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Name of Tender :  

Supply Cleaning Materials & Kitchen Supplies 

 

Tender Number : 23220 – Erbil  

  

Deadline Submission date :  

8 March 2020  – 12 :00 PM 

 

 

For further information please contact: 

iraqprocurement@crs.org 

 

   اسم العطاء:

  مستلزمات مطبخيةمواد تنظيف و تجهيز 

 

أربيل    – 23220رقم العطاء :   

  

 : تاريخ انتهاء التقديم 

 بعد الظهر  12:00 –   2020 آذار  8

 

 المعلومات يرجى التواصل مع: لمزيد من 

iraqprocurement@crs.org 

 

Dear Sir / Madam,  

CRS Iraq Programs is looking for suppliers to provide 

the items and services shown in Annex 1 at competitive 

price and high quality.  

General Requirements  

1. Must be registered to conduct business and in 

compliance with  federal government tax regulations. 

  2. The supplier cannot provide or use any items with 

origin in the Islamic Republic of Iran or produced by 

Iranian companies.  

3. Experience supplying International Organizations, 

Non-Governmental Organizations, or large private 

companies will be an advantage.   

4. CRS retains the right to reject, cancel, negotiate, 

amend, split and accept any offer, without 

consideration of the lowest offer.  

5. This is an invitation to vendors and is not a promise 

or obligation that CRS will contract with suppliers 

through the submitted offers. 

6. Relevant bid committee may request for physical 

samples of some items during evaluation process of 

bids.  

 سيدي / سيدتي العزيز)ة( 

من المهتمين  جهزينهيئة اإلغاثة الكاثوليكية  برامج العراق تبحث عن م

بأسعار  1بتوفير المواد و الخدمات المشار إليها أدناه في الملحق رقم 

 منافسة وبجودة عالية.

 متطلبات عامة:

توافق  ولوائح . يجب أن يكون مسجال إلجراء األعمال التجارية مع ما ي 1

  في الحكومة الفدرالية .الضرائب الحكومية 

مواد اصلية المنشأ من جمهورية  إيران ال يستطيع المجهز تقديم اي . 2

 اإلسالمية او انتجت من قبل شركات ايرانية.

. الخبرة في تزويد المنظمات الدولية، المنظمات الغير حكومية، أو   3

 الشركات الكبيرة الخاصة ستكون ميزة.

. تحتفظ هيئة االغاثة الكاثوليكية بالحق في رفض، إلغاء، التفاوض،  4

 قبول أي عرض، دون النظرالى أدنى عرض. .تعديل، تجزئة و

هذه دعوة للموردين وليس وعد أو التزام من هيئة اإلغاثة  الكاثوليكية  .5

 للتعاقد مع الموردين من خالل العروض المقدمة

. قد تقوم لجنة اإلحالة المعنية بطلب نماذج عينية لبعض المواد اثناء 6

 عملية تقييم العروض.

 

Payment Terms 

1. Quotation should remain valid for a period of at 

least ninety (90) days from the submission closing 

date and should be indicated in the quotation  

2. Payment shall be after delivery, within 15 

working days of receiving correct invoice. 

3. Payment shall be via check or bank transfer. 

4. Payment shall be made after check and accepting 

the goods  per contractual terms and upon 

presentation of correct, itemized invoice 

considering that CRS has the right to reject any 

item that does not comply with contract’s 

specifications, and the supplier must replace the 

rejected item without any additional cost. 

 شروط الدفع 

( يوما" على األقل 90. يجب ان يكون العرض نافذا" لمدة تسعين )1

قديم وينبغي اإلشارة الى ذلك في الطلب.من تاريخ إغالق الت  

 

يوم عمل من إستالم الفاتورة  15سوف تتحرر الدفعة  بعد مرور  -2

 الصحيحة.

  

 سوف تتحرر الدفعة عن طريق صك او تحويل بنكي . -3

 

تماشيا" مع شروط   تدقيق المواد و قبولهاسيتم دفع المبلغ بعد  -4

علما" ان الهيئة لها  المفصلةالعقد وتقديم الفاتورة الصحيحة و 

و على العقدية مواد غير مطابقة للمواصفات  أي الحق في رفض 

كلفة إضافية . أي ضة بدون اد المرفوالمجهز حينها استبدال المو  
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Acceptance of Payment Terms 

 

Do you accept the above payment terms? 

 Yes 

 No 

 

 الموافقة على شروط الدفع:

 

 هل توافق على شروط الدفع اعاله:

  اوافق 

  ال اوافق 

Requested Information 

The submission must include: 

 Full legal address and contact details of the 

company 

 Name of company’s owner and copy of ID 

 Copy of  company registration certificate  

 Copy of Tax Registration Certificate  

 Reference from previous similar business 

experience with reference contact 

information.  

 Bank account information. 

 يجب تقديم ما يلي:     

  يجب ان يتضمن التقديم ما يلي :                   

 للشركةالكامل الصحيح وعنوان االتصال  العنوان 

  مع  نسخة من بطاقة االحوال المدنية  صاحب الشركة اسم 

 شركةصورة عن شهادة تسجيل ال  

  شهادة التسجيل الضريبيصورة عن  

  و معلوماتفي االعمال السابقة المماثلة المرجع من الخبرة 

 االتصال للمرجع

 تفاصيل معلومات الحساب المصرفي 

 

 

Bid Requirements  

Offers that do not meet the following will be 

automatically rejected regardless of price: 

 Offers must be received before the stated deadline.  

 Offers must include all information requested 

above.  

 Unit prices must be provided for all line items. 

 Offers for separate tenders must be submitted 

separately. Any missing documents may cause the 

rejection of the entire offer.  

 Offers must be clean & clear. The vendor should 

sign and stamp next to handwritten corrections or 

corrections made with whiteout.    

 Offers must be complete, signed in a clear date and 

stamped on all pages.  

 Please note that CRS will sign a long term contract 

with the selected supplier(iers) . 

 Quantities will be determined by CRS per actual 

needs through Purchase Orders according to 

contract prices and delivery duration that will 

agreed on later according to the requested 

quantity. 

  

 معلومات ملء  العطاء

ر عن ظسوف يتم رفض أي عطاء ال يلتزم بالشروط أدناه بغض الن

 :السعر

  بعد التاريخ والوقت المحدد لقبول سيتم رفض أي طلب يقدم

 العطاءات.

 .يجب أن تتضمن العروض جميع المعلومات المطلوبة أعاله 

 على حدة  ةجميع االسعار يجب ان تكتب لكل بند أو فقر. 

   يجب تقديم عروض المناقصات المنفصلة بشكل منفصل. قد

 تتسبب أي مستندات مفقودة في رفض العرض بأكمله.

  يجب التوقيع وواضحة العروض يجب أن تكون نظيفة ،

قلم التصحيح والختم في مكان أي تصحيح يدوي أو بإستخدام 

 االبيض. 

  موقعة,  جميع الجوانب منيجب أن تكون العروض كاملة 

 على جميع الصفحاتومختومة  بتاريخ واضح

 أن هيئة اإلغاثة الكاثوليكية ستقوم بتوقيع عقد  يرجى مالحظة

 .  )هم(طويل األمد مع المجهز )ين ( الذي سيتم اختياره 

 من قبل الهيئة حسب الحاجة تم تحديد الكميات المطلوبة سي

ومدة  التعاقدية األسعارالفعلية من خالل طلبات شراء و حسب 

 .التسليم التي سيتفق عليها الحقا" حسب الكمية المطلوبة

 

 

Delivery Instructions:  

Completed and stamped offers can be submitted by 

email to CRS-IQ-Tenders@crs.org  as PDF file. Email 

must indicate the number of tender which is (23220 - 

Erbil) or the offer will be excluded . The file should not 

exceed 15 MBs and the company biography should not 

exceed 10 pages. 

 

 عليمات التسليم: ت

  عنوان البريد االلكتروني   يتم تقديم العطاء الكامل والمختوم  عن طريق

Tenders@crs.org-IQ-CRS   من خالل تقديم الملف المختوم

. يجب ان يذكر البريد االلكتروني المرسل على   PDFكامال" بصيغة 

وإال سيتم استبعاد العطاء . يجب    (  أربيل    –  23220)رقم العطاء وهو  

ميجابايت على ان ال تتجاوز السيرة   15حجم المرفق ان ال يتجاوز 

 .صفحات   10من  الذاتية للشركة اكثر
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Past Experience Reference List 

 قائمة مراجع االعمال السابقة

 

 Name of 

Organization 

 أسم

 المنظمة

Name of Person 

 أسم الشخص

Name of 

Project  أسم

 المشروع

Project 

Start Date 

تاريخ المباشرة 

 بالمشروع

Project 

duration 

مدة تنفيذ 

 المشروع

Phone 

Number 

 رقم الموبايل

Email Address 

 البريد االلكتروني
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Signature 

 التوقيع

 

Date 

 التاريخ

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Company name : 

: أسم الشركة  

 

 

Legal address : 

 العنوان الثابت:

 

 

Telephone Number: 

 رقم الهاتف:

 

 

Email:  

 عنوان البريد اإللكتروني:

 

 

Representative Name 

الممثل: اسم  

 

 

Business Certificate Registration Number : 

 رقم تسجيل شهادة العمل:

 

Tax registration Number : 

 رقم التسجيل الضريبي:

 

Do you have partnerships with any other companies (such as 

shared management / staff / office / bank account)?  Do you 

cooperate with any other companies in preparing offers or 

providing of goods or services? 

المكتب  /الموظفين  /مثل إدارة ) هل لديك شراكات مع أي من الشركات األخرى 

؟ هل تتعاون مع أي من الشركات األخرى في إعداد العروض (  البنك  /حساب مشترك  

 أو توفير السلع أو الخدمات؟

 

If the answer for previous question is yes, please provide 

details here including the names of partner companies. 

نعم ، يرجى تقديم التفاصيل هنا بما في ذلك عن السؤال السابق إذا كان الجواب 

 أسماء الشركات الشريكة 

 

Other comments: 

 مالحظات اخرى: 

 

Experience / references for the related work of experience 

(Please attached any related contract, purchase order, 

certificate, etc.) that does not exceed 10 pages. References 

MUST include contact information.   

 يجب ان يحتوي على عناوين االتصال من مراجع الخبرة 

المرجع من الخبرة ) الرجاء ارفاق دليل من االعمال السابقة ذات الصلة من عقود 

 , اوراق شراء , ورقة اتمام عمل , اخرى (  ال تتجاوز عشرة اوراق.
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Annex (1) 

 الملحق )1( 

 
CRS is seeking to issue long term unit price contracts  with vendor(s) to supply cleaning 

materials & kitchen supplies to CRS Erbil office and to other CRS offices in Kirkuk, Duhok & 

Mosul “ according to contractor’s capabilities”  . The desired process is as follows: 

مواد تنظيف و لتجهيز )ين( بسعر الوحدة الواحدة مع مقاولود طويلة االجل صدار عقسعى إلن هيئة االغاثة الكاثوليكية تا

وك و الموصل " حسب و الى بقية مكاتب الهيئة في كركوك , ده أربيلالى مكتب هيئة اإلغاثة الكاثوليكية في  مستلزمات مطبخية

: التالي وبة سوف تكون حسب. ان الخدمة المطل قدرة المقاول"    
 

CRS Erbil Office 

1. The supplier will be responsible of loading , transporting , offloading , 

delivering , and packing the order into CRS Erbil offices free of charge 

regardless to the quantity and the financial value of the order. 

  اإلغاثةنقلها, تفريغها, تسليمها و تعبئتها الى مكاتب هيئة ة, الطلبي يكون المجهز مسؤوال" عن تحميل

ر عن الكمية او القيمة المالية للطلبية. ظالن غض مجانا" ب أربيلالكاثوليكية في   

 

CRS Duhok, Kirkuk & Mosul Offices 

2. For any order valued equal or above $1,000 (IQD 1,200,000) the supplier 

will be responsible of loading, transporting , offloading , delivering , and 

packing the order into CRS offices in Duhok, Mosul, and Kirkuk cities free 

of charge. 

لمجهز مسؤوال" عن  يكون ادينار عراقي (  200,0001,$ ) 1000  من او اعلىبقيمة مساوية   يةي طلب أل

". تحميل الطلبية, نقلها, تفريغها, تسليمها و تعبئتها الى مكاتب هيئة اإلغاثة الكاثوليكية في أربيل مجانا  

3. If the order is valued less than $1,000 (IQD 1,200,000), please fill out the 

below table with adequate answers “if applicable” : 

دينار عراقي( , يرجى مأل الجدول ادناه بإجابات  200,0001,$ )1000ألي طلبية بقيمة ادنى من  

"إن أمكن": مناسبة   

 
City from 

 من مدينة 

City to 

 الى مدينة

Are you able to 

deliver to? 

 Yes, No 

تسليم ؟هل تستطيع ال  

م , كال نع  

Loading, transporting, offloading, 

delivering and packing cost price 

(IQD)for one order 

و التعبئة أجور التحميل, النقل, التفريغ, التسليم 

 )دينار عراقي( للطلبية الواحدة

Erbil CRS Duhok 

Office  

  

 

Erbil CRS Mosul 

Office  

  

 

Erbil CRS Kirkuk 

Office  

  

 

 



Bill of Quantities
Cleaning Materials and Kitchen supplies

Item Description UoM QTY
Unit price 

(IQD)
Explanatory Photos

1

Drinking Water(0.33Ltr)
ب  Set of 24 لتر0.33ماء للشر 1

2

Drinking Water for Water Cooler17.5 lit proffered 
MIRA brand

اد الماء  ب لتر ا17.5ماء للشر لتر يفضل نوعي متر
Piece 1

3

Coffee 250 gm bin alamid brand is proffered with 
different taste

 غم يفضل نوع بن العميد اطعمة مختلفة250قهوة 
Packet 1

4

 
Tea bag vanilla spice perfect engergy.16 Bag 
preferred brand YOGI  with different taste
 اكياس شاي جاهز 

واطعمة مختلفةيفضل نوعية,بالفانيال مع طاقة مثالية    yogi 
pack of 16 bags 1

5
  Green Tea With Ginger And Cinnamon- 20 Bags

 كيس20شاي االخضر زنجبيل وقرفة 
pack of 20 bags 1

6
Tea cumin and Citron preferred Alattar Brand
ون  يفضل نوعية العطار جاي كمون و ستر

pack of 20 bags 1

7

Tea with Fruit Citroen 100%natural and other taste 
preferred picwick Brand picwick

طبيعي  واطعمة اخرى  يفضل نوعية%100شاي بفاكهة ستلرون   
pack of 20 bags 1

8

Aniseed Tea and other taste preferred Royal almalki 
Brand 

شاي يانسون واطعمة مختلفة  يفضل من نوعية رويال الملكي
pack of 20 bags 1

9

Green tea Green Tea Jasmine + Green Tea Mint + 
Green Tea Lemon + Green Tea Cringer and Cinnamon 
+ Green Tea Earl grey + Green Tea cardamom prefer 
Alattar brand

ر  )جاي اخضر مكون من اكياس  شاي أخضر+ شاي أخضر ياسمير  
شاي+ شاي أخضر بالزنجبيل والقرفة + شاي أخضر ليمون + نعناع   

يفضل نوعية العطار(الهيل األخضر + أخضر إيرل غراي 

pack of 20 bags 1

10
Black Pepper100gm

غم100فلفل اسود 
piece 1

Kitchen Supplies
NO#
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Bill of Quantities
Cleaning Materials and Kitchen supplies

11
mint dry 35 gm

 غم35نعناع مجفف 
piece 1

12

salad Baharat spice mix prefer Knor brand
different taste
بهارات سلطة مشكل يفضل نوعية كنوربمختلف االطعمة 

Pack of 3 bags 1

13
Lemon juice 500 ML

مل500حامض الليمون  
piece 1

14
Nestle nesquick coffee Chocolate Flavor Powder

نستله قهوة نسكويك/مسحوق نكهة الشوكوالته
Piece 1

15
Pistachio Coffee Bags
اكياس قهوة البطم الجاهزة

Pack of 24 bags 1

16
Pistachio Coffee powder 600 g

_  غم600قهوة قزوان باودر 
Piece 1

17
Nescafe Gold 200gm

 غم200نسكافة كولد 
Piece 1

18
Tea like dughazal 500 g
 غم500شاي دوغزال  

Pack 1

19
Nescafe 3in1 prefer brand Mahmoud 20 g

ي 3نسكافة 
ر
 غم20 نوعي يفضل نوعيةمحمود 1ف

pack of 28 bags 1

20
Sugar 5 KG

 كغم5شكر 
Pack 1

21
Milk, Fat free 1liter

لتر1حليب خالي دسم 
Packet 1

Page 2 of 16



Bill of Quantities
Cleaning Materials and Kitchen supplies

22
Milk,allmarai, Medium Fat(1Ltr)

لتر1حليب المراعي وسط الدسم 
Packet 1

23
Milk,allmarai, full Fat(1Ltr)

لتر1حليب المراعي فول الدسم 
Packet 1

24
Milk, Nido 400 gm ,low and high fat

 غم قليل وكثتر الدسم400حليب نيدو 
piece 1

25
Tea Bag, Mahmood Brand
اكياس شاي محمود

Pack of 25 bag 1

26
Tea ,Ahmad Brand preferred 500 g

 غم500جاي يفضل نوعية احمد 
pack 1

27
cappuccino with Choco granola 25g

 غم25كابجينو مع شوكالتة كرانوال 
pack of 20 bags 1

28

hot chocolate prefer Mahmood brand 20 g
pack of 24 PCs غم20شوكالتة ساخنة يفضل نوعية محمود  1

29
Tea Bag, Lipton
اكياس شاي اخضر ليبتون

Set of 25 bag 1

30

Green Tea bag 
شاي االخضر الجاهزة Set of 25 bag 1

31

 
cinnamon stick 200 g 
Piece غم200قرفة عود    1

32
Hill for Tea 40 g

 غم40هيل 
Piece 1
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Bill of Quantities
Cleaning Materials and Kitchen supplies

33
Salt 1 kg
 كغم750ملح  

Piece 1

34
Salt 500 ml

 مل500ملح 
Piece 1

35
hot sauce 88ML

 مل88شطة الحارة 
Piece 1

36
Hot Ketchup preferred ZER or HANA brand 550 g

 غم550كجاب حار يفضل نوعية زير او هنا 
Piece 1

37
Mayonnaise  410 G

ر  غم410مايونتر
Piece 1

38
Natural Cider Vinegar 473ml

مل473خل التفاح 
Piece 1

39
Natural white Cider Vinegar 473ml

االبيض مل473خل التفاح 
Piece 1

40

Molasses Pomegranate Sour sauce preferred Zer 
Brand345 g

 غم345دبس الرمان مركز يفضل نوعية زير 
Piece 1

41
Olive Pomace oil natural 1lit

 لتر1زيت الزيتون الطبيعي 
Piece 1

42
oil   preferred Aafiya brand 1.8 liter

ليتر1.8زيت يفضل نوعية عافية 
piece 1

43
coffee mate400 GM

غم400مبيض القهوة 
piece 1
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Bill of Quantities
Cleaning Materials and Kitchen supplies

44
Disposable Spoons big size
سفري مالعق  حجم كبتر

Box of 100 1

45
Disposable forks
شوكات طعام سفري

pack of 50 1

46
Disposable Knives
ر سفرية سكاكير

piece 1

47
Disposable Spoons for tea medium size
مالعق متوسطة الحجم للشاي سفري

piece 1

48
disposable cup with handle good quality نوعية جيدة 
كالص سفري مع يدة

piece 1

49
disposable plastic cup 180cc good quality
كالص سفري للماء بالستيم نوعية جيدة

piece 1

50
Disposable Bowel good quality(medium size)
ماعون للشوريةصحن سفري نوعية جيدةحجم وسط,

Piece 1

51
Disposable plate good quality (Medium Size)
ماعون صحن سفري نوعية جيدةحجم وسط,

Piece 1

52
Disposable plate good quality (big Size)
, ماعون صحن سفري نوعية جيدةحجم كبتر

Piece 1

53
Disposable food container  good quality small Size)
, ماعون لحفظ االغذية سفري نوعية جيدةحجم صغتر

Piece 1

54
Disposable food container  good quality Big Size)
, ماعون لحفظ االغذية سفري نوعية جيدةحجم كبتر

Piece 1
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Bill of Quantities
Cleaning Materials and Kitchen supplies

55
cup for coffee with Saucers medium size
كوب قهوة مع صحن الفنجان حجم متوسط

piece 1

56

CUP for coffee with Saucers small size

كوب قهوة مع صحن الفنجان حجم صغتر
piece 1

57

Coffee pot  stainless steel and heat resistant  handle 
big size 1 liter
1دلة قهوة فوالذ مقاوم للصدأ مع يدة حجم لتر 

Piece 1

58

Ceramic Mugs for coffee and milk-large size- with 
Handle 
اميك مع يدة للقهوة والحليب كوب كبتر ستر

Piece 1

59

 classic tea cup glass blown from high-quality glass 
with  Saucers
استكانة  زجاجية مع صحن  صغتر 

Piece 1

60
spoon stainless steel medium size
ملغقة فوالذ مقاوم للصدأ حجم وسط

Piece 1

61
spoon stainless steel small size

ملغقة فوالذ مقاوم للصدأ حجم صغتر
Piece 1

62
spoon stainless steel big size

ملغقة فوالذ مقاوم للصدأ حجم كبتر
Piece 1

63
fork stainless steel  medium size
شوكة فوالذ مقاوم للصدأ حجم وسط

Piece 1

64
Round Dinner Plate ceramic medium size
اميك حجم وسط صحن دائري  ستر

Piece 1

65

Soup Bowl, White, ceramic, medium size
اميك.صحن للشوربة ابيض حجم وسط.ستر Piece 1
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66

salad Bowl, White, ceramic, small size
اميك.صحن لللسلطة ابيض حجم صغتر.ستر Piece 1

67
Soup Bowl, White , ceramic , big size

اميك .ابيض.صحن للشورية  حجم كبتر.ستر
Piece 1

68
water drinking glass medium size
ب حجم وسط كالص لماء الشر

Piece 1

69
glass cup with handle for tea with sources

ي مع يدة مع صحن صغتر كوب زجاجر
Piece 1

70

 Fry Pan Tefal Non-Stick set of three sizes (medium 
and small and big size)

 احجام مختلفة3مقالة للطهي تيفال مع 
Piece 1

71

stewpot tefal size 24 cm with 5 lit
Paket  لتر5سم مع 24جدر تيفال حجم  1

72
stewpot tefal size 28 cm with 7.9 Lit

لتر7.9سم مع 28جدر تيفال حجم 
Piece 1

73
Stainless Steel  small  knives for fruit
ر فوالذمقاوم للصدأ صغتر للفواكه  سكير

piece 1

74

Stainless Steel Knives multi purpose Knife 170mm 
Plain 

ر فوالذ مقاوم للصدأ متعدد االستخدام  ملم170سكير
piece 1

75
salad chopping machine plastic
جهاز تقطيع للسلطة بالستيك

Roll 1

76

simple plastic  fruit squeezer
 
آلة  عصارة بالستيكية بسيطة

Roll 1
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77

Electrical Orange Juice  Squeezer machine-small size

ة الحجم تقال صغتر الة عصتر كهربائية لعض التر
Roll 1

78
Citrus Juicer machine-Iron-large size
عصارة كبتر الحمضيات من الحديد لعض الفواكه

Roll 1

79
water drinking  jar with handle  glass
ب مع مقبض الزجاج  اناء مياه الشر

roll 1

80

 plastic container with lid
ابريق بالستيكي مع غطاء Piece 1

81

 plastic container with lid with handle food storage  
20 lit
سطل بالستيكية مع غطاءخزن الموادلتر 20

set of 3 1

82

ladle spoon stainless steel for soup
مغرفة ملعقة الفوالذ المقاوم للصدأ للحساء Piece 1

83
serving spoon stainless steel 
ةالفوالذ المقاوم للصدأ ملعقة كبتر

Piece 1

84
Large serving wooden spoon
ة خشب ملعقة كبتر

Piece 1

85
 Frying Skimmer Strainer Ladle Spoon
مغرفة مصفاة للطهي 

set 1

86

White Polyethylene Cutting Board standard size

ر لوح التقطيع ابيض     بحجم بولي اثيلير
حجم ستاندرد 

Piece 1

87

Kettle Strainer Drip Teapot Stainless Steel 1500 ml 
Silver  

 مل1500كتلي للشاي فوالذ مقاوم للصدأ حجم 
Piece 1
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88

plate rectangular for hospitality stainless-steel 
different sizes
صينية تقديم مستطيلة فوالذ مقاوم للصدأباحجام مختلفة

piece 1

89

Cordless Electric Kettle white nawal brand preffered 
or equivelant 1.7 liter

ي ابيض يفضل نوعية نوال 
 
 لتر1.7كتلي كهربائ

Piece 1

90
tea maker machine 110 litre preferred Nawal Brand

 لتر يفضل نوعية نوال110الة صنع  الشاي 
piece 1

91

coffee maker machine preferred MODEX brand 
single cup

الة صنع  القهوة يفضل نوعية موديكس
كوب مفرد

Meter 1

92

Kitchen Dish Drying Rack Holder 2 Tier Dryer 
Stainless Steel 
ي 

ر
طبقتان من الفوالذ المقاوم للصدأ.رف لتجفيف االوائ

piece 1

93

 cruet bottles with stainless steel rack
ي مع رف الفوالذ المقاوم للصدأ بطل زجاجر

Unit 1

94

sugar bottle sugar dispenser medium size
اناء للشكر متوسط الحجم piece 1

95

set Glass bottle, Stainless, iron handle for salt and 
Baharat.
ي مع مقبض حديدي للملح والبهارات سيت بطل زجاجر

piece 1

96
 biscuit  for guest like Funmix brand
بسكت  مشكل للضيوف

Piece 1

97

good quality of chocolate like makntosh  brand or 
equivalent
نوعية جيدة من الشوكالتة مثل نوعية ماكنتوش او ما يشابه

Unit 1

98
Kitchen vest water proof
صدرية مطبخ ضد الماء

Piece 1
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99
Gas Bottle standard size

غاز حجم عادي (قنينة)بطل 
Set of 24 1

100
tooth pick( oud) 
عود اسنان

Set of 48 1

101

Rubber Latex Dish Washing Cleaning Long 
Waterproof Non-slip Gloves
قفازات للتنظيف وللغسيل طويل حجم وسط مقاوم للماء

Pair 1

102

Gloves, Medical good quality
كفوف طبية نوعية جيدة Set of 50 1

103
Disposable face mask
كمامة سفري للوجه

Set of 50 1

104
Sponge soft scrap
ر اسفنج مواعير

Set of 50 1

105
Dish Sponge Scrubber 
ر سلك اسفنج المواعير

Set of 50 1

106
white board cleaner spray
اي منظف الصبورة ستر

set of 50 1

107
screen laptop  cleaner spray
اي منظف شاشة الالبتوب ستر

set of 100 1

108

Dish washing liquid ABC brand preferred different 
colour 750 g
ABCسائل الغسيل يفضل نوعية

 غم750ا لوان مختلفة 

set of 12 1

Cleaning Materials

Page 10 of 16



Bill of Quantities
Cleaning Materials and Kitchen supplies

109
ceramic remover liquid around 1 liter

اميك حوالي   لتر1سائل منظف الستر
set of 12 1

110

Toilet  Cleaner , lime scale remover Liquid(prefer 
Hrpic brand 500 ml)

ك  مل500منظف المراحيض سائل مزيل الكلس يفضل نوعية هايتر
set of 12 1

111

Glass Cleaner, Liquid,90 ml(like green clean )
 مل مثل نوعية90منظف الزجاج سائل 

)green clean )
set of 6 1

112
Floor Cleaner, ABC Brand  preferred(900ml)

ي يفضل نوعية  
 مل900سائل منظف االرضر

set of 6 1

113

Super Gel for cleaning the floor Emlaaq 1 KG
yellow and green color

كغم لون اخضر واصفر1منظف جل العمالق 
set of 3 1

114

power gel for cleaning spots splash bran is proffered 
1.5 KG
 جل لتنظيف البقع يفضل نوعية

 كغم1.5سبالش 

Piece 1

115

Cooker Cleaner, oil remover Brand experox  
preferred, Liquid, for GHs 750 ML
وكس  مظف الطباخ مزيل الدهون سائل يفضل  نوعية ايكسبتر
مل 750

Piece 1

116

spray and Wipe for
Cleaning  bath ABC brand is proffered 750 ML

اي لتنظيف الحمامات يفضل نوع    مل750ستر
ABC

piece 1

117

 Carpet & Upholstery Foam Cleaner , spray bottle 
with brush
اي وفرشاه رغو منظف لتنظيف السجاد والمفروشات بطل ستر

Piece 1

118

Bleach for utensil and sink whiting 1000 ML
ي والمغسلة  (فاس)مبيض

ر
Piece مل1000لتبيض االوائ 1

119
Air Freshener 500 ML

 مل500معطر جو 
piece 1
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120

air fresher dispenser spray device  preferred Exosual 
Brand 

جهاز معطر جو اوتماتيكي
Piece 1

121
Air freshener spray preferred Exosual Brand 260 ml
اي يفضل نوعية ملExosual 260 معطر الجوستر

set of 6 1

122

Disinfect Soap preferred Dettol brand different 
color and type

صابون معقم يفضل نوعية ديتول بمختلف األلوان و األنواع

set of 6 1

123

Liquid soap (Dettol brand preferred)215 ml different 
color

مل بمختلف االلوان215صابون سائل يفضل نوعية ديتول
piece 1

124

 
Hand Gel preferred Dettol Antibacterial 50 ML

 مل50جل معقم اليدين يفضل نوعية الديتول
piece 1

125
Surface cleaner Dettol Brand is preferred 500 ML

 مل500منظف السطوح يفضل نوعية ديتول 
set of 6 1

126
Desks clener (easy preferred) 825ml 

 مل825منظف مكاتب يفضل ايزي 
set of 6 1

127
 Disinfect liquid 500ml proffered Dettol brand

 مل يفضل نوعية ديتول500سائل معقم 
set of 6 1

128
Drain declogger gel 1 L good quality

لتر نوعية جيدة1منظف المجاري 
set of 6 1

129
Tide, Ariel Brand  preferred 5KG
5مسحوق الغسيل يفضل نوع اريال  KG

set of 6 1

130
Bucket plastic with lid-  size 15 to 20 lit

لتر20-15سطل بالستيك مع الغطاء 
set of 6 1
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131

door mate (entrance)  plastic from one side 
entrance mat Large size 60 cm x 30 cm
ي للمدخل من جهة بالستيك حجم كبتر االبعاد

 سجاد ارضر
سم36   x 60 سم

set of 6 1

132

door mate indoor   plastic from one side entrance 
mat medium size 150 cm x 60 cm 

ي للمدخل من جهة بالستيك حجم وسط
 سجاد ارضر

 سم60* سم  150

set of 6 1

133
Disposable table cloth (good quality)

نوعية جيدة-سفرة المائدة سفري
piece 1

134

Trash Bags   size ( medium)
(الوسط )اكياس نفايات حجم  set of 6 1

135

Trash Bags size (big )
(كبتر)اكياس نفايات حجم  set of 6 1

136
Aluminuim foil 150 m,Good quality, heavy duty

 م نوعية جيدة150ورق المنيوم للمطبخ
set of 3 1

137

roll of transparent cling film adhesive 200 m

 م200لفة من  غطاء شفاف الصقة 
piece 1

138
Cloth for cleaning floor and Surfaces
قماش لتنظيف االسطح و األرضيات

piece 1

139

Cloth for Tables cleaning
قطع اقمشة لتنظيف الطاولة set of 6 1

140
toilet tissue holder big size plastic

بالستيك(كبتر الحجم)حامل كلينس للمرحايض 
piece 1

141
toilet tissue Holder small size plastic
حامل كلينس للمرحايض صغتر الحجم بالستيك

piece 1

Page 13 of 16



Bill of Quantities
Cleaning Materials and Kitchen supplies

142
tissue holder wooden or plastic for kitchen
ي  أو بالستكي للمطبخ حامل الكلينكس خشبر

piece 1

143

disinfect spray (Dettol brand proffered) 450ml for 
toilet with different fragrances

لي معقم يفضل نوعية ديتول لتعقيم المراحيض    مل450ستر
مختلف الروائح

piece 1

144
Magic Cloth for cleaning glass

لتنظيف الزجاج(السحري)قطعة قماش
piece 1

145

Floor Cleaning Cloth Mop good quality big size

ممسحة تنظيف االرضيات نوعية جيدةحجم كبتر
piece 1

146

metal folding cloth laundry drying rack (mediium 
size)

ي لتنشيف وتجفيف المالبس
ر
الحجم وسط-رف معدئ   

set of 3 1

147

Brush for floor  good quality

فرشاه ارضية نوعية جيدة
piece 1

148
water broom  big size for floor with wooden  handle
ة لالرضية مع يدة خشب ماسحة كبتر

piece 1

149

water hose 1/2 inch supported by wires
 انج1/2خرطوم ماء حجم  
مدعم بشبكة أسالك 

piece 1

150

water wiper and brush from other side with 
wooden handle 
ماسحة وفرشاة مع يدة خشب  

piece 1

151

Easy Wring Microfiber Spin Mop, Bucket Floor 
Cleaning good quality with the feature of drying the 
foot
 ممسحة مع سطل لتنيظيف االرضية نوعية جيدة مع خاصية
التجفيف بالقدم

piece 1

152

Small water sweeper dual sided with bottle spray
ة من جهة وبطل مع مرشة من الجهة االخرى ماسحة صغتر piece 1
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153
Brush small for bathroom
ة فرشاة للحمام صغتر

piece 1

154
small brush for toilet with holder
ة للمراحيض مع قاعدة فرشاة صغتر

set of 3 1

155

stand Brooms with dustpan good quality
فرشاة مع مكرافة نوعية جيدة piece 1

156
Tissue pure soft care(150x2 ply white tissues)

 منديل مزدوج150كلينس ناعمة رقيقة 
piece 1

157
Tissue, Kitchen big size, thick

ر وحجم كبتر كلينس للمطابخ ثخير
piece 1

158
Tissue for Restroom small size, soft
كلينس للمراحيض صغتر الحجم وناعم الملمس

piece 1

159

Naphthalene Balls for toilet
ر للمرحاض كرات النفثالير set of 2 1

160
Crawling insect killer  powder
ات والزواحف مسحوق باودر لقتل الحشر

piece 1

161
Mosquito &fly killer spray pif paf brand is preferred
اي لقتل الذبان يفضل نوعية  بف باف ستر

set of 2 1

162

Mouse Glue Trapused for Mice and  Rats 
ان و الجرذذان,الصق  ي قتل الفت 

ر
مصيدة الفأر  يستخدم ف  

 باستخدام الصق
pack 1

163
Garbage bin around 80 liter with movable lid

 لتر مع غطاء متحرك80سلة نفايات حجمه حوالي 
pack 1
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164
Garbage bin around  around 20 lit with movable lid

 لتر  مع غطاء متحرك20سلة نفايات حجمه حوالي 
Pair 1

165
Garbage bin around  around 6 lit with open lid

 من غتر غطاء6سلة نفايات حجمه حوالي 
 لتر

piece 1

166
Garbage bin around 660 litwith movable lid

 لتر  مع غطاء متحرك660سلة نفايات حجمه حوالي 
piece 1

167
rain boot for cleaner  with different size
بوت مطري للمنظفات بمختلف االحجام

piece 1
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