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 إعادة التأهيل والتعليم وصحة المجتمع "ريج"منظمة 

Rehabilitation, Education and Community Health “REACH” Organization 

 

Ref. No: REACH-SUP-ITB-2022-030                                                            Issue Date: 14/11/2022 

 

 Invitation to Bidدعوة لتقديم عطاءات 

 

Supply and Delivery of operation and maintenance items of WASH facilities for IDPs camps 

 توريد وتسليم عناصر التشغيل والصيانة لمرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لمخيمات النازحين

Mercy WASH Project in 2022 

Locations: Debaga Baharka and Harsham camps : رشمو ه و بحركه مخیم دیبكه المواقع 

Notes and General Terms with Guidelines مالحظات وشروط عامة مع إرشادات 

1. The contractor must strictly adhere to the REACH 

supply requests, in terms of date/time of supply, 

quantities and destinations. 

. جب على المقاول االلتزام الصارم بطلبات التورید 1

، من حیث تاریخ / وقت التورید  REACHالخاصة بـ 

 والكمیات والوجهات.

2. The contractor shall provide sample of all the items for 

review and approval before implementation of the 

project. 

دیم عینة من جمیع البنود . یجب على المقاول تق2

 لمراجعتها والموافقة علیها قبل تنفیذ المشروع.

3. The contractor shall deliver the requested batch of 

equipment within 5 calendar days from the date of 

request by the project staff. 

 . یجب على المقاول تسلیم الدفعة المطلوبة من المعدات3

أیام تقویمیة من تاریخ الطلب من قبل  ٥في غضون 

 موظفي المشروع. 

4. The price of items shall include transportation of the 

items to their designated location as mentioned on the 

attached distribution plan including loading, offloading 

of all the items. 

ب أن یشمل السعر  نقل األصناف إلى األماكن . یج4

المخصصة لها كما هو مذكور في خطة التوزیع المرفقة 

 بما في ذلك تحمیل وتفریغ جمیع الفقرات و المواد .

5. All the supplied items shall be of the same quality and 

make of the supplied samples, REACH has the right to 

reject any item or batch of items that does not match the 

supplied samples. 

. یجب أن تكون جمیع العناصر الموردة من نفس 5

الجودة وأن تكون من العینات المقدمة ، ویحق لـ 

REACH  رفض أي عنصر أو مجموعة من العناصر

 التي ال تتطابق مع العینات المقدمة.

6. Payment shall be done via (Wire/Bank transfer) to 

company’s bank account in RT bank and all banking fees 

will be on REACH. 

. سیتم الدفع عن طریق )تحویل بنكي( إلى الحساب 6

وستكون جمیع الرسوم  RTالمصرفي للشركة في بنك 

 .REACHالمصرفیة على منظمة 

 

 General Conditions Submitting for Bid                                                              العطاء الشروط العامة لتقديم               

      

سعر الوحدة یشمل كافة تكالیف العمل مع نقل مواد و المعدات . ١

 .الى موقع و فیها و تكالیف األداریة و تكالیف اعالن

 

 

 

ن یوفرون نماذج مواد و . یجب على الشركات والمقاولین ا٢

 المعداد حسب طلب من لجنة استالم.

 

 

 . أن یكون سعر الوحدة بالدینار العراقي٣

1. Unit price including all working costs with 

transportation of materials and equipment to site 

and in the site, administration costs and 

advertisement fee. 

 

2.  Companies and contractors shall provide 

materials and tools sample as per request from 

receiving committee. 

 

3. Unit price shall be in Iraqi Dinars. 
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. یجب على مقدم العطاء اإلفصاح عن أي عالقة لها مع أحد ٤

موظفي ریج ، وإال فإن أي اكتشاف للعالقات قد یتسبب في 

 رفض العطاءات.

 

 

 

لة مصرفیة في . سیتم دفع تكالیف مشروع عن طریق  حوا٥

یوما من تاریخ تسلیم الفواتیر وتقریر استالم  33غضون 

 المیداني.

 

. منظمتنا غیر مسؤل عن أي تكالیف مصرفیة أو عن طریق ٦

 رسائل أو بطاقة الهاتف المحمول.

 

یجب على المقاول الفائز بالمناقصة عند توقیع العقد ان یودع . ٧

سیتم ارجاعه ، العقدنقدا من المجموع الكلي من مبلغ  %٥نسبة 

 للمقاول بعد انتهاء مدة صیانة.

 

 

في حال عدم االلتزام في موعد تنفیذ المشروع بدون مبرر .  ٨

خارج شروط المناقصة ،سیتكلف المورد بدفع غرامة مالیة 

 .دینار عراقي لكل یوم تاخیر ٠٥١١١١قدرها 

 

 

 

 .  سیتم رفض عطاءات اذا ما لم یتم توقیعها و ختما. ٩

 

 

. تحتسب فترة اجراء الفحوصات المختبریة على المواد ٠٠

 .الداخلة في العمل من ضمن مدة العقد )المقاولة(

 

. سیتم اختیار و تحقق نماذج مواد و المعدات من قبل لجنة ١١

مخصصة.و سیتم رفض المواد و معدات في حال نقص أو عدم 

تطابق مع مواصفات في جدول الكمیات او سیتم اختیار نوع 

 مواد من قبل لجنة مخصصة.ال

 

 

 

 .منظمتنا غیر مسؤل عن أى تقلبات فى سعر دوالر أمریكي. ٢١

 

 

 

منظمتنا لیس مسؤال لتسهیالت نقل مواد و معدات "موافقة  . ١١

 .کرکوكسیطرات" في داخل و خارج محافظة 

 

 

 الشركة خصةر  ،الشركة تسجيل ثيقةو  بتقدیم المقاول  عن یجب. ٢١

 

4. Bidder shall disclose any relationship that have 

with one of the REACH staff, otherwise any 

discovery of relationships may cause in 

dismissing the bids.  

 

 

5.  The payment will be release within 30 days 

from the day of submitting invoices and receipt 

of satisfactory inspection report through Bank 

transferring. 

 

6. Our organization is not responsible for any Bank 

costs, or message costs and mobile card costs. 

 

7.  The contractor amid contact signing shall 

deposit 5% in cash of the contract total amount 

as guarantee amount and will be returned after 

completion of conservative period. 

 

8.  In case of any delay in the provision of 

materials and tools without logical excuses and 

out of Bid terms and conditions, the supplier will 

be punished by a penalty of 150,000 IQD for 

each Day. 

 

9. All bid documents shall be signed and stamped, 

unless the bid will be dismissed. 

 

10. The laboratory test periods shall be counted 

within the implementation of duration. 

 

11. The tools and materials will be checked and 

selected by a dedicated committee. and the 

materials and tools will be rejected if there is 

deficiency or none-compliance with 

specifications and the type of materials will be 

select by a committee. 

 

12. Our organization shall not be held responsible 

for any fluctuation in US$. 

 

13. Our organization is not responsible for any 

Transportation permission ‘Checkpoint 

permission letters’ whether inside or outside 

Kirkuk Governorate. 

 

14. The contractor shall provide company 

registration document, company’s renewed license 

for 2022, a sample of the vendor's official letter 

template, vendor's CV, their company structure, 
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 هيكل ،الشرکە من رسمیة الرسالـة من نموذج ،١٠١١ لعام املجددة

 الغرفة هویة و المشروع لهذە اإلداري  هیکل و للشرکة، اإلداري 

 .التجارة

the administrative structure for this project, and 

their identification card with Chamber of 

Commerce.  

 

 

 

 

Project Name: MERCY CORPS-WASH         

Location Name: Dibaga, Harhsam and Bahrka camps     

            

NO. 
Item 

discription(English) 

Item 
discription(Ar

abic) 
Picture 

Uni
t 

Qua
ntit

y 

Unit 
price IQD 

Total price IQD 

A1 

Fabric heavy duty gloves, 
rubber coated, slip 

resistant and large size. 
Good quality.  

قفازات قماشية شديدة 
التحمل ، مطلية 

بالمطاط ، مقاومة 
لالنزالق وحجم كبير 

L.جودة جيدة . 

 

  

 

PCS 480   

A2 
Teflon (PTFE thread seal 
tape 19mm*0.1mm*25m) 

تفلون )شريط  
PTFE 19  * مم

 م( 52مم *  1.0

  

PCS 150   

A3 
PPR pipe 3/4 '' (25mm),  
length 4 meter, Egyptian  

''  3/4بوري   
PPR  مم. 52, قطر
متر.  4الطول 

 مصري أو ما يعادلها

  

PCS 150   

A4 
PPR pipe 1 '' (32mm),  
length 4 meter, Egyptian  

,  PPR''  0بوري  
 4مم. الطول 35قطر 

متر. مصري أو ما 
 يعادلها

  

PCS 10   

A5 
PPR Pipe flat end Cap 3/4''. 
Egyptian or equivalent to 

PPR   3/4سداد  .''
االمصرية او ما يعادله  

  

PCS 600   
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A6 

Solvent Cement (pipe 
joining) Type A-Z Weld PVC 
Cement 700-24Medium 
Duty- Clear, Size Box= 125g 

المذيبات األسمنت 
لربط األنابيب النوع 

 A-Zبي في سي 
Weld PVC  

011-54  
Medium Duty- 

Clear  ،Size 
Box = 125g  

  

box 40   

A7 

Red safety waterproof 
household rubber working 
gloves, latex 40 gr, large 
Size 

طية قفازات مطا
منزلية مقاومة للماء 

باللون األحمر ، 
جرام ،  41التكس 

 Lمقاس كبير 

 

 

PCS 450   

A8 
PPR coupler fitting  
1/2inch ,Egyptian or 
equivalent 

بقياس  PPRتوصالة 
انج ، مصري أو  0/5

 ما يعادله

 

PCS 100   

A9 
PPR coupler fitting 3/4 
inch 90 degree ,Egyptian 
or equivalent 

بقياس  PPRتوصالة 
درجة ،  01انج  3/4

 مصري أو ما يعادله

 

PCS 550   

A10 
PPR coupler fitting 1/2 
inch 90 degree ,Egyptian 
or equivalent 

بقياس  PPRتوصالة 
درجة ،  01انج  0/5

 مصري أو ما يعادله

 

PCS 80   

A11 
PPR coupler fitting 3/4 
inch 45 degree ,Egyptian 
or equivalent 

بقياس  PPRتوصالة 
درجة ،  42انج  3/4

 مصري أو ما يعادله

 

PCS 200   

A12 
PPR coupler fitting  
3/4inch ,Egyptian or 
equivalent 

بقياس  PPRتوصالة 
انج ، مصري أو  3/4

 ما يعادله

 

PCS 600   
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A13 
Metal water ball faucet 
3/4 inch. Turkish best 
quality 

حنفية كروي معدني  
انج. التركية أو  3/4

 ما يعادلها

 

PCS 120   

A14 
ppr water ball faucet 3/4 
inch. Turkish best quality 

ppr  صنبور كرة
انج .  3/4   الماء
 أفضل جودة تركية

 

PCS 120   

A15 
Metal water ball 
faucet1/2''. Turkish best 
quality 

حنفية كروي معدني 
". التركية أو ما  0/5

 يعادلها

 

PCS 70   

A16 
plastic ppr ball valve 3/4 
inch pvc one way ball 
valve. 

البالستيك طاعون 
المجترات الصغيرة 

 3/4الكرة صمام 
بوصة بولي كلوريد 

الفينيل في اتجاه واحد 
 صمام الكرة.

 

PCS 185   

A17 
Brass Iron Padlock 50mm 
with 2 Steel Key,  High 
quality, original cica 

 21قفل حديد نحاسي 
مم مع مفتاحين 

فوالذي ، جودة عالية, 
 سيكا

 

PCS 150   

A18 

Ductile Iron flange adapter 
and coupling for PE Pipe, 
diameter 3 inch (90mm), 
PN16 and GENEBRE or 
equivalent to.  

توصالة حديد الدكتايل 
 ووصالت ألنابيب

PE  بوصة  3، قطر
و  PN16مم( ،  01)

GENEBRE  أو ما
 يعادله.

 

PCS 10   



 

 

6 

 

A19 

Ductile Iron flange adapter 
and coupling for PE Pipe, 
diameter 4 inch (110mm), 
PN16 and GENEBRE or 
equivalent to.  

توصالة حديد الدكتايل 
ووصالت ألنابيب 

PE  بوصة  4، قطر
 PN16مم( ،  001)
أو  GENEBRE و

 ما يعادله.

 

PCS 20   

A20 

Clamp Saddle. Pipe Saddle 
Polypropylene (PP) Single 
BSP Outlet. 25mm to 
110mm 

قفيز اشتراك ماء  
(PP مخرج واحد )

BSP. 25  مم إلى
 مم 001

 

PCS 115   

A21 

Claw Hammer, Stanley 
brand or equivalent to,  
high Velocity, weight 
0.5kg,  

المطرقة المخلبية.،  
ماركة ستانلي أو ما 

يعادله ، السرعة 
 1.2العالية ، الوزن 

 كجم ،

 

PCS 6   

A22 

Rotary Hammer as per 
below specifications: 
Brand: Ingco or equivalent 
to. 
Voltage: 220-
240V~50/60Hz 
Input power: 800W 
No-load speed : 0-
1200rpm 
Impact rate : 0-5300bpm 
Impact energy:2.5J 
Max. drilling capacity: 
Concrete:26mm 
Steel:13mm Wood:30mm 
SDS plus chuck system 
With 3 drills and 2 chisels 
Packed by BMC 

المطرقة الدوارة حسب 
 المواصفات التالية:

أو  Ingcoالماركة: 
 ما يعادلها.

 541-551الجهد: 
 21/01فولت ~ 

 هرتز
 011مدخالت الطاقة: 

 واط
سرعة عدم التحميل: 

دورة في  1-0511
 الدقيقة

-1معدل التأثير: 
نبضة في  2311
 الدقيقة

 5.2Jطاقة التأثير: 
األعلى. قدرة الحفر: 

مم  50الخرسانة: 
مم  03الصلب: 
 مم 31الخشب: 

 SDS plusنظام 
 3ظرف مزود بـ 

 إزميل 5مثاقب و 
 BMCمعبأة من قبل 

 

PCS 2   

A23 

Hard Steel Concrete Nails 
1''  (25 mm) Pack of 200 
Pieces ,Used for concrete, 
masonry 

مسامير خرسانية 
``  0فوالذية صلبة 

مم( عبوة من  52)
قطعة ، تستخدم  511

 للخرسانة والبناء

 

Pack
et 

16   
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A24 

Hard Steel Concrete Nails 
1.5''  (25 mm) Pack of 200  
Pieces ,Used for concrete, 
masonry 

مسامير خرسانية 
``  0فوالذية صلبة 

مم( عبوة من  52)
قطعة ، تستخدم  511

 للخرسانة والبناء

 

Pack
et 

16   

A25 
Wrench, Set 8mm-32mm 
12pcs, Stanley or 
equivalent to  

 0مفتاح ربط ، طقم 
 05مم  35 -مم 

قطعة ، ستانلي أو ما 
 يعادله

 

PCS 6   

A26 
Steel Square (2*4 cm)1.5 
mm Thickness , length(6m) 

 4*  5مربع فوالذي )
مم سمك  0.2سم( 

 م( 0وطول )

 

PCS 26   

A27 
Steel Square (4*4 cm)1.5 
mm Thickness , length(6m) 

 4*  4مربع فوالذي )
مم سمك  0.2سم( 

 م( 0وطول )

 

PCS 30   

A28 
Steel Square (4*6 cm)1.5 
mm Thickness , length(6m) 

 4* 0مربع فوالذي )
مم سمك  0.2سم( 

 م( 0وطول )

 

PCS 18   

A29 
Mild Steel Angles MS 
Angle, 4*4cm,  3mm , 
length(6m) 

زوايا فوالذية معتدلة 
 MS  ،4 * 4زاوية 
مم سمك  3سم ، 

 م( 0وطول )

 

PCS 22   

A30 
Mild Steel Angles MS 
Angle, 5*5cm,  3mm , 
length(6m) 

زوايا فوالذية معتدلة 
 MS  ،5 * 5زاوية 
مم سمك  3سم ، 

 م( 0وطول )

 

PCS 16   
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A31 
Steel Flat Bar , with Width 
4cm ,and 5mm Thickness,  
length(6m) 

شريط معدني مسطح ، 
سم ،  4بعرض  
مم, طول  2وسمك 

 م( 0)

 

PCS 8   

A32 
Steel Flat Bar , with Width 
5cm ,and 5mm Thickness,  
length(6m) 

شريط معدني مسطح ، 
سم ،  2بعرض  
مم, طول  2وسمك 

 م( 0)

 

PCS 4   

A33 

Hollow concrete 
block(20cm*20cm*40cm),
density(kg/m3:1250,compr
essive strength:42kg/cm2 

بلوك كونكريتي  
مجوف للبناء بابعاد 

سم *  51سم *  51)
سم( ، الكثافة  41

،  0521: 3)كجم / م 
 45قوة االنضغاط: 

 5كجم / سم 

 

PCS 550   

A34 

Stoning  Hammer(Drop 
forged),Brand INGCO or 
equivalent to  Item Weight 
10Kg Dimensions LxWxH 
10 x 20x 20 
Centimeters,Fiberglass  
Handle length 100 cm. 

مطرقة يدوية ماركة 
انجكو او مايعادله ذات 

 01وزن اليقل عن 
كغ وبابعاد 

سم  51*51*01
وعلى ان يكون  اليدة 
من مادة فايبر كالس 

وبطول اليقل عن 
 سم  011

 

PCS 3   

A35 

Iron paint 
colorType(AlShuhp paints) 
or equivalent to ,size box( 
3.5kg) white 4 boxes 
,blue2box and ,Red 2 box. 

لون دهان الحديد 
النوع )دهانات 

الشهوة( أو ما يعادله ، 
 3.2حجم الصندوق )

علب ،  4كجم( أبيض 
، بوكس  5أزرق 
علب عدد  5أحمر 

 .0إجمالي 

 

PCS 3   

A36 

Power Strip,3 Meters 
Extension Cord 4 Outlet 
Power Strip with 4 malty 
socket switches 4 Indicator 
Lights with Overheating 
Prevent Safety Protection. 
Heavy Duty 

سلك تمديدتيار  
 4أمتار ،  3كهربايي 

 4مخرج طاقة مع 
 4مفاتيح مقبس مالتي 

مصابيح مؤشرات مع 
ارتفاع درجة الحرارة 
 تمنع حماية السالمة. 

 

PCS 7   
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A37 

EXTENSION CORD REELS;  
240 V, 50 meter cord 
lengths, 
13amp(3120watts) Twin 
Socket 12″Open Drum 
Cable Reel with 3*2.5mm 
square Cable, Steel Frame 

لفات سلك التمديد 
 541الهربايي ؛ 

فولت ، أطوال سلك 
أمبير  03متًرا ،  21

واط( مقبس  3051)
انج, كابل 05مزدوج, 

طبل مفتوح مع كابل 
بع ، مم مر 5.2*3

 إطار فوالذي

 

PCS 3   

A38 

Metal grinding discs: type 
42 EN12413 metal  max. 
R.P.M 8500-  Max.80 m/s 
180*1.6*22.2(7''*1/16''*7/
8''). Original .  

أقراص صقل المعادن 
 45للكوسرة: النوع 

EN12413  معدن
 RPMكحد أقصى. 

حد أقصى  -8500
*  001م / ث  01
3.1  *55.5 (0  * ''

0/0  * ''0/0  )''
A30T 4BF ماركة .

Original DeWalt 
 أو ما يعادلها.

 

PCS 65   

A39 

Metal grinding discs: type 
42 EN12413 metal  max. 
R.P.M1.33300-  Max.80 
m/s 115*1.2*22.2 

أقراص صقل المعادن: 
 45النوع 

EN12413  معدن
كحد أقصى. 

RP1.33300-  حد
م / ث  01أقصى 
002  *0.5  *55.5 

 

PCS 65   

A40 

Disposable face mask with 
elastic ear loop, 
breathable, None-woven, 
hypoallergenic, three 
layers, blue in color and 
large size.( Each box 
contains 50 masks) 

كمامة مع حلقة أذن 
مرنة ، قابل للتنفس ، 

منسوج ،  nرقم 
،  مضاد للحساسية

ثالث طبقات ، أزرق 
اللون وحجم كبير. 

)كل صندوق يحتوي 
 قناع( 21على 

 

box 55   

A41 

Hand sanitizer refreshing 
gel, clean scent, liquid 
volume 330Ml, pumping 
bottle. Good quality 

جل معقم لليدين ، 
برائحة جيدا، حجم 

مل ،  331سائل 
زجاجة ضخ. جودة 

 جيدة

 

PCS 45   

A42 
Hand sanitizer spray 
250ml, active Ingredients, 
Alcohol 67%. Good quality  

معقم اليدين بخاخ 
مل، مكونات  521

. ٪00فعالة، كحول 
 جودة جيدة

 

PCS 120   
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A43 
Disposable gloves ,100 pcs 
per Box , blue color 

قفازات يمكن التخلص 
قطعة  011منها ، 

ن لكل صندوق ، لو
 أزرق

 

Box 24   

A44 
Hand washing soap liquid, 
Coconut  , 4L 

سائل غسيل االيدي ، 
 لتر 4جوز الهند ، 

 

Bottl
e 

120   

A45 

ALCOXY NEUTRAL 
COLOURED SILICONE 
SEALANT 380ML, 
EVERBUILD TECNIC 825. 

ملم لون  301سليكون 
طبيعي, جودة 

جيدة.لتثبيت سريع و 
 قوي.

 

PCS 75   

A46 

This silicone gun standard 
has a high ratio 
mechanism for more 
strength. For gaskets and 
adhesives in cartridges of 
up to 380ml 

يحتوي معيار مسدس 
السيليكون هذا على 

آلية عالية النسبة لمزيد 
من القوة. للحشيات 

والمواد الالصقة في 
 301الخراطيش حتى 

 مل

 

PCS 3   

A47 

Engine Gasoline grass 
trinmer, brush cutter with 
wheels and one piece 
teeth alloy cutter blade, 
Model bodon 43CC. 

ماكينة تشذيب العشب 
بالبنزين بالمحرك ، 

قاطع فرشاة مع 
عجالت وشفرة قاطعة 
من سبيكة أسنان قطعة 

واحدة ، موديل 
bodon 43CC. 

 

PCS 3   

A48 
Fibreglass Handle Shaft 
Pick Axe 2kgr, best quality 

2kgr  األلياف
 الزجاجية مقبض رمح

ل اختيار الفأس ، أفض
 جودة

 

PCS 19   
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A49 

rechargeable flashlight TD-
T18, 100Watt, high power 
long life,charging 
circularly, remote lighting, 
super bright and super 
long, polyfish blue light, 
intelligent control. 

مصباح يدوي قابل 
-TDإلعادة الشحن 

T18  ،100  ، وات
عمر طويل عالي 

الطاقة ، شحن دائري 
، إضاءة عن بعد ، 

إضاءة فائقة السطوع 
وطويلة للغاية ، ضوء 
أزرق متعدد األسماك 

 ، تحكم ذكي.

 

PCS 15   

A50 

Blue spray paint, Premium 
quality spray paint 
formulated from 100% 
pure acrylic. Highly 
durable. Fast drying, High 
gloss, Weather resistant.  

طالء بخاخ أزرق ، 
طالء بخاخ عالي 

الجودة مصنوع من 
األكريليك النقي بنسبة 

. دائم للغاية. 011٪
سريع الجفاف ، شديد 

اللمعان ، مقاوم 
 للعوامل الجوية.

 

PCS 72   

A51 

Red spray paint, Premium 
quality spray paint 
formulated from 100% 
pure acrylic. Highly 
durable. Fast drying, High 
gloss, Weather resistant.  

طالء بخاخ أحمر ، 
طالء بخاخ عالي 

الجودة مصنوع من 
األكريليك النقي بنسبة 

. دائم للغاية. 011٪
، شديد سريع الجفاف 

اللمعان ، مقاوم 
 للعوامل الجوية.

 

PCS 72   

A52 

Roller Length 25cm Plastic 
Handle Fiber Wall Art Paint 
Roller Brush,thermo fusion 
system. 

 52طول األسطوانة 
سم مقبض بالستيكي 
من األلياف لجدار فن 

الطالء فرشاة 
األسطوانة ، نظام 

 االنصهار الحراري.

 

PCS 18   

A53 

HDPE clamp compression 
coupler fitting 4" (110mm) 
, Irrigation type, PN16 and 
DN 11.Turkish Poelsan 
brand or equivalent to 

توصالة للبواري 
 PN16زراعية 

and DN 11, 
HDPE قطر ,

انج(,  4مم )001
 Poelsanماركة 

 التركية أو ما يعادلها

 

PCS 20   

A54 

HDPE ball compression 
valve 4''(110mm), 
irrigation type.PN16 and 
DN 11. Turkish Poelsan 
brand or equivalent to  

صمام كروي 
الزراعية للبواري 

 PN16زراعية 
and DN 11, 

HDPE قطر ,
انج(,  4مم )001

 Poelsanماركة 
 التركية أو ما يعادلها

 

PCS 8   
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A55 

water ball valve 
4''(110mm). Turkish 
Poelsan brand or 
equivalent to 

 4صمام كرة الماء 
(''001mm .)

العالمة التجارية 
أو  Poelsanالتركية 

 ما يعادلها

 

PCS 15   

A56 

Brass cable lugs, size 10-
25mm for electrical cables. 
Ring type.count 16 each 
size one piece. 

عروات كبل نحاسية 
مم  52-01مقاس 

للكابالت الكهربائية. 
 00نوع الخاتم عدد 
كل مقاس قطعة 

 واحدة.

 

PCS 9   

A57 
PVC Door Handle with Lock 
(WC touch),with 2 keys 

 PVCمقبض باب 
( WC touchبقفل )

 بمفتاحين

 

PCS 25   

A58 

5M Metric System 
Measurement Retractable 
Measuring Tape 
Centimeters Gauging Tools 
Ruler Tape Measure 

5M  قياس النظام
 المتري قابل للسحب

شريط قياس 
سنتيمترات أدوات 

قياس مسطرة شريط 
 قياس

 

PCS 6   

A59 

PPR pipe welding machine, 
input power 2500watt, 
temperature 0-300c, 
diameter 
20/25/32/40/50/63mm,vol
tage 220-230V,frequency 
50-60Hz, nramd ROYCE 
professional powertools-
R63002. 

آلة لحام األنابيب 
PPR  طاقة اإلدخال ،
واط ، درجة  5211

،  311c-1الحرارة 
القطر 

51/52/35/41/21/
-551مم ، الجهد  03

فولت ، التردد  531
هرتز ،  21-01

nramd ROYCE 
professional 
powertools-

R63002. 

 

PCS 3   

A60 

Anti corrosion paint  [base 
paint ] color  white, box  
size 3.5kilo  type  marjan  
or very  good  quality 

دهان مضاد للتآكل 
]دهان أساسي[ لون 

أبيض ، صندوق 
كيلو نوع  3.2بحجم 

مرجان أو نوعية جيدة 
 جدا

 

PCS 22   
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A61 

Heavy duty carrier for 
maintenance, large zipper, 
16 pockets KIESZENI, very 
good quality, brand 
YATO(YT-7433)  heavy 
dutyb nylon. 

حاملة الخدمة الشاقة 
للصيانة ، سحاب كبير 

جيوب  00، 
KIESZENI  ،

نوعية جيدة جًدا ، 
 YATOماركة 

(YT-7433)  نايلون
 شديد التحمل.

 

PCS 10   

A62 

PE laminated Nylon, water 
proof Trapaulin sheet, 
width 6m, (double Layers), 
140 gm/m square 

PE مغلفة النايلون ،
ورقة القماش المشمع 

0للماء، عرض  M ،
)طبقات مزدوجة(، 

جم / م مربع 041  

 

met
er 

30   

A63 
White Spirit Thinner,bottle  
size (2 litter) good  
quality,Vako [atlas fam] 

تنر وايت سبيريت ، 
لتر(  5ة )حجم الزجاج

نوعية جيدة ، فاكو 
 ]أطلس فام[

 

PCS 50   

A64 

Steel wire cleaning brush 
with Handle,length 30cm 
2×7 Row ,bristle Length 2'' 
,high quality 

فرشاة تنظيف سلك 
فوالذي بمقبض ، 

 0×  5سم  31طول 
صف ، طول شعيرات 

 '' ، جودة عالية 5

 

PCS 9   

  Total (IQD)      

  
Delivery  
(Days)            
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 یجب توقیع اوراق المناقصة وارجاعه الى عنوان التالي: 

 

 

 ٥٩٣فيال   -مجمع نور ستي بوابة اولى  –کرکوك :شوراو 

 ٥٢٢٠١٩١٥٩٣٠،    ٥٢٢٥٠٥٢٣٣٠٠:  ليرقم الموبا 

 

 ارسال اوراق العطاء موقعة الى البرید الكتروني:عن طریق  او

 iraq.org-supply@reach 

 

 

The bid documents shall be signed and returned to 

the addresses below: 

 

Kirkuk: Shoraw, Noor City compound, first gate, 

villa 395 

Phone number: 0770 237 5522, 0772 191 0952 

 

or submitting sealed documents to below email 

address:  

supply@reach-iraq.org 

 Last day for submitting bid documents is on ٠١/٢/٢٢١٢ الخمیسیوم الرجاع اوراق المناقصة یوم  اخر

Thursday, 10/02/2022. 

 یرجى ارسال طلب للتوضیح الى البرید الكتروني لالستفسار

iraq.org-supply@reach 

 ١٨٨١١٧٠٥٧٣٠االتصال على الرقم  او

Kindly send request for clarification to email  

supply@reach-iraq.org 

or call to phone number 07506815831  

 

                                                               :  Company or Contractor Name اسم الشركة أو المقاول

          

 : Executive Manager الشركةمدیر 

 

  Address of the company: عنوان الشرکة

 

 : Phone No رقم موبایل

 

 :Emailبرید األكترونى 

 

 : Dateتأریخ 

 

  

    Signature and Stamp:توقیع و ختم

 

 

                                                                                                                                                   :Annex :المرفق

                                                                                                                                                               
  Annex 1 – BOQ .1 الکميات جدول – ١مرفق . ١

 Annex 2 – Project Design .2 تصميم المشروع– ٠. مرفق ٠

 Annex 3 – Technical Evaluation Criteria .3 معايير التقييم الفني – ٥. مرفق ٥

 Annex 4 – Invitation to Bid .4  دعوة لتقدیم عطاءات – ٤مرفق .٤
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