
Line 

no.
Item Description Qty

Unit of 

Measure

 Unit Price 

in USD 
Total Price in USD

1

Bin, 

Waste/Garbage, 

Plastic, Large, with 

Wheels, 600 L

سلة مهمالت نفايات بالستيك 

 لير660كبير بعجالت 
6 PCE

2

Bin, 

Waste/Garbage, 

Medium, 120 L - 

black - Plastic with 

two wheels

سلة مهمالت نفايات بالستيك 

 لير120كبير بعجالت 
32 PCE

3
Bag, Disposable, 

Plastic, Large, 120 L
120 لير120اكياس نفايات بالستيكية حجم  Role

4

Bin, 

Waste/Garbage, 

Medium, 40 L

سلة مهمالت نفايات بالستيك 

 لير40كبير بعجالت 
124 PCE

Project name : Distribution of Environmental cleaning kits for 5 schools in 

Failaq Neighborhood in Kirkuk Gov.

:- مالحظات 

ي كركوك 
ز

فيلق ف ي منطقة ال
ز

اه ف مذكورة ادن مدارس ال مواد اىل ال ع ال وزي     قل وت ز ون مجهزة تجهير ة ال ك علىى الشر

مشمولة  مدارس ال وي - محوي  )اسماء ال عليم - قامشلو -  شهيد عبدهللا - شيز (ال

مادة  منشا وحسب ال ي وتحديد النوع وال
ميدانز ج ال مواد من قبل موظف ري     ز ال موافقة عىل تجهير يتم ال

مرفق رقم  ي ال
ز

ي للمادة ف
 1الصور ال تدل عىل الحجم الحقيقر

ي 
ميانز ج ال ع وحسب توجيهات موظف ري     قاض الناتجة عن عملية التوزي     مقاول رفع ورمي جميع االن عىل ال

وع  ي محافظة كركوك5توزيــــع مستلزمات النظافة البيئية لـ - اسم المشر
 
ي منطقة الفيلق ف

 
 مدارس ف

Remarks



5
Bag, Disposable, 

Plastic, Large, 40 L
110 لير40اكياس نفايات بالستيكية حجم  Role

6
Rubber gloves for 

cleaning
قفازات مطاطية ضد الماء 20 Box

7
Soft broom with 

handle and dustpan
مكنسة ناعمة بمقبض ومجرفة 20 PCE

8
Bucket, Mop, 10L, 

Plastic

فرشاة تنظيف االرضيات مع 

 لير10حاوية ماءحجم 
16 PCE

9
Bucket, Plastic, 14L, 

with Handle and lid

 لير14سطل بالستك حجم 

 مع حامل حديدي
36 PCE

10 Mop, Floor

ممسحة ارضية مزدوجة الية 

ة المياه مقاس االسفنج   27ازال

سم

100 PCE

11 Toilet Jug/Lota* 84 لير2ابريق ماء حجم  PCE

12
Cleaning brush for 

toilet

صحيات مع  فرشاة تنظيف اال

قاعدة بالستيكية
84 PCE

13 Cleaning Sponge

إسفنجة تنظيف ألياف السليلوز 

 مم 50 × 100 × 150المقواة ، 

، جهاز تنظيف وإسفنج ، عبوة 

ىل   4مغلفة باالنكماش تحتوي ع

وحدات ، مقاومة للتمزق

20 Box

14 Soap

صابون غير معطر ، مضاد 

ة العادية . للحساسية ، للبشر

يط ملفوف ، حجمه يعتمد  شر

ىل توافر السوق ، ويفضل   125ع

 جم250جم أو 

300 PCE



15 Boot - rubber جزمة مطاطية مختلف االحجام 20

16
Disinfectant - floor 

cleaner - 2 Lt

صابون سائل لتنظيف االرضيات 

 لير2حجم 
150 Bottle

17

Jerrycan 20 lt.Made 

of polistyer coated 

with polyethylene 

or equivelant

 لير 20  -(جلكان) خزان ماء 

مطىلي  مصنوع من نسيج بوليسير

ز او مايكافئه بمادة البوىلي اثيلير

20 PCE

18
Nylon stickers for 

visibility size A4

ملصقات نايلون لالعالن قيا س 

A4
305 PCE

Estimated duration 

Total cost (USD):


