
A

# Item Description ألمواصفات Unite QTY Unite Price (IQD) Unite Price (IQD)

1
Wire 2*10 mm from mian source to 

tent board
 ملم من المصدر الى البورد10*2سلك 

Roll/

90 ML
40

2 Wire 2*2.5 mm from board to tent
+ من البورد للخيمة ) ملم 2.5*2سلك 

(بروجكترات

Roll/

90 ML
48

3
Plastic box 30*40 with steel holder 

for 20 Circuit breakers 

 20 سم مع حامل 40*30بوكس بالستيكي 

قاطع الدورة
Pcs 40

4 Circuit breakers 63 A (للبوردات  ) امبير 63قاطع دورة  Pcs 83

5
Wooden board(Plywood) 

Size 15 x 30 x 1.2 cm

قياس  (بالي وود)بورد خشبي

(15x30x1.2)  (داخل الخيمة )سم
Pcs 290

6 Single Switch 13 A
داخل  ) امبير 13مفتاح كهرباء احادي 

(الخيمة 
Pcs 290

7 Switch Plug 13 A (داخل الخيمة  ) ( أمبير13)مأخذ كهرباء  Pcs 290

8 Double plastic box
داخل  )بوكس بالستيك ظاهري ثنائي 

(الخيمة 
Pcs 290

9 Lamp Holder plastic (داخل الخيمة  )حامل مصباح بالستك  Pcs 290

10 Economy fluorescent bulb 45W
 ) واط 45مصباح فلورسنت اقتصادي 

(داخل الخيمة 
Pcs 290

11 (+) Connector strip مشط للحار Pcs 40

12 (-)  Connector Strip مشط للبارد Pcs 40

13 Plastic ties 50 CM
 سم 50شناطات بالستيك قياس 

(بروجتورات + داخل الخيمة  )
bag 60

14 Self drilling screws  1" Box انج1برغي برينة قياس  10

15 Hardwood Drill Bits, size 10mm Pcs ملم10برينة حفر خشب قياس  16

16 Wood Saw منشار خشب Pcs 2

17 Electrical thermal tape تيب كهرباء حراري
Roll/

10 Pcs
45

18 Flood LED light 100 W  واط100بروجكتور  لد Psc 150

19 Steel tie 50 cm 
للبروجكترات  ) سم  50شناطات حديد قياس 

)

Roll/

10 Pcs
7

20
Water proof Plastic cover for circuit 

breakers

غطاء مطري بالستيكي لقواطع الدورة 

الخاصة بالبروجكترات
Pcs 50

21  Ladders 6 m Pcs م6 درج   1

22  Ladders 4 m   م4 درج Pcs 2

Financial Offer : Purchasing Electrical Materials For (Tents & Lighting System) in Al-Karama & 

Latifya Camps - IRAQ.   

العراق- شراء مواد كهربائية للخيم و أنظمة أالضاءة في مخيمي الكرامة و أللطيفبة : العرض المالي 

Total Cost for  (A)  in (IQD) 

AL-Karama Camp  مخيم الكرامة
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B

# Item Description ألمواصفات Unite QTY Unite Price (IQD) Unite Price (IQD)

1 wire 2*4 mm  ملم4*2سلك 
Roll/90 

 ML
14

2 Wire 2*2.5 mm  ملم2.5*2سلك 
Roll/90 

 ML
11

3
Wire (2x1.5) mm² to connect 

between the LED electrical network

 ملم للربط بين البورد 1.5*2سلك 

الكهربائي والمصباح

Roll/90 

 ML
1

4
Plastic box 30*40 with steel holder 

for 20 Circuit breakers

 20سم مع حامل 40*30بوكس بالستيكي 

قاطع الدورة
Pcs 2

5
Plastic box 40*60 with steel holder 

for 20 Circuit breakers 

 20 سم مع حامل 40*60بوكس بالستيكي 

قاطع الدورة
Pcs 15

6

Electrical connector 40 Amp , to be a 

distribution point to feed the lighting 

LED from the main feeding cable (T is 

preferable)

 أمبير ، ليكون نقطة 40الموصل الكهربائي 

 من كابل التغذية LEDتوزيع لتغذية ضوء 

المفضل ان يكون على شكل حرف )الرئيسي 

T)

Pcs 24

7 Circuit breakers 5 A Pcs امبير5قاطع دورة  38

8 Circuit breakers 20 A Pcs امبير20قاطع دورة  4

9
Electrical wooden board size 30 x 40 

cm
سم (30 × 40)بورد خشبي قياس  Pcs 38

10 Plug switch 13 A ( أمبير13)مأخذ كهرباء  Pcs 38

11 Double switch مفتاح كهربائي مزدوج Pcs 38

12 Double plastic box بوكس بالستيك ظاهري ثنائي Pcs 38

13 lamp Holder plastic حامل مصباح بالستك Pcs 38

14 economy bulb 45W Pcs وااط45مصباح اقتصادي  38

15

External fence - LED Light Fixture of 

150 Watt

Supply, test and commission 150 

watt  LED High Quality, which should 

be approved by the supervisory 

committee before starting supplying 

process with a warranty period of 

one year at least ,the work includes 

installing and connecting the LED 

street light fixtures withTimber pole 

that installe, all installations and 

connections accessories, and all the 

required works to complete the Job

مصباح لد - انارة للسيارج الخارجي 

تجهيز  وفحص مصباح :  واط 150

 واط يعمل ويكون من 150كهربائي 

ويكون موافق . منشأ ذو جوده عاليه

ضمان . عليه بواسطة المهندس المشرف

.المصباح يكون سنه على االقل

Pcs 30

16 Photocell sensor lighting control 
مستشعر اضائة للسيطرة على انطفاء 

واشتغال االضائة خالل النهار
Pcs 24

17
Iron poles: Supply, iron poles 6 meter 

hight 4mm thickness diameter 4'',

شراء اعمدة حديدية تكون بارتفاع : اعمدة حديدية 

. ملم4 انج على االقل وسمك 4 متر و قطر 6
Pcs 15

18 Anti-oxide paint صبغ مانع للصداء
Pcs/1k

g
15

AL- Latifya Camp  مخيم أللطيفية
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# Item Description ألمواصفات Unite QTY Unite Price (IQD) Unite Price (IQD)

19

a Sulfate resistant Cement 50 Kg  كغم50سمنت مقاوم لالمالح Pcs 12

b Sand رمل M3 2

c Gravel حصى M3 3

d Electrical insulation tape شريط عزل كهربائي Pcs 12

e Plastic ties 50 CM bag سم50شناطات بالستيك قياس  15

f Iron ties 50 CM bag سم50شناطات حديد قياس  2

g Self drilling screws  1" Box انج1برغي خشابي قياس  5

h manual Electrical change over 100 A Pcs امبير100محول كهرباء يدوي  4

i Electrical tape تيب كهرباء
Roll/10 

 Pcs
13

j gloves for electrical work كفوف مانع صعقة كهربائية Pcs 15

k wire striper قاطع ومجرد األسالك Pcs 4

l electric tester screwdriver درنفيس فحص Pcs 4

Title of Signatory:….....................................................................................................................................................

Name of Bidder:….........................................................................................................................................................

Signature & stamp:

Date of Signing:…..........................................................................................................................................................

: مالحظة

.منظمتنا ليست ملزمة بشراء الكمية الكاملة المذكورة في جدول الكميات .1

.المنظمة ليست ملزمة بان تتعاقد مع شركة واحدة، و يمكن تجزئة العطاء بين أكثر من شركة .2

. يجب تضمين تسليم البضاعة إلى مخيم الكرامة و مخيم اللطيفية حسب العرض المالي اعاله .3

من العناصر المميزة للفقرات مبىن بلون أصفر المذكورة في العرض المالي الي لمكتب  (النموذج)يجب على المورد تقديم مجموعة كاملة العينة  .4

.بلومونت في بغداد

.أالسعار المقدمة جميع المصاريف من نقل و تحميل و نصب  في موقع المطلوب  .5

Name of Signatory:…...................................................................................................................................................

NOTE:

1.  Our organization is not bound to buy the whole quantity mentioned in the Financial Offer.

2.  Our organization is not bound to contract with one company and can split the award between one or more companies.

3.  The must be included the delivery of the goods to AL-Karama and AL-Latifya Camps as per above Financial Offer.

4.  The supplier must present a complete set of highlighted Items as listed in the Financial Offer to Blumont’s office in Baghdad

5.  The offered Price includes, transportation, loading & unloading, Installition and any other cost to the location required.

Total Cost for  (B)  in (IQD) 

 تجهيز مواد لصب قاعده خرسانيه لالعمده بقياس 

( سم80*40*40)
  Providing material for Casting concrete base for the Poles (40*40*80 cm)

Total Cost for  (A+B)  in (IQD) 
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