
# Item description ألوصف Qty Unit
Unit Price 

(US Dollar)

Total price 

(US Dollar)
Picture

1 Providing and installing a lightning protection system with all the 

necessary supplements
توفير وتركيب نظام حماية من الصواعق بكافة المكمالت الضرورية 1 set

2 Providing and installing a copper pole cable of size (70 mm * 4) 

between the transformer and the distribution panel

بين المحول ولوحة  ) 4*  مم 70 (توفير وتركيب كبل قطب نحاسي مقاس 

التوزيع
10 ML

3 Providing and installing Electric Knife conductor Size 20 KVA أ.ف. ك20توفير وتركيب موصل سكاكين كهربائي مقاس  2 PCs

4 Providing and installing Fuse Bases,20 KV . KV 20توفير وتركيب قواعد فيوزات  2 set

5 Providing and installing copper bars insulator توفير وتركيب عازل للبارات النحاس 10 PCs

6  Providing and installing Copper bar length 50 cm thickness 3 mm 1 مم3 سم سماكة 50توفير وتركيب بار نحاس طول  ML

7  Providing and installing electrical circuit breaker - MCCB -thermal 

magnatic operation 100 A - three pole - first quality.
3 أمبير100توفير وتركيب قاطع ثاللثي صناعي  PCs

8  Providing and installing rail cutters توفير وتركيب سكة قواطع 5 ML

9

provide and install a metal pols hight 6m thick 2mm and 

dimensions 10*10cm welded on a metal plate thickness of 10mm 

and dimension 40*40cm it is fixed on a basse concrete the cement 

rate 250kg/m3 also includes the value of drilling. dim 0.6*0.6*0.6 

cm by another plate with in 40*40cm and 10mm thickness by 16 

mm diameter 4 screws

 سم ملحومة 10 × 10 مم وأبعاد 2 م 6توفير وتركيب أعمدة معدنية بارتفاع 

 سم يتم تثبيتها على 40 × 40 مم وبُعد 10على صفيحة معدنية بسمك 

. ا قيمة الحفريشمل أيض 3م /  كجم 250خرسانة قاعدية ومعدل األسمنت 

 ملم 10 سم و 40 * 40 سم بلوحة أخرى بسمك 0.6 * 0.6 * 0.6قاتمة 

 ي براغ4 ملم وقطر 16بقطر 

20 PCs

10   Providing and installing electrical circuit breaker - MCCB -thermal 

magnatic operation 160 A - three pole - first quality.
2 مع الصندوق المعدني160A ( ATS )تقديم وتركيب قاطع سكيني رباعي  PCs

11   Providing and installing tin plate size 100 x 70 cm 2, thickness 1.5 

mm, thermal paint

 مم دهان 1.5 سماكة 2 سم 70 × 100تقديم وتركيب لوحة صاج قياس 

حراري
1 PCs

12 Providing and installing of electrical cables on sub-columne
) مطاط عازل نوعية شانتيل من افضل االنواع (تقديم وتركيب مواد عازلة 

لعزل الكباالت الكهربائية على الفرعية الفرعية
36 PCs

13 Providing and installing electrical stranded Cable ( 4x10)Sqmm Cu/ 

PVC shield and PVC filling .

/  درع النحاس Sqmm (4x10)تقديم وتركيب كابالت الكهربائية مجدولة 

PVC وملء PVC
150 ML

14 Providing and installing LED light bulb 50 watt افضل نوعية في السوق,  وات 50تقديم وتركيب بروجكتورانارة ليت  50 PCs

15 Providing and installing of electrical cables on the main towers
لعزل الكبالت ) مطاط عازل من أفضل االنواع (تقديم وتركيب مواد عازلة 

الكهربائية على االبراج الرئيسية
2 PCs

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

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

Date of Signing       :…............................................................ Signature & stamp :…............................................................

Financial Offer: Maintenance for electrical network in ROJ Camp – NES
شمال شرق سوريا- صيانة الشبكة الكهربائية في مخيم روج :العرض المالي 

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  Roj 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 Roj Camp. 

: 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 روج 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 روج . 5

Total Amount (USD) 
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