
Annex 1 -  ١المرفق

Supply and Delivery of Tools and Materials for 20 Micro Businesses in Kirkuk Governorate

ي محافظة كركوك٢٠توريد وتسليم االدوات والمواد ل 
 
وع صغير جدا ف  مشر

Qudra 2 Project in Kirkuk - 2021 - 2022

Notes and General Terms with Guidelines for Selecting and 

Transportation of Tools and Materials:

وط عامة مع إرشادات الختيار ونقل األدوات والمواد :مالحظات وشر

1-The price includes providing labor for loading and offloading for all 

materials in the distribution site, also includes costs of hiring 

(owning) a storage for keeping materials and tools between the initial 

selection till the distribution date.

ي ذلك توفير العمالة للتحميل والتفري    غ لجميع - ١
 
يشمل السعر بما ف

ي القائمة المرفقة للمواقع التوزيعات، كما يشمل 
 
المواد المذكورة ف

لحفظ المواد واألدوات بير  االختيار   (او ملك)تكاليف التأجير مخزن 

.األولي حتى تاري    خ التوزيعات

2. All materials should be provided according to the required 

specifications in BOQ, attached photo (in case of not getting the 

same items, the contractor can provider equivalent in performance 

and specifications) and must be approved by supervising staff from 

REACH and project beneficiaries.

ي جدول . ٢
 
يجب توفير جميع المواد وفقا للمواصفات المطلوبة ف

ي حالة عدم الحصول عىل نفس العنارص )الكميات و  الصور المرفقة  
 
وف

ي األداء والمواصفات
 
ها ما يعادلها ف ويجب  (، يمكن للمقاول توفير

فير  من منظمة     REACHالموافقة عليها من قبل الموظفير  المشر

وع .والمستفيدون من المشر

3-After signing the contract between REACH and supplier, the 

contractor should collect all required tools and materials on a known 

date in Kirkuk for the purpose of checking and selection process by 

the recommended committee from REACH at the same date.

  والمورد، يجب عىل REACHبعد توقيع العقد بير  منظمة ري    ج - ٣

ي 
 
ي تاري    خ محدد ف

 
المقاول جمع جميع األدوات والمواد المطلوبة ف

محافظة كركوك لغرض التدقيق واالختيار من قبل اللجنة الموىص بها 

ي نفس التاري    خREACHمن 
 
. ف

4. The recommended committee (supervising staff in REACH and 

project beneficiaries )in coordination with contractor will conduct the 

checking and selecting the tools and materials according to the 

required numbers and specifications in BOQ and attached photos.

ي )ستقوم اللجنة الموىص بها - ٤
 
فير  ف  REACHالموظفير  المشر

وع بالتنسيق مع المورد  بإجراء التدقيق  (والمستفيدون من المشر

ا لالرقام والمواصفات المطلوبة والمذكورة  
ً
واختيار األدوات والمواد وفق

ي 
 
. جدول الكميات و مرفق الصور BOQف

5. The distribution of all tools and materials will be done by daily 

basis (which the safety of all materials and tools during the collection 

and distribution   process will be undertaken by the contractor), each 

day some of materials and tools will be distribute from three to six  

beneficiaries), the tools and materials will be checked again during 

the distribution days for the purpose of double checking and required 

specifications. 

وسيتم تحقيق )سيتم توزي    ع جميع األدوات والمواد بشكل يومي - ٥

سالمة جميع المواد واألدوات أثناء عملية التجميع والتوزي    ع من قبل 

، كل يوم سيتم توزي    ع المواد واألدوات عىل ثالثة لستة من  (المقاول

المستفيدين، وسيتم فحص األدوات والمواد مرة أخرى خالل أيام 

ي للمواصفات المطلوبة
.التوزي    ع كتحقيق ثان 

6- The contractor should provide a guarantee for those items which 

have it already.

ي - ٦
يجب عىل المقاول تقديم اوراق الضمان لتلك العنارص والمواد  التى

.لديها  اوراق الضمان

7. The Distribution of all tools and materials for the beneficiaries 

should be done by coordinating and accompanying with the 

REACH's supervising staff according to the attached distribution 

plan. (Annex 4 ) 

يجب أن يتم توزي    ع جميع األدوات والمواد عىل المستفيدين -٧

ي 
 
اف ف ا لخطة التوزي    ع REACHبالتنسيق والمرافقة مع فريق اإلشر

ً
 وفق

(٤المرفق ). المرفقة

8. After distribution tools and materials to beneficiaries, they will be 

monitored by REACH's supervisors staff for three days, if any 

changes or defects happened for them during that period, they 

should be changed by the contractor under supervisor staff 

instructions. 

بعد توزي    ع األدوات والمواد عىل المستفيدين ، سيتم مراقبتها من - ٨

ي 
 
اف ف ات REACHقبل فريق االشر  لمدة ثالثة أيام، إذا حدثت أي تغيير

ها من قبل المقاول  ة، يجب تغيير أو عيوب للمواد خالل تلك الفيى

اف بموجب تعليمات فريق االشر

9. Both English and Arabic texts to be considered for providing tools 

and materials

ية والعربية سينظر فيها لتوفير األدوات والمواد - ٩ .النصوص االنكلير 
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Item No.

رقم المادة

Item description(English

وصف المادة

Item description (Arabic)

وصف المادة

Unit 

وحدة

Quantity 

الكمية

Unit Price 

IQD 

 سعر الوحدة

بالدينار

Total Price 

IQD 

سعر الكلي بالدينار

1

Industrial Sewing Machine 

100 

 Pattern,each pattern Width 

10mm type :SANLING 

brand model: SL-20U23-B 

 نقشة عرض 100ماكينة تطريز صناعي 

-SANLING  SL ملم نوع 10النقشة 

20U23-B ي
 
 او اية ماركة مكافئة لها ف

االداء و المواصفات
No 1

2

Sewing industrial over 

machine type JAKU brand  

Model JK798D-5  

 بكرات  نوع 5ماكينة خياطة اوفرصناعي 

JAKU موديل JK798D-5 No 1

3

Sewing normal industrial full 

automatic type JACK brand  

Model Aue 

ماكينة خياطة عدل صناعي فول 

 موديل JACKاوتوماتيك صناعي  نوع 

Aue

No 1

4
Hundle heat transfer 

machine 40*60 cm UN-38

 سم نوع 60*40مكوى كبس حراري 

UN-38
No 1

5

Wooden barber bureau with 

Locker and stand (100H, 

W46, D46)cm and mirror 

(180L, 78W)cm Turkish or 

China made

ي يحتوي عىل دوالب    حالقة خشت 
مير 

سم مع المرايا  (46ع, 46عر, أ100)

ي المنشا(عر78, ط180)
سم تركي او صيتى No 3

6
 Leather Barber chair good 

type China made

كرسي حالقة جلد نوعية جيدة منشا 

ي
صيت 

No 7

7

Steamer face cleaner and 

treatment with its water tank 

(Color based on 

requirement)

جهازعمل بخاروتنظيف  للوجه 

ة مع خزان مياه (لون اسود)والبشر
No 3

8

Hair White Kemei Trimmer, 

Model  KM-809A china 

made

ماكينة حالقة نوع كيمي مع واير الشحن 

No  صينية المنشاKM-809Aموديل   3

9

First aid box (Lotus 

12*24*38cm) with 

accessories like (povidone 

iodine spray %10 1 bottle, 2 

Banage 15cm, plaster 1 

pocket, surgical tape 

3m*10cm, Elastic bandage 

1 roll, cotton wool 50g)

 24 * 12لوتس )صندوق إسعافات أولية 

بوفيدون )مع ملحقات مثل  ( سم38* 

اي٪   15 باناج 5 زجاجة ، 1 10يود سي 

يط جراحي  *  م 3سم ، جيب واحد ، شر

 لفة ، صوف 1 سم ، ضمادة مرنة 10

ي 
( جم50قطت 

No 8

10
Fire extingusher Powder 4 

kg U.A.E made

 كيلو صناعة اماراتية4طفاية حريق بودرة 
No 10

11

Wall Air conditioner size 2 

ton Arcelic Turkish made

 طن نوع ارشيلك تركي 2سبلت جداري 

المنشا No 1

12

Sewing machine -GMCEY 

brand with its stand, Copper 

Motor,   Chinese made   

 مع GMCEYماكينة خياطة حمراء نوع 

ي, محرك نحاس, القاعدة
منشا صيت 

No 4

13

Sewing machine with over 

and stand -JAKC brand, 

Model JK-757D

ة   JAKCاوفر نوع +ماكينة خياطة كبير

JK-757Dصينية المنشا  الموديل 
No 2
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14

Steam Press - birhter brand 

 with stand 

    مع  birhterمكوى كبس كبير نوع 

ستاند No 3

15

Zhejiang cheering 

sewing/Seasor machine co. 

ltd type OCTA  brand

ي نوع 
 OCTA  Zhejiangمقص كهربان 

cheering machine co. ltd No 2

16

Shelves  (90L*32D*200H) 

cm plate thickness 0.7ml, 

no back Fixed on Dexon 

bars

سم  ( ا200*  ع 32*  ط 90)أرفف 

ملم ، بدون خلفية 0.7سماكة اللوح 

مثبتة عىل قضبان ديكسون
No 12

17
Plastic chair with side 

bolsters

كرسي بالستك ذو مساند جانبية
No 4

18
Steel waiting chair 3 person  نفرات استيل3كرسي انتضار 

No 2

19

Refregrator 16 feet Midea 

brand 

Model:MDRT658FGF01 

 قدم  نوع ميديا ا موديل 16ثالجة 

MDRT658FGF01 No 1

20

Saj and sandwich maker 

1800 Watt type newal brand 

Model:GSM-5081  

 واط  نوع نيوال 1800جهاز كابسة صاج 

GCM-5081:موديل  No 1

21

MDF Table(59*80 cm) open 

and closed  with 4  wooden 

chairs wrapped by leather  

 قابل للفتح MDF 59*80مير  طعام  

 كراسي خشب 4)والغلق  مع كراسي 

تركي المنشا(تغليف جلد
Set 1

22

Carpet for Kitchen size 3*5, 

0.8mm thickness 15m

م سماكة 5 * 3سجادة للمطبخ مقاس 

No ملم15  0.8 1

23

Gas cooker 5 flares type 

Keriaze brand Egeptian 

made Model 8900 size 

60*90 cm

 مشاعل  نوع كريازي 5طباخ غازي  

8900 سم  موديل 90*60مرصي بابعاد 
No 1

24

Electrical mixer 4500 watt  

type NEW SILVER CREST 

brand Model:SC-1589 

ي 
 واط نوع نيو سلفر 4500خالط كهربان 

SC-1589كريست 
No 1

25

Horizantal freezer size 16 

feet type Media brand 

Model:HS-506C

 قدم نوع ميديا 16مجمدة افقية حجم 

HS-506C:موديل  No 1

26

Electric oven, 80 liters 

capacity, 2400 watts, type 

Newal

ي سعة 
 واط نوع 2400 ليى 80فرن كهربان 

نيوال No 1

27

Meat Grinder 3300 watt  

type Foma brand Model:FU-

1992 

مة لحم نوع فوما   واط موديل 3300مير

FU-1992 No 1

28

Aluminium counter 1 stage 

size 1.*1 m, 2 doors China 

made

م 1*1كاونيى الومنيوم طابق واحد قياس 

ي المنشا
صيت  No 1

29
Drill hammer LT36 mm 

1800 Watt ingco 

 واط نوع 1800ملم LT36دريل همر 

INGCO
No 1

30
Grinding machine 125 mm 

1200 watt ingco

INGCO واط  1200 ملم 125كوشة 
No 1

31
 Charchable Drill hammer 

22 mm 20 volt ingco

ملم نوع 22 فولت 20دريل همر شحن 

INGCO
No 1

32

Charchable industrial  drill 

machine 20 volt 13mm 

ingco

ملم 13 فولت 20دريل شحن صناعي 

INGCOحديد نوع   No 1
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33

Charchable Electrical drill 

20 volt 13 mm ingco 

Model:P20S

ي 
 20 ملم 13دريل شحن لقمة كهربان 

P20S: موديل ingco:فولت نوع Set 1

34

Grinding machine 125 mm 

3000 watt Double stone for 

drilling walls ingco

 واط دبل حجر 3000 ملم 125كوشة 

INGCOلحفر الجدران نوع  
No 1

35

Ohmmeter super 750, AA 

LR6 1.5v with test wire ingco

ي سوبر 
 AA LR6  نوع 750اومييى كهربان 

1.5v  مع واير فحس INGCO No 1

36
Clamp Meter 1000 Amp 

600V ingco

فولت نوع  600 امبير 1000كالمبمييى 

INGCO
No 1

37

Electronic Welding Machine 

double card 160 Amper  

ingco

ونية دبل كارت   160ماكنة لحام الكيى

INGCOامبير نوع   No 1

38

Air blower 800 watt 6 

speeds Blowing rate 4.5 m3  

 ingco

 شع معدل 6 واط 800منفاخ هواء 

INGCO نوع  3م4.5النفخ  No 1

39

Charchable industrial  

grinding machine 20 volt 4 

Amper  ingco

 امبير صناعي 4 فولت 20كوشة شحن

INGCOنوع   No 1

40

Washing hose 2000 watt 

150 bar flow rate 6 ltr /min 

ingco

ة  بار 150 واط2000فارة غسيل كبير

بالدقيقة نوع  6معدل النفخ  INGCOليى No 1

41
Heat gun 2000 watt with 

accesorios  ingco

INGCO واط نوع  2000هييى حراري 
No 1

42

Plastic tube welding 

machine 1500 watt with 

accesorios ingco PPR 

model

ي لقمة
 واط  1500كاوية بواري كهربان 

pprنوع هنجيكو موديل 
No 1

43
Soldering gun 175 watt  

ingco Model:PPR

 واط  نوع  175مسدس كاوية سوللدر 

INGCO
No 1

44
Spanner set 12 pcs 6 - 

24mm INGCO

 ملم 24 - 6 قطعة 12طقم سباين 

INGCOانجكو نوع  
No 1

45

Aluminium Ladder 8 steps 

type: Hlad08081 ingco

Hlad 08081 بايةنوع 8درج المنيوم
No 1

46
Tools bag consist of 186 

pcs ingco

 قطعة نوع  186(جنطة)سيت عدد

INGCO
No 1

47
Spanner 6 pcs size (8-19)  

ingco

 19-8 قطعة قياس 6سيت صبانة راجز

ملم نوع  انيكو
No 1

48
Welding torch type: Casbar يدة لحام اوكسجير  نوع كاسبار

No 1

49
Manifold wk6881lc ي اصىلي 

ون  كيج ومقياس اوكسجير  الكيى

wk6881lcاحادي 
No 2

50
Valves screws opener ingco INGCOطخم لفتح الولفات نوع  

No 1

51
Small Oil pump Donger 

QD120 

QD120بمب دهن صغير نوع دونكر 
No 1

52 Red toptul set SuCaal SuCaalطخم فلير احمر اصىلي نوع No 1

53
Push and Pull vacum type 

:LENG BAO WANG

 LENG BAOفاكيوم دفع وسحب نوع 

WANG
No 1

54
Oxygen bottle size 1 m  م ميى1قنينة اوكسجير  كبير حجم 

No 2

55
Leather Barber chair 

Sherooki brand 

وكي دبل نفخ كرسي حالقة جلد نوع شير
No 4
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56

Cord/Corless hair clipper 

with wire WAHL  (PATENT 

9144911/9038276) USA 

made

 مع واير WAHLماكينة حالقة نوع 

 PATENT)الشحن  درجة ممتازة 

األمريكية   (9144911/9038276

المنشا

No 4

57

Barber table and mirror 

(2.5H*1W)m BARBER 

SHOP brand, cupbord 

0.5W*2L m

عر م 1*ط2.5مير  حالقة مع جرارات 

* ط 0.5دوالب , BARBER SHOPنوع 

ا م2
No 2

58

Wall air conditioner size 2 

ton   GENERAL PLUS 

Model:SH-24000  Chinesse  

 made

ال بلص 2سبلت جداري   طن نوع حي 

ي المنشا اية SH24000:موديل 
   صيت 

ي االداء والمواصفات
 
ماركة مكافئة لها ف

Set 4

59
Internal movable air cooler  

size 4500 Yasan 

دة هواء داخلية متحركة حجم   4500مي 

Yasanنوع 
No 1

60

Electric hair trimmer 0mm 

Baldheaded professional 

Strong with Charging wire

ماكينة حالقة  صفر 

 مع واير PROFESSIONAL Strongنوع

الشحن  درجة ممتازة
No 2

61
Hair dryer 7000 watt 

ELEMENT ORIGINAL X8

 ORIGINALشسوار شعر نوع 

ELEMENT X8  7000 Watt
No 5

62

Basin 60cm with movable  

mixer tap Chinese or Irani 

made

ي 60حوض 
سم مع خالط متحرك صيت 

ي الصنع
او ايران  No 1

63

Hairclipperforthefacewith

wire GEPDCK Model 9  

Russian  made

ماكنة خالقة للوجنات نوع 

9 موديل GEPDCKروسي No 3

64
Steel movable Makeup 

trolly, 5 drawer

 أدراج5عربة مكياج متحركة من الفوالذ ، 
No 1

65

Russian or Italian sessors 

KIEPE PROFESSIONAL 

Code:2118-6Forbici

  KIEPEمقص نوع روسي او إيطالي 

PROFESSIONALCode:2118-

6Forbici
No 2

66

Horizantal freezer size 18 

feet type: EGUR brand 

Model:CF-C450 

 قدم نوع ايكور 18مجمدة افقية حجم 

CF-C450موديل  No 2

67

Display refrigerator 20 feet 

EGUR brand Model:D372 

SC M4C

: عارضة  قدم  نوع ایكور موديل20ثالجة 

D372 SC M4C No 1

68

Electrical generator 

gasoline )12 Amper or 2.7 

kw POWER GEN Model 

PL3000-0

ي 
ين)مولد كهربان   امبير نوع 12طاقة  (بي  

 اPL3000-0باورموديل 
No 1

69
Electrical Heater 2500 watt 

newal brand

 واط  نوع نيوال2500مدفاة كهربائية 
No 2

70

Wall air condintioner size 

2.5 ton  Delox cool brand 

torbo, filter  Chinesse  made

 Delox  طن نوع 2.5سبلت جداري 

coolتوربو فليى بالزما  
No 1

71

Horizantal freezer size 14  

feet  cool ASR-350L Delox 

cool brand

 Delox قدم نوع 14مجمدة افقية حجم 

coolموديل ASR-350ليى No 1

72

Cooker table type 2 eyes 

Turkish made 

model:Mikaail co

  تركي المنشا نوع 2طباخ  منضدي  
 عير 

Mi kaail co No 1
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73

Computer Huawei brand 

CPU cori3, RAM 8G, 

Geranation10, Monitor 15 

inch, Hard: 256SSD, 

Internal Graphic card and 

window 10, With Laptop 

bag original 

، CPU cori3 نوع Huaweiكومبيوتر

RAM 8G انج  هارد 15، شاشة 

256SSDجيل , ، كارت شاشة الداخلية

مع حقيبة الب توب ,  10، ويندوس 10

أصلية

No 1

74

Hing Barber table (88*105 

cm) type MDF and Mirror 

Clear brown(Saji)  with 2 

drawers and 2 shelves  

 سم 105*88مير  حالقة  تعليق بابعاد  

ي فاتح مع MDFنوع   ومرآة لون صاح 

2  ورفوف  عدد 2جرارات عدد 
No 2

75

Wall air conditioner size 2 

ton   DELOX COOL  

Chinese  made

 DELOX طن نوع 2سبلت جداري 

COOLي المنشا
No  صيت  1

76

Make-up and hair cutting 

tools trolly with steel base 

and 4 plastic drawer mark: 

Fashion

عربة مكياج وادوات حالقة لون اسود 

 قواطع بالستك  ماركة 4قاعدة ستيل مع 

Fashion
No 2

77
Hair wash basin black color  مغسلة حالقة  بالستك مع كرسي

ملتصق بها  لون اسود
No 1

78

MDF Shelves stand 70*150 

cm clear brown color 4 

floors Turkish made.

ي ستاند بابعاد   سم 150*70رف خشت 

ي فاتح  No تركيMDF طابق نوع 4لون صاح  1

79

Water cooler with Stainless 

steel tank type Gosonic 

China made 

براد ماء ذو خزان ستينلس ستيل نوع 

ي المنشا
جوسونيك صيت  No 1

80

Electrical generator 

Gasoline )12 Amper, 2.2kw 

PEAK power, 2.2 Rateo 

power, with switch and tyre 

ASITRA  Model 8800 EW

ين ي بي  
 2.2kw أمبير ، 12 (مولد كهربان 

 طاقة معدل ، مع 2.2طاقة الذروة ، 

 موديل ASITRAمفتاح إطار العجلة 

8800 EW
No 3

81

SMART Television, 

dainamic color  32 inch  LG 

Model:32LM63

 بوصة نوع 32تلفزيون  بالزما ملون  ذكي 

LG SMART No 1

82

Gas shawarma grill 5 flares 

type MIKAAIL with its 

accessories(steel bars and 

big dish)

عيون كامل 5شواية كص غازية منضدية  

مع شيش وصينية تركي المنشا نوع 

MIKAAIL
No 1

83

Gas humberger grilling 

table cooker with dimension 

50*50 cm Turkish made 

MIKAAIL

كر غازية منضدية   بابعاد  شواية همي 

MIKAAIL سم تركي المنشا نوع 50*50
No 1

84

Plastic  Table(90*90 cm) 

Nasser brand  Plastic Iraqi 

made

 سم 90*90مير  طعام بالستك  قياس 

ي المنشا
ى
نوع نارص بالستك عراف No 2

85

Plastic  chair type Shefa 

chair Daim plastic ,code 

no:106   Iraqi made

 106:كرسي بالستك نوع شيفا رقم الكود 

ي المنشا
ى
عراف No 10

86

Gas cooker 1 flares with 

humberger  size50*50 cm 

with 3 dishs  hand made 

iraqi made 

كر   طباخ غازي منضدي  مشعل مع همي 

 مواعير  تجاري 3 سم   مع 50*50بابعاد 

ي المنشا
ى
عراف

No 1
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87

Vertical refrigrator (Soft 

drink container) newal 

brand, size 20 feet model 

:BLT-380 

وبات غازية   (ثالجة عمودية)عارضة مشر

-BTL: قدم موديل 20حجم , نوع نيوال

380
No 1

88

Food appetizers glass 

container (counter  

50*200cm, glass 

30*30*150cm)

كاونيى )عارضة مقبالت الومنيوم 

سم 150*30*30 سم مع جام 200*50

)
No 1

89

Spinning charcoalr with a 

steel base size 120 cm 

tradional iraqi made

 سم 120منقلة فحم مع قاعدة قياس 

ي المنشا
ى
عمل تجاري عراف No 1

90
Sewing Industrial  machine 

F4 -JAKC brand

F4- JAKCماكينة خياطةصناعي نوع 
No 1

91
Wall air conditioner size 2 

ton  Media star  brand

Media star طن نوع 2سبلت جداري 
No 1

92

Electrical generator 

(Gasoline )12 Amper, 

2.7kw, Switch Tigsuper  

Model 3700 SE

ي 
ين)مولد كهربان   كيلو 2.7 امبير ، 12 (بي  

 3700موديل , سوي    ج, Tigsuperوات 

SE
No 1

93

Sewing machine 24 style 

Brother brand

Brotherنقشة   نوع 24ماكينة خياطة 
No 1

94

Iron table folded by 

alucobond with size 1- 

(120H*300L*80Wcm)

2- (120H*200L*80Wcm)

fram iron should be 1 inch 

2mm and the over table 

plate is 0.7mm

- 1طاولة حديد مغلف بالكووبوند مقاس 

(عر سم80* ط300* ا 120)

(عرسم80* ط 200* أ 120)- 2

 ملم 2 انج 1يجب أن تكون مكواة اإلطار 

 ملم0.7وأن تكون اللوحة العلوية 

No 1

95

Display Vertical refrigrator 

16 foot (Pickles container) 

UGER brand model USS 

440DTKL, turkey made

حاوية ) قدم 16عرض ثالجة عمودية

 USS موديل UGERماركة  (مخلالت

440DTKLصناعة تركية ، No 1

96
Electrical and digital 

balance 20 kg

ي رقمي 
ون  ان الكيى  كغم20مير 

No 1

97

Wall air conditionor size 2 

ton type TOSOT Model:  

Chinesse  made

 طن نوع توسوت موديل 2سبلت جداري 

:SH24000ي المنشا
No   صيت  1

98

Stainless steel food 

container size (20*30*60)cm

سفنديشات الومنيوم لحفظ المواد 

سم(20*30*60بابعاد )المخلالت No 25

99
Sewing machine -birhter-

baby lock BL2-208

ي لوك صينية  بيت  ماكينة خياطة نوع بارتير

BL2-208المنشا 
No 1

100

Sewing machine -birhter-

mammy lock brand  ML702

ماكينة اوفر نوع ميمي لوك صينية المنشا 

ML702 No 1

101
Sewing machine brother 12 

style  china made

ة نوع برادر   نقشة  12ماكينة خياطة كبير

صينية المنشا
No 1

102

Sewing machine and 

overlock - F4 Jack brand, 

Normal Quality China made

 JAKC  F4اوفر نوع +ماكينة خياطة  

اعطيدي المنشا صينية
No 1
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103

Sewing overlock machine -

JUKI brand 4 line  China 

made

ة  اوفر نوع  ارب  ع +ماكينة خياطة كبير

 صينية المنشاJUKIفتيلة 
No 1

104

Electrical generator 

(Gasoline)12 Amper, 4000 

Watts Duro StarModel 

:DS4000S

ي 
ين)مولد كهربان   امبير 12طاقة  (بي  

اموديل Duro Star وات نوع 4000

DS4000Sملف نحاسي 
No 1

105
Office chair with sides 

supports, China made

كرسي مكتب ذو مساند جانبية متحرك
No 1

106
Office table 60*125 cm with 

3 drawers 

 جرارات3 سم  ذو 125*60مير  بابعاد 
No 1

107

Wooden cabinet MDF 

80*150cm white contain 

shelves

ي    (رفوف وابواب)دوالب خشت 

No سم150*80 بابعاد MDFابيض 2

108

SILTER SM/PSA2150A 

ironing table with stem 

boiler 5l with its stand

مكوى بخاري كبير مع الطاولة  موديل 

SM/PSA2150A No 1

109
Stand Mirror 50*150 cm 

brown frame

 سم مثبتة عىل 150*50مرايا بابعاد 

ي
ستاند إطار بت 

No 1

110
Meat Grinder size 32, 

Turkey made

مة لحم  حجم  No تركي32مير 1

111

Gas grill Chicken 6 flares 

with its accessories(steel 

bars and big dish) Iraqi 

made

 عيون 6شوايةدجاج  غازية عمودية   

ي المنشا
ى
كامل مع شيش وصينية عراف

No 1

112

Horizantal freezer size 16 

feet  Royal Rahmani brand 

 قدم نوع رویال 16مجمدة افقية حجم 

ي
رحمان  No 1

113

Gas Shawrma grill 4 flares 

with its accessories(steel 

bars and big dish) Iraqi 

made

 عيون كامل 4شواية كص غازية منضدية  

ي المنشا
ى
مع شيش وصينية عراف

No 1

114

Display Vertical refrigrator 

(Soft drink container) Size 

16 Feet  SINCE brand

وبات غازية  ثالجة )عارضة مشر

SINCE قدم نوع 16حجم (عمودية
No 1

115

Electric generator 

(gasoline) 12 amps, 2.5kw 

Tigar brand model 

TG3700s copper coil

ي 
ين)مولد كهربان   2.5- امبير 12طاقة  (بي  

 TG3700sكيلو واط نوع تايغر  موديل 

ملف نحاسي
No 2

116
Air blower 2.5 Amper  امبير2.5ماطور هواء بالور No 2

117
Kebab Steel bars شيش كباب نوع ستيل No 50

118
LPG gas bottel Iraqi size 

16.1 Kg

ي حجم 
ى
 كغم16.1قنينة غاز عراف

No 2

119

Horizantal freezer size 16 

freezing capacity 15kg/h 

KELON brand 

 قدم نوع کیلون 16مجمدة افقية حجم 

ساعة/  كجم 15سعة التجميد  No 1

120

Display refrigerator 

(Refrigerator)  (EGUR) 

brand size (18) cubic feet.

وبات   (EGUR)نوع  (براد)ثالجة مشر

.قدم مكعب (18)حجم  No 2

121

Wall split size 2 ton type  

GENERAL Gold Chinesse  

made

ال گولد 2سبلت جداري   طن نوع جي 

ي
منشا صيت  No 1
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122
Air cooler size 7000 m3/hr 

Enfinity brand 

دة هوائية حجم  ساعة /3 م7000مي 

ي
ي يابان 

نوع انفنيتى
No 1

123
Balance 20 kg type 

CAMARY

ان   CAMARY كغم نوع 20مير 
No 1

124

Sewing machine and 

Overlock- 4 line JAKY - 

brother brand

ة   فتيلة نوع 4اوفر +ماكينة خياطة كبير

JAKY - brother
No 1

125
Air cinditioner size 2 ton LG 

brand

LG طن نوع 2سبلت جداري 
No 1

126
Overlock machine 2 line 

indian made

 بكرات منشأ هندي2ماكينة اوفر 
No 1

127

Sewing machine -Jack 

brand f4 Orginal

 اصىليJack  f4ماكينة خياطة نوع 
No 1

128
Overlocking machine 2 line 

GEMSY brand

GEMSY فتيلة 2ماكينة اوفر   
No 1

129
Steam iron SINGER brand 

SGB-1730-CRPU

-SINGER   SGB-1730مكوى كبير نوع 

CRPU
No 1

130
Air cinditioner CRAFFT 

brand size 2 ton 

 طن كرافت2سبلت جداري 
No 1

131

Tailoring table 

100W*150L*80H cm

The top should be MDF 

18mm and the fram  angle 

2*2 1.5mm, table legs 

should be 2*2cm 1.4mm 

thickness with 4 table wheel 

stopper 3"

ا سم80*ط150*ع100طاولة للخياطة  

 MDFيجب أن يكون الجزء العلوي من 

 1.5 سم 2 * 2وزاوية اإلطار ,  ملم18

 * 2ملم ، يجب أن تكون أرجل الطاولة 

 سدادة عجلة 4مع "  ملم 1.5 سم 2

 "3للطاولة 

No 1

132
Wating chair 3 person 

Leather seats and back

 اشخاص المقاعد والظهر 3كرسي انتظار 

جلد
No 2

133

Electric generator 

(gasoline) 12 amps, Rated 

output 2.7kw Tigsuper brad 

model Tigsuper 3700s 

ي 
ين)مولد كهربان   أمبير ، الخرج 12 (بي  

 براد موديل 2.7kw Tigsuperالمقدر 

Tigsuper 3700s No 1

134

Hair clipper with charging 

wire WAHL brand  

(DETAILER) Hungarian 

made

 DETAILER-ماكينة حالقة تحديد نوع 

WAHL مع واير الشحن  درجة ممتازة 

هنغارية المنشا
No 2

135
Smart TV 42" Sonic brand انج نوع سونيك" 42تلفزيون سمارت  No 1

136

Manual LCD Seperator 

NASAN brand, Model NA-

SP1

size:

360*210*160 

mm/370*220*170mm

 NASAN اليدوي ماركة LCDفاصل 

NA-SP1موديل 

:بحجم

 220 * 370/  ملم 160 * 210 * 360

 ملم170* 

No 1

137
automatic orginal 

multimeter DT-17N

ي نوع 
ون  ي مييى الكيى

D29305Aمولتى
No 1

138

Power supply type: BAXUN 

Model:YX-150 DC Power 

Supply

 BAXUN:   باور سبالي مجهز قدرة نوع

Model:YX-150 DC No 1

139

Electronic microscope with 

camera Model: YX 430 

ا   (مايكروسكوب)مجهر  ي كامير
ون  الكيى

YX 430 No 1
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140
Soldering iron quick brand 

model:ESO SAFE

 quickكاوية حرارية نوع كويك 

model:861DW
No 1

141

Hot Air gun and Soldering, 

BAXUN brand model: 702

مسدس هواء ساخن ولحام ، موديل 

BAXUN 702ماركة  No 1

142

LENOVO all in one 

Model: Ideacentre AIO 520

Generation: 8

CPU: Core i7

Ram: 8G

Hard: 1T

Screen: 24" Touch

VGA: 2G external

LENOVO ي واحد
 
الكل ف

Ideacentre AIO 520 :موديل

8: جيل

Core i7 :وحدة المعالجة المركزية

 جيجا8: الرام

 ت1: رام

 بوصة تعمل باللمس24: الشاشة

VGA: 2G ي خارح 

No 1

143
hair clipper machine Model 

km 5021 KEMEI

  KEMEIماكنة تحديد الوجه نوع مودیل 

km 5021
No 2

144
Hair drayer stand red color ينكي لون احمر ي سير

قاعدة شسوار ارىص 
No 1

145
Face Oil suction and 

cleaner machine KEMEI

kemeiجهاز شفط الدهن الوجه ماركة 
No 1

146
Hair Clipper Supreme brand Supermeماكنة حالقة الشعر ماركة 

No 2

147

Braber table and mirror with 

size of (2H*2Wm) with 

cupbord, white color

 م 2عرض )دوالب + مير  حالقة مراية

لون ابيض ( م 2ونص ارتفاع  No 1

148
White cupboard washbasin 

(90*180)cm

ي لون ابيض    (180*90)مغسلة دوالن 

سم
No 1

149

Printing and designing 

Signboard Flex: size should 

be: (1*4m only Flex) or 

1*2m  with the frame of 3/4 

inch, 1.8mm thickness, the 

Flex film should be the best 

type with 3 years guarantee 

of not changing color 

: طباعة وتصميم لوحة اإلعالنات فليكس

 م فقط 4 * 1): يجب أن يكون الحجم

 انج ، 3/4 م بإطار 2 * 1أو  (فليكس

 ملم ، يجب أن يكون فيلم 1.8سمك 

 سنوات 3فليكس هو أفضل نوع بضمان 

من عدم تغيير اللون

No 20

Total cost for all التكلفة اإلجمالية للجميع

Duration for providing and distribution of all materials in calender days (This 

duration will count from the date of signing the contract up to end of distribution of 

the last package of materials)

سيتم احتساب هذه المدة من تاريخ توقيع العقد حتى نهاية توزيع الحزمة)مدة توفير وتوزيع جميع المواد في أيام التقويم   

(األخيرة من المواد
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