Annex 1 - ١ المرفق

Qudra 2 Project in Kirkuk - 2021-2022
Supply and Delivery of Tools and Materials for 3 Small Business and 10 Micro Business in Kirkuk
Governorate
صغية جدا يف محافظة كركوك
 مشاري ع١٠ صغية و
 مشاري ع٣ توريد وتسليم المواد ل
ر
ر
Notes and General Terms with Guidelines for Selecting
and Transportation of Tools and Materials:

مالحظات ر
وشوط عامة مع إرشادات الختيار ونقل األدوات
:والمواد

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.

توفي العمالة للتحميل والتفري غ
 يشمل السعر بما يف ذلك ر.١
 كما،لجميع المواد المذكورة يف القائمة المرفقة للمواقع التوزيعات
التأجي مخزن (او ملك) لحفظ المواد واألدوات ربي
يشمل تكاليف
ر
ى
.األول حت تاري خ التوزيعات
االختيار
ي

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.

توفي جميع المواد وفقا للمواصفات المطلوبة يف جدول
 يجب ر.٢
وف حالة عدم الحصول عىل نفس
(
المرفقة
الصور
الكميات و
ي
)توفيها ما يعادلها يف األداء والمواصفات
 يمكن للمقاول ر، العنارص
ر
في من منظمة
المش
الموظفي
قبل
ويجب الموافقة عليها من
ر
ر
ر
. والمستفيدون من المشوعREACH

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.

 يجب عىل، والموردREACH  بعد توقيع العقد ربي منظمة ري ج.٣
المقاول جمع جميع األدوات والمواد المطلوبة يف تاري خ محدد يف
محافظة كركوك لغرض التدقيق واالختيار من قبل اللجنة الموىص
. يف نفس التاري خREACH بها من

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.

الموظفي ر
REACH في يف
(  ستقوم اللجنة الموىص بها.٤
المش ر
ر
والمستفيدون من ر
المشوع) بالتنسيق مع المورد بإجراء التدقيق
ً
واختيار األدوات والمواد وفقا لالرقام والمواصفات المطلوبة
.  جدول الكميات و مرفق الصورBOQ والمذكورة يف

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.

يوم (وسيتم تحقيق
 سيتم توزي ع جميع األدوات والمواد بشكل ي.٥
سالمة جميع المواد واألدوات أثناء عملية التجميع والتوزي ع من
 كل يوم سيتم توزي ع المواد واألدوات عىل ثالثة، )قبل المقاول
 وسيتم فحص األدوات والمواد مرة أخرى،لستة من المستفيدين
.ثان للمواصفات المطلوبة
خالل أيام التوزي ع كتحقيق ي

6. The contractor should provide a guarantee for those items
which have it already

 يجب عىل المقاول تقديم اوراق الضمان لتلك العنارص والمواد.٦
ى
الت لديها اوراق الضمان
ي
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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
ً
بالتنسيق والمرافقة مع فريق ر
 وفقا لخطةREACH اإلشاف يف
)4  (المرفق.التوزي ع 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.

 سيتم مراقبتها،  بعد توزي ع األدوات والمواد عىل المستفيدين.٨
من قبل فريق ر
 إذا حدثت أي، لمدة ثالثة أيامREACH االشاف يف
ى
تغييها من قبل
 يجب ر،تغييات أو عيوب للمواد خالل تلك الفية
ر
ر
المقاول بموجب تعليمات فريق االشاف

لتوفي األدوات والمواد
االنكليية والعربية سينظر فيها
 النصوص.٩
ر
ر
.

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

وتخمي التكلفة
جدول الكميات
ر

BOQ and Cost Estimate:

A- (3 Small business items ) -  مشاريع صغيرة3 المواد ل
Item
NO.
رقم
المادة
1
2

3

Item description(English
وصف المادة
Printer EPSON L850
Fujifilm printer Dx100 with 6
Wood circle diameter
180cm (MDF) thickness
18mm, White color, with its
stand 80*120cm angle iron

Item description (Arabic)
وصف المادة
طابعة
EPSON L850
طابعة
Fujifilm printer Dx100
سم180 دائرة خشبية قطر
 لون،MDF ملم من المادة18 سمك
 سم زاوية حديد120 * 80  حاملها,أبيض

Unit
وحدة

Quantit Unit Price
Total Price IQD
y
IQD
سعر الكلي بالدينار
الكمية
سعر الوحدة بالدينار

No

1

No

1

No

1

4

Sofa 2 persons

 نفر2 شازلون

No

1

5

Sofa 2 persons

 نفر2 طابورية

No

1

6

Table + 3 accessories

 ملحقات3 + طاولة

No

1

7

Iron rods L shape 3/4
inches, 3mm thickness 6m

 سمك،  انجL 3/4 حديد مرب ع عىل شكل
م6  ملم3

No

5

Iron rods squared 1inches,
1.8mm thickness 6m

م6  ملم1.8  سمك،  انج1 حديد مرب ع

8

No

5

No

2

9

Iron rods circular 1inch,
1.5mm, 6m

 م6 ، ملم1.5 ،  انج1 ,حديد دائري
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10

11

12
13
14
15
16

Advanced movable laser
اللير النقال المتطور
ر
Works by phone application
يعمل عن طريق تطبيق عىل الموبايل
ر
Laser head from Sharp
مىل واط
رأس ر
 ي500 اللير من شكة شارب
company 500 Milli watt
مىل واط لكن بدقة
1600
ام
ش
او
يعادل
ما
ي
equivalent to osram 1600
بنفسج مزرق
اكي واشعاع
ير
ر
ً
milli watt but with bigger
0.15 يتمي بدقة عالية جدا
اللير ر
اشعاع ر
accuracy and blued purple
ملم
ray
يحتوي عىل ستاند يحتوي عىل
Laser ray has very high
مستشعرات اوتوماتيكية لذلك تحديد
accuracy 0.15 mm
ً
تلقان ويصلح ايضا
االرتفاع يكون بشكل
ي
Contains stand that contains
والكارتون
والجلد
لنقش الخشب
automatic sensors therefore
فقط
والبالستك
height determination will be
عمل
ساعة
10,000
هو
الجهاز
عمر
automatic and uses also for
engraving wood, leather,
cartoon and plastic.
The device lifetime is
10,000 working hour.

No

1

No

1

No

1

No

1

No

3

No

4

No

1

مليكانة عرض الذهب
 اسود+ ابيض

No

2

كرس مهر
ي

No

2

Laptop
البتوب
Msi GF63 Thin
Msi GF63 Thin
MSI GF63 Thin 10SCMSI GF63 Thin 10SC-035US
035US
CPU: Core i5-10300H 10th
CPU: Core i5-10300H 10th
generation
generation
GPU 0: 4GB Intel( R ) UHD
GPU 0: 4GB Intel( R ) UHD
 كارت الشاشة الداخليةGraphics 630
Graphics 630 Internal
Ram: 8GB DDR4
display card
Hard: 256GB SSD NVME
Ram: 8GB DDR4
Display: 15.6 inch "Full HD
Hard: 256GB SSD NVME
anti-glare IPS-Level ,)1080*1920(
Display: 15.6 inch "Full HD
WEBCAM:
HD type (30fps@720P)
(1920*1080), anti-glare IPSضون
 كيبوردKeyboard backlit
ي
Level
WEBCAM: HD type
(30fps@720P)
Keyboard backlit
Hand made iron body for
clothes
Office Table MDF
dimension 120*50cm
Layers of 18mm MDF
366*183 cm
no shine color
Layers white 18 mm MDF
124*246cm
LED or three lines 40 meters

17

Plastic buddy Whight and
black, showing gold

18

Marriage event chair

مليكانة للمالبس مصنوعه من الحديد
سم120*50  قياسMDF مي مكتب
ر
MDF مم18 طبقات
 سم183*366
امتيك اليت مات
 سم246*124  مم18 طبقات ابيض
MDF
 ى40 ليد او ثالث خطوط
مي
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19
20

21

22

23

24

25

Fire extinguisher Powder
4kg U.A.E made

 كيلو صناعة امار ىان4طفاية حريق باودر

Air conditioner Gold Star 2
ton
Laptop Lenovo: Idia pad
Generation: 10
Display: 15.6, Graphics
card: 2g External, Hard: 1T,
RAM: 8G, SPU: Cor i5,
Windows: 10

Gold Star سبلت
 طن2
Lenovo Idia pad3 البتوب
10 :جيل
2G :"و كارت شاشة15.6:حجم الشاشة
: بروسيسةر,8G : رام,1T : هارد,خارج
10  ويندوس, بلوتوز, Cor i5

School desk-Iraqi Wood
type: MDF Turkey, 18mm
thickness, iron pipe of the
fram 1inch thick
Whiteboard - Chinese
(Aluminum) 1*2 meter
Security Camera with
accessories (6 camera) HIK
Vision 5-megapixel big size

TV General / Smart size 43"

28

3

No

3

No

1

ى
اف
 منشأ عر ي- رحلة مدرسية
 ملم18  سمك، ترك
 يMDF :نوع الخشب
 بوصة1  أنبوب حديد بهيكل بسماكة،

No

20

 ى2*1 ) منشأ صيت (االلمنيوم- صبورة
مي
ي

No

2

No

1

No

1

No

1

No

1

No

2

)كاميات
 ر6( كاميا مراقبة مع ملحقاتها
ر
HIK Vision  ميجابيكسل5 كبي
حجم ر

Converter + battery
 بطارية+ عاكسة
MAXMA
MAXMA
Battery model:
MSX20165 :طراز البطارية
MSX20165(12V165Ah@C20
)12V165Ah @ C20(
)
08.25((  ساعة20 : الحد األقىص:السعة
Capacity: Max: 20h((08.25A,  الحد- أمبي
 ر165 / ) فولت10.50 ، أمبي
ر
10.50v)/165Ah - minimum
10.2 ، أمبي
 ر78.4(  ساعة1 : األدن
1Hr(78.4A, 10.2V)/78.4Ah
أمبي
 ر78.4 / )فولت
Max Discharge
أمبي
776
:
التيار
غ
الحد األقىص لتفري
ر
cuurent:776A for 5
 درجة مئوية27 ثوان عند
ٍ 5 لمدة
secounds at 27c

26
27

No

Leather Office chair Chinese
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)

43 حجمGeneral / Smart تلفزيون
صيت
 منشأ- كرس االدارة جلد
ي
ي
24 * 12 صندوق إسعافات أولية (لوتس
 سم) مع ملحقات مثل (بوفيدون38 *
15  باناج5 ،  زجاجة1 10 ٪سياي
يود ر
 ر،  جيب واحد، سم
*  م3 اح
ر
ج
يط
ش
ي
 صوف،  لفة1  ضمادة مرنة،  سم10
) كغم50 قطت
ي
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29

30

31

Projector Leisure 470
features a native
resolution of 720P with a
brightness of 4,000 Lux
while supporting content
sources in 1920x1080
resolution.
Android 7.1.2
• 2.4G/5G dualband Wi-Fi
• 1G/16GB RAM
7000mAh battery
capacity
1920x1080p
supported

Leisure )ضون (داتاشو
جهاز كشاف
ي
 بأنه470
 لوكس4000  بكسل مع سطوع720 دقة
× 1920 مع دعم مصادر المحتوى يف
1080
.الدقة
7.1.2 أندرويد
- مزدوج2.4G / 5G •
نطاق واي فاي
 جيجا رام16 /  جيجا1 •
أمبي
ملىل ر
 ي7000 بطارية بسعة
االهلية
 بكسل1080 × 1920
أيد

Office table Wood type:
MDF Turkey, 5cm
thickness, (Length, Width
High 140*80*75) with
drawer iron pipe of the
frame 1inch thick

، ترك ام دي اف
ر
 ي:مي مكتب نوع الخشب
 العرض مرتفع،  (الطول،  سم5 سمك
) مع مجرات انبوب75 * 80 * 140
 انج1 حديد لهيكل بسماكة

Electrical diesel generator
Mirage 7GF-LDEX,
Frequency: 50Hz
Max.A.C. Output: 7.0kW
Rated.A.C. Output: 6.8kW
Excitation System:Single-p
jes

32

Spiral dough mixer Altuntop
Turkish 50 kg dough

33

Bakery tray trolley for Iraqi
standard 60*90/180

34

bakery aluminium tray
Iranian strabdard 60/90

35

Printing and designing Sign
board Flex: size should be:
1*4m with the frame of 1
inch, 1.8mm thickness, the
Flex film should be the best
type with 3 years guarantee
of not changing color

، 7GF-LDEX مياج
مولد
كهربان كاز ر
ي
ى
 هرتز50 :اليدد
 كيلو واط7.0 : اإلخراج.ماكس
 كيلو واط6.8 : اإلخراج.مصنفة
 واحد ص:نظام اإلثارة
جيس

 كغم50 ترك
 يAltuntop عجانة حلزونية
طحي
ر
ى
90/180*60 اف
عربانات
ي
للصوان عر ي
60/90 ان
صوان فافون للصمون اير ي
ي
:طباعة وتصميم لوحة اإلعالنات فليكس
1  م بإطار4 * 1 :يجب أن يكون الحجم
 يجب أن يكون،  ملم1.8  سمك، انج
 سنوات3 فليكس هو أفضل نوع بضمان
تغيي اللون
من عدم ر

Sub total -A
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No

1

No

1

No

1

No

1

No

4

No

67

No

3

B- (10 Micro business items )- مشاريع صغيرة جدا10المواد ل
1

2

3

4

EPSON color workforce pro طابعة
WF- C5790A

No

1

Printer EPSON ET-4760, 4in-1 with ADF, Wireless &
Ethernet: Print / Copy / Scan
/ Fax

١  يف٤ ,EPSON ET-4760 طابعة
 السلك ر، ADFمع
/  طباعة:وإيينت
ي
 فاكس/ ضون
 مسح/ نسخ
ي

No

2

Freesub 11 in 1, printing
machine P8100, Platen Size:
29*38cm, not less than
1300W, Printing on T-shirts,
caps, mobile covers, cups
of various sizes, plates,
pens, pillows, puzzles,
ceramics, gifts, fabrics and
school bags,

P8100  آلة طباعة، 1  يف11 فري سب
:حجم الصوان
 واط1300  ال تقل عن،  سم38 * 29
التيشيتات والكابات
الطباعة عىل،
ر
وكفرات الجوال واألكواب بعدة مقاسات
واألطباق واألقالم والمخدات والبازل
والسياميك والهدايا واألقمشة والحقائب
ر
المدرسية

No

1

No

1

No

1

No

1

KW كبية نوع
كابسة ر

No

1

:الرفوف
 ى2.5 االرتفاع
،  ملم1.8 /  سم4 * 4 / مي
 ى2 الطول
،  ملم1.8 /  سم4 * 2 / مي
 ملم1 /  سم20 العرض

No

3

Grinder power 2350 W, size
355mm, INGCO

 وحجم2350W كوشة قاطعة بقوة
INGCO مم355 قاعدة

No

2

Electrical small grinder
power 750W, size 115mm,
INGCO
Bench Grinder power 150W

750W صغية بقوة
كوشة كهربائية
ر
INGCO مم115 وبحجم

No

1

No

1

Printer EPSON color
workforce pro WF- C5790A

Digital crystal uv curing
machine
VOLTAGE: 220V
POWER: 160W
TEMPERATURE: 0--299C
TIME: 0--999 SEC
printing size :39*36cm for
flat board.
WEIGHT: 11 KGS

5

Air conditioner
1.5 Ton Deloxcool

6

leather ergonomic office
chair

7

Heavy duty stapler KW

8

9

10
11

Shelves:
Height 2.5 meter/
4*4cm/1.8mm,
Length 2 meter/ 2*4cm/
1.8mm,
Width 20cm/ 1mm

يوف الكريستال الرقمية
آلة ي
 فولت220 :الجهد
 واط160 :الطاقة
 درجة مئوية299-0 :درجة الحرارة
 ثانية999-0 :الوقت
 سم للوحة36 * 39 :حجم الطباعة
.مسطحة
 كجم11 :الوزن

سبلت
Deloxcool  طن1.5
طت
مكتت جلد دوار ر ي
كرس ر ي
ي

150W كوشة موضعية بقوة
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Welding machine IGBT
130A INGCO with all
accessories
Air Compressor size 24L,
pressure 8 bar, INGCO
Electrical drill power 500W,
10mm INGCO
Cordless drill power 12V,
INGCO
Cordless impact wrench
power 20V, 2Ah with its bag
INGCO
Drill Press, DP133503
350W, INGCO
Electrical mini drill (die
grinder) power 130W,
52PCS INGCO
Electrical painting gun
power 350 W, INGCO

 بكافةIGBT 130A INGCO ماكينة لحام
ملحقاتها

No

1

No

2

No

2

No

2

No

2

No

1

No

1

No

1

No

1

No

2

No

2

No

2

No

1

No

2

No

1

No

1

وایر ى
INGCO كي

No

2

INGCO باليس

No

2

Locking pliers INGCO

INGCO باليس قفل

No

1

31

Metal scissor INGCO

INGCO مقص حديد

No

1

32

File set from small to big
sizes 5 Pcs INGCO

No

1

No

1

No

2

No

1

No

1

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24

25
26
27

Spanner set Size 8-24mm,
8 Pcs INGCO
Socket set - 40 pieces - 3 30mm INGCO
Screwdriver set, 8 pcs ,
INGCO
Pipe wrench small, medium
and big sizes
Bolbring extractor 4 inchs 3
leg model and 2 leg model
Adjustable Spanner set 4
pcs small, medium and big
sizes
distance measure tape
length 8 meter, INGCO
hammer not less than 35cm

28

Wire cutter INGCO

29

Pliers INGCO

30

33
34
35
36

8  وقوة ضغط24L كومييش هواء بحجم
ر
INGCO بار
ملم500W, 10 كهربان بقوة
دريل
ي
INGCO
12V دريل شحن بقوة
INGCO
 مع الحقيبة20V دريل شحن لقمة بقوة
INGCO
350W دريل ثابت بقوة
INGCO
130W فرطونة كهربائية بقوة
INGCO
350W، 52 كهربان بقوة
مسدس صبغ
ي
قطعة
INGCO
 قطع8 , مم24-8 عدة سباين حجم
 مم30 - 3 -  قطعة40 - طقم لقم
 قطع٨ عدة درنفيسات
INGCO
كبي
سكورات حجم
صغي وسط ر
ر
ر
ثنان
ثالن و ي
 انج ي4 فخات حجم
صغية
 قطع مقاسات4 عدة كندك
ر
وكبية
ومتوسطة ر
م8 فيتة قياس بطول
INGCO
 سم35 مطرقة ال تقل عن

INGCO الكبي
الصغي ال
ميد من
ر
ر
سيت ر

Screw extractor set, INGCO

INGCO قالووظ

Air painting gun, tank 400cc
INGCO
Drill bit set, 100 Pcs INGCO

 سییس مل400هوان خزان
مسدس صبغ
ي
INGCO
INGCO  قطع100 عدة برينة دريل كاملة

Vernier caliper, INGCO

INGCO رفينا قياس
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كالمب ى
ميي مع جميع ملحقات انجكو
INGCO

No

1

ى
ZIO هيي تدفئة

No

1

Electrical generator: 5.5kw,
handle and control,25Amp
with tire
Aksa or Kama gasoline /
Diesel
High pressure washer,
capacity: 130 bar, 1400
watt, with its water gun and
hose

" تحكم بالمقبض،  كيلو5.5 :كهربان
مولد
ي
، 25 أمبي مع عجالت أكسا أو كاما
ر
بيين أو كاز

No

1

No

1

Laptop
hp pRObOOK 650 G4
Business Laptop, Model
Number: 4QY42ES, Display
size: 15.6 inches, - Intel
core i5-1.6GH, Memmory
DDR4, Hard 256 SSD, RAM
4GB

البتوب
hp pRObOOK 650 G4 Business
:Laptop, Model Number
4QY42ES, Display size: 15.6
,inches, - Intel core i5-1.6GH
,Memmory DDR4, Hard 256 SSD
RAM 4GB

No

1

No

1

No

2

No

2

عدد

1

37

Clamp meter 600Amp with
all accessories INGCO

38

Electrical heater ZIO

39

40

41

42

43

Water cooler ( brand
DENKA) (cold + hot)
Paper cup holder
2 faucet
Lock for children
Stainless steel water tank
Air conditioner 2 ton Delox
cool, T3 Compressor, ASR1.5HP/AB7G/B2, Korean
made

44

Printer device
Hp officejet enterprise color
Flow MFP X585z

45

Camera Canon 80D with
Canon EF-S 18-55mm f/3.55.6 IS II Lens

 بار130 :مغسلة ضغط عال السعة
 وات مع مسدس مياة وخرطوم1400

)حار+ (باردDENKA براد ماء نوع
حامل اكواب ورقية
 صنبور2
قفل الطفل
خزان ماء ستانليس ستيل
-T3 ASR  طن ضاغط2 سبلت ديلوكس
 صناعة كورية1.5HP / AB7G / B2

جهاز استنساخ
hp officejet enterprise color
Flow MFP X585z
 معCanon 80D كاميا
ر
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS تقريب
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46

47

48

49

50

Dji Drone Mini 2
with all acceccories
(Aircraft, Remote Controller,
Intelligent Flight Battery,
Pair of Spare Propellers,
Type-C Cable, Gimbal
Protector, RC Cable USB
Type-C Connector, RC
Cable Lightning Connector,
RC Cable Standard MicroUSB Connector, Pair of
Spare Control Sticks, Spare
Screw
6 No., Screwdriver

No

1

No

1

No

1

No

1

طت
مكتت دوار ر ي
كرس ر ي
ي

No

1

 بار150 واط1800كبية
فارة غسيل ر
ى
INGCO  لي بالدقيقة6 معدل النفخ

No

1

No

1

ملم22  فولت20 دريل همر شحن
INGCO

No

1

 فولت20 صناغ
دريل شحن شي ع
ي
INGCO  بطارية2 ملم13

No

1

No

1

Printer EPSON WE-C5790
scanner, printer, copying
color and normal, liquid ink
printing 34 pages per minute

EPSON WE-C5790 طابعة
، استنساخ ملون وعادي، طباعة،سكي
احبار سائلة
 ورقة بالدقيقة34 يطبع

Camera CANON 4000D
EOS
Comes with the device, lens
of 18-55MM

CANON 4000D EOS كاميا
ر
ى
تأن مع الجهاز عدسة
ي
18-55MM

Office Metal table HDF
،  (الطولHDF طاولة مكتب معدنية أبعاد
dimension (Length, Width,
، 100 * 90 * 120 ) االرتفاع، العرض
High) 120*90*100, no drawer
بدون مجرات

52

High pressure washer 1800
watt 150 bar flow rate 6 Liter
/min INGCO
Tools box big set 300mm

53

56

1

 الجيلLenovo idea pad3 البتوب
ر
العاش
CPU: i5 TOCH
RAM: 8G
Monitor: 15.6
Hard: HDD 1 T
Graphic card: External
windows 10 copy

Ergonomic office chair

55

عدد

Lenovo laptop idea pad3
10th generation
CPU: i5 TOCH
RAM: 8G
Monitor: 15.6
Hard: HDD 1 T
Graphic card: 2G External
windows 10

51

54

Dji Drone Mini 2
 وحدة تحكم، مع جميع الملحقات (طائرة
 زوج من، طيان ذكية
 بطارية ر، عن بعد
 كبل من النوع،  المراوح االحتياطيةC ،
ى
واف
 يGimbal ،  موصلUSB Type-C ،
 كابلRC ،  موصل كابلRC قياس
،
ي
 موصلMicro-USB  زوج من، قياس
ي
برغ قطع
قطع الغيار
 ي، عىص التحكم
ي
اغ
 مفك بر ي، 6 عدد

Rotary Hammer 20V
hammer 22 mm 20 volt
INGCO
Cordless industrial drill
machine 20 volt 13mm 2
batteries INGCO
Aluminium Ladder 8 steps
INGCO

 ملم300 كبية
حقيبة عدة حديد ر

INGCO  قدم8 درج المنيوم
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57
58
59

Socket set 1/2" iron
Clamp meter 1000 Amp 600
volt INGCO with all
accessories
Soldering gun 60 watt
(1K,*2b*25Q) INGCO
Screwdriver set 10 pieces

" حديد1/2 سيت لقمة راجز

No

1

No

1

No

1

No

1

No

1

No

1

No

1

No

1

No

1

 قطعة9 سداس
النك كارت
ي
ي

No

1

 كيلو2.7 ، امبي
مولد
 ر12 )كهربان (بيين
ي
SE 3700  موديل, سوي ج,Tigsuper وات

No

1

No

1

No

1

No

1

LT 5 ملم مع36  واط1800 دريل همر
 قطع برينةINGCO

No

1

INGCO  غرام500 مطرقة نري

No

1

INGCO مقص بوري رتييد

No

2

No

1

No

1

No

2

ر
15 صناغ
كهربان
ثالن واير سيار
ي
سيار ي
ي
ى
أمبي اديسون
 ر16-10 مي

No

1

 قطع5 سيت براين همر

No

1

2X large INGCO قطعتي
بدلة عمل
ر

No

1

 غرام400 كبي حجم
قنينة
اوكسجي ر
ر

No

2

ى
 فولت600 امبي
 ر1000 كالمب ميي
انجكو مع جميع ملحقاته
 واط نوع60 مسدس كاوية سولدر عدل
)ق25*ب2*ك1(
 قطعة10 سيت درنفيس

60
Adjustable wrench 10"
plastic handle rubber INGCO

" يدة بالستك ربل10 كندك

61

Adjustable wrench 12"
plastic handle rubber INGCO

 يدة بالستك ربل12 كندك

62
63
64
65

Torx key T star shape 8
pieces INGCO
Jumboo pliers set 6", 7", 8"
Pliesrs set mini 5 pieces

72

Hex key card hexagonal 9
pieces
Electrical generator
(Gasoline )12 Amper,
2.7kw, Switch Tigsuper
Model 3700 SE
Spirit level Aluminium
Magnetic 30 cm
Spirit level Aluminium
Magnetic 40 cm
Grinding machine 115 mm
800 Watt INGCO
Rotary drill hammer 1800
Watt with 5 pcs bit 36 mm
INGCO
Hammer 500 gram INGCO

73

pipe cutter INGCO

66

67

68
69
70
71

74
75
76
77
78
79
80

 قطعة8  نجمةT النك
ي
"8"و7"و6 سيت باليس جامبو
 قطعة5 سيت باليس مصغرة

 سم30 كبان الومنيوم مغناطيس
 سم40 كبان الومنيوم مغناطيس
INGCO واط800  ملم115 كوشة

Jumbo Blades SK5 5 pcs

 قطع شفرة5+شفرة ورقية جامبو

Outomatic wire striper
210mm
Spanner set fabric closed
and open 12 pieces 6-24
mm
Outdoor extension cord 15
meter 10-16A Edison

ملم210 قاشطة واير باليس

Set bit Hummer 5 pcs
Working vest 2 pieces
Size L INGCO
Oxygen bottle big size 400
gram

12  مفتوح+ سيت سبانة قماش مغلق
 ملم24-6 قطعة
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81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

96

97

98

99
100
101
102
103

Split gas charging hose with
guage -DSZH
WK-6889
AC air Condenser Korean
size 55
1/2 Elbow valve

DSZH صوندة كيج شحن غاز سبلت نوع
WK-6889 موديل

Gas fryon R22 type friojet
French
Flair (flamming tool) guage
9mm type - DSZH
Wk-R806FT
digital testing manifolds wk6889
manifold gauge VALUE
model
VWG-2-R134A-B
Refrigerant scale VES-50B
VES100B
Angle Grinder, 850W
115mm KAD brand
Vice bench clamp 4 inch

No

1

No

1

"1/2 صمام عكس

No

1

فرنیس
 نوع فريوجيتR22 غاز فريون
ي

No

2

DSZH  ملم نوع9 فلي(عدة التوهج)قياس
ر
WK-R806FT-L موديل

No

1

ى
wk-6889 ون
ر
ميان شحن الكي ي

No

1

 مودبلVALUE كيج شحن نوع
VWG-2-R134A-B

No

1

No

1

No

1

No

1

No

1

No

1

No

1

No

1

No

1

No

1

No

1

No

1

No

1

No

1

No

1

No

1

No

1

 كوريا55 سبلت كونديش قياس

ى
ون مقياس درجة الحرارة
كيج شحن الكي ي
VES-50B VES100B
 وات850  ملم115 كوشة
ماركة كاد
 انج4 منكنة فوالذ

battery charge booster
350Amp, pcd-680 start
Hydraulic car jack 6 ton
INGCO
Hand Bucket pupm for
grease 30L Irani Made Pars
brand
Impact Drill 1/ 1010W
PT0201303 Prescott brand
Heat gun 2000 watt with
accesorios ingco
Bench grinder 6 Inch 150
Mm Prescott PT 2515002
250w, prescott brand

موديلpcd-680 امبيو
 ر350 ولدن كوزبر
start
 طن6 جك انجكو

Tools box consist of 186
pcs ingco
Electrical generator Astra
ASE 8800E 12 Amper,
rated output 2.0 kw, Max.out
2.2 kw

 قطعة نوع186)سيت عدد(جنطة
INGCO
Astra ASE 8800E 12 كهربان
مولد
ي
 بحد،  كيلو واط2.0  خرج مقدر، امي
ر
 كيلو واط2.2 أقىص

Electrical Generator 12
Amp, 3Kv switch, and
handle INGCO
Hydraulic car jack 10 ton
INGCO
Bench vice 7inch
Cordless drill INGCO 20V
2.0 Ah P20s
Air compressor 4 cylinder
silent 100liter INGCO

ى
ان نوع بارس
 لي صنع إير ي30 بمب كريس
1010W PT0201303 /1 دريل عامودي
بريسكوت
ى
INGCO  واط نوع2000 هيي حراري
 مم150  انج6 طرفي
كوشة منضدية
ر
 واطPT 2515002 250 بريسكوت

، ف. ك3  مفتاح، امبي
مولد
 ر12 كهربان
ي
هندر
إنجكو
 طن10 جك انجكو
 انج٧ منكنة
V20 دريل شحن انجكو
P20s Ah 2.0
 ى4 كومييش هواء
 ىلي100 بسي كاتم
ر
انجكو
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104
105
106
107

Air compressor hose 20
meter
Hydraulic floor Jack 3 ton
INGCO
Bit set 54 pieces

No

1

No

2

No

1

No

1

No

1

م. ن1800 "1 هوان
اغ
ي
مفك بر ي

No

1

زحافة اسفل السيارة

No

2

No

1

No

4

 انجكوINGCO حامل المحرك

No

1

كبيه
يدة ر

No

2

Materials table: Length 1m,
Wedth0.5m, high 1m) with
top plate 1mm, and iron
pipe for the frame is 0.5inch

 ى1  الطول:طاولة المواد
0.5  األربعاء، مي
ى
 ى1  االرتفاع، مي
1 مي) مع اللوحة الفوقه
 انج0.5  وأنبوب الحديد لإلطار، ملم

No

1

Polley extractor (Bolbring
polley, Brake piston
remover,Shaft removal,
bolts)

بول
سحب ي
 بريك ى,(بوليين
 بولت, كراين شفت,بسي
ر
)و روت

No

1

No

1

No

1

No

1

No

1

No

2

Bench grinder 350W INGCO

110

Engine crane 2 Ton thicken
folded
Air impact wrench 1"
1800N.m INGCO
under car plastic bed

111

Spanner set 12 pcs size
(8,10,12,
13,14,15,17,19,20,21,22,24)

108
109

112

Car Stand 2.5 ton

113

Engine stand INGCO

114

handle big

115

116

117
118
119

120

121

 ى20 صوندة كومييش
مي
ر
 طن انجكو3 رافعة هيدروليكية ارضية
 قطعة54 النك
تخم ي
 واط انجكو350 كوشة ارضية
 طن سماكة مطوية2 رافعة محرك

,8,10,12(  عدد قياس12 تخم اسبانة
)13,14,15,17,19,20,21,22,24

 تون2.5 حامل السيارة

socket set, INGCO medium
size
Air Ratchet wrench 1/2inch

 انجكو حجم وصط،قالووظ

Engine radiator change
machine WCS-9800
Machine washing steam
device BOM,
Machine presure 5 Bar,
Steam preasure 120- 130C,
Machine operation time:
after 12 min, Water tank
size: 10L, with washing gun
and 8m steam hose,
Machine size: 55*40*36cm,
Weight: 28kg

جهاز تبديل ماء الر ى
اديي
WCS-9800
BOM جهاز بخار غسل محرك
-120  قياس البخار،  بار5 ضغط المحرك
: وقت تشغيل الماكينة،  درجة مئوية130
 ىلي10 : حجم خزان المياه،  دقيقة12 بعد
 ى8  مع مسدس غسيل وخرطوم بخار،
مي
،  سم36 * 40 * 55 : حجم الماكينة،
 كجم28 :وزن

Fire extinguisher Powder
4kg U.A.E made

 انج1/2 راجز

 كيلو صناعة امار ىان4طفاية حريق باودر
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122

123

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 * 12 صندوق إسعافات أولية (لوتس
 سم) مع ملحقات مثل (بوفيدون38 *
15  باناج5 ،  زجاجة1 10 ٪سياي
يود ر
 ر،  جيب واحد، سم
*  م3 اح
ر
ج
يط
ش
ي
 صوف،  لفة1  ضمادة مرنة،  سم10
) كغم50 قطت
ي

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 فقط4 * 1( :يجب أن يكون الحجم
،  انج3/4  م بإطار2 * 1 فليكس) أو
 يجب أن يكون فيلم،  ملم1.8 سمك
 سنوات3 فليكس هو أفضل نوع بضمان
تغيي اللون
من عدم ر

No

1

No

10

Sub total -B
Grand total = (Sub total-A )+ (Sub total -B )
(IQD)
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)
مدة توفير وتوزيع جميع المواد في أيام التقويم (سيتم احتساب هذه المدة من تاريخ توقيع العقد حتى نهاية توزيع
)الحزمة األخيرة من المواد
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