
Annex -1-  ١-مرفق-

Item NO. Item discription وصف السلعة Unit Quantity
Duration 

in Days
Unit price IQD Total item price IQD

1

Safety reflective vest for labours, it 

should be green or orange with 

different sizes, made of polyester 

material, provides high visibility in 

day & night

اء أو برتقالية  ة للعمال يجب أن تكون خضر ستر

بمقاسات مختلفة ومصنوعة من مادة 

ي النهار والليل
ر

البوليستر وتوفر رؤية عالية ف

No 174 1

2

Hat for labours (hay type), for 

maximum sun protection, should be 

slightly floppy, width of its brim not 

less than 5"

،  (من نوع القش)يجب أن تكون قبعة العمال 

لتوفتر أقىص حماية من أشعة الشمس ، مرنة 

 ، وال يقل عرض حافتها عن 
ً
 بوصات5قليال

No 174 1

3

Gloves for labours, should be 

double coated with cloth and 

rubber latex, and high quality

القفازات الخاصة بالعمال يجب أن تكون 

ر بقماش  مطاطي وذات جودة  مطلية مرتير

عالية

Pairs 282 1

4

Long boots for labours, it should be 

rubber type high quality with 

different sizes

أحذية طويلة للعمال يجب أن تكون من النوع 

المطاطي عالي الجودة وبأحجام مختلفة
Pairs 180 1

5

Disposable face mask, should be 

high quality, elastic ear (3ply) and 

50 pcs in one set  

قناع للوجه يمكن التخلص منه ، يجب أن 

و  ( طبقات3)يكون عالي الجودة ، أذن مرنة 

ي مجموعة واحدة50
ر

 قطعة ف

set 37 1

6

Wheelbarrows, it should be 

standard size, high quality, its body 

made of metal with one wheel, be 

durable, strong and easy to grip

عربات اليد يجب أن تكون ذات حجم قياسي 

وجودة عالية وجسمها مصنوع من المعدن 

بعجلة واحدة وتكون متينة وقوية وسهلة 

اإلمساك بها

No 37 1

7
Pickaxe with wood hand, should be 

big size and high quality

ة  معول يجب أن تكون الفأس بيد خشبية كبتر

الحجم وذات جودة عالية
No 48 1

8
Spade (shovel) big size and high 

quality
ة الحجم وذات جودة عالية مجرفة  كبتر No 133 1

9
Billhok Machete (Sickle), it should 

be steel and standard size

، يجب أن يكون من الصلب (المنجل)  

والحجم القياسي
No 26 1

10

Hand street broom with its long 

handle, Bawi Tec brand or 

equivalent, it should be high 

quality, hand broom width of 

broom not less than 35 cm.

مكنسة يدوية بمقبضها الطويل ماركة باوي تك 

أو ما يعادلها يجب أن تكون عالية الجودة ، 

. سم35عرض مكنسة يدوية ال يقل عن 

No 27 1

11 Plastic gunny (trash) bag, big size كيس نفايات بالستيك حجم كبتر No 630 1

12 Drinking Water, cartoon 60 pieces ب كرتون  No قطعة60مياه شر 175 1

13

Field outlet (gates) with angle iron 

frame and plate gates with 

dimensions (1.5 mx 0.9 m), its 

sample should be as exisiting in the 

field

بإطار من الحديد  (البوابات)منفذ الحقل 

،  ( م0.9×  م 1.5)الزاوي وبوابات ألواح بأبعاد 

ي الحقل
ر

يجب أن تكون العينة موجودة ف No 5 1

14 Normal Sand رمل عادي m3 5 1

15 Gravel حىص m3 3 1

16
Cement, in 50 kg bags and should 

be best brand

ي أكياس 
ر

 كيلو ويجب أن يكون من 50اسمنت ف

أفضل العالمات التجارية
Ton 1 1
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17

Driver with his tractor machine, for 

transporting debris collected by 

labours, with lunch cost 

سائق بجهاز جرار خاص به ، لنقل المخلفات 

ي يجمعها العمال ، مع تكلفة الغداء
التر

Day 1 21

18

Driver with his excavator machine, 

size 225 Hitachi or equivalent 

,special for cleaning the main 

channels, with lunch cost 

سائق بآلة حفره متوسطة الحجم لتنظيف 

القنوات الرئيسية مع تكلفة الغداء
Day 1 60

19

Driver with his truck, big size 12 m3, 

for transporting all rubbles, with 

lunch cost

ة الحجم   م لنقل جميع 12سائق بشاحنته كبتر

األنقاض مع تكلفة الغداء
Day 1 53

Duration in Calendar days

Total 


