
منظمة اوكسفام بالشراكة مع منظمة رييج

مكتب كركوك

 قسم المياه والصرف الصحي و تعزيز النظافة

الرقم وصف المادة وصف العمل الوحدة الكمية
 سعر 

($)الوحدة 
($)المجموع 

Nr.  Description (English) Work Description (Arabic) Unit Qty
 Unit 

Price ($) 
Total ($)

1

Supply of Laptops hp type LENOVO

* CPU: CORE I7-10TH

*RAM: 8GB

*HARD: 1 T.B

* SCREEN: 15.6" FHD

*CAMERA: 2 MP WEB

* LAN: WIRE & WIRELESS

*MEMORY: SD 5 IN 1 READER

*GRAPHIC: 2G AMD خارجي

5G INTEL SHARED BLUETOOTH HDMI

 good qaulity  with all requirements ( Connection 

Cables, bluetooth mouse and bag) With the latest 

version of the Windows and microsoft Office, so that 

the device is ready  for use.

 ذات مواصفات LENOVOنوع  (البتوب)تجهيز كومبيوتر نقال 

 *CPU: CORE I7-10TH

*RAM: 8GB

*HARD: 1 T.B

 *SCREEN: 15.6" FHD

*CAMERA: 2 MP WEB

 *LAN: WIRE & WIRELESS

*MEMORY: SD 5 IN 1 READER

*GRAPHIC: 2G AMDخارجي 

5G INTEL SHARED BLUETOOTH HDMI

كيبالت و ماوس خارجي  )  ذات نوعية جيدة مع جميع  ملحقاتة من 

مع اخر نسخة من اصدار الويندوز و البرنامج المكتبي  (بلوتوث و حقيبة

.بحيث يكون الجهاز جاهز لالستعمال  (مايكروسوفت اوفس)

Set 3

2

Supply of  Non Color Printer A4 and Scanner 

Computer device ( Canon i-SENSYS MF3010 ) with 

cartridg spare cables and power socket extension 5 

meter length

 Canon i-SENSYS  )تجهيز جهاز طابعة مع استنساخ ليزي نوع 

MF3010 ))  غير ملونه   مع احتياط واحد كارتردج كافة  ملحقاتة من

.م  ذات نوعية جيدة5الكيبالت مع تجهيز سيار  كهربائي 

No. 4

3

Supply of Locker cabinet, Metal with 2 doors and 

dimensions ( 90cm length and 185 cm height ) 

good quality

 سم وارتفاع 90طول )تجهيز دوالب فوالذي جاهز ذات بابين وأبعاد 

ذات نوعية جيدة ( سم185
No. 6

4 Supply of Chair rolling good quality تجهيز كرسي دوار نوعية وجيدة EA. 6.0

5
Supply of MDF Office Desk Size ( 140 * 60 ) cm  

good quality 
سم نوعية وجيدة( 60 * 140 ) قياس MDFتجهيز ميز مكتبي  EA. 3

6

Supply of Electrical Recharchable grinding machine, 

Type INGCO

20V, 8500RPM, Ø=115mm

 تعمل بالبطارية المشحونةINGCOتجهيز كوسرة كهربائي  نوع 

20V, 8500RPM, Ø=115mm
No. 3

7
Supply of thermal  lubricating grease (lithium type) 

Axcel Levis
حراري ليثيوم نوع اكسل لويس(شحم)تجهيز كريز kg 150

8
Supply of packing rope size ( 10,12,14,16,25)mm

Standard lengths

ملم (12,14,16,25,10,)تجهيز خيط بكن قياس 

اطوال قياسية
Roll 15

9
Supply of diesel oil type:15W40 according to the type 

of the engine of the generator
وحسب نوع محرك المولدة , 15W40تجهيز زيت محرك ديزل  ltr 150

10
Supply of ball bearing good quality size 6310, 

6312,6313 (Type:FAG) 

ماركة جيدة   قياس (بولبرن)تجهيز  محامل كروية

(نوع اف اي جي)6313و6312و6310
No. 27.0

Size: 

6130 =  9 Number

6312 = 9 Number

6313 = 9 Number

11
Supply of ball bearing good quality size 6314,6316  

(Type:FAG) 

نوع )6314,6316ماركة جيدة   قياس (بولبرن)تجهيز  محامل كروية

(اف اي جي
No. 18.0

Size: 

6136 =  9 Number

6314 =  9 Number

12
Supply of a digital laser thermometer for the 

engines and pumps.
تجهيز مقياس درجة حرارة المضخات والمحركات نوع دجتال ليزري No. 3.0

14

Supply of  a box containing drawers to show the 

recording time for the maintenance of pumps and 

it must be waterproof

تجهيز صندوق يحتوي على جرارات او مجاالت لحفظ سجل الصيانة 

لكل مضخة ويجب ان يكون ضد الماء
No. 5.0

صور توضيحية للمواد المطلوبة

OXFAM / REACH

Kirkuk Office

WASH Department

Project Title: Supply tools & instruments and O&M to support DoW Hawija, Abbaasy and Al-Zab in Kirkuk Gov.
تجهيز عدد واجهزه ومواد للتشغيل والصيانة لدعم دوائر المياه الفرعية في كل من قضاء الحويجة ، ناحية العباسي وناحية : اسم المشروع

الزاب في محافظة كركوك



الرقم وصف المادة وصف العمل الوحدة الكمية
 سعر 

($)الوحدة 
($)المجموع 

Nr.  Description (English) Work Description (Arabic) Unit Qty
 Unit 

Price ($) 
Total ($)

صور توضيحية للمواد المطلوبة

15

Supply and fixing the visibilty boards  of the 

machines  and pumps including details and 

specifications  and it must be waterproof

تجهيزو تثبيت لوحات تعريفية لكل ماكنة او مضخة يتضمن كافة 

(مسلفن)التفاصيل والمواصفات ويجب ان يكون ضد الماء 
No. 75.0

16
Supply of a generator 4 KVA single phase 

(type:Tiger)
(تايغر) كي في اي طور واحد نوع 4تجهيز مولدة  EA. 3.0

17
Supply of electronic digital Vernier  caliper 

operating good quality 
.تجهيز جهاز فيرنية ديجتال ذات نوعية جيدة  EA. 3.0

18

Supply a portable water pump size 2x2  inch type 

(Roben) for the suction of water during the 

damage of pipes with plastic tube dia 3 inch long 

5 m

 انج نوع روبين لسحب المياه من 2x2تجهيز مضخة ماء محمولة قياس 

 م5انج بطول 3الحفر اثناء الكسورات لالنابيب مع صوندة 
No. 3.0

19

Supply of set Stationery includes (2 cartons of A4 

paper each carton contains 5 section of paper (A4) 500 

sheets + 2 an iron ruler 30 cm  + 15  box file   +2  

record book 200 r sheets  +  (50 pen ) + electronic 

calculator (16 digital)

 يحتوي كل كارتون A4 كارتون ورق 2 )تجهيز سيت قرطاسية يشمل 

  +  2 سم عداد 30مسطرة حديد  + 500ورقة   ( A4) بند ورق 5على 

كارتون قلم  + 2 ورقة عداد 200دفتر سجل   + 15بوكس فايل عداد 

 .1عداد   (digital 16 )حاسبة الكترونية   نوعية   + ( قلم 50 )حبر 

Set 3

20

Supply a washing device for cleaning the equipments 

and pumps type:(RESHAN)

150bar

(RESHAN)تجهيز  جهاز غسل المكانئن والمضخات نوع ريشان 

بار150
No. 5.0

22 Pump coupling rubbers, different sizes مطاط توصيل بمضخة ، مقاسات مختلفة No. 100.0

3" - 20 Number

4" - 60 Number

6" - 20 Number

24

First aid kit within a plastic box made from 

Aluminume and a glass door with dimentions of 

(20x35x50)cm, the price including the kits

حقيبة إسعافات أولية داخل صندوق مصنوع من األلمنيوم وباب زجاجي 

سم على ان تحتوي على مواد االسافات االولية (50 × 35 × 20)بأبعاد 

No. 5.0

25

مالحظات

ي جدول الكميات و الصور المرفقة لكل فقرة
ز
ز المواد حسب المواصفات المذكورة ف عىل المقاول تجهي  1

اء فة قبل البدء بعملية الشر ز نموذج لكل فقرة ليتم المصادقة عليها من قبل اللجنة المشر عىل المقاول تجهي  2

ز ي حالة عدم توفرها محليا وتقديم العروض الفنية لغرض المصادقة عليها وقبل التجهي 
ز
عىل المقاول القيام بتقديم شهادة المنشأ للمواد المجهزة ف 3

ز و نقل و نصب المواد ي حالة تطلب االمر)يشمل السعر تجهي 
ز
فة   (ف ي يحددها اللجنة المشر

ي موقع العمل و االماكن الت 
ز
ف 4

Total (USD) المجموع الكلي بالدوالر االمريكي


