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سعر األجما��

A

A.1

FOUNDATION OF WALLS:
Excavation Work:  Excavation of any kind ( Rocky, soil) earth with width  
 ( 40 cm ) at least and depth 20 cm from the ground surface and 20 cm 
underground to be 40 cm at all , and removing debris to the lcation 
determined by the local authorities, all works should be done according 
to the site engineer's instructions.

أساسات الجدران:
أعمال الحفر: أعمال حفر مهما �كون نوعها (صخ��ة ، تراب�ة)  �عرض ال �قل 40 سم  

وعمق 40 سم من سطح األرض ، و�زالة األنقاض إ� الم�ان الذي تحددە السلطات 
المحل�ة ( أدارة المخ�م) ، و�جب أن تتم جميع األعمال حسب  تعل�مات المهندس 

الموقع.

M.L 16

A.2

CONCRETE WORK FOR THE FOUNDATION OF THE WALLS: 
Implementation of the foundation of the walls by casting reinforced 
concrete with dimensions (width 40 cm and height 40 cm using 10Ø12 
mm for longitudinal direction and using Ø10mm @20 c/c for stirrups), 
with cement ratio 350kg/M^3,  and curing the foundation three times 
per day for a  week after casting the concrete, all works should be done 
according to the site engineer instruction.
Note: The concrete casting of the foundation and floor (mentioned in 
item line A.4) shall be as one unit per the design drawings. All works 
should be done according to the site engineer's instructions. 

أعمال خرسان�ة لالساسات الجدران:
تنف�ذ أساسات الجدران �صب الخرسانة المسلحة �أ�عاد (عرض 40 سم وارتفاع 40 سم 
�استخدام قض�ان فوالذ�ة 10Ø12 مم لالتجاە الطو�� و�استخدام قض�ان 10مم �ل 20 
سم لالساوار ) ، ب�س�ة أسمن��ة 350 كجم / م ^ 3 ، وسقا�ة  األساسات ثالث مرات ��� 

ليوم لمدة أسب�ع �عد صب الخرسانة ، �جب أن تتم جميع األعمال وفق�ا لتعل�مات 
مهندس الموقع.

 ��� (A-4المذكورة ��� البند) مالحظة: �جب أن تكون الصب الخرسا��� لألساس واألرض�ة
معا ( مث�لث�ا) حسب رسومات التصم�م. �جب أن تتم جميع األعمال حسب تعل�مات 

مهندس الموقع

M.L 16

A.3

SITE PREPARATION  (570X370) CM: 
Consist of excavation of any kind (Rocky, soli) earth not less than 15 cm 
and provision of the tools and manpower for site preparation and laying 
a layer of the crushed stone best type with dimensions 565X365 cm and 
thickness 15 cm, the price includes curing and compaction with all 
necessary action requires for completing site preparation. All works 
should be done according to the site engineer's instructions.

تحض�� الموقع (570 × 370) سم:
حف��ات مهما �كون نوعها (صخ��ة، تراب�ة) العمق ال �قل عن 15 سم, وذلك عن ط��ق 

وف�� األدوات والقوى العاملة لتجه��� الموقع وفرش ط�قة من الحجر المك� ن�ع اول  
�أ�عاد 565 × 365 سم وسما�ة 15 سم ، السعر �شمل ترط�ب و دحل . مع �ل 

إلجراءات الالزمة الالزمة الست�مال إعداد الموقع. �جب أن تتم جميع األعمال حسب 
تعل�مات مهندس الموقع

M^2 21.09

A.4

The GROUND SLAB (  5.21 X 3.21 ) as drwaings 
Providing tools, manpower, and materials for the casting of the floor 
with reinforcement concrete with cement ratio of 350kg/M^3, 
thickness not less than 20 cm, using reinforcement bar 8 mm @150 mm 
C/C on two layers in both directions (BRC), using nylon & shuttering for 
the edges & smoothing the surfaces should be using trowel machine, 
taking into account the tendencies of water drainage, should be curing 
the ground slap a week three times at least. All works should be done 
according to the design drawings and the site engineer's instructions.

صب �الطة االرض�ة :
ور�د االدوات والعمال والمواد الالزمة لصب ارض�ات من الخرسانة المسلحة ب�س�ة 

اسمنت 350 كجم / م ^ 3 �سمك ال �قل عن 20 سم �استخدام قض�ب �سليح فوالذ�ة 
قطر 8 مم �ل 150 مم ( من محور لمحمور)  ع� ط�قت��� �االتجاه���(BRC) وضع 

نا�لون اسفل  • إغالق الحواف وتنع�م األسطح �جب استخدام مروحة لتصق�ل  ، مع 
راعاة ميول ت��ف الم�اە ، �جب معالجة صفعة األرض ثالث مرات ع� األقل �ل 

أسب�ع. �جب أن تتم جميع األعمال وفق�ا لرسومات التصم�م وتعل�مات مهندس الموقع

M^2 16.72

A.5

THE WALLS OF THE 15 CM THICKNESS:
Provision and implementation of walls of concrete blocks (15x20x40) 
cm for the walls with a height of 220 cm;  using cement mortar for the 
constructions (1:3) (400 kg/M^3) to fill the joints between the concrete 
blocks, and should using horizontal ruler level measurement 2 meters 
during work , watring three times/week at least .  All works should be 
done according to the site engineer's instructions.

جدران �سما�ة 15 سم:
تور�د مواد من اجل بناء جدران اسمن��ة من �لوك مجوف (15 × 20 × 40 سم) للجدران 

�ارتفاع 220 سم. استخدام مونة اسمن��ة لإل�شاءات (1: 3) (400 كجم / م ^ 3) لملء 
الفواصل ب��� ال�تل الخرسان�ة و�جب استخدام المسطرة األفق�ة 2 م�� أثناء العمل.�ما 

�جب سقا�ة ثالث مرات خالل اسب�ع ع� االقل  �جب أن تتم جميع األعمال حسب 
تعل�مات مهندس الموقع.

M^2 46

A.6

 ROOF SLAB (555X355)CM:
Construction and implementation of flat slab, by providing reinforced 
concrete with a thickness of 15 cm, the rate of the cement 350 kg/M^2, 
the reinforcement should be two layers first of layer consisting of bars 
Ø12 mm each 10 cm C/C, in both directions, and second layers Ø10 
each 25 cm C/C in both directions, and smoothing of the surface from 
the above by trowel and taking into account the tendencies of water 
drainage to gutters, all work should be done according to the site 
engineer instruction and attached drawings. 

�الطة سقف  (555 × 355) سم:
�شاء وتنف�ذ �الطة مسطحة ، وذلك بتوف�� الخرسانة المسلحة �سمك 15 سم ، �معدل 

أسمنت 350 كجم / م 2 ، و�جب أن �كون ال�سليح ع� ط�قت��� ,ط�قة واحدة من 
القض�ان قطر 12 مم �ل 10 سم من محور لمحور  ��� �ال االتجاه���, 'ط�قة الثان�ة 

تتكون من ق�طان �سليح قطر 10 مم �ل 25 سم من محور لمحور  ، وتنع�م السطح من 
ألع� �المجرفة ومع مراعاة ميول ت��ف الم�اە اتجاە المزار�ب ( نوازال مط��ة) ، �جب 

ن يتم �ل العمل وفق�ا لتعل�مات مهندس الموقع والرسومات المرفقة.

M^2 19.7

A.7

INTERNAL PLASTERING: 
provision and implementation of internal plastering in three coats ( 
dash, underlay, softening ), with cement dosage equivalent to 
400kg/M^3, with all needed to complete work closing the cracks 
bewtween of the walls and doors or windowes, should by be cleaning 
the floor from the cement, and curing a week three-time in the day at 
least, all work should be done according to the site engineer instractions 

الزر�قة من الداخل:
تو��� مواد من أجل وتنف�ذ جص داخ�� بثالث ط�قات (رش مزمار، ط�قة خشنة ،ناعمة) 

، �معد اسمنت 400 كجم / م ^ 3 ، مع �ل ما �لزم إل�مال العمل و سد الشقوق ب��� 
البواب و الجدران او  ش�اب�ك ، �جب أن يتم تنظ�ف األرض�ة من األسمنت ، وسقا�ة 

ثالث مرات ��� اليوم ع� األقل �جب أن يتم العمل �له حسب توجيهات مهندس الموقع

M^2 34.672

A.8

EXTERNAL PLASTRING TYROLEN WORK :
Provision and implementation of the colored tyrolean spraying, using 
white cement, a ratio not less than 400 kg/M^3, dense concentration, 
with medium roughness, and fixing product ( to avoid discoloration) and 
using chicken wire on corners and also places needed, before starting 
the work, and should be cleaning the floor from cement, all work should 
be according to by site engineer instructions 

أعمال التجص�ص الخار��� الت��ول�ة:
توف�� وتنف�ذ الرش الت��و�� الملون �استخدام األسمنت األب�ض ب�س�ة ال تقل عن 400 
كجم / م ^ 3 ب��ك��� كث�ف �خشونة متوسطة وت�ب�ت المنتج (لتجنب تغ�� اللون)، �ما 
�جب استخدام  ش�ك دجاج ��� زوا�ا و اما�ن الالزمة, ق�ل �دء العمل و�جب التنظ�ف 

االرض من االسمنت جميع االعمال �جب ان تكون حسب تعل�مات مهندس الموقع

M^2 120.92

A - Financial Offer: Construction Works of WASH facilities (Latrines, Showers, Water tanks, and Solar Lighting) in Expansion 2 in Roj Camp - NES
 - أ - العرض الما��: أعمال بناء مرافق الم�اە وال�ف الص�� والنظافة الصح�ة (المراح�ض ، والحمامات  ، وخزانات الم�اە ، واإلنارة عن ط��ق الطاقة الشمس�ة) ��� منطقة التوسع 2 ��� مخ�م روج

شمال ��ق سور�ا

CIVIL WORKS األعمال المدن�ة 
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A.9

 PAINTING WORK WALLS AND CEILING:
 -The surface must be prepared with sandpaper to be ready for painting 
and laying nylon on the floor for keeping it from the paint.
-Provision materials and workshops for implementation of three layers 
of oil painting acrylic best type and anti-moisture at least.
- Use painting paste around the doors and windows and fill cracks. 
should be cleaned the floor from any specks of dirt. all work should be 
approved by the site engineer. 

دهان الجدران واألسقف:
  - �جب تجه��� السطح بورق الصنفرة ل�كون جاهزا� للدهان ووضع النا�لون ع� األرض�ة 

لحمايته من الدهان.
- توف�� مواد وورش لتنف�ذ ثالث ط�قات من الطالء ال����� �األ���ل�ك �أفضل ن�ع 

ومقاومة للرط��ة ع� األقل.
- استخدام معجون الدهان حول األبواب والنوافذ وسد الشقوق. �جب تنظ�ف األرض�ة 

من أي �قع أوساخ. �جب اعتماد جميع األعمال من ق�ل مهندس الموقع

M^2 34.672

B

B.1

METALLIC WINDOWS:
- Provision and installation of metallic windows flip opened with 
dimensions 40X40 cm, Fram consisting of angle 4X4 cm, thickness 4 
mm, and part movable consisting of angle 3X3 cm thickness 3 mm with 
reinforcement glass with thickness 4mm at least, with all accessories 
needed ( hinges, handle, slide lock),
- also the price including protection grill consisting of rectangular pipe 
2X2 cm, thickness 2mm, with three layers of paint ( one coat anti-rute, 
and two coats oil paint). all work should be done according to the site 
engineer's instructions

Note: The best accessories (Italian or European brand) must be installed. 

النوافذ المعدن�ة:
وف�� وترك�ب نوافذ معدن�ة  �أ�عاد 40 × 40 سم ، و�طار مكون من زاو�ة 4 × 4 سم 
وسمك 3 مم وجزء متحرك مكون من زاو�ة 3 × 3 سم �سمك 3 مم مع زجاج مسلح 
�سمك ال �قل عن 4 مم مع �افة اإل�سسوارات المطل��ة (مفصالت) ، مق�ض ، قفل 

م���لق ) ، 
وكذلك السعر شام�ً شوا�ة الحما�ة المكونة من أنبوب مستط�ل 2 × 2 سم ، وسمك 2 

مم ، مع ثالث ط�قات من الطالء (ط�قة واحدة مضاد للصدأ ، وط�قت��� من الطالء 
ال�����). �جب أن يتم �ل العمل حسب تعل�مات مهندس الموقع .

مالحظة: �جب ان يتم ترك�ب افضل اال�سسورات ماركة ا�طال�ة  او اور��� .

NO 4

B.2

METALLIC DOORS:
Provide and install metal doors with dim 90*200cm consist of metal 
sheet thick 2 mm and internal and external metal angle frame 40*40*3 
mm with metal tube 40*20*2mm with all accessories ( hinges, roller 
locks(inside, outside), handle( inside, outside)... etc. )
And also handrails with an along of the door by pipe HSS 1 inch, with 
painting three layers (one base +two oil paint) and reinforcement glass 
with the all-steel framework, as a diagram and take measurements 
from the site, all the work should be done according to the site engineer 
instructions 
Note; the doors for the PWD should be open outside.

أبواب معدن�ة:
تجه��� وترك�ب ابواب معدن�ه �ق�اس 90 * 200 سم تتكون من صفائح معدن�ه سما�ة 2 

مم واطار زاو�ة معد�� داخ� وخار�� 40 * 40 * 3 مم مع انبوب معد�� 40 * 20 * 2 
مم مع �افة الملحقات (مفصالت، مزالق من داخل و الخارج، مق�ض (داخ�� و الخارج) 

.. .إلخ) ,
�ضأ ترك�ب دراب��ن ع� �اب طول ال�اب بوراي 1 ا�ش ,�طالء ثالث ط�قات (ط�قة   

اساس مقاوم للصدأ +ط�قت��� دهان ز����) و�للور مسلح ب�طار من الصلب �ال�امل ، كرسم 
تخط��� وأخذ الق�اسات من الموقع ، �جب أن يتم �ل العمل حسب تعل�مات مهندس 

الموقع
ملحوظة؛ �جب أن تكون أبواب األشخاص ذوي اإلعاقة مفتوحة �الخارج

NO 4

C

C.1

C.1.1

Water Tap Best TYPE:
Supplying and installing  Taps with high-quality tap stainless steel( best 
quality available in local market), should be 1/2 inch,with the best type 
of stainless steel iron hose with all accessories needed the quality 
should be approved by the site engineer  

حنف�ات افضل جودة :
تور�د وترك�ب حنف�ات ستانل�س س��ل عا�� الجودة 1/2 ا�ش ( افضل ماركة متوفر 

�سوق المح��) مع افضل ن�ع من خراط�م الحد�د االستانلس س��ل مع �افة الملحقات 
المطل��ة الجودة �موافقة مهندس الموقع

NO 2

C.1.2

PLASTIC PIPE PPR 3/4 Inch BEST TYPE : 
Supply and installation of plastic pipe PPR 3/4 inch, best quality and 
approved type, with all accessories needed(elbow, fittings, T, Ꝩ..etc)for 
connecting with mainline water to the water tank capacity 1000 liters 
with all necessaries needed for completing the work, the price includes 
excavation earthwork with depth 40 cm and width 20 cm and laying fine 
sand under the pipe, and other parts should be inside plastic pipe 1 inch 
at least within the walls, The exposed parts must also be covered with 
heat-insulating materials, all works should be approved by the site 
engineer instructions 

أناب�ب �الس��ك�ة PPR 3/4 بوصة افضل ن�ع:
ور�د وترك�ب مواس�� �الس��ك PPR مقاس 3/4 بوصة �أفضل جودة ��� السوق ون�ع 

معتمد مع جميع الملحقات الالزمة (ك�ع ، تركي�ات ، ��� ، Ꝩ..إلخ) للتوص�ل �م�اە الخط 
الرئ��� إ� خزان الم�اە سعة 1000 ل�� مع جميع المستلزمات المطل��ة إلتمام العمل 
�شمل السعر أعمال الحفر  �عمق 40 سم وعرض 20 سم ووضع الرمل الناعم أسفل 

ألنبوب ، واألجزاء األخرى �جب أن تكون داخل انبوب �الس��ك 1 ا�ش داخل الجدران 
ما �جب تلفيح االجزاء المكشوفة عن ط��ق مواد عازلةللحرارة  ، و�جب أن تتم 

الموافقة ع� جميع األعمال من ق�ل مهندس الموقع.

M.L 12

C.1.3

WATER TANK CAPACITY 1000 Liters BEST QUALITY:  
Supplying and installing a new water tank with a capacity of 1000 liters 
three coats and potable, with all necessary requirements (taps, water 
float valve, cover, main tap, ..etc) with all needs for completing the 
work and shall be connected with the main water line by PPR pipe as 
mentioned in item line 1.2, 

خزان م�اە �سعة 1000 ل�� �أفضل جودة:
ور�د وترك�ب خزان م�اە جد�د �سعة 1000 ل�� ثالث ط�قات وصالحة لل��ب ��افة 

لمستلزمات ال��ور�ة (حنف�ات ، صمام عوامة ، غطاء ، حنف�ة رئ�س�ة ،سكورة ..الخ) 
مع �افة احت�اجات انجاز العمل ور�طه مع خط الم�اە الرئ��� بواسطة أنبوب PPR �ما 

هو مذكور ��� سطر البند 1.2

NO 2

C.1.4

METAL ROPE BEST QUALITY: 
providing and installing metal rope galvanized with diameters 1 cm 
covered by plastic for tie water tank with screws 12mm and hook on 
the slap should be done according to the site engineer's instructions.  

�ا�ل معد��� م��بق افضل جودة:
تجه��� وترك�ب ح�ل معد�� مجلفن �قطر 1 سم مغ� �ال�الس��ك ل��ط خزان الم�اە 

برا��� 12مم ع� اقل و وشنا�ل ع� السقف يتم وفقا لتعل�مات مهندس الموقع
M.L 5

C.1.5

GUTTER:
Supplying and installing PVC pipe 4 inches, high quality, on the external 
walls from the sides, for drain rainwater from the roof the floor with all 
accessories (elbow 45, 90, ..), should be fixed on the walls with straps 
and necessaries need for complete the work, all work should be done 
according to the site engineer the work and attached drawings 

مزراب او نوزال المط��ة:
ور�د وترك�ب ماسورة ��� ��� �� 4 ا�ش �جودة عال�ة ع� الحوائط الخارج�ة من 

لجوانب لت��ف م�اە االمطار من سقف االرض مع �افة اال�سسوارات ( ك�ع 45 و 90 
درجة ) �جب ان ت��ت اع� الجدران عن ط��ق طوق و المستلزمات التمام العمل وجميع 

االعمال �جب ان تتم حسب مهندس الموقع العمل وملحق الرسومات

M.L 4.5

Metallic WORK أعمال الحدادة 

PLUMBING WORK أعمال السمكرة 

WATER LINE خط الم�اە الغس�ل

A - Total Cost in (USD)

B - Total Cost in (USD)
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C.2

C.2.1

 SEWERAGE NETWORK INSIDE Wash FACILITIES:
Supplying materials, and machines and hiring laborers to implement 
sewerage work using U-PVC 4-inch pipe high pressure best quality in 
the local markets, for wash facilities and to be extended and joined 
with newly constructed manholes before casting floor of the wash 
facility using plastic pipe 4-inch diameters, and all accessories needed(T, 
Ꝩ, elbow 45 90 degrees, gully, siphon, fitting, pipe division ..etc) and 
using glued materials best quality for the joint, the price includes laying 
a layer of fine sand best type under around and above the pipe with 
thickness not less than 15 cm,and all necessary work to complete work. 
all work should be done according to the site engineer and attached 
drawing . 
note :UPVC pipes and accessories used

ش�كة ال�ف الص�� داخل مرافق الغس�ل:
-U  تور�د المواد واآلالت وتوظ�ف العمالة لتنف�ذ أعمال ال�ف الص�� �استخدام أناب�ب
PVC 4-inch  بوصة ذات ضغط عا�� أفضل جودة ��� األسواق المحل�ة ، لمرافق الغس�ل 

تمد�دها ور�طها �فتحات تم �ش��دها حديث�ا ق�ل صب أرض�ة مرفق الغس�ل �استخدام 
األناب�ب ال�الس��ك�ة قطر 4 إ�ش وجميع اإل�سسوارات المطل��ة (T، Ꝩ، ك�ع 45 90 

درجة، أخدود، س�فون، ترك�ب، تقس�م األناب�ب ..الخ) و�استخدام مواد الصقة أفضل 
جودة  السعر �شمل وضع ط�قة من الرمل الناعم  افضل ن�ع تحت األنبوب وفوقه 

�سما�ة ال تقل عن 15 سم وجميع األعمال الالزمة إل�مال العمل. �جب أن يتم جميع 
ألعمال حسب مهندس الموقع والرسومات المرفقة

UPVC مالحظة : االناب�ب المستخدمة و ال�سسورات االزمة

M.L 14

C.2.2

TOILET BOWEL ( eastern base) FOR LATRIANES:
Provision and installation of eastern toilet bowel medium size, 
ceramic,best quality, in local markets, with elbow and gully trap and all 
necessaries need and connected with U-PVC pipe 4 inches, all work 
should be according the details in drawings and instruction of the site 
engineer.

حوض المرحاض (القاعدة ال��ق�ة) للتواليتات:
وف�� وترك�ب حوض المرحاض ال����� ,متوسط الحجم ,س��ام�ك, افضل جودة ��� 
سواق المحل�ة مع مص�دة ك�ع وأخدود وجميع المستلزمات ال��ور�ة وموصولة 

�أناب�ب  U-PVC 4 بوصات وجميع األعمال �جب أن تكون حسب التفاص�ل ��� 
لرسومات والتعل�مات مهندس موقع

NO 2

C.2.3

EARTHWORK FOR PIPE 6 inches: 
Excavation work by Supply machines and hiring technical staff for 
excavation work for any type  (soil & rocky) with dimensions, not less 
than (50cm for width) and not less than (70cm for depth), to be ready 
to extend the pipes 6 inches, with appropriate tendencies towards 
manholes and removal debris to a location determined by the camp 
administration. All the work is done according to the instructions of the 
site engineer.

أعمال الحفر لألناب�ب 6 بوصات:
عمال الحفر بواسطة ما�ينات تور�د وتوظ�ف ال�ادر الف��� ألعمال الحفر مهما �كون ن�ع 
ال���ة (تراب�ة وصخ��ة) �أ�عاد ال تقل عن (50 سم للعرض) وال تقل عن (70 سم للعمق) 

، ع� أن تكون جاهزة لمد المواس�� 6 بوصات ، مع مراعاة الميول نحو غرف التفت�ش 
و�زالة الحطام إ� موقع تحددە إدارة المخ�م. جميع األعمال تتم حسب تعل�مات مهندس 

الموقع.

M.L 28

C.2.4

EARTH FOR MANHOLES:
Excavation work by Supply machine and hiring technical staff to 
excavations work for any type  (soil & rocky) with dimensions not less 
than (90x90)cm and depth not less than 110 cm for the manholes 
locations, to be ready to construct the manholes, with removal debris to 
the location determined by the camp administration. All the work is 
done according to the instructions of the site engineer.

أعمال الحفر للمنهوالت ( غرف تفت�ش):
تنف�ذ اعمال حفر وذلك بواسطة آل�ات مناس�ة وتوظ�ف ال�ادر الف��� ألعمال الحفر ألي 

ن�ع (تراب�ة وصخ��ة) �أ�عاد ال تقل عن (90 × 90) سم وعمق ال �قل عن 110 سم 
لمواقع غرف التفت�ش ، لتكون جاهزة إل�شاء غرف التفت�ش ، مع إزالة الحطام إ� الموقع 

الذي تحددە إدارة المخ�م. جميع األعمال تتم حسب تعل�مات مهندس الموقع.

NO 3

C.2.5

PIPE WORK SUPPLY AND INSTALLATION OF HIGH PRESSURE 6'' 
Diameter U- PVC PIPE (BEST QUALITY)
with all necessary accessories and fittings ( elbow 45, 90 , T, adapter  
..etc.) to connect the sub manholes with the main manholes (sewage 
network) by making a hole on the main sewage manhole and extending 
the pipe then re-fixing the hole with the appropriate way,
- the price includes laying fine sand under, over, and around pipe not 
less than 20 cm, All the work should be done according to the site 
engineer instructions.

ور�د أعمال األناب�ب وترك�ب ضغط عا�� 6 بوصات قطر أناب�ب  U-PVC (أفضل جودة)
مع جميع الملحقات والتجه���ات الالزمة (ال��ع T ، 90 ، 45 ، نقاصة .. إلخ) ل��ط غرف 

التفت�ش الفرع�ة مع المناهل الرئ�س�ة (ش�كة ال�ف الص��) عن ط��ق عمل ثقب ��� 
فتحة ال�ف الص�� الرئ�س�ة وتمد�د األنبوب ثم إعادة ت�ب�ت الثقب �الط��قة المناس�ة 

،
 -السعر �شمل وضع رمل ناعم تحت ، فوق ، وحول األنبوب ال �قل عن 20 سم ، �جب 

أن يتم �ل العمل حسب تعل�مات مهندس الموقع.

M.L 28

C.2.6

BACKFILLING:
Provision and implementation of backfilling with clean soil above the 
PVC pipe 6 inches and watering and compacting each 30 cm, and laying 
a layer of the crash stones with thickness, not less than 15 cm, the work 
includes cleaning the site from the rubbles and dirties, all work should 
be done according to the site engineer instructions. 

اعمال الردم:
 PVC 6 ور�د مواد و ادوات من اجل تنف�ذ اعمال الردم �ال���ة النظ�فة فوق ماسورة الـ

ا�ش وسقا�ة وضغط �ل 30 سم ، ووضع ط�قة من حجارة ال�� �سمك ال �قل عن 15 
سم و�شمل العمل تنظ�ف الموقع من االنقاض واالوساخ. جميع األعمال �جب أن تتم 

حسب تعل�مات مهندس الموقع.

M.L 28

C.2.7

MANHOLE WORK:
Manhole work Implementation manholes internal dimensions 
(60*60)cm with depth not less than 80 cm with wall concrete thickness 
15cm and floor concrete thick 20 cm rate 300 Kg/m3 by SRC type ( 
Using Sulfate resistant cement). All the work should be done according 
to the site engineer's instructions.

Note: Should be using SRC sulfate-resistant cement in a mixture of 
concrete

تنف�ذ مناهل ( غرف التفت�ش):
أعمال غرف التفت�ش تنف�ذ غرف التفت�ش �أ�عاد داخل�ة (60 * 60) سم �عمق ال �قل 

عن 80 سم مع سما�ة خرسان�ة جدار�ة 15 سم وخرسانة أرض�ة �سما�ة 30 سم �معدل 
300 كجم / م 3 من ن�ع SRC (�استخدام أسمنت مقاوم لل����تات). �جب أن يتم �ل 

العمل حسب تعل�مات مهندس الموقع.

مالحظة: �جب استخدام األسمنت المقاوم لل����تات SRC ��� خلطة الخرسان�ة

NO 3

C.2.8

CONCRETE COVER FOR MANHOLES:
Providing materials, and labor for the implementation of reinforced 
concrete covers with a thickness of 12 cm,  reinforcement in one layer 
using a bar of 12Ø mm in each 10 cm C/C in both directions with 
cement ratio 350 kg/M^3 by SRC type ( Using Sulfate resistant 
cement), Also two handles using rebar 12mm, and should be curing 
three times during a week all works should be done according to the 
drawing and site engineer instructions .
Note: Should be using SRC sulfate-resistant cement in a mixture of 
concrete

غط�ة ر��ارات او مناهل ( غرف التفت�ش ):
تجه��� مواد وعمالة لتنف�ذ اغط�ة خرسان�ة مسلحة �سما�ة 12 سم �سليح �ط�قة 

واحدة �قض�ب 12 مم ��� �ل 10 سم م 3 ��� �ال االتجاه��� ب�س�ة اسمنت 350 كجم / م 
3 بواسطة SRC الن�ع (�استخدام األسمنت المقاوم لل����تات)�جب ان �كون لها 

مق�ض��� سيخ قطر 14 مم، و�جب أن يتم سقايتها �الماء ثالث مرات ��� اليوم خالل 
أسب�ع. �جب أن تتم جميع األعمال حسب الرسم وتعل�مات مهندس الموقع.

مالحظة: �جب استخدام األسمنت المقاوم لل����تات SRC ��� خل�ط من الخرسانة

NO 3

Grand Total Cost (A+B+C) in USD

  Grand Total (A+B+C) for 24 Units in USD

Sewerage network  ��ش�كة �ف الص 

C - Total Cost in (USD)
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D

D.1

 RAMP 110X10CM: 
Casting the front of the inlets to make a ramp with dimension 110X100 
cm,  and creating a cage as a triangle range with dim 100X90X30 cm 
using reinforcement bar 8mm each 10 (BRC)and cement with ratio 
350Kg/M^3. , Zigzag lines must be formed during implementation to 
prevent anyone from slipping, all work should be done according to the 
site engineer's instructions 

منحدر ( رامب) 110 × 100 سم:
صب مقدمة المداخل لعمل منحدر ، �استخدام قفص معد��� ع� ش�ل مثلث مستخدما 

حد�د قطر 8 مم �ل 10 سم(BRC) ( اساور) �س�ة أسمن��ة 350 كجم / م 2 ، �جب 
شك�ل خطوط زكزاك أثناء التنف�ذ لمنع أي شخص من االنزالق ، و�جب أن يتم �ل 

العمل حسب مهندس الموقع تعل�مات

NO 4.00

D.2

 HANDRAIL EXTERNAL SHOWERS AND LATRINES FOR PWSN:
provision and installation of external handrail for people with special 
needs PWSN, consisting of as follow:
1-Pipe rectangular 3X2cm, thickness 2 mm with length 100 cm, fixed on 
the ramp floor by 6mm rods, screws, and nuts.
2- Main frame consisting of pipe 1 inch with high 100 cm. 
3- Partitions pipe 1 inch 25 each 25 cm. the work includes painting three 
coats( one anti-rust, and two oil paint), which should fix the handrail on 
the floor and walls in the best way,all works should be done according 
to the site engineer.

:PWSN( راب��ن خارج�ة للحمامات و التواليتات  لـ ألشخاص ذوي االحت�اجات الخاصة
وف�� وترك�ب دراب��ن خار��� لذوي االحت�اجات الخاصة PWSN و�تكون من:

1-بروف�ل مستط�ل 3 × 2 سم ، سما�ة 2 مم وطول 100 سم ، مث�تة ع� أرض�ة 
المنحدر �قض�ان 6 مم و�را��� وصوام�ل.

2- يتكون اإلطار الرئ��� من ماسورة 1 بوصة �ارتفاع 100 سم.
3- قواطع داخل�ة من مواس�� 1 بوصة 25 سم. �شمل العمل دهان ثالث ط�قات (واحدة 

ضد الصدأ ، ودهان ز����) ، وال��� �جب أن ت��ت الدراب��ن ع� األرض والجدران �أفضل 
ط��قة ، و�جب أن يتم تنف�ذ جميع األعمال حسب رأي مهندس الموقع.

M.L 8.00

D.3

 HANDRAIL INTERNAL FOR A SHOWERS :
Provision and installation of handrail internal for showers consisting of 
the pipe 1-inch thickness 2mm, should be fixed on the walls by screwes, 
rods, and nuts with three layers of paint ( one coat anti-rust+two layers 
of the oil paint ), all work should be done according to the drawings and 
site engineer instructions. 


الدراب��ن الداخل�ة للحمامات :
جه��� وترك�ب دراب��ن داخ�� لالستحمام مكون من ماسورة قطر  1 بوصة 2 مم يتم 

ت�ب�تها ع� الحوائط بواسطة برا��� وقض�ان وصوام�ل بثالث ط�قات من الطالء (ط�قة 
واحدة مقاومة للصدأ + ط�قت��� من الدهان ال�����) ، �جب أن يتم جميع األعمال وفق�ا 

للرسومات وتعل�مات مهندس الموقع.

M.L 7.10

D.4

HANDRAIL INTERNAL FOR A LATRINES:
Provision and installation of handrail internal for latrines consisting of 
the pipe 1-inch thickness 2mm, should be fixed on the walls by screwes, 
rods, and nuts with three layers of paint ( one coat anti-rust+two layers 
of the oil paint ), all work should be done according to the drawings and 
site engineer instructions

الدراب��ن الداخل�ة للحمامات :
جه��� وترك�ب دراب��ن داخ�� لالستحمام مكون من ماسورة �سمك 1 بوصة 2 مم يتم 

ت�ب�تها ع� الحوائط بواسطة برا��� وقض�ان وصوام�ل بثالث ط�قات من الطالء (ط�قة 
واحدة مقاومة للصدأ + ط�قت��� من الدهان ال�����) ، �جب أن يتم جميع األعمال وفق�ا 

للرسومات وتعل�مات مهندس الموقع.

M.L 7.50

D.5

CHAIR SEAT Best Quality :
Providing single-seat chair for people with special needs PWSN, best 
quality with specification as follows:
1- metal frame stainless steel,
2 and also the chair has a plastic back seat and arms,
3- foldable,
4- ground To Chair Distance: Adjustable approx 36-47cm/14-18.5inch.
5- Easily opens and folds flat
6-The height of the seat can be adjusted. 
 and should be approved by the site engineer.

كر�� كر�� أفضل جودة:
وف�� ال�را�� ذات المقعد الفردي لذوي االحت�اجات الخاصة PWSN �أفضل جودة 

ومواصفات �التا��:
1- إطار معد��� من الستانلس س��ل.

2 وأ�ض�ا ال�ر�� �ه مقعد خل��� �الس���� وذراعان �الس��ك مقاومان للماء ،
3- قا�لة لل�� ،

4- المسافة من األرض إ� ال�ر��: قا�ل للتعد�ل تق����ا 36-47 سم / 14-18.5 بوصة.
5- �فتح و�طوى �سهولة

6-�مكن تعد�ل ارتفاع المقعد.
  و�جب أن يوافق عليها مهندس الموقع.

NO 4.00

B-1 Description of the Items مواصفات الفن�ة
Qty

ال�م�ة
Unit

الواحدة
Unit cost (USD)

سعر األفرادي دوالر ام����
Total cost (USD)

سعر االجما��(دوالر ام����)

B.1.1

Site Preparation (360X240)cm:
Providing materials and manpower or suitable machines for sit preparation and 
laying a layer of the crushed stones best type, with thickness not less than 15 cm, 
should by watering and good compaction with the manual roller, and other 
necessary work to be done to prepare the site. 

تحض�� الموقع (360 × 240) سم:
ور�د المواد وا�دي العاملة أو اآلالت المناس�ة لتحض��موقع ووضع ط�قة من حجر 

مك� (ن�ع اول) و�سمك ال �قل عن 15 سم عن ط��ق الري والضغط الج�د �المدحلة 
ل�دو�ة وغ��ها من األعمال ال��ور�ة ال��� �جب الق�ام بها إلعداد موقع.

8.64 M^2

B.1.2

Concrete Base (320X200) Cm:
Providing tools, manpower, and materials for the casting of the floor with 
reinforcement concrete 
with cement ratio of 350kg/M^3 Should be using sulfate-resistant cement in 
concrete mixer, thickness not less than 20 cm, using reinforcement bar 12 mm 
@150 mm C/C Two layers in both directions, using nylon & shuttering for the 
edges & smoothing the surfaces by trowel machine.
and taking into account the tendencies of water drainage, watering the during the 
week three times at least. All works should be done according to the design 
drawings and the site engineer's instructions.

Note: Should be using sulfate-resistant cement in concrete mixer

قاعدة خرسان�ة (320 × 200) سم:
وف�� األدوات وا�دي العاملة والمواد الالزمة لصب األرض�ات �الخرسانة المسلحة مع 

�س�ة اسمن��ة 350 كجم / م ^ 3  بواسطة SRC (�استخدام أسمنت مقاوم لل����تات) 
�سما�ة ال تقل عن 20 سم �استخدام حد�د ال�سليح 12 مم @ 150 مم من محور 
لمحور  ط�قتان ��� �ال االتجاه��� �استخدام النا�لون ع�� ارض�ة ق�ل الصب والغالق 

للحواف وتنع�م األسطح �المجرفة ال���ون�ة ( مروحة).
ع مراعاة ميول ت��ف الم�اە ، سقيها ثالث مرات ع� األقل خالل اسب�ع. �جب أن تتم 

جميع األعمال وفق�ا لرسومات التصم�م وتعل�مات مهندس الموقع.

ملحوظة: �جب استخدام األسمنت المقاوم لل����تات ��� خالطة الخرسانة

6.4 M^2

ITEMS FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS عنا� من اجل األشخاص ذوي االحت�اجات الخاصة 

D - Total Cost in (USD)

 D - Total Cost for 12 unit in USD

1 - Grand Total Cost for ((A+B+C) for 24 units + D for 12 units) in USD 

B 1 - Fiancial Offer: Installation of water tanks in Expansion 2 Area in Roj Camp -NES
: ترك�ب خزانات الم�اە ��� منطقة التوسع 2 ��� مخ�م روج -شمال و��ق سور�ا ب - ألعرض الما��
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B.1.3

Concrete Beam  ( 20X10) cm 
 Providing tools, manpower, and materials for casting off the beam with 
dimensions 15X10 cm with cement mortar rate of 350 kg/M^3 Should be using 
sulfate-resistant cement in concrete mixer,  to prevent the water from seeping 
around the water tanks. The pirce includes a drain and a 4" UPVC embedded in 
cocnrete that transort excess water to the closest manhole.  the price includes the 
wooden framework, smoothing, watering the during the week three times at 
least, with all necessary need to complete the work and all the work should be 
done according to the site engineer instruction.

Note: Should be the casting beam with a concrete base together 


(20X10 cm ( ���جائز الخرسا
 توف�� أدوات وا�دي العاملة ومواد لصب العارضة �أ�عاد 15 × 10 سم ع�ار اسمنت 350 
كجم / م ^ 3 لمنع ��ب الم�اە حول خزانات الم�اە ، التنع�م ، استخدام  اناب�ب �ف 
ص�� ن�ع يو ��� ��� �� 4 ا�ش و س�فون ستانل�س س��ل  لت��ف الم�اە ، سقا�ة خالل 
ألسب�ع ثالث مرات ع� األقل ، مع �ل ما �لزم إلتمام العمل ، و�جب أن يتم العمل �له 

حسب تعل�مات مهندس الموقع.

ملحوظة: �جب أن �كون صب الجائز البتو��� و االرض�ة الب�تون معا ( مث�لث�ا)

7.2 M.L

B.1.4

Metallic Base of Water Tank (W*L*H)(160*160*130)cm: Providing and the 
installation of a metallic Base for the water tank consisting of as follow: 
- main structure metallic rectangular pipe  6X6 cm, thickness 2mm.
-the flat of the base consists of a metallic rectangular pipe 5X5 cm thickness of 
2mm, each 16 cm in both directions, and a welding metal sheet thickness of 2 mm 
above the net 5X5 cm. and Iron protecting made of rectangular tubes 4 * 4, with a 
height of 20 cm, and along the perimeter of the base.
-legs consist of rectangular pipe 6X6 cm, thickness 2 mm and iron rectangular 
pipe 5*5 with high 30 from the floor between of the leg and shaping cross by 
rectangular pipe 4X4cm thickness 2mm. . and welding the plate with dimension 
25 X25 cm thickness not less than 5mm on the legs from the bottom. should be 
fixed with a concrete base with 6 secwesat least  and nuts. 
- painting work: cleaning the surfaces of the metallic from dirt and painting three 
layers one layer of anti-rust, and two layers of the oil paint.
all work should be done according to the drawings and site engineer instructions    

قاعدة معدن�ة لخزان الم�اە (عرض * طول * ارتفاع) (160 * 160 * 130) سم: توف�� 
وترك�ب قاعدة معدن�ة لخزان الم�اە تتكون مما ���:

-اله��ل اسا�� بروف�ل معد��� مستط�ل الش�ل ا�عاد 6 × 6 سم وسمك 2 مم.
- تتكون القاعدة المسطحة من بروف�الت معدن�ة مستط�لة ا�عاد 5 × 5 سم 2 مم ، �ل 

16 سم ��� �ال االتجاه��� ، ولحام صف�حة معدن�ة �سمك 2 مم فوق الش�كة 5 × 5 سم. 
حما�ات حد�د�ة مستط�لة الش�ل أ�عاد 4 * 4 �ارتفاع 20 سم وع� طول مح�ط 

القاعدة.
- تتكون األرجل من بروف�الت مستط�لة 6 × 6 سم وسمك 2 مم وأنبوب حد�د مستط�ل 

5 * 5 �ارتفاع 30 من األرض�ة ب��� الرجل ا�ضا اناب�ب حد�د مستط�ل 4 سما�ة 2 مم. 
ولحام الصف�حة �أ�عاد 25X25 سم سمك ال �قل عن 3 مم ع� األرجل من األسفل. 

�جب أن تكون مث�تة �قاعدة خرسان�ة عن ط��ق برا��� و صموالت.
- أعمال الدهان: تنظ�ف األسطح المعدن�ة من األوساخ ودهان ثالث ط�قات ط�قة 

. واحدة مقاومة للصدأ وط�قت��� من الدهان ال�����
�جب أن يتم جميع األعمال وفق�ا للرسومات وتعل�مات مهندس الموقع

2.56 M^2

B.1.5

Water tank Capacity 2000 Liters best quality:  
Supplying and installing a new water tank with a capacity of 2000 liters three 
coats and also potable, with all necessary requirements (taps, water float valve, 
cover, main tap, ..etc).and shall be connected with the main water line by PPR 
pipe, 

خزان م�اە �سعة 2000 ل�� أفضل جودة:
 تور�د وترك�ب خزان م�اە  جد�د �سعة 2000 ل�� ثالث ط�قات وصالحة لل��ب مع 
ج�مع ا�سسورات الالزمة (حنف�ات ، صمام عوامة ، غطاء ، سكورة ، ..الخ) و�كون 

، PPR متصل �خط الم�اە الرئ��� بواسطة أنبوب

1 Pcs

B.1.6

Metal rope best quality: 
providing and installing metal rope galvanized with diameters 1 cm covered by 
plastic to tie water tank with a metallic base should be done according to the site 
engineer's instructions.  

ك�ل معد��� افضل ن�ع:
تجه��� وترك�ب ح�ل معد�� مجلفن �قطر 1 سم مغ� �ال�الس��ك ل��ط خزان الم�اە 

�قاعدة معدن�ة �جب ان يتم حسب تعل�مات مهندس الموقع
5 M.L

B.1.7

Metal taps best quality:
providing and installing a 3/4 inch tap, high-quality types with a copper core and 
copper bar, 4 taps for each tank at least with all necessaries needed pipes, 
fittings, accessories. and should be done according to the site engineer's 
instructions

 صناب�� المعدن�ة أفضل جودة :
توف�� وترك�ب حنف�ة مقاس 3/4 بوصة من األنواع عال�ة الجودة ذات قلب نحا�� كتلة 

نحا�� و 4 حنف�ات ل�ل خزان  ع� األقل مع �افة المستلزمات الالزمة من المواس�� 
وال��كي�ات واإل�سسوارات.�جب ان ت��ت ع� ه��ل المعد��� �ما ��� رسم المرفق و�جب 

أن يتم ذلك حسب تعل�مات مهندس الموقع

1 L.S.

B.1.8

Pipe PPR a 1 inch best quality :  
Earthwork: Excavation of the earthwork of any kind ( soil, Rocky), with depth not 
less than 50 cm and width of 30 cm and should be done according to the site 
engineer's instructions,

note: any damage to the pipe underground is under the contractor's responsibility 

أناب�ب PPR 1 بوصة أفضل جودة:
أعمال الحفر: أعمال الحفر أ�ا �ان نوعها (تراب�ة - صخ��ة) �عمق ال �قل عن 50 سم 

وعرض 30 سم و�تم ذلك حسب تعل�مات مهندس الموقع.

مالحظة: أي ��ر �لحق �األناب�ب تحت األرض �قع ع� عاتق المقاول

4 M.L

B.1.9

Pipe PPR a 1 inch best quality : 
Providing and installing PPR 1 inch at least, best type, for connection water tank 
with main of water line, with all accessories needed( T, elbow 90ْ,45, 
adapter,.etc),AndThe exposed section of the pipe must be covered with insulating 
materials and all works needed to be complete the work, all work should be done 
according to the site engineer instructions.

أناب�ب PPR 1 بوصة أفضل جودة:
تجه��� وترك�ب PPR 1 ا�ش ع� االقل افضل ن�ع لتوص�ل خزان الم�اە مع خط الم�اە 

الرئ��� مع �افة الملحقات المطل��ة (T، ال��ع 09ْ، 45، نقاصة، سكورة،. الخ)، �جب ان 
لفح االناب�ب المكشوفة �مواد عازلة  وجميع االعمال الالزمة التمام االعمال �لها �جب 

أن يتم العمل حسب تعل�مات مهندس الموقع

9 M.L

B.1.10

Fine Sand first type: 
Provision and implementation layer of the fine sand clean from the dirt under and 
around pipe PPR with thickness not less than 20 cm, and all work should be done 
according to the site engineer's instructions 

رمل ناعم نخب اول :
تجه��� وتنف�ذ ط�قة من الرمل الناعم نظ�فة من األوساخ( مواد العض��ة ) تحت وحول 

األنبوب PPR �سمك ال �قل عن 20 سم و�تم عمل جميع األعمال حسب تعل�مات 
مهندس الموقع

4 M.L

B.1.11

Backfilling: 
Provision and implementation of backfilling with clean soil above the PPR pipe 
and watering and compacting each 25 cm, and laying a layer of the crash stones 
with thickness, not less than 15 cm , the work includes cleaning the site from the 
rubbles and dirties, all work should be done according to the site engineer 
instructions. 

ردم ( أعمال الدفن ):
تجه��� وتنف�ذ اعمال الردم �ال���ة النظ�فة فوق انب��ة PPR وس��� وضغط �ل 25 سم 

ووضع ط�قة من حجارة ال�� �سمك ال �قل عن 15 سم و�شمل العمل تنظ�ف الموقع 
من االنقاض واالوساخ �لها �جب أن يتم العمل حسب تعل�مات مهندس الموقع

4 M.L

B-2 Description of the Items �مواصفات العنا
Qty

ال�م�ة
Unit

الواحدة
Unit cost

السعر األفرادي
Total cost

السعر األجما��

B.2.1

Earthwork for pipe: 
Excavation work Supply machines and hiring technical staff to excavation work for 
any of type  (soil & rocky) to with dimensions not less than (40cm for width) and 
not less than (60cm for depth), to be ready to extend the pipes,  with appropriate 
tendencies towards rain manholes and removal debris to a location determined 
by camp administration. All the work is done according to instructions of the site 
engineer.

حف��ات االرض�ة لألناب�ب:
عمال الحفر تور�د آالت وتوظ�ف ال�ادر الف��� ألعمال الحفر مهما �كون ن�ع (تراب�ة او 

صخ��ة) �أ�عاد ال تقل عن (40 سم للعرض) وال تقل عن (60 سم للعمق) ، لتكون 
جاهزة لتمد�د األناب�ب ، مع مراعاة ميول المناس�ة نحو فتحات المطر و�زالة الحطام إ� 

موقع تحددە إدارة المخ�م. جميع األعمال تتم حسب تعل�مات مهندس الموقع

ML 120

B 1 - Total Cost for each wash area in (USD)

B 1 - Total Cost for 12 wash area in (USD)

B 2 - Financial Offer: Construction of rain inlets in Expansion 2 Area in Roj camp – NES
: إ�شاء مداخل األمطار ��� منطقة التوسع 2 ��� مخ�م روج - شمال ��ق سور�ا ب 2 - العرض الما��
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B.2.2

Earthwork for Rain Inlets:
Excavation work Supply machine and hiring technical staff to excavations work for 
any of type  (soil & rocky) to with dimensions not less than (90x90)cm and depth 
not less than 100 cm for the manholes locations, to be ready to construct the 
manholes, with removal debris to the location determined by camp 
administration. All the work done according to instructions of the site engineer.

أعمال الحفر لمداخل المطر( فوهات مط��ة ):
عمال الحفر تور�د آلة وتوظ�ف ال�ادر الف��� ألعمال الحفر ألي ن�ع (ت��ة وصخ��ة) 

�أ�عاد ال تقل عن (90 × 90) سم وعمق ال �قل عن 110 سم لمواقع غرف التفت�ش ، 
�كون جاهزا لبناء غرف التفت�ش ، مع إزالة الحطام إ� الموقع الذي تحددە إدارة 

المخ�م. جميع األعمال تتم حسب تعل�مات مهندس الموقع.

NO. 14

B.2.3

Pipe Work Supply and installation of high pressure 6" diameter U-PVC 
pipes ( Best quality)  
with all necessary accessories and fittings ( elbow 45 , 90 , T, ..etc.)also UPVC  to 
connect the rain manholes with the main manholes (sewage network) by making 
hol e on the main sewage manhole and extending the pipe then re-fixing the hole 
with the appropriate way, the price includes laying fine sand under, over, and 
around pipe not less than 20 cm, backfilling’s by clean soil, All the work should be 
done according to the site engineer instructions.

Note: should be used U-PVC pipe best quality in the local market.

عمال اناب�ب تور�د وترك�ب اناب�ب  يو ��� ��� ��( �الس��ك) �قطر 6 ا�ش عا�� الضغط 
(افضل جودة):

مع �افة الملحقات والتجه���ات الالزمة (ك�ع T ، 90 ، 45 ، .. الخ) ل��ط غرف التفت�ش 
�المطر الرئ��� (ش�كة ال�ف الص��) عن ط��ق عمل ثقب ��� فتحة ال�ف الص�� 
الرئ�س�ة ومد األنبوب ثم إعادة تصليح الفتحة. �الط��قة المناس�ة السعر �شمل وضع 

لرمل الناعم تحت وفوق وحول األنبوب ال �قل عن 20 سم وردمها �ال���ة النظ�فة 
و�جب أن يتم �ل العمل حسب تعل�مات مهندس الموقع

مالحظة:�جب ان �ستخدم يو ��� ��� �� افضل جودة ��� السوق مع �ل ا�سسورات 
الالززمة   .

ML 120

B.2.4

Rain inlets:
Manhole work Implementation rains manholes internal dimensions (60*60)cm 
with depth not less than 60 cm with wall concrete thickness 15cm and floor 
concrete thick 15cm rate 300 Kg/m3 by SRC (using sulfate resistant cement) with 
metal angle fixing 50*50*5mm with painting with one layer of anti-rust paint and 
three layers of oil paint. All the work should be done according to the site 
engineer's instructions.
Note: Should be using sulfate-resistant cement in concrete mixer 

مداخل المطر(فوهات مط��ة ):
أعمال المنهل تنف�ذ أعمال أمطار غرف التفت�ش �أ�عاد داخل�ة (60 * 60) �عمق ال �قل 

عن 70 سم مع سما�ة خرسان�ة جدار�ة 15 سم وخرسانة أرض�ة �سمك 15 سم �معدل 
300 كجم / م 3 بواسطة SRC (�استخدام أسمنت مقاوم لل����تات) مع ت�ب�ت زاو�ة 

معدن�ة 50 * 50 * 5 مم مع طالء �ط�قة واحدة من الطالء المضاد للصدأ وثالث ط�قات 
. �جب أن يتم �ل العمل حسب تعل�مات مهندس الموقع. من الطالء ال�����

ملحوظة: �جب استخدام األسمنت المقاوم لل����تات ��� الخلطة الخرسان�ة

NO. 14

B.2.5

Provision and install metal covering :
for all concrete  rains manholes consisting of angle metal 40*40*4mm with metal 
profile wide 3 cm and thick 2mm each 2cm with  all necessary accessories, hinges, 
locks...,It must also be installed from the bottom with metal corners 4 x 4 cm and 
a length of 15 cm inside the wall. the price includes painting with one layer of anti-
rust paint and three layers of oil paint, All the works should be done according to 
the site engineer instructions

توف�� وترك�ب أغط�ة معدن�ة:
جميع غرف التفت�ش الخرسان�ة المكونة من زاو�ة معدن�ة 40 * 40 * 4 مم مع بروف�ل 

معد��� �عرض 3 سم وسمك 2 مم ل�ل 2 سم مع جميع الملحقات الالزمة والمفصالت 
واألقفال ...�ما �جب ت�ب�ته من األسفل بزوا�ا معدن�ة 4 × 4 سم وطول 15 سم داخل 

الجدار. السعر �شمل الطالء �ط�قة واحدة من الطالء المقاوم للصدأ و ثالث ط�قات من 
الدهان ال����� ، جميع األعمال �جب أن تتم حسب تعل�مات مهندس الموقع

NO. 14

B.2.6

Provision and implementation layer of crushed stones :
on the pipeline with a thickness 10 cm , and around rain manholes and water tank 
base. In order to achieve the tendencies toward the rains manholes, All works 
should be done according to the site engineer's instructions.

توف�� وتنف�ذ ط�قة من الحجر المسحوق:
ع� خط األناب�ب �سمك 10 سم ، وحول فتحات المطر وقاعدة خزان الم�اە. من أجل 

تحقيق الميول نحو غرف تفت�ش األمطار ، �جب أن تتم جميع األعمال حسب تعل�مات 
مهندس الموقع

M^2 300

# Description of the Items �وصف العن
Qty

ال�م�ة
Unit

الواحدة
Unit cost (US$)

سعر االفرادي
Total cost (US$)

سعر األجما��

1

Providing and Installation Solar panel , high quality,rate power at least 
180 Watt with metal support structure Resistance to wind speed 70 km 
/ h, All The work to be done according to instructions of the site 
engineer.
As a mandatory requirement, the certificate of origin for all materials in 
this item must be attached with the offer.

ترك�ب ل�ح شم�� �جودة عال�ة ومعدل استطاعة ع� األقل 180 وات مع ه��ل معد��� 
داعم مقاومة �عة ال��اح 70 �م / ساعة.

 �ل العمل �جب ان يتم حسب تعل�مات مهندس الموقع.
ك��ط إلزا�� ، �جب إرفاق شهادة الم�شأ لجميع المواد الموجودة ��� هذا العن� مع 

العرض.

1 NO.

2

Provision and installation suitable Charging device (Charging solar 
regulator) high quality -30 Amp, with no less following specifications:
• Battery overcharge protection.
• Prevents return currents from the battery to the solar panels.
• Voltage regulation for battery charging.
• Operating temperature up to 60 degrees Celsius.
• IP 65.
• Three buttons for calibration.
 All the work should be done according to the details and site engineer 
instructions.
As a mandatory requirement, the certificate of origin for all materials in 
this item must be attached with the offer.

ترك�ب جهاز شحن مناسب (شحن منظم الطاقة الشمس�ة) عا�� الجودة -30 أمب�� ، مع 
ما ال �قل عن المواصفات التال�ة:
• حما�ة الشحن الزائد ال�طار�ة.

• �منع عودة الت�ارات من ال�طار�ة إ� األلواح الشمس�ة.
• تنظ�م الجهد لشحن ال�طار�ة.

• درجة حرارة ال�شغ�ل تصل إ� 60 درجة مئ��ة.
.IP 65 •

• ثالث ازرار للمعايرة .
 �جب أن يتم �ل العمل حسب التفاص�ل وتعل�مات مهندس الموقع.

ك��ط إلزا�� ، �جب إرفاق شهادة الم�شأ لجميع المواد الموجودة ��� هذا العن� مع 
العرض.

1 NO.

3

Provision and installation Dry Battery high quality ( Solar 
appropriative)not under the :
• Gel type.
• 12 Volt
• 50 A/h
• Operating temperature from 0 to 55 degrees Celsius.
• Cable connecting between the battery and chargers 4 mm2.
installed.this battery must connect by all other accessories by suitable 
ways,
all the work should be done according to site engineer instructions.
As a mandatory requirement, the certificate of origin for all materials in 
this item must be attached with the offer.

وف�� وترك�ب �طار�ة جافة �جودة عال�ة (مناس�ة للطاقة الشمس�ة) ل�س اقل مما ���:
• ن�ع جل.

• 12 فولت
• 50 أمب�� / ساعة

• درجة حرارة ال�شغ�ل من 0 إ� 55 درجة مئ��ة.
• ك�ل ي��ط ب��� ال�طار�ة والشواحن 4 مم 2.

�جب توص�ل هذە ال�طار�ة �جميع الملحقات األخرى �طرق مناس�ة ،
�ل العمل �جب ان يتم حسب تعل�مات مهندس الموقع.

ك��ط إلزا�� ، �جب إرفاق شهادة الم�شأ لجميع المواد الموجودة ��� هذا العن� مع 
العرض.

1 NO.

C - Financial Offer: Lighting system of Communal Latrines and Showers in Expansion 2 in ROJ Camp-NES
ت - العرض الما�� : نظام إضاءة المراح�ض والحمامات المجتمع�ة ��� منطقة التوسع 2 ��� مخ�م روج - شمال ��ق سور�ا

B 2 - Total Cost in (USD)

2 - Grand Tota Cost ((B1 for 12 wash area) + B2) in USD
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4

Provision and installation Lighting devices (3xLED spot 2.4 watts/ 12 volt 
DC ) , with rain cover , The work to be done according to instructions of 
the site engineer.
As a mandatory requirement, the certificate of origin for all materials in 
this item must be attached with the offer.

وف�� وترك�ب اجهزە اضاءە (3 × ل�د سبوت 2.4 وات / 12 فولت مستمر DC) مع غطاء 
مطر و�تم العمل حسب تعل�مات مهندس الموقع.

ك��ط إلزا�� ، �جب إرفاق شهادة الم�شأ لجميع المواد الموجودة ��� هذا العن� مع 
العرض.

8 NO.

5
Provision and installation electrical Cable (2X2.5)mm² CU/PVC  ,high 
quality within suitable  plastic tube ,all the work should be done 
according to the site engineer instructions.

 PVC من النحاس المغلف �مادة CU / PVC ²مم (2X2.5) وف�� وترك�ب ك�ل كه��اء
�جودة عال�ة

داخل أنبوب �الس���� مناسب ، �جب أن يتم �ل العمل وفق�ا لـتعل�مات مهندس الموقع.
35 M.L

6
Provision and installation electrical Cable (2X4)mm² CU/PVC  ,high 
quality within suitable  plastic tube ,all the work should be done 
according to the site engineer instructions.

 PVC من النحاس المغلف �مادة CU / PVC ²مم (2X4) وف�� وترك�ب ك�ل كه��اء
�جودة عال�ة

داخل أنبوب �الس���� مناسب ، �جب أن يتم �ل العمل وفق�ا لـتعل�مات مهندس الموقع.
10 M.L

7 Provision and installation one plastic breakers board consisting of :[two 
breakers VDC (16Amp,1 phase) ]

وف�� وترك�ب عل�ة قواطع �الس��ك تحتوي ع� : [( قاطع��� للت�ار المستمر ( 16 امب�� , 
قطب واحد )] 1 NO.

8

Provision and installation high quality electrical switche containing two 
(on/off) button with the plastic mounting box (external), mounting plate 
and cover plate to adjust the operation of the lighting (on/off). All The 
work to be done according to instructions of the site engineer.

وف�� وترك�ب مفتاح كه��ا��� عا�� الجودة �حتوي ع� زران (�شغ�ل / إ�قاف) مع 
صندوق ت�ب�ت �الس���� (خار���) ولوحة ت�ب�ت ولوحة غطاء لض�ط �شغ�ل اإلضاءة 

(�شغ�ل / إ�قاف). �جب ان يتم جميع االعمال حسب تعل�مات مهندس الموقع.
2 NO.

9

Provision and installation non-conductor Metal box for battery and
charging regulator include lock and installing it by screws  
box should be with adequate dimensions for battery and controller, 
with lock, with more than 2mm thickness the plate, has ventilation 
holes left , right and top  and painted by one anti rust layer and 2 layers 
of oil paint, all the work should be done according to the site engineer 
instructions.

وف�� وترك�ب صندوق معد��� غ�� موصل لل�طار�ة ومنظم الشحن �حتوي ع� قفل و�تم 
ت�ب�ته بواسطة برا��� , الصندوق �جب ان �كون �ا�عاد مناس�ة لل�طار�ة والمتح�م مع 

قفل , وسما�ة ع� االقل 2 مم , وله فتحات ته��ة من الجانب اال�من واال�� واالع� 
ومط�� �ط�قة واحدة دهان مانع صدأ وط�قت��� دهان ز���� , �جب ان تتم جميع االعمال 

حسب تعل�مات مهندس الموقع .

1 NO.

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

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

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

Date of Signing:…..........................................................................................................................................................

C - Total Cost for One Solar Power System in (USD)

Signature & stamp:

Note:
1. Our organization is not bound to buy the whole quantity mentioned in the Financial Offer
2. Our organization is not bound to contract with one company and can split the award between one or more companies.
3. The Service must delivered to Roj Camp, as per the instruction of Our Organization's Supervisor.
4. The offered Price includes transportation, loading & unloading, and any other cost to deliver and Implementation to Roj Cam.
5. The company must specify technical staff (Three civil engineer and One Electrical Engineer) for the project.
6. Any damages to materials during transportation will be under the contractor's responsibility.
7. Cleaning the site after completing all implemented activities and removing the debris to the identified location by the local authority.
8. The company must submit approved site visit form and to be added to bid documents.
9.The Company must provide Sample or Catalog/Datasheet of items (1, 2, 3, and 4) in the C - Financial offer as highlighted in yellow, containing all required specifications of the offered item, and to be added to bid documents.

مالحظة: 
1. منظمتنا غ�� ملزمة ���اء ال�م�ة ال�املة المذكورة ��� العرض الما��

2. منظمتنا ل�ست ملزمة �ان تتعاقد مع ��كة واحدة، و �مكن تجزئة العطاء ب��� أ��� من ��كة.
3. يتم ال�سل�م اللخدمات المذكورة اعالە ا�  مخ�م روج �� شمال ��ق سور�ا وحسب الخطة المقدمة من ق�ل م��ف الم��وع للمنظمة .

4. أالسعار المقدمة جميع المصار�ف من نقل و تحم�ل و ال�سل�م والتنف�ذ لمخ�م روج.
5. �جب ع� ال��كة تحد�د ال�ادر الف��� (ثالثة مهندس��� مدني��� ومهندس كه��ا��� واحد ) للم��وع. 

6. أي أ��ار تلحق �المواد أثناء النقل ستكون تحت مسؤول�ة المقاول.
7. تنظ�ف الموقع �عد االنتهاء من جميع األ�شطة المنفذة و�زالة االنقاض إ� الموقع المحدد من ق�ل السلطة المحل�ة.

8. �جب ع� ال��كة تقد�م استمارة ز�ارة الموقع موقعة و معتمدة من ق�ل المهندس الم��ف للمنظمة و �جب ارفاقها مع مس�ندات العطاء المقدم.
9 �جب ع� ال��كة تقد�م نموذج أو كتال�ج / ورقة ب�انات لألصناف (1, 2, 3 و 4) ��� ت - العرض الما�� �ما هو موضح �اللون األصفر ، �ح�ث ان تحتوي ع� جميع المواصفات المطل��ة للبند المعروض ، و�جب إضافتها إ� مس�ندات العطاء

3 - Total Cost for 48 Solar Power System in (USD)

FINAL TOTAL COST for (1+2+3) in (USD)
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