
# Item Description(English) Item Description (Arabic) Item Photo
Unit 

الوحدة

الكمية 

الكلية
unit price 

Total Price

المبلغ الكلي

1
Rake with Metal head with wooden 

handle ي ي مع مقبض خشب 
خرماشة ذات رأس معدن  Pc 10

2
Shovel with Round nose and wooden 

handle ي كرك ذات أنف دائري ومقبض خشب  Pc 20

3

Visibility vest Bright colored vest 

(yellow or orange) for safety and 

visibility, medium or large size

ة ملونة زاهية  ة الرؤية ستر  (أصفر أو برتقالي)ستر

ة الحجم للسالمة والرؤية ، متوسطة أو كبتر
Pc 15

4
Safety  boots  ,common size for 

incentive worker to wear during duty

ك للعمال المحفزين  حذاء السالمة ، الحجم المشتر

عىل ارتدائها أثناء العمل
Pair 15

5
Hard broom with hard brush end size 

50 cm with wooden handle

 سم مع مقبض 50مكنسة ذو فرشاة خشنة قياس 

ي خشب 
Pc 20

6 Wheelbarrow heavy duty عربة يد نوعية جيدة Pc 9

Notes :

1- All materials are prepared according to the specifications approved by the field employee of the REACH organization and the municipality employee in Failaq  or Zab

2- The materials are prepared and distributed in the areas designated for them in Failaq and Zab, according to the directives of the field employee of the REACH 

Organization and the municipality employee in Failaq or Zab.

3- The posters shall be affixed in clear places, as directed by the field employee of the REACH organization

Integrated andInclusive Humanitarian WASH and Protection Response for Conflict -Affected Communities in Iraq

ي العراق 
ر
اع ف ر رة من النر االستجابة المتكاملة والشاملة للمياه والرصف الصحي والنظافة اإلنسانية والحماية للمجتمعات المترصر

وع  ي الحويجة بمواد : اسم المشر
ر
ي كركوك والزاب ف

ر
.أدوات إلدارة النفايات الصلبة/ دعم بلديات الفيلق ف

Supporting municipalities in Failaq in Kirkuk and Al-Zab in Hawija with  materials/ tools for solid waste management

: المالحظات 

ي الفيلق او الزاب - ١
ر
ي لمنظمة ري    ج وموظف البلدية ف

ر
ر جميع المواد وحسب المواصفات التى يوافق عليها الموظف الميدان يتم تجهن 

ي الفيلق او الزاب - 2
ر
ي لمنظمة ري    ج وموظف البلدية ف

ر
ي الفيلق والزاب وحسب توجيهات الموظف الميدان

ر
ي المناطق المخصص لها ف

ر
ر المواد وتوزيعها ف يتم تجهن 

ي لمنظمة ري    ج - 3
ر
ي اماكن واضحة وحسب توجيهات الموظف الميدان

ر
يتم لصق الملصقات ف

A- Support Failaq municipality with solid waste management materials                        دعم بلدية الفيلق بمواد الدارة النفايات الصلبة- أ



7
Gloves made of  Cloth or leather work 

gloves
Pair قفازات العمل القماشية أو الجلدية 50

8 Dust mask Packs of 100pc Box قطعة100 قناع الغبارعلبة تحتوي عىل  20

9

A 5000 kg iron garbage container with 

dimensions(1.75*1.06*2.75)m 

according to the plan, provided that 

the frame is made of an iron pipe with 

a square section of 4 cm with an iron 

pallet with a thickness of 2.3 mm for 

the walls and 3.2 mm for the floor (the 

base), with two places fixed on each 

side for the purpose of loading and 

transporting the container,the price 

includes fixing a visibility plate as the 

A4 stickers

 كغم بابعاد 5000حاوية قمامة حديدية سعة 

حسب المخطط عىل ان ( م2.75*1.06*1.75)

 سم مع 4يكون االطار من انبوب حديد مقطع مرب  ع 

 ملم 3.2 ملم للجدران و2.3بليت حديدي بسمك 

مع تثبيت مكانير  من كل جانب  (القاعدة)لالرضية

لغرض تحميل الحاوية ونقلها  شامال السعر تثبيت 

لوحة تعريفية معدنية عىل الواجهة وبنفس تصميم 

اللوحة الالصقة

NO 2

10
Garbage container Plastic size 660 ltr 

good quality, 
NO لتر نوعية جيدة660حاوية قمامة بالستيك حجم  10

11 Nylon stickers for visibility size A4 A4ملصقات نايلون للالعالن مقاس  Pc 30

# Item Description(English) Item Description (Arabic)
Unit 

الوحدة

الكمية 

الكلية
unit price 

Total Price

المبلغ الكلي

1 Rake with Metal head ي
خرماشة ذات رأس معدن  Pc 15

2
Shovel with Round nose and wooden 

handle ي كرك ذات أنف دائري ومقبض خشب  Pc 50

3

Visibility vest Bright colored vest 

(yellow or orange) for safety and 

visibility, medium or large size

ة ملونة زاهية  ة الرؤية ستر  (أصفر أو برتقالي)ستر

ة الحجم للسالمة والرؤية ، متوسطة أو كبتر
Pc 15

4
Safety  boots  ,common size for 

incentive worker to wear during duty

ك للعمال المحفزين  حذاء السالمة ، الحجم المشتر

عىل ارتدائها أثناء العمل
Pair 15

Sub total   A = 

B- Support Al-Zab municipality with solid waste management materials                        دعم بلدية الزاب بمواد الدارة النفايات الصلبة- ب



5
Hard broom with hard brush end size 

50 cm with wooden handle

 سم مع مقبض 50مكنسة ذو فرشاة خشنة قياس 

ي خشب 
Pc 20

6 Wheelbarrow heavy duty عربة يد نوعية جيدة Pc 10

7
Gloves made of  Cloth or leather work 

gloves
Pair قفازات العمل القماشية أو الجلدية 50

8 Dust mask Packs of 100pc Box قطعة100 قناع الغبارعلبة تحتوي عىل  20

10
Garbage container Plastic  if available, 

120lt. with 50 pcs
NO لتر660حاوية قمامة بالستيك حجم  18

11 Nylon stickers for visibility size A4 A4ملصقات نايلون للدعاية مقاس  Pc 50

ة التنفيذ التخمينية  A&Bفنى

Sub total   B = 

Grand Total = SubTotal A + SubTotal B 

Estimated period for A & B


