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Annex 1 
 

 

Quotation Form 

 
Name of Bidder:          

 

Date of Bid:           

 

Request for Quotation No:         

 

Currency of Bid price:          

 

Delivery time (weeks from receipt of order till dispatch):     

 

Expiration of Validity of Quotation (The quotation shall be  

valid for a period of at least X months after the Closing date.):     

 

 

Price Schedule: 

No Item Description الوصف Unit Qty 
Unit 
Price 

Total 
Price 

1 ARCHITECTURE WORKS 
 1.1 Supply and install Wooden 

Door approx, size 85 x 200 
cm as specified in the 
drawings and technical 
Specifications, and same 
quality and similar to the 
existing Wooden Door, 
complete with 
accessories,  Locks from 
well-known brands, and 
Spray Painting 

ي  بقياس  توريد وتركيب باب خشب 
ي  سم كما هو  200×85تقريب 

وط الفنية  ي دفتر الشر
موصف ف 

والمخططات وبشكل وجودة 
ممثلة لألبواب الخشبية 

الموجودة، بشكل كامل مع ما يلزم 
من إكسسوارات، وقفل من 

الماركات المعروفة، ودهان بخ 
ي للباب. 

 نهائ 

No 2   

 1.2 Supply and install Toilet 

Aluminum Door approx, 

size 80 x 200 cm with door 

grill as complete with 

accessories,  Locks from 

well-known brands. 

توريد وتركيب باب ألمنيوم 

للحمامات والمستودع مع غريل 

سم مع كل مايلزم  200×80قياس 

 من اكسسوارات وقفل من األنواع

 الجيدة والمعروفة

No 3   

 1.3 Dismantle Wooden Door 
and reinstall in another 
room 

ي وإعادة تركيبه  فك باب خشب 
 بغرفة آخرى

No 7   

 1.4 Supply and install skirting 
for the New Partition 
same as the Existing 
Skirting (Mughla), 10 cm 

توريد وتركيب نعالت للجدران 
نفس نوع المستحدثة من 

 10األرضيات المركبة وبعرض 

m 60   
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width. (Same Width of 
Existing Skirting) 

سم. )بنفس عرض النعالت 
 المركبة(

 1.5 Dismantle the Existing 
Squat Toilet and all 
accessories, and 
renovated the Floor 
Marble same as existing. 

ي الموجود،  فك التواليت العرئ 
وجميع إكسسواراته وتهيئة أرضية 

 كالموجودالرخام  

L.S 1   

 1.6 Supply and install Toilet 
Seat WC including 
Mixture, hose and all 
accessories; WC, Mixture 
and Hose to be from well-
known brands 

ي 
توريد وتركيب كرسي تواليت أرض 

 الخالط ق -
ً
ياس كبتر متضمنا

والشطاف واإلكسسوارات، 
الماركات الخالط والشطاف من 

 الجيدة والمعروفة. 

No 3   

 1.7 Install Wall-Hung WC تركيب كرسي تواليت معلق No 1   

 1.8 Supply and install Wall-
Hung WC from well-
known brand with all 
accessories and cover 
seat. 

توريد وتركيب كورسي تواليت 
معلق من األنواع المعروفة مع  

اإلكسسوارات والغطاء كامل 
 .  الكرسي

No 1   

 1.9 Supply and install Mirror 
above the wash basin Size 
80x80cm 

توريد وتركيب مرآة فوق المغسلة 
 سم 80×  80قياس 

No 2   

 1.10 Supply and install cement 
board partitions 
The Partition is calculated 
as a wall made from two 
layers 

توريد وتركيب جدران من 
 السيمنت بورد

تعتت  المساحة كجدار مؤلف من 
 طبقتير  

m² 98   

 1.11 Supply and install Steel 
Tube 50x50x3mm to be 
used as a lintel and 
support for new wooden 
door in the cement board 
partitions 

توريد وتركيب تيوبات معدنية 
مم كدعامات  3×50×50قياس 

وعتبة لألبواب الخشبية ضمن 
القواطع المصنوعة من السيمنت 

 بورد

   160 كغ

 1.12 Check and Maintenance 
the existing Protection 
Steel Doors for the 
Ground Floor Doors and 
Windows 

فحص وصيانة جميع أبواب 
الحماية المعدنية لألبواب والنوافذ 

ي ضمن 
 الطابق األرض 

   10 عدد

 1.13 Internal Painting Works 
Acrylic including Supplying 
materials– Minimum 
3Layers, to totally cover 
the Walls; well-known 
brands, as specified by the 
Supervisor 

أعمال دهان داخلي إكرليك تتضمن 
طبقات كحد ادئ   3توريد المواد، 

تتم تغطية الجدران بشكل عل أن 
تام: دهانات من األنواع المعروفة، 
فة  وكما يحدد من قبل الجهة المشر

m² 2500   

 1.14 External Paint Work for 
Permiters, including 
Supplying materials– 
Minimum 3Layers, to 

ي تضمن توريد  أعمال دهان خارج 
طبقات كحد ادئ  عل  3المواد، 

أن تتم تغطية الجدران بشكل تام: 

m² 100   
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totally cover the Walls; 
well-known brands, as 
specified by the 
Supervisor 

دهانات من األنواع المعروفة، وكما 
فة  يحدد من قبل الجهة المشر

 1.15 Supply and install Window 
Roller Curtains, well-
known brands, with all 
required accessories and 
fittings; the Material, 
Color and Appearance will 
be according to the 
Supervision Team. 

توريد وتركيب ستائر للنوافذ من 
األنواع المعروفة، مع كل مايلزم من 

إكسسوارات وملحقات: نوع 
ي  القماش، واللون والمظهر الخارج 

فة  للجهة المشر
ً
 سيكون وفقا

m² 200   

 1.16 Demolishing Works and 
Excavation for Veranda 
Parapet for the 
Emergency Exist Staircase 
Landing,  as noted in the 
Drawings; this is to be 
done by Grinder at first, 
and ensure safety 
procedures and rectifying 
the area with approval 
from Supervision Team. 

أعمال هدم وترحيل للتصوينة 
ندات  ي الت 

 
المفتوحة لدرج النجاة ف

حيثما وردت ضمن المخططات: 
هذه األعمال يجب أن تتم 

ي البداية، 
باستخدام صاروخ قص ف 
واألمان، مع اتباع آلية السالمة 

وترميم المنطقة مع موافقة فريق 
اف.   اإلشر

No 4   

 1.17 Supply and install Plants 
with Box on Verandas; the 
Plants shall be Lavender 
or similar, evergreen, with 
3-4 Years Old; the planter 
box shall be plastic 
rectangular shape along 
with plate and with 
Approx. Dimension 
(80x30x30 cm) 

تقديم وتركيب صندوق زراعي مع 
ندات: النباتات  نباتات عل الت 
تكون من الالفندر أو ما يشبهها 
ة، وبعمر بير  الـ   4-3دائمة الخض 
سنوات، والصندوق يجب أن 

يكون بالستيكي مستطيل الشكل 
مع صينية باألسفل وبأبعاد تقريبية 

 سم 30×30×80
نماذج عن النباتات يجب تقديمها 
اف  للموافقة من قبل جهة اإلشر
كما يجب عل المتعهد الحفاظ 

 عليها إىل حير  وقت التسليم

No 24   

 1.18 Maintenance of all 
Existing Wooden Door, 
including Spray Painting 
similar to the Color and 
appearance of the existing 
Doors. 

جميع األبواب الخشبية  صيانة
الموجودة متضمنة بخ األبواب 
بنفس اللون والمظهر لألبواب 

 الحالية

No 32   

 1.19 Polishing the Marble Floor جلي أرضية الرخام m² 975   

 1.20 Supply and install Terrazo 
Tiles Large Gravel, 40x40 
cm 
In the Roof + Garden 
beside Anti-Blast Wall and 
Staircase 

ازو   40×40توريد وتركيب بالط تتر
 سم عدسة خشنة

عل السطح ضمن المستودع 
وبالحديقة عند الجدار المضاد 

ي 
 لإلنفجار والدرج المعدئ 

m² 200   
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 1.21 Check and maintenance 
the Roof Insulation 

   L.S 1 فحص وصيانة عزل السطح

 1.22 Check and maintenance 
the Upper Roof of 
Staircase 

فحص وصيانة عزل سطح بيت 
 الدرج

L.S 1   

 1.23 Supply and install 
Geotextile Layer in the 
Swimming Pool to cover 
all the Cermaic Tiles 

توريد وتركيب طبقة جيوتيكستايل 
اميك المسبح  لتغطي ستر

m² 65   

 1.24 Supply and install  حصوية
 inside the Pool خفان

توريد وفرد عدسية خفان ضمن 
 المسبح

m3 40   

 1.25 Supply and install Artificial 
Granite Tiles 620x30 cm 
Anti Slip above the Pool 

اميك صناعي  توريد وتركيب ستر
 سم 30×60ضد االنزالق قياس 

m² 17   

 1.26 Supply and install Marble 
Local Made around the 
Pool 30 cm width 

ي حول 
توريد وتركيب رخام وطب 

 سم 30المسبح بعرض 
m 19   

 1.27 Scrape and peel the 
existing layer of the 
External Walls in the 
Ground Floor 

إزالة الطبقة الخارجية من الجدران 
ي 
 الخارجية للطابق األرض 

m² 210   

 1.28 Tyrolean spray with white 
cement according to the 
advice of the Supervision; 
mashed finished and Light 
color according to the 
Supervision Team 

ولية اسمنتية  أعمال طينة تتر
اف،  حسب توجيهات فريق اإلشر
ي ممعوسة وبلون  المظهر الخارج 

فاتح حسب توجيهات فريق 
اف  اإلشر

m² 210   

 1.29 Maintenance the Existing 
Kitchen Cabinets in the 
Ground Floor, such as 
handle, hinge and 
drawers. 

ي الطابق 
ي ف  صيانة المطبخ الخشب 

ي من حيث المسكات 
األرض 

 والمفصالت والدروج. 

L.S 1   

 1.30 Check and Maintenance of 
the Existing Aluminum 
Doors and Windows in All 
Floors; window sieve, 
Rollers, Glass, adjustment, 
locks..etc 

فحص وصيانة جميع األبواب 
ي 
والنوافذ األلمنيوم الموجودة ف 

جميع الطوابق: غربال النافذة أو 
الباب، الدواليب، الزجاج، 

 المعايرة، القفل.. إلخ

L.S 1   

 1.31 Supply and install new 
Aluminum Window for the 
Basement Single Glazed 
along with Mesh and 
metal protection same as 
used in the Ground Floor. 
Area will be calculated as 
Actual Engineering 
Measurement 

توريد وتركيب نافذة ألمنيوم 
جديدة للقبو زجاج مفرد مع شبك 
وحماية معدنية مشابهة للحمايات 

ي 
الطابق المعدنية الموجودة ف 

ي 
 األرض 

 تحسب مساحة هندسية فعلية

m² 1.4   

 1.32 Modify the Secondary 
Entrance to the Garden 

تعديل الباب الثانوي المؤدي 
للحديقة من جهة المدخل الرئيسي 

L.S 1   
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from Main Entrance to 
increase the Height of the 
Openable Metal Door, and 
raise the Existing Stair by 
adding one Step with 15 
cm height in the Garden; 
the steps and stairs are 
Metal. 

للمبب  بزيادة ارتفاع الباب المفتوح 
سم وذلك عن طريق  15بمقدار 

ي 
زيادة درجة واحدة للدرج المعدئ 

 
ً
 الموجود حاليا

 1.33 Dismantle the existing 
Shades in the Balcony and 
install new ones with 
White or Grey Color 

فك الشمسيات الموجودة عل 
ندات وتوريد وتركيب شمسيات  الت 

ندة من جهة  جديدة عل الت 
 الشارع ذات لون أبيض أو رمادي

m² 30   

 1.34 Dismantle the existing Sat. 
Dish on the Roof 

فك صحن الستااليت الموجود 
 عل السطح

No 4   

 Sub-Total (1) - ARCHITECTURE WORKS  

2 SECURITY MEASURES WORKS 

 2.1 Supply and install Frame 
Catcher -Steel Wire of 12 
mm- for Windows as 
specified on the Drawings 
and Specifications 

-توريد وتركيب إطار حماية ماسك 
ي مجدول بقطر 

مم  12سلك معدئ 
ي للنوافذ كما  -

 هو مذكور ف 
وط الفنية  المخطططات والشر

m 250   

 2.2 Supply and install Frame 
Catcher -Hollow Tube 
Steel- for Glass Doors and 
for Window Steel Wire 
bases as specified on the 
Drawings and 
Specifications 

-توريد وتركيب إطار حماية ماسك 
ألبواب ل -تيوبات معدنية مفرغة

ي  
الزجاجية  ولتثبيت السلك المعدئ 
ي المخطططات 

كما هو مذكور ف 
وط الفنية  والشر

kg 2100   

 2.3 Supply and install SRF (200 
Micron) for Aluminum 
Windows and Glass Doors, 
well-known brands, as 
indicated in the Drawings 

 SRFتوريد وتركيب طبقة حماية 
ميكرون(، يركب  200للزجاج )

لألبواب والنوافذ الزجاجية، من 
كما هي   -األنواع الجيدة والمعروفة 
 مبينة عل المخططات

m² 335   

 2.4 Supply and install Block 
work to extend the 
Permiter by 40 cm along 
with reinforced Concrete 
Lintel 10 cm and Cement 
Plaster Work between the 
Building and Neigbours 

سم  12توريد وتركيب أعمال بلوك 
سم مع الطينة وأعمال  40بارتفاع 

العتبة البيتونية مسلحة بسماكة 
 سم وذلك بير  البناء والجوار 10

m2 12.5   

 2.5 Dismantle the existing 
Metal Fence between the 
UNFPA buildings and 
reinstall in the walls 
between the building and 
neighbours 

فك وإعادة تركيب الحماية 
 UNFPAالمعدنية بير  بنائير  الـ 

وإعادة تركيبه بير  المبب  والجوار 
كيب  مع الدهان بعد التر

 باإليبوكسي األبيض

kg 1200   
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 2.6 Supply and install Metal 
Fence same as the existing 
between the building and 
neighbours with epoxy 
pain and concentra razor 
wire 50 cm Diameter 

توريد وتركيب تيوبات معدنية 
بنفس الطريقة واالرتفاع للحماية 

 المعدنية بير  المبب  والجوار

kg 1750   

 2.7 Supply and install 
concentra razor wire 
Diameter 50 cm above the 
Fence 5 circles per linear 
meter 

توريد وتركيب أسالك حماية بقطر 
لفات  5سم بحيث تؤمن  50

 الطوىلي الواحد
 بالمتر

m 30   

 2.8 Install (Electro Magnetic 
Lock + Auto Closer) for 
Main Door Apartment; 
Locks and Accessories are 
from the best qualtiy 
products 

الدفاش، القفل توريد تركيب 
المغناطيسي للباب الرئيسي للشقة 
 واإلكسسوارات من أجود األنواع

No 5   

 2.9 Dismantle, modify the 
existing Safe Haven Door 
in the Old Building and 
reinstall according to the 
drawings and Technical 
Specifications complete 
with the Painting, Safety 
requirements and all 
other accessories. 

فك وتعديل باب منطقة األمان 
ي المبب  القديم وإعادة 

الموجود ف 
 
ً
تركيبه بالمبب  الجديد طبقا

وط الفنية،   للمخططات والشر
كاملة مع الدهان ، متطلبات 
السالمة وجميع الملحقات 

 األخرى. 

No 2   

 2.10 Supply and install Double 
Leaf Steel Door for main 
entrance with 2mm thick 
steel sheet from both side 
and hoolow tubes 5x5 cm 
with all accessories, locks, 
and Auto Closer with all 
paints and 
accessoriesPaints 
selection based on 
Supervision team (White, 
Grey or Blue) from well-
known brands of Epoxy 
Paint 

ي من 
توريد وتركيب باب معدئ 

مم  2درفتير  وجوانب ثابتة سماكة 
سم مع   5x5من الطرفير  وتيوبات 

كل مايلزم من أعمال الدهان 
واإلكسسوارات والقفل 

ي واللون والدفاش
الدهان النهائ 

اف  حسب اختيار جهاز اإلشر
)أبيض أو رمادي أو أزرق( من دهان 

الجودة ومن  اإليبوكسي عاىلي 
 الماركات المعروفة

kg 725   

 2.11 Supply and install and 
operate Fire Alarm 
Control Panel with 2 Loop 
/ 255 adderssable port 
according to the technical 
Specifications and 
Drawings, From well-
known brands 

توريد وتركيب وتشغيل لوحة إنذار 
 255معنونة حلقتان / حريق 

مخرج معنون حسب المخططات 
 والمواصفات الفنية

 من األنواع والماركات المعروفة

No 1   
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 2.12 Supply and install and 
operate Fire Alarm 
Control Panel (Slave) in 
the Existing UNFPA 
Building, and in UNDP 
Security Building as 
instructed by Security and 
IT Departments 

توريد وتركيب وتشغيل لوحة إنذار 
حريق معنونة مرتبطة باللوحة 

الجديدة ومتوضعة ضمن المبب  
وواحدة أخرى  UNFPAالحاىلي للـ 

ضمن غرفة األمن الخاصة بمبب  الـ 
UNDP  وذلك حسب توجيهات

 ITقسمي األمن والـ 

No 2   

 2.13 Supply and install 
Addressable Photoelectric 
Smoke detector according 
to the technical 
Specifications and 
Drawings, From well-
known brands 
61 No's for New Building + 
14 No's (maybe increased 
or decreased in the 
Current Building) 

ي  
توريد وتركيب حساس دخائ 
 
ً
ي معنون وفقا

كهروضوئ 
للمواصفات الفنية والمخططات، 

 من األنواع والماركات المعروفة
 14قطعة بالبناء الجديد و 61

 الحاىلي )يمكن 
قطعة ضمن المبب 

أن تزيد الكميات أو تقل ضمن 
)  الحاىلي

 المبب 

No 75   

 2.14 Supply and install 
Addressable Heat detector 
according to the technical 
Specifications and 
Drawings, From well-
known brands 
5 No's for New Building + 
1 No's in the Current 
Building 

توريد وتركيب حساس حراري 
 للمواصفات الفنية 

ً
معنون وفقا

والمخططات، من األنواع 
 والماركات المعروفة

قطع بالبناء الجديد وقطعة  5
 الحاىلي 

 واحدة ضمن المبب 

No 6   

 2.15 Supply and install 
Addressable Manual Push 
Button Alarm, From well-
known brands 
8 No's for New Building + 
2 No's (maybe increased 
or decreased in the 
Current Building) 

توريد وتركيب كباسة إنذار حريق 
معنونة، من األنواع والماركات 

 المعروفة
بالبناء الجديد وقطعتان قطع  8

 الحاىلي )يمكن أن تزيد 
ضمن المبب 

الكميات أو تقل ضمن المبب  
)  الحاىلي

No 10   

 2.16 Supply and install 
Addressable Sounder with 
Strobe Light, From well-
known brands 
8 No's for New Building + 
2 No's (maybe increased 
or decreased in the 
Current Building) 

توريد وتركيب صافرة إنذار حريق 
مع ضوء معنونة، من األنواع 

 والماركات المعروفة
قطع بالبناء الجديد وقطعتان  8

 الحاىلي )يمكن أن تزيد 
ضمن المبب 

الكميات أو تقل ضمن المبب  
)  الحاىلي

No 10   

 2.17 Supply and install Fire 
Cable (FP 2x2.5mm2); 
between Fire Alarm 
Components and to be 
terminated to the FACP in 

 FPحريق )توريد وتركيب كبل 
2x2.5mm2):   ويمدد بير

مكونات نظام إنذار الحريق ويتنهي 
ويوصل بلوحة إنذار الحريق 

ي مع كل 
الموجودة بالطابق األرض 

m 1200   
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the Ground Floor with all 
required conduits and 
Accessories for 
installation, From the best 
products available in the 
Market 
Conduits shall be Fire 
Proof or Self-Fire 
Extinguished 

مايلزم من مجاري بالستيكية أو 
 تيوبات، 

 من أجود األنواع الموجودة بالسوق
يجب أن تكون التيوبات مضادة 

 للحريق أو ذاتية اإلطفاء

 2.18 Supply and install ABC Fire 
Extinguisher 3 kg wall-
mounted; to be installed 
in the corridor of Safe 
Heaven Area 

توريد وتركيب مطفأة حريق سعة 
جدارية،  ABCكغ ذو تصنيف   3

ي ممر منطقة األمان. 
 
كب ف  لتر

No 9   

 2.19 Supply and install CO2 Fire 
Extinguisher 5 kg wall-
mounted; to be installed 
in the corridor of Safe 
Haven Area 

توريد وتركيب مطفأة حريق سعة 
ي ممر  CO2كغ   5

كب ف  جدارية، لتر
 منطقة األمان. 

No 9   

 2.20 Supply, install and operate 
NVR with 64 chanels and 
minimum 8 Hard Slots as 
instructed by Security and 
IT departments, and From 
well-known brands 

توريد وتركيب وتشغيل جهاز 
 64مكون من  NVRتسجيل شبكي 

فتحات للهارد كحد أدئ   8قناة و
مع التشغيل حسب توجيهات 

، ومن الماركات  ITقسم األمن والـ 
 الجيدة والمعروفة

No 1   

 2.21 Supply and install IP 
Indoor Camera with 4 
Mega Pixels Fixed-Dome 
From well-known brands; 
Final locations will vary 
based on IT and Security 
requirements 

ا شبكية معنونة  توريد وتركيب كامتر
ميغا بيكسل ثابتة  4داخلية بدقة 

 ومن الماركات الجيدة والمعروفة
ي من الممكن أن يتغتر 

المكان النهائ 
حسب توجيهات قسم األمن والـ 

IT 

No 11   

 2.22 Supply and install IP 
Outdoor Camera with 4 
Mega Pixels (Fixed-Bullet) 
From well-known brands; 
Final locations will vary 
based on IT and Security 
requirements 

ا شبكية معنونة توريد وتركيب   كامتر
ميغا بيكسل )ثابتة  4خارجية بدقة 

طلقة( ومن الماركات الجيدة 
 والمعروفة

ي من الممكن أن يتغتر 
المكان النهائ 

حسب توجيهات قسم األمن والـ 
IT 

No 19   

 2.23 Supply and install Dome 
camera with 4 Mega Pixels 
From well-known brands 

ا دوم خارجية توريد وتركيب   كامتر
ميغا بيكسل ومن الماركات  4بدقة 

 الجيدة والمعروفة

No 2   

 2.24 Supply and install Hard 
desk drive Capacity 8 Tera 
Bytes from the best 
Products in the Market 

 8توريد وتركيب هارد ديسك سعة 
ا بايت ومن الماركات الجيدة  تتر

 والمعروفة

No 6   

 2.25 ANTI-BLAST WALL: 
Dismantle the existing 
tiles in the Street Side 

 الجدار المضاد لإلنفجار: 
ي 
أعمال إزالة البالط الموجود ف 
الحديقة من جهة الشارع مع 

L.S 1   
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Garden for Anti-Blast Wall 
Excavation Works 
The work shall include 
remove the existing trees, 
and relocate the existing 
manhole under the Anti-
blast Wall, and remove 
the debris from site 

حيل لزوم أعمال حفريات  التر
 الجدار المضاد لالنفجار

العمل يتضمن إزالة األشجار 
الموجودة وإلغاء الريكار الموجود 
تحت الجدار المضاد لإلنفجار 
 وتحويله إىل الريكار القريب منه

 2.26 ANTI-BLAST 
WALL:Excavation Work 
until the proper layer of 
Soil appear and tested and 
under the approval of the 
Supervision Team, and 
remove the debris from 
site 

أعمال الجدار المضاد لإلنفجار: 
حيل حبر ظهور  حفريات مع التر

بة المناسبة مع  طبقة من التر
والموافقة من قبل جهة  الفحص
اف  اإلشر

m3 15   

 2.27 ANTI-BLAST WALL: 
Providing and pouring 
Concrete C10 

 الجدار المضاد لإلنفجار: 
 C10صب بيتون عيار 

m3 3.2   

 2.28 ANTI-BLAST WALL: 
Providing and pouring 
Concrete C15 

 الجدار المضاد لإلنفجار: 
 C15صب بيتون عيار 

m² 30   

 2.29 ANTI-BLAST WALL: 
Providing and pouring 
Concrete C35 

 الجدار المضاد لإلنفجار: 
 C35صب بيتون عيار 

m² 18.5   

 2.30 ANTI-BLAST WALL: 
Provide and install 
Reinforcement Steel Bars 

 الجدار المضاد لإلنفجار: 
 أعمال حديد التسليح للبيتون

kg 1010   

 2.31 ANTI-BLAST WALL: 
Waterproofing 
(Rubberized liquid 
bitumen) 

 الجدار المضاد لإلنفجار: 
ي من البيتومير  

أعمال العزل المائ 
 المطاطي السائل

m² 18   

 2.32 ANTI-BLAST WALL: 
Waterproofing (SBS) 

 الجدار المضاد لإلنفجار: 
ي من 

 SBSأعمال العزل المائ 
m² 32   

 2.33 ANTI-BLAST WALL: 
Steel Structure including 
all bolts, nuts plates, and 
all accessories 

 الجدار المضاد لإلنفجار: 
ي للدرج 

أعمال الهيكل المعدئ 
ي 
اع  والجدار متضمنة جميع الت 

والعزقات والرنديالت والصفائح 
وكل االكسسوارات الالزمة إلتمام 

 العمل

kg 17000   

 2.34 ANTI-BLAST WALL: 
Provide and install Sand 
 within Heavy (رمل مازار)
Fabric Bag with not more 
than 20 kg for each bag 

 الجدار المضاد لإلنفجار: 
توريد وتعبئة ضمن أكياس قماشية 

ثقيلة من رمل المازار بحيث 
  20اليتجاوز الوزن للكيس الواحد 

 كغ

m3 32   

 2.35 EMERGENCY STAIRCASE: 
Dismantle the existing 
tiles in the Garden for 
Staircase Excavation 

 : ي
 الدرج المعدئ 

ي 
أعمال إزالة البالط الموجود ف 
حيل لزوم  الحديقة من مع التر

ي أعمال حفريات 
 الدرج المعدئ 

L.S 1   



   

UNFPA/SYR/RFQ/OPS/10-2022/24               Page 10 of 22 

Works 
The work shall include 
remove the existing trees, 
and remove the debris 
from site 

العمل يتضمن إزالة األشجار 
 الموجودة وأي مخلفات

 2.36 EMERGENCY STAIRCASE: 
Excavation Work until the 
proper layer of Soil appear 
and tested and under the 
approval of the 
Supervision Team, and 
remove the debris from 
site 

 : ي
 الدرج المعدئ 

حيل حبر  أعمال حفريات مع التر
بة المناسبة مع  ظهور طبقة من التر
الفحص والموافقة من قبل جهة 

اف  اإلشر

m3 10   

 2.37 EMERGENCY STAIRCASE: 
Providing and pouring 
Concrete C10 

 : ي
 الدرج المعدئ 

 C10صب بيتون عيار 
m3 1.5   

 2.38 EMERGENCY STAIRCASE: 
Providing and pouring 
Concrete C35 

 : ي
 الدرج المعدئ 

 C35صب بيتون عيار 
m² 6.5   

 2.39 EMERGENCY STAIRCASE: 
Provide and install 
Reinforcement Steel Bars 

 : ي
 الدرج المعدئ 

 أعمال حديد التسليح للبيتون
kg 265   

 2.40 EMERGENCY STAIRCASE: 
Waterproofing 
(Rubberized liquid 
bitumen) 

 : ي
 الدرج المعدئ 

ي من البيتومير  
أعمال العزل المائ 
 المطاطي السائل

m² 16.5   

 2.41 EMERGENCY STAIRCASE: 
Steel Structure including 
all bolts, nuts plates, and 
all accessories 

 : ي
 الدرج المعدئ 

ي للدرج 
أعمال الهيكل المعدئ 

ي 
اع  والجدار متضمنة جميع الت 

والرنديالت والصفائح والعزقات 
وكل االكسسوارات الالزمة إلتمام 

 العمل

kg 8200   

 2.42 STAIRCASE BETWEEN 
TWO BUILDINGS: 
Excavation Work until the 
proper layer of Soil appear 
and tested and under the 
approval of the 
Supervision Team, and 
remove the debris from 
site 

 : ي بير  البنائير 
 الدرج البيتوئ 

حيل حبر  أعمال حفريات مع التر
بة المناسبة مع  ظهور طبقة من التر
الفحص والموافقة من قبل جهة 

اف  اإلشر

m3 10   

 2.43 STAIRCASE BETWEEN 
TWO BUILDINGS: 
Providing and pouring 
Concrete C10 

 : ي بير  البنائير 
 الدرج البيتوئ 

 C10صب بيتون عيار 
m3 0.2   

 2.44 STAIRCASE BETWEEN 
TWO BUILDINGS: 
Providing and pouring 
Concrete C25 

 : ي بير  البنائير 
 الدرج البيتوئ 

 C25صب بيتون عيار 
m² 2   
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 2.45 STAIRCASE BETWEEN 
TWO BUILDINGS: 
Providing and pouring 
Concrete C35 

 : ي بير  البنائير 
 الدرج البيتوئ 

 C35صب بيتون عيار 
m² 6.2   

 2.46 STAIRCASE BETWEEN 
TWO BUILDINGS: 
Provide and install 
Reinforcement Steel Bars 

 : ي بير  البنائير 
 الدرج البيتوئ 

 أعمال حديد التسليح للبيتون
kg 780   

 2.47 STAIRCASE BETWEEN 
TWO BUILDINGS: 
Waterproofing 
(Rubberized liquid 
bitumen) 

: الدرج  ي بير  البنائير 
 البيتوئ 

ي من البيتومير  
أعمال العزل المائ 
 المطاطي السائل

m² 40   

 2.48 STAIRCASE BETWEEN 
TWO BUILDINGS: 
Provide and install Gravel 

 : ي بير  البنائير 
 الدرج البيتوئ 

أعمال الردم والعدسية 
 والحصويات

m3 1   

 2.49 STAIRCASE BETWEEN 
TWO BUILDINGS: 
Supply and install Bassalt 
Tiles for Stair between the 
two buildings 

 : ي بير  البنائير 
 الدرج البيتوئ 

توريد وتركيب أرضيات بازلت 
سم للدرج بير  البنائير  3سماكة 

 وحبر البالط الموجود بالحديقة

m² 16   

 2.50 STAIRCASE BETWEEN 
TWO BUILDINGS: 
Supply and install 
Balustrade between two 
buildings from Steel 
painted with Epoxy made 
from 50mm Steel Tube, as 
the Supervision Team 
instructions. 

توريد وتركيب حديد حماية للدرج 
بير  البنائير  مصنوع من تيوبات 

مم حديد مدهونة 50قطر 
باإليبوكسي وحسب توجيهات 

اف  فريق اإلشر

kg 95   

 2.51 Supply and plant new 
Murgan Shrubs beside the 
staircase between two 
buildings 

توريد وزراعة نبات المرجان عل 
ي الدرج الواصل بير  المبنيير  

 طرف 
No 20   

 2.52 Supply and Plant trees 
between the Anti-Blast 
Wall and the fence at the 
street. 
Evergreen and with at 
least 6 year grow. 

توريد وزراعة أشجار بير  الجدار 
المضاد لالنفجار والسور المطل 

 عل الشارع
ة وبعمر اليقل عن   6دائمة الخض 

 سنوات

No 4   

 Sub-Total (2) - SECURITY MEASURES WORKS  

3 MECHANICAL WORKS 

 3.1 Supply and install Inverter 
AC 12,000 BTU/h 
complete with all required 
copper piping, insulation, 
drainage, accessories, 
operation and 

تركيب مكيف انفرتر تقديم و 
 مع األنابيب  1استطاعة 

ً
طن كامال

النحاسية، والعزل، والتضيف، 
واإلكسسوارات، والتشغيل، كما 

 
ً
يتضمن جهاز التحكم وفقا

للمواصفات الفنية ويعمل عل 

No 3   
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commissioning; this to be 
include Remote Control 
according to the 
specifications and to 
operate on the outside 
temperature -7 to 45 ⁰C, 
From well-know brands 

حبر  7-درجات حرارة خارجية من 
درجة مئوية. من األنواع  45

 الجيدة المعروفة

 3.2 Supply and install Inverter 
AC 18,000 BTU/h 
complete with all required 
copper piping, insulation, 
drainage, accessories, 
operation and 
commissioning; this to be 
include Remote Control 
according to the 
specifications and to 
operate on the outside 
temperature -7 to 45 ⁰C, 
From well-know brands 

تقديم وتركيب مكيف انفرتر 
 مع  1.5استطاعة 

ً
طن كامال

األنابيب النحاسية، والعزل، 
والتضيف، واإلكسسوارات، 
والتشغيل، كما يتضمن جهاز 

 للمواصفات الفنية 
ً
التحكم وفقا

ويعمل عل درجات حرارة خارجية 
درجة مئوية. من  45حبر  7-من 

 األنواع الجيدة المعروفة

No 1   

 3.3 Dismantle, check the 
existing AC in the New 
Building and reinstall as 
the drawings 

فك وفحص المكيفات المركبة 
 وإعادة تركيبها وفق المخططات

No 4   

 3.4 Dismantle the Existing 4 
ton Floor Standing AC, 
Indoor and Outdoor, and 
handle to the UNFPA as 
requested 

طن خزانة  4فك المكيف الموجود 
وتسليمه للمنظمة حسب 

 توجيهاتهم

No 1   

 3.5 Dismantle and check the 
existing AC 12,000 BTU/h 
in the Old Building and 
reinstall in the new 
building 
The Quantity here will 
vary based on the 
available AC's 

 1فك وفحص مكيف استطاعة 
طن من المبب  القديم وإعادة 

 تركيبه بالمبب  الجديد
الكمية هنا سوف تختلف حسب 

 المكيفات الموجودة

No 10   

 3.6 Dismantle and check the 
existing AC 18,000 BTU/h 
in the Old Building and 
reinstall in the new 
building 
The Quantity here will 
vary based on the 
available AC's 

 1.5فك وفحص مكيف استطاعة 
طن من المبب  القديم وإعادة 

 تركيبه بالمبب  الجديد
الكمية هنا سوف تختلف حسب 

 المكيفات الموجودة

No 5   

 3.7 Dismantle and check the 
existing AC 24,000 BTU/h 
in the Old Building and 
reinstall in the new 

 2فك وفحص مكيف استطاعة 
طن من المبب  القديم وإعادة 

 تركيبه بالمبب  الجديد

No 3   
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building 
The Quantity here will 
vary based on the 
available AC's 

الكمية هنا سوف تختلف حسب 
 المكيفات الموجودة

 3.8 Supply and install Copper 
Pipes for AC 12,000 BTU/h 
OR 18,000 BTU/h with 
insulation and testing 

توريد وتركيب أنابيب نحاسية 
طن  1.5طن و 1معزولة لمكيفات 

 مع الفحص

m 100   

 3.9 Supply and install Copper 
Pipes for AC 24,000 BTU/h 
with insulation and testing 

توريد وتركيب أنابيب نحاسية 
طن مع  2 معزولة لمكيفات

 الفحص

m 30   

 3.10 Supply and install Exhaust 
Fan 7/7 complete with 
Galvanized Box along all 
accessories, Filters and 
non return damper. 

توريد وتركيب توربير  هواء مع 
 ردارة وشبك

No 3   

 3.11 Supply and install 
galvanzied ducts 

هواء غتر توريد وتركيب مجرى 
 معزول

kg 350   

 3.12 Supply and install Linear 
Bar Grill, White Color 
without damper, size 75 x 
10 cm 

توريد وتركيب لينيار بار غريل لون 
أبيض بدون معتر هواء/ قياس 

 سم 10×75

No 2   

 3.13 Supply and install Grill size 
15x10 cm 

قياس توريد وتركيب فتحة غريل 
 سم 10×15

No 3   

 3.14 Dismantle the Existing 
Exhaust Fan in the 
bathroom then Supply and 
install New one similar to 
the Existing, Local Made, 
High Quality, with Non 
Return Damper and 
Screen Insect. 

فك مروحة الطرد الموجودة 
بالحمامات وتقديم وتركيب 
مروحة طرد جديدة شبيهة 

، صناعة محلية 
ً
بالموجودة حاليا

من أجود األنواع ومع دامت  عدم 
ات.   رجوع وشبك حماية من الحشر

No 11   

 3.15 Check and rectify if 
needed the existing 
heating System 
Components (Heating 
Cabinet, Pressure Test, 
Leakage, Boiler, Burner, 
Pump, Air Vents, Diesel 
Tank, Purging Pipes and 
operate) 

ورة لنظام  فحص وصيانة عند الض 
التدفئة الموجود بكافة مكوناته 
)خزانة التدفئة، وفحص الضغط 

والتشيب والشودير والحراق 
والمضخة وتنفيسات الهواء وخزان 

المازوت، وتفريــــغ الهواء من 
 الشبكة والتشغيل(

L.S 1   

 3.16 Check and rectify if 
needed the existing Utility 
Water System 
Components (Existing 
Water Tank, Solar DHW 
System, Electric Heating 
Resistance, Pressure Test, 
Leakage, Pump, All 

ورة  فحص وصيانة عند  الض 
لمنظومة الماء الساخن والبارد 
الموجود بكافة مكوناته )خزانة 

الصحية، فحص الضغط، 
التشيب، الطاقة الشمسية، 

الخزان عل السطح، المضخة، 
الفواشة، المغاسل وكراسي 

L.S 1   
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Faucets and Mixtures and 
Valves, Air Vents, Purging 
Pipes and operate) 

التواليت والبالليع مع تنظيفها 
 ،والسكورة والخالطات(

 3.17 Supply and install Solar 
Water heater 240 Liters 
with all required 
accessories and plumbing 
work to each Floor 

توريد وتركيب سخان طاقة 
لتر مع كل  240شمسية سعة 

مايلزم من تمديدات صحية لكل 
 طابق

No 1   

 3.18 Supply and install Booster 
Pump 1 hp with 80 Liters 
Pressure tank and 
Pressure Switch (well 
known brands) complete 
with all accessories and 
plumbing works and 
materials 

توريد وتركيب مضخة هايدروفورم 
حصان مع خزان الضغط بسعة  1
لتر وحساس الضغط من  80

األنواع الجيدة والمعروفة مع كامل 
 األعمال الصحية شاملة المواد

No 1   

 3.19 Supply and install Water 
Tank with 4 m3 Capacity 
made of Galvanized Steel, 
and 3 mm thickness along 
with Float Valve, Water 
Level indicator (The 
Display shall be installed 
in the Ground Floor in the 
Kichen for each Water 
Tank) 
The Work include 
removing the existing 
Tanks all connecting Pipes 
with these Tanks 

 4توريد وتركيب خزان ماء بسعة 
متر مكعب مصنوع من الصاح 

مم مع الفواشة  3المغلفن بسماكة 
ومقياس السوائل )شاشة مقياس 
السوائل يجب أن تركب بالطابق 
ي ضمن المطبخ لكل خزان(

 األرض 
يشمل العمل إزالة الخزانات 

لمستودعات المنظمة وتسليمها 
عند الطلب، مع إزالة كل األنابيب 

 المتصلة بها

No 3   

 3.20 Dismantle Heating 
Radiator, and reinstall as 
indicated in the Drawings 

فك شفرات التدفئة وإعادة تركيبها  
 كما هو محدد عل المخطط

No 1   

 3.21 Supply and install 
Plumbing Works including 
PVC Pipes for Waste 
Water and PPR for Utility 
Water, with all needed 
accessories and testing 
the installation 
This is for the Bathroom in 
the Basement 

توريد وتركيب مع الفحص أعمال 
صحية تتضمن خطوط المياه 

 PVC and PPRالمالحة والحلوة 
 مع كل ما يلزم من إكسسوارات
 وذلك لكل حمام ضمن القبو

No 2   

 3.22 Supply and install Water 
Mixture for Kitchen Sink in 
the Ground Floor. 

توريد وتركيب خالط مجل ضمن 
ي 
 المطبخ بالطابق األرض 

No 1   

 3.23 Supply and install Flexible 
Hose for Bib taps of WC, 
length 100cm with Shattaf 
from well-know brands 

توريد وتركيب بربيش شطاف 
سم مع  100لكرسي الحمام بطول 

 الشطاف

No 6   
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 3.24 Extend the Existing 
Chinmeny vent of Boiler 
on the Roof by adding 
Circullar Black Steel 
Chiminey with 35 cm 
Diameter and 2mm 
thickness by 3 meters 
height along with Steel 
Cap. 

زيادة ارتفاع المدخنة الخاصة 
أمتار عن  3بالشودير عل السطح 

طريق توريد وتركيب مدخنة 
معدنية من الحديد األسود سماكة 

مم ومعزولة بطبقة عزل من 2
سم  2.5الصوف الصخري سماكة 

ي ومغلفة 
وملفوفة بشبك معدئ 

سماكة بطبقة من الصاج المغلفن 
مم مع طربوش مدخنة، قطر 0.6

 سم 35المدخنة 

kg 75   

 Sub-Total (3) - MECHANICAL WORKS  
4 ELECTRICAL WORKS 

 4.1 Supply and install 
Electrical Distribution 
Board DB-G 
All Components shall be 
from the best quality 
products 

-DBتوريد وتركيب لوحة كهربائية 
G  حسب المخططات وربطها

 باللوحة الموجودة للطابق
جميع المكونات من قواطع 

وكونتاكتورات ولمبات إشارة من 
 األنواع المعروفة

No 1   

 4.2 Supply and install 
Electrical Distribution 
Board DB-B 
All Components shall be 
from the best quality 
products 

-DBتوريد وتركيب لوحة كهربائية 
B  حسب المخططات وربطها

 باللوحة الموجودة للطابق
جميع المكونات من قواطع 

وكونتاكتورات ولمبات إشارة من 
 األنواع المعروفة

No 1   

 4.3 Supply and install 
Electrical Distribution 
Board DB-1 
All Components shall be 
from the best quality 
products 

-DBتوريد وتركيب لوحة كهربائية 
حسب المخططات وربطها  1

 باللوحة الموجودة للطابق
جميع المكونات من قواطع 

وكونتاكتورات ولمبات إشارة من 
 األنواع المعروفة

No 1   

 4.4 Supply and install 
Electrical Distribution 
Board DB-2 
All Components shall be 
from the best quality 
products 

-DBتوريد وتركيب لوحة كهربائية 
حسب المخططات وربطها  2

 باللوحة الموجودة للطابق
جميع المكونات من قواطع 

وكونتاكتورات ولمبات إشارة من 
 األنواع المعروفة

No 1   

 4.5 Supply and install 
Electrical Distribution 
Board DB-3 
All Components shall be 
from the best quality 
products 

-DBتوريد وتركيب لوحة كهربائية 
حسب المخططات وربطها  3

 باللوحة الموجودة للطابق
جميع المكونات من قواطع 

وكونتاكتورات ولمبات إشارة من 
 األنواع المعروفة

No 1   

 4.6 Supply and install 
Electrical Distribution 
Board DB-R 
All Components shall be 
from the best quality 
products 

-DBتوريد وتركيب لوحة كهربائية 
R  حسب المخططات وربطها

 باللوحة الموجودة للطابق
جميع المكونات من قواطع 

وكونتاكتورات ولمبات إشارة من 
 األنواع المعروفة

No 1   
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 4.7 Supply and install 
Electrical Distribution 
Board EDB-G 
All Components shall be 
from well-known brands 

توريد وتركيب لوحة كهربائية 
EDB-G  حسب المخططات

 وربطها باللوحة الموجودة للطابق
جميع المكونات من قواطع 

وكونتاكتورات ولمبات إشارة من 
 األنواع المعروفة

No 1   

 4.8 Supply and install 
Electrical Distribution 
Board EDB-B 
All Components shall be 
from well-known brands 

توريد وتركيب لوحة كهربائية 
EDB-B  حسب المخططات

 وربطها باللوحة الموجودة للطابق
جميع المكونات من قواطع 

وكونتاكتورات ولمبات إشارة من 
 األنواع المعروفة

No 1   

 4.9 Supply and install 
Electrical Distribution 
Board EDB-1 
All Components shall be 
from well-known brands 

توريد وتركيب لوحة كهربائية 
EDB-1  حسب المخططات

 وربطها باللوحة الموجودة للطابق
جميع المكونات من قواطع 

وكونتاكتورات ولمبات إشارة من 
 األنواع المعروفة

No 1   

 4.10 Supply and install 
Electrical Distribution 
Board EDB-2All 
Components shall be from 
well-known brands 

توريد وتركيب لوحة كهربائية 
EDB-2  حسب المخططات

وربطها باللوحة الموجودة 
جميع المكونات من قواطع للطابق

وكونتاكتورات ولمبات إشارة من 
 األنواع المعروفة

No 1   

 4.11 Supply and install 
Electrical Distribution 
Board EDB-3 
All Components shall be 
ffrom well-known brands 

توريد وتركيب لوحة كهربائية 
EDB-3  حسب المخططات

 وربطها باللوحة الموجودة للطابق
جميع المكونات من قواطع 

وكونتاكتورات ولمبات إشارة من 
 األنواع المعروفة

No 1   

 4.12 Supply and install 
Electrical Distribution 
Board EDB-R 
All Components shall be 
from well-known brands 

توريد وتركيب لوحة كهربائية 
EDB-R  حسب المخططات

 وربطها باللوحة الموجودة للطابق
جميع المكونات من قواطع 

وكونتاكتورات ولمبات إشارة من 
 المعروفةاألنواع 

No 1   

 4.13 Supply and install 
Electrical Distribution 
Board SMDB 
All Components shall be 
from the best quality 
products 

توريد وتركيب لوحة كهربائية 
SMDB حسب المخططات 

جميع المكونات من قواطع 
وكونتاكتورات ولمبات إشارة من 

 األنواع المعروفة

No 1   

 4.14 Supply and install 
Electrical Distribution 
Board EMDB 
All Components shall be 
from the best quality 
products 

توريد وتركيب لوحة كهربائية 
EMDB حسب المخططات 

جميع المكونات من قواطع 
وكونتاكتورات ولمبات إشارة من 

 األنواع المعروفة

No 1   
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 4.15 Dismantle and check the 
existing ATS in the Old 
UNFPA Building, and 
reinstall if meet the new 
Electrical Requirements in 
the New Building. 

فك وفحص لوحة اإلقالع اآلىلي 
الموجودة بالمبب  القديم وإعادة 
ي حال 

 
تركيبها بالمبب  الجديدة ف

صالحيتها للمتطلبات الكهربائية 
 الجديدبالمبب  

L.S 1   

 4.16 Renovate and adjust the 
Electrical Meters in New 
Cabinet along with all 
Electrical installation 

إعادة تأهيل العدادات الموجودة 
ضمن المدخل بوضعها ضمن 
خزانة ألمنيوم مع ترتيب جميع 

 التمديدات الكهربائية

L.S 1   

 4.16' Supply and install AC 

Points with all Electrical 

Cables and and Trunckings 

(2x4mm2 PVC) 

توريد وتركيب نقطة مكيف مع كل 

مايلزم من كابالت ومجاري 

4×2) بالستيكية 2مم  PVC) 

No 3   

 4.16'' Supply and install AC 

Points with all Electrical 

Cables and and Trunckings 

(2x2.5mm2 PVC) 

توريد وتركيب نقطة مكيف مع كل 

مايلزم من كابالت ومجاري 

2.5×2) بالستيكية 2مم  PVC) 

No 23   

 4.16''' Check the existence and 

conformoity of Earthing 

System in the Building. 

فحص وجود وصالحية نظام 

 التأريض الموجود بالمبنى

L.S 1   

 4.17 Supply and install 
4x95mm2 CU/PVC/PVC 
cable, High Quality Local 
Made  

توريد وتركيب كابل نحاسي 
4x95mm2 CU/PVC/PVC من ،

 أجود األنواع المحلية

m 20   

 4.18 Supply and install 
4x35mm2 CU/PVC/PVC 
cable, High Quality Local 
Made  

توريد وتركيب كابل نحاسي 
4x35mm2 CU/PVC/PVC من ،

 أجود األنواع المحلية

m 5   

 4.19 Supply and install 
4+1x16mm2 XLPE cable, 
High Quality Local Made  

×  1+4توريد وتركيب كابل نحاسي 
، من أجود األنواع XLPE 2مم 16

 المحلية

m 45   

 4.20 Supply and install 
4x10mm2 CU/PVC/PVC 
cable, High Quality Local 
Made  

توريد وتركيب كابل نحاسي 
4x10mm2 CU/PVC/PVC من ،

 أجود األنواع المحلية

m 25   

 4.21 Supply and install 
4x4mm2 CU/PVC/PVC 
cable, High Quality Local 
Made  

توريد وتركيب كابل نحاسي 
4x4mm2 CU/PVC/PVC من ،

 أجود األنواع المحلية

m 30   

 4.22 Supply and install 
2x10mm2 CU/PVC/PVC 
cable, High Quality Local 
Made 

توريد وتركيب كابل نحاسي 
2x10mm2 CU/PVC/PVC من ،

 أجود األنواع المحلية

m 10   
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 4.23 Supply and install 
2x4mm2 CU/PVC/PVC 
cable, High Quality Local 
Made 

توريد وتركيب كابل نحاسي 
2x4mm2 CU/PVC/PVC من ،

 أجود األنواع المحلية

m 45   

 4.24 Supply and install 50mm2 
CU/PVC green and yellow 
cable, High Quality Local 
Made  

توريد وتركيب كابل نحاسي أخض  
، من 50mm2 CU/PVCوأصفر 

 أجود األنواع المحلية

m 20   

 4.25 Supply and install 16mm2 
CU/PVC green and yellow 
cable, High Quality Local 
Made  

توريد وتركيب كابل نحاسي أخض  
، من 16mm2 CU/PVCوأصفر 

 أجود األنواع المحلية

m 50   

 4.26 Supply and install 10mm2 
CU/PVC green and yellow 
cable, High Quality Local 
Made  

توريد وتركيب كابل نحاسي أخض  
، من 10mm2 CU/PVCوأصفر 

 أجود األنواع المحلية

m 35   

 4.27 Supply and install 4mm2 
CU/PVC green and yellow 
cable, High Quality Local 
Made  

وتركيب كابل نحاسي أخض  توريد 
، من 4mm2 CU/PVCوأصفر 

 أجود األنواع المحلية

m 75   

 4.28 Supply and install LED 
lighting luminaire 
(Surface-mounted Square 
shape) 12 W 

توريد وتركيب جهاز إنارة ليد 
)تركيب ظاهر ومربــع الشكل( 

 وات 12وباستطاعة 

No 39   

 4.29 Supply and install LED 
lighting luminaire (Surface 
mounted Square shape) 
24 W 

توريد وتركيب جهاز إنارة ليد 
)تركيب ظاهر و مربــع الشكل( 

 وات 24وباستطاعة 

No 139   

 4.30 Supply and install LED 
lighting luminaire (Tube 
Shape 60 cm) in the 
Balconies 

ليد توريد وتركيب جهاز إنارة 
ي بطول  ندات60)انبوئ  ي الت 

 سم( ف 
No 6   

 4.31 Supply and install 6 W LED 
lighting luminaire Spot in 
the entrance and main 
corridor, The Spots where 
installed in the Entrance 
shall be controlled two 
occupant sensors with 
override switch; one 
sensor will be mounted 
above the Main Door, and 
the other at the bottom of 
the Staircase. 

تقديم وتركيب جهاز إنارة سبوت 
ي الكورديور  6ليد باستطاعة 

وات ف 
والمدخل، أجهزة اإلنارة الخاصة 

بالمدخل يجب أن تتحكم بواسطة 
حساسير  حركة عند المدخل وعند 
أول نزول للدرج، مع كبسة تشغيل 

لتخطي التشغيل أو اإليقاف 
 بواسطة الحساسات

No 16   

 4.32 Supply and install 
Occupancy Sensors 
complete with Linking 
with the Entrance Spot 
Lights 

توريد وتركيب حساسات حركة مع 
الربط الكامل مع أجهزة إنارة 

 مدخل الشقة

No 5   
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 4.33 Supply and install LED 
Flood Light 50 W for 
External Lighting 

توريد وتركيب جهاز إنارة كشاف 
وات لإلنارة  50باستطاعة 
 الخارجية

No 17   

 4.34 Supply and install Lighting 
Switches according to the 
Electrical Drawings, well-
know brands 

 
ُ
توريد وتركيب مفاتيح إنارة وفقا

الجيدة للمخططات، من األنواع 
 والمعروفة

L.S 1   

 4.35 Supply and install 
Emergency Exit Sign - LED 
Green Light, recessed base 
in the False ceiling. 

توريد وتركيب جهاز إنارة ليد خروح 
، نمط تثبيت  طوارئ، لون أخض 
ي بالسقف المستعار

 القاعدة مخف 

No 12   

 4.36 Supply and install 
Emergency Exit Route Sign 
- LED Green Light, 
recessed base in the False 
ceiling. 

توريد وتركيب جهاز إنارة ليد  
إشارات طوارئ لممر الخروج، لون 
ي 
، نمط تثبيت القاعدة مخف  أخض 

 بالسقف المستعار

No 5   

 4.37 Supply and install Garden 
External Lighting similar to 
the existing Height 
approx. 60 cm, Wattage 
approx. 18 W, IP65. 

توريد وتركيب جهاز إنارة خارجية 
 للموجود 

ً
للحدائق مشابه تقريبا

ي  سم وباستطاعة  60بارتفاع تقريب 
 ودرجة الحماية  18

ً
وات تقريبا

IP65 

No 10   

 4.38 Supply and install Power 
Point Terminated from 
One Side with Female 
Socket for Access Point 
including power cable 
2x1.5mm2 

توريد وتركيب نقطة كهرباء من 
جهة واحدة فيش أنبى شوكو  

 Accessكنقطة لنقاط الوصول )
Point) متضمنة كبل الكهرباء ،

 2مم1.5×2

No 10   

 Sub-Total (4) - ELECTRICAL WORKS  

5 Information and Communications Technology WORKS 
 5.1 Supply and install Server 

Cabinet 48U, 
- Has a transparent 
impermeable cover with 
lock and key. 
- Equipped with fan and 
two power multi sockets.  
- Shelf included. 
Wherever indicated in the 
drawings and according to 
the location specify by 
UNFPA IT department, 
and as specified in the 
Technical Specifications 

فر   48توريد وتركيب خزانة ستر
 وحدة: 

طاء شفاف وقفل مزودة بغ -
 مفتاح. 

 روحة ومأحذين كهرباء. مجهزة بم -
 داخلها. تتضمن الرفوف ب -

حيثما وجدت عل المخططات 
 للمكان الذي

ً
يحدده قسم  ووفقا

ي الـ 
وكما هو  UNFPAالمعلوماتية ف 

وط الفنية ي دفتر الشر
 موصف ف 

No 2   

 5.2 Supply and install Data 
Patch Panel; 
- RJ45 24 ports CAT 6 
Wherever indicated in the 
drawings and according to 

 Data Patchتوريد وتركيب 
Panel 

- RJ45 24 ports CAT 6 
حيثما وجدت عل المخططات 
 للمكان الذي يحدده قسم 

ً
ووفقا

No 11   
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the location specify by 
UNFPA IT department, 
and as specified in the 
Technical Specifications 

ي الـ 
 
وكما هو  UNFPAالمعلوماتية ف

وط الفنية ي دفتر الشر
 
 موصف ف

 5.3 Supply and install Network 
Switch; 
- 10/100/1000 48 
Ports/POE 
Wherever indicated in the 
drawings and according to 
the location specify by 
UNFPA IT department, as 
specified in the Technical 
Specifications 

 Networkتوريد وتركيب 
Switch : 

- 10/100/1000 48 
Ports/POE 

حيثما وجدت عل المخططات 
 لمكان يحدده قسم 

ً
ووفقا

ي 
 
 UNFPAالمعلوماتية ف

وط  ي دفتر الشر
 
كما هو محدد ف

 الفنية

No 1   

 5.4 Supply and install Blue 
Patch Cord cables, 0.5m 
length Color Blue, CAT6a 

 Patchتوريد وتركيب كابالت 
Cord  م بلون أزرق  0.5طول
CAT6 

No 160   

 5.5 Supply and install White 
Patch Cord cables, 0.5m 
length Color White, CAT6a 

 Patchتوريد وتركيب كابالت 
Cord  م بلون أبيض  0.5طول
CAT6 

No 160   

 5.6 Supply and install UPS - 
Online -(Actual Power = 
3000 W) in the Server 
Room, well-known Brands 
- Online 

توريد وتركيب وحدة عدم انقطاع 
ي غرفة 

ي أونالين ف 
تيار كهربائ 

فر باستطاعة فعلية   3000الستر
وات، من األنواع المعروفة 

 والجيدة
 Onlineنمط  -

No 4   

 5.7 Supply and install SFTP 
CAT6 Cable, and as 
specified in the Technical 
Specifications and 
Drawings 

 SFTPتوريد وتركيب كابل شبكة 
CAT6 

 للمواصفات الفنية 
ً
ووفقا

 والمخططات

m 500   

 5.9 Supply and install UTP 
CAT6 Cable, along with 
Termination from both 
sides as specified in the 
Technical Specifications 
and Drawings 

 UTPتوريد وتركيب كابل شبكة 
CAT6  متضمنة التوصيل من كال

 للمواصفات الفنية 
ً
الطرفير  ووفقا
 والمخططات

m 1000   

 5.10 Supply and install Exposed 
Electrical Box - 6 Modules 
- 2 Schuko + 2 Data (RJ45 
jacks shall be frontal (not 
facing the ceiling or the 
ground)); including 
Labelling for each, as 
specified in the Technical 
Specifications and 
Drawings 
- All Power Cables, 
Conduits and Trunking 

توريد وتركيب علبة كهرباء ظاهرة 
بريز  2وحدات متضمن  6ذو 

 RJ45بريز شبكة ) 2شوكو + 
Jack  يجب أن يكون أمامية

التواجه السقف وال األرضية(،  
 ويتضمن لصاقة تعريف لكل منها

 للمواصفات الفنية 
ً
وفقا

 والمخططات
جميع الكابالت الكهربائية  -

والمجاري البالستيكية الظاهرة 
ية يجب أن تكون من والمخف

No 108   
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whether Visible or 
Invisible shall be 
Standarized and from high 
Quality Products AND 
Inclusive in the Item - 

المواصفات القياسية ومن أجود 
 -األنواع وتحمل عل البند 

 5.11 Supply and install Exposed 
Electrical Box - 4 Modules 
- 1 Schuko + 1 Data (RJ45 
jacks shall be frontal (not 
facing the ceiling or the 
ground)); including 
Labelling for each, as 
specified in the Technical 
Specifications and 
Drawings 
- All Power Cables, 
Conduits and Trunking 
whether Visible or 
Invisible shall be 
Standarized and from high 
Quality Products AND 
Inclusive in the Item - 

توريد وتركيب علبة كهرباء ظاهرة 
بريز  1متضمن  وحدات 4ذو 

 RJ45بريز شبكة ) 1شوكو + 
Jack  يجب أن يكون أمامية

التواجه السقف وال األرضية(،  
 ويتضمن لصاقة تعريف لكل منها

 للمواصفات الفنية 
ً
ووفقا

 والمخططات
ميع الكابالت الكهربائية ج -

والمجاري البالستيكية الظاهرة 
والمخفية يجب أن تكون من 
أجود  المواصفات القياسية ومن
 -األنواع وتحمل عل البند 

No 13   

 5.12 Install Access Card Reader 
MIFARE Technology; the 
Contractor shall install the 
Data and Power Point 
with Linking Box when 
neccesary and all the 
system 

تركيب قارئة بطاقات الدخول 
، يقع عل MIFAREبتكنولوجيا 

المتعهد إيصال نقاط الشبكة عاتق 
والكهرباء، مع وضع علبة الوصل 

ورة مع كامل النظام  عند الض 

No 10   

 Sub-Total (5) - Information and Communications Technology WORKS  

Grand Total: subtotals (1)+(2)+(3)+(4)+(5)  

Notes: 

 Cables, Conduits, Trunkings, Cable Trays, Pipes, Fittings and accessories shall be included in 
the Priced Item, UNLESS otherwise Specified in the Item 

 All Data, Power Cables shall be from the well-known brands 

 The Contractor shall take actual measurement before fabrication of any door. 
 

In your offer, please include: 

1. Specific technical specifications of products offered 

2. Quality standard of the products 

 

 

 

 

 

I hereby certify that this company, which I am duly authorized to sign for, accepts the terms and 

conditions of UNFPA (http://www.unfpa.org/resources/unfpa-general-conditions-contract ) and 

we will abide by this quotation until it expires.  

 

Vendor’s Comments: 

http://www.unfpa.org/resources/unfpa-general-conditions-contract
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Name and title        Date and Place 
 


