene pipe 90 mm works :

Supply and install Polyethylene pipe 90 mm diameter PE 100 SDR17 pn 10 best and 

approved type in install with all fitting like ( elbow, cap coupler, reducer, coupling, 

….etc.) The price includes testing the pipe under 10 BAR pressure for 24 hours before 

filling works the work to be according to the specifications and instructions of the site 

engineer 

: مم90اعمال انابيب بولي ايثيلين 

 مم  أفضل األنواع مع كافة قطع االكسسوار 90توريد وتركيب أنبوب بولي إيثيلين بقطر 

يشمل السعر اختبار األنبوب تحت   )إلخ... الكوع ، نقاصات ، التوصيل ، (الالزمة  

 ساعة قبل أعمال الملء على أن يكون العمل حسب مواصفات 24 بار لمدة 10ضغط 

"..وتعليمات مهندس الموقع 

50 ML

11

Providing and installing 3-inch galvanized pipes of the best types available in the local 

market without welding  with everything needed (flanges-tee -elbow- rubber gaskets - 

screws ....) the price includes excavation and leveling works in places that require 

itand connect to polyethylene line according to the site engineer's instructions

 انش من افضل االنواع المتوفرة بالسوق المحلي بدون 3توريد وتركيب قساطل مزئبقة 

السعر يشمل  )....براغي - جوانات مطاطية - كوع - تيه- فالنجات (لحام مع كل ما يلزم 

اعمال الحفر والتسوية في االماكن التي تتطلب ذلك واالتصال بخط البولي ايثيلين حسب 

تعليمات مهندس الموقع

25 ML

12
Providing and installing a valve Ø 100 made of flexible cast iron material ( ISO : GJS 

500 EN1563 ) According to European specifications with all necessary accessories , 

The work should be done according to the detail and  site engineer instructions .

مم  مصنوع من مادة الفونت المرنة   حسب 100توفير وتركيب سكر جارور  قطر

المواصفات األوروبية مع كافة الملحقات الالزمة ،

".يجب أن يتم العمل حسب التفاصيل وتعليمات مهندس الموقع 

1 NO

13
Providing and installing a valve Ø 80 made of flexible cast iron material ( ISO : GJS 

500 EN1563 ) According to European specifications with all necessary accessories , 

The work should be done according to the detail and  site engineer instructions .

 "   مم  مصنوع من مادة الفونت المرنة   حسب80توفير وتركيب سكر جارور  قطر 

، المواصفات األوروبية مع كافة الملحقات الالزمة

." يجب أن يتم العمل حسب التفاصيل وتعليمات مهندس الموقع

2 NO

14
Providing and installing a valve Ø 3 inch  made of copper material the best types 

available with all necessary accessories ,  according to the detail and  site engineer 

instructions ."

 انش مصنوع من النحاس من افضل االنواع المتوفر مع كافة 3تجهيز وتركيب حنفية قطر 

".حسب التفاصيل وتعليمات مهندس الموقع . الملحقات الالزمة
4 NO

15

Control manhole :

Supply tools, machines , laborers, and materials to implementation concrete manhole 

( 160*160)cm internal dimension, height 100cm, walls and base thick 20cm by casting 

reinforced concrete rate cement 350kg/m3 one layer of 8mm dia, and 10cm c/c in both 

directions, and the manhole floor with a thickness of 10 cm casting concrete rate 

cement 250kg/m3 

The work should be done according to the detail, specifications,  and instructions of 

the  site engineer .

:فتحة الريكار 

أبعاد داخلية  )160 * 160(تقديم أدوات وآالت وعمال ومواد لتنفيذ فتحة خرسانية 

 كجم 350 سم من البيتون المسلحة بمعدل 20 سم وسماكة الجدران والقاعدة 100وارتفاع 

في كال االتجاهين، و صب .  سم 10 مم و كل 8 طبقة واحدة قضبان تسليح قطر 3م / 

3م/كغ 250 سم من البيتون العادي عيار 10االرضية بسماكة 

يجب أن يتم العمل حسب التفاصيل والرسومات والمواصفات وتعليمات مهندس الموقع

1 NO

16

Manhole cover:

  Providing and installing an iron manhole cover with dim 200* 200 in the form of a 

gable, with a height in the middle of 30 cm, and consisting of two shelves, each of 

which is made of sheet iron, thickness of 2 mm, with an outer frame of metal corners 

5 * 5 cm, thickness of 3 mm and metal corners 2 * 2 Diagonally, the cover is 

completely fixed on the concrete manhole by a frame of metal tape 5 * 5 * 0.3 cm

the cover has a ring and a large size lock is provided

Work shall be done as per the details and instructions of the site engineer.”

:غطاء للريكار 

 على شكل الجملون بارتفاع في 200 * 200   تجهيز وتركيب غطاء ريكار معدني  

 ملم واطار 2 سم ويتكون من درفتين  كل منهما مصنوع من الصاج سماكة 30المنتصف  

بشكل قطري و يتم 2 * 2 مم وزوايا معدنيه 3 سم بسمك 5 * 5خارجي من زوايا معدنيه 

 سم0.3 * 5 * 5تثبيت الغطاء على الريكار البيتوني  بواسطة اطار من التيب المعدني  

يحتوي الغطاء على حلقة للقفل و يتم تقديم  قفل قياس كبير 

".يتم العمل حسب تفاصيل وتعليمات مهندس الموقع 

1 NO

17
Providing materials and manpower to implement  of regular concrete with 

Dimensions: 1m * 1m, 1m thickness,  and a cement ratio of 250 kg / m3, The price 

includes the implementation of excavation works in the needed places

 م ، ونسبة 1 م ، سمك 1*  م 1: توفير المواد والعمالة لتنفيذ صبة خرسانة العادية بأبعاد

 ، السعر يشمل تنفيذ أعمال الحفر في األماكن المطلوبة3م /  كجم 250أسمنت 
2 No

Total Cost for Section C (USD)

Section C- Filling point No 2
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Total Price for Section D (USD) 

19

Execution of a room for generators and pumps.

Implementation of a room for generators with dimensions of 3 m * 5 m and height of 3 

m as follows:

1- Skimming and leveling the site.

2- Implementation of a concrete base of dimensions 4 m * 6 m, the thickness of 18 

cm, of reinforced concrete with a cement ratio of 350 kg / m 3 with bars of 7 & 10 mm 

in both directions and on the masonry block, the thickness of 20 cm and height of 2.6 

m

4- Execution of a roof of reinforced concrete with a cement ratio of 350 kg/m3 with 

bars of 7 & 12 mm/m in both directions with a concrete  beam of 20 cm * 40 cm and a 

cement rate of 350 kg/m3 and reinforcement of 12 & 3 mm lower and upper and 8 mm 

diameter bracelets every 20 cm.

5- Providing and installing a metal door with dimensions of 200 cm, the height of 200 

cm, consisting of two-part and an external frame 4 cm * 4 cm thick, 4 mm thick, with 

an inner frame for each door, 3 cm * 3 cm, 3 mm thick, with a middle beam 3 cm * 3 

cm, 3 mm thick, with a metal cover sheet of 2 mm thickness for each roll.

The price includes the provision and installation of a metal lock Of the finest types with 

all necessary and painting work on three layers (base layer + two final layers in black 

color). 

The price also includes the provision and installation of a metal window 1 m * 1 m 

consisting of an external and internal frame of the same dimensions as the door 

frames with crystal thick 4mm, with lock, paint, and all that is necessary.

The price includes the implementation of two concrete columns next to the metal door, 

its dimensions are 20 cm * 30 cm,4 &12 mm, and bracelets 8 mm / 20 cm, and the 

metal door is installed on the two columns.

6- The price includes electrical work (energy-saving lamp 15 watts with switch and 

electrical socket 16 amps, wires and all that is necessary.

All work is carried out according to the instructions of the site engineer.

.تنفيذ غرفة للمولدات والمضخات

: م كالتالي3 م وارتفاع 5*  م 3تنفيذ غرفة للمولدات بأبعاد 

.قشط وتسوية الموقع- 1

 سم من الخرسانة المسلحة بنسبة 18 م سماكة 6*  م 4تنفيذ قاعدة خرسانية بأبعاد - 2

 سم 20سمك.  مم باالتجاهين وعلى بلوك البناء10 & 7 بقضبان 3م /  كجم 350اسمنتية 

 م2.6وارتفاع 

 مم 12 و 7 بقضبان 3م /  كجم 350تنفيذ سقف من الخرسانة المسلحة بنسبة اسمنتية - 4

 و 3م /  كجم 350 سم وبنسبة اسمنت 40*  سم 20م باالتجاهين بعارضة خرسانية / 

. سم20 مم كل 8 مم وقطر 3 و 12األساور تقوية بقطر 

 سم مكون من جزئين واطار 200 سم ارتفاع 200تجهيز وتركيب باب معدني بأبعاد - 5

 3 سم ، بسمك 3*  سم 3 ملم مع اطار داخلي لكل باب 4 سم سماكة 4*  سم 4خارجي 

 مم 2 مم ، مع غالف معدني سماكة 3 سم ، بسمك 3*  سم 3مم ، مع عارضة وسطى 

.لكل لفة

يشمل السعر توفير وتركيب قفل معدني من أجود األنواع مع كل ما يلزم وعمل دهان على 

.)طبقتين نهائيتين باللون األسود+ طبقة أساسية (ثالث طبقات 

 م مكونة من إطار خارجي وداخلي 1*  م 1كما يشمل السعر توفير وتركيب شباك معدني 

. مم بقفل ودهان وكل ما يلزم4بنفس أبعاد إطارات األبواب بسماكة كريستال 

 سم ، 30*  سم 20 عمود خرساني بجانب الباب المعدني أبعاده 2يشمل السعر تنفيذ عدد 

. سم ، ويتم تثبيت الباب المعدني على العمودين20/  ملم 8 ملم ، واساور 12 & 4

 وات بمفتاح ومقبس كهربائي 15لمبة موفرة للطاقة (السعر يشمل األعمال الكهربائية - 6

. أمبير واألسالك وكل ما يلزم16

1 LS

Section D- Ground concrete tank and generators and pumps room

18

Execution of a ground concrete tank:

Providing manpower and materials to implement a concrete tank of reinforced 

concrete, dimensions 10 m * 20 m, height (2.5 under soil+0.5 above the soil ) m, 

according to the following:

1- Execution of earthen excavations of whatever type, dimensions 10.5 m * 20.5 m, 

height 3m underground.

2- Implementation of a layer of primary concrete (leveling concrete) thickness of 10 

cm without reinforcement and a cement ratio of 150 kg/m3.

3- Implementation of a concrete floor reinforced by reinforcing bars with a diameter of 

12 mm every 10 cm in both directions and on two networks (top net and bottom net), 

the thickness of the floor is 40 cm and the cement ratio is 400 kg / m3

4- Implementation of a row of concrete columns (one every 4 m in the long direction 

and 3.33 m in the short direction), its dimensions 30 cm * 50 cm with 8 & 14 mm and   

bracelets &8/10-15 cm and a cement ratio of 400 kg/m3

5- Implementation of reinforced concrete walls 30 cm thick and 3 m high above the 

surface of the concrete base. With a cement ratio of 400 kg/m3,  vertical bars on the 

outer surface in contact with the soil with a diameter of 14 mm every 10 cm and 

horizontal bars with a diameter of 10 mm every 20 cm, and for the inner face vertical 

bars of 12 mm in diameter every 10 cm and horizontal bars with a diameter of 10 mm 

every 20 cm.

6- Implementation of a roof of reinforced concrete with a cement ratio of 350 kg / m3 

with a thickness of 15 cm and rebars  in both directions 7&12 mm/ m, with concrete 

beams 30 cm * 50 cm and 4 & 14 mm lower and 4 & 14 mm upper and bracelets & 8 

mm / 10 - 20 cm.

7- 7- The price includes the implementation of openings within the ceiling and walls, if 

necessary, with metal gates according to the instructions of the site engineer.

All work is carried out according to the instructions of the site engineer.

:تنفيذ خزان أرضي خرساني

توفير االيدي العاملة والمواد الالزمة لتنفيذ خزان خرساني من الخرسانة المسلحة بأبعاد 

:م وذلك وفق اآلتي ) فوق التربة0.5+  تحت التربة 2.5( م ارتفاع 20*  م 10

 م تحت 3م ارتفاع 20.5*م10.5.تنفيذ الحفريات الترابية مهما كان نوعها أبعادها- 1

.األرض

 سم بدون تسليح وبنسبة 10بسمك  )خرسانة النظافة(تنفيذ طبقة من الخرسانة األولية - 2

.3م /  كجم 150اسمنتية 

 سم باالتجاهين 10 مم كل 12تنفيذ أرضية خرسانيةمسلحة  بقضبان تسليح بقطر - 3

 400 سم ونسبة األسمنت 40سماكة األرضية  )شبكة علوية وشبكة سفلية(وعلى شبكتين 

3م / كجم 

 م في االتجاه 3.33 م في االتجاه الطويل و 4واحد كل (تنفيذ صف أعمدة خرسانية - 4

 سم واالسمنت 15-10 / 8 ملم واألساور 14 & 8 سم مع 50*  سم 30أبعاده  )القصير

3م /  كجم 400نسبة 

بنسبة .  م فوق سطح القاعدة الخرسانية3 سم وارتفاع 30تنفيذ جدران  مسلحة سمك - 5

 ، وقضبان عمودية على السطح الخارجي مالمسة للتربة 3م /  كجم 400أسمنتية تبلغ 

 سم ، وللوجه الداخلي 20 مم كل 10 سم وقضبان أفقية بقطر 10 مم كل 14بقطر 

. سم20 مم كل 10 سم وقضبان أفقية بقطر 10 مم كل 12قضبان عمودية بقطر 

 سم وحديد 15 بسمك 3م /  كجم 350تنفيذ سقف من الخرسانة المسلحة بنسبة اسمنتية - 6

 ملم 14 & 4 سم و 50*  سم 30م مع جسورخرسانية /  مم 12 و 7التسليح باالتجاهين 

. سم20-10/  ملم 8& سفلي وعلوي  واألساور 

السعر يشمل تنفيذ فتحات ضمن السقف والجدران ان لزم مع بوابات معدنية حسب - 7

.تعليمات مهندس الموقع

.كافة االعمال تتم وفق تعلييمات مهندس الموقع

1 LS

: مالحظة

.يحق لمنظمتنا رفض أي عناصر مذكورة أعاله عند تسليمها من قبل المقاول في حالة إذا كانت جودة العنصر ال تلبي مواصفاتنا والجودة المطلوبة وأن يطلب جودة أفضل. 1

.منظمتنا ليست ملزمة بشراء الكمية الكاملة المذكورة في جدول الكميات. 2

.المنظمة ليست ملزمة بان تتعاقد مع شركة واحدة، و يمكن تجزئة العطاء بين أكثر من شركة. 3

.الخدمة المذكورة اعاله  في مخيم الهول وحسب خطة المقدمة من قبل مشرف المشروع للمنظمة / يتم تقديم بضاعة. 4

.أالسعار المقدمة يشمل جميع المصاريف من نقل و تحميل و تقديم الخدمة في مخيم الهول . 5

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 (USD) for Section A+B+C+D
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