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line Specification   الوصف Unit Quantity Currency Cost 

1.  
Pure white Sugar extracted 
from sugar cane 

 Kg 1 ابيض سكر 
IQD 

 دينار عراقي 
 

2.  
Milk good quality (equivalent to 
Nido) 400 gm 

حليب نوعية جيدة  
)مكافئ لنوعية حليب  

 غم  400نيدو(, 
Can 1 

IQD 
 دينار عراقي 

 

3.  
Coffee good quality (equivalent 
to Gold Nestle) 100 gm 

قهوة نوعية جيدة )مكافئ  
لنوعية نستلي كولد(,  

 غم  100
Can 1 

IQD 
 دينار عراقي 

 

4.  Nescafe cappuccino  كابتشينو  نسكافيه Box 1 
IQD 

 دينار عراقي 
 

5.  
Coffee mate (equivalent to 
Nestle), 400 gm 

مبيض قهوة)مكافئ  
 غم  400لنوعية نستلي(,  

Can 1 
IQD 

 دينار عراقي 
 

6.  
Coffee good quality (equivalent 
to Bn aamed) 225gm 

قهوة نوعية جيدة )مكافئ  
  220لنوعية بن عميد(, 

 غم
can 1 

IQD 
 دينار عراقي 

 

7.  
Black tea bags good quality 
(Packet contains 25 small tea 
bags) 

اسود اكياس صغيرة  شاي 
كيس   25)باكيت يحتوي  

 شاي صغير( 
Box 1 

IQD 
 دينار عراقي 

 

8.  
Green tea bags good quality 
(Packet contains 25 small tea 
bags) 

شاي اخضر اكياس  
صغيرة )باكيت يحتوي  

 كيس شاي صغير(  25
Box 1 

IQD 
 دينار عراقي 

 

9.  
Black tea big bag equivalent to 
CIHAN tea,200 gm 

شاي كيس كبير مكافئ  
لنوعية شاي جيهان,  

 غم   200
Each 1 

IQD 
 دينار عراقي 

 

10.  Plastic teaspoon  مالعق شاي بالستك Box 1 
IQD 

 دينار عراقي 
 

11.  
Plastic tea cups )Size of 200 
ML ,Set of 50 Cups , Good 
Quality) 

  حجم) اكواب شاي جاهزة
  50 مجموعة مل،  200

 ( جيدة نوعية ، 
Set 1 

IQD 
 دينار عراقي 

 

12.  
Plastic Water Cups   ) Size of 
200 ML ,Set of 50 Cups , Good 
Quality) 

  حجم) جاهزة  ماءاكواب 
  50 مجموعة مل،  200

 ( جيدة نوعية ، 
Set 1 

IQD 
 دينار عراقي 

 

13.  
Water bottles 20 L   disposable 
high quality certified  

 لتر  20بطل مي كبير 
نوعية     استعمال واحد
 ممتازة مجازة  

Each 1 
IQD 

 دينار عراقي 
 

14.  Water drinking cups 
ماء شرب, اكواب   

 صغيرة  
set of 

60 
1 

IQD 
 دينار عراقي 

 

15.  Water bottles 500Ml مل  500   بطل مي 
set of 

12 
1 

IQD 
 دينار عراقي 

 

16.  
Air freshener (equivalent to 
ecco), 260 ml 

معطر جو نوع جيد  
  (ecco)مكافئ لنوعية  

 ملل  260
Each 1 

IQD 
 دينار عراقي 

 

17.  Multipurpose cleaner 
منظف متعدد  

 االستعماالت فاس 
Each 1 

IQD 
 دينار عراقي 

 

18.  
Super Gel cleaner (equivalent 
to Imlaq), 1000 gm 

منظف)مكافئ لنوعية  جل 
 غم  1000العمالق(, 

Each 1 
IQD 

 دينار عراقي 
 

19.  
Plastic garbage Black bags big 
size 

اكياس نايلون للقمامة  
 كبير  حجم سوداء و ملونة

Box 1 
IQD 

 دينار عراقي 
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20.  
Plastic garbage Black bags 
medium size 

اكياس نايلون للقمامة  
  حجم سوداء و ملونة

 وسط 
Box 1 

IQD 
 دينار عراقي 

 

21.  
Dish washing liquid (equivalent 
to fery),1 lt 

سائل غسيل االواني  
  1)مكافئ لنوعية فيري(, 

 لتر
Each 1 

IQD 
 دينار عراقي 

 

22.  
Toilet paper equivalent to 
selpak (Big set of 48 roll) 

ورق حمام نوعية مكافئ  
ل سيل باك ) سيت كبير  

 رولة( 48يحتوي على  
Set 1 

IQD 
 دينار عراقي 

 

23.  
Paper tissue good quality 
equivalent to massafi (carton 
box set of 30) 

محارم ورقية نوعية جيدة  
مكافئ لنوعية مسافي ذو  

علبة كارتون )كارتون  
 علب(   30يحتوي على  

Box 1 
IQD 

 دينار عراقي 
 

24.  
Paper roll for kitchen (big set of 
24 rolls)   

رولة محارم ورقية  
للمطبخ )سيت كبير  

 رولة( 24يحتوي على  
Set 1 

IQD 
 دينار عراقي 

 

25.  Gloves for kitchen (Latex) 
كف مطاط للمطبخ ابيض  
 ) مكافئ لنوعية فالكون (  

Box 1 
IQD 

 دينار عراقي 
 

26.  
Washing machine powder 
(Equivalent to Arial), 3 Kg 

مسحوق غسيل للغسالة  
  3)مكافئ لنوعية اريل( 

 كغم
Each 1 

IQD 
 دينار عراقي 

 

27.  
Washing machine shampoo 
(equivalent to Comfort), 1 lt 

معطر مالبس مكافئ  
 لتر  1لنوعية كمفرت,  

Each 1 
IQD 

 دينار عراقي 
 

28.  
Scented Hand wash liquid 400 
ml  

صابون سائل معطر  
 مل  400

Each 1 
IQD 

 دينار عراقي 
 

29.  
Sterile solid soap equivalent to 
Dettol, 120 gm (set of 4) 

صابون معقم قطع مكافئ  
غم   120لنوعية ديتول, 

 (  4)سيت يحتوي على  
Set 1 

IQD 
 دينار عراقي 

 

30.  
Shampoo for children 
equivalent to Nunu, 300 ml 

شامبو لالطفال مكافئ  
 مل   300لنوعية نونو,  

Each 1 
IQD 

 دينار عراقي 
 

31.  Ground cleaning brush  فرشاة تنظيف لالرضية Each 1 
IQD 

 دينار عراقي 
 

32.  Battery (s) and (m) (set of 4) 
بطارية حجم وسط  

سيت يحتوي   وصغير
 4 على

Set 1 
IQD 

 دينار عراقي 
 

33.  Waste basket medium size  سلة مهمالت حجم وسط Each 1 
IQD 

 دينار عراقي 
 

34.  Table cleaning swab 
ممسحة قماش صفراء  

 للطبالت 
Set 1 

IQD 
 دينار عراقي 

 

35.  Pail with two basin good quality 
سطل حوضين وممسحة  

 نوعية جيدة 
Each 1 

IQD 
 دينار عراقي 

 

36.  Scissors  مقصات Each 1 
IQD 

 دينار عراقي 
 

37.  
Cooking pot equivalent to Tefal 
(set of 3) 

قدر للطبخ غير الصق  
مكافئ لنوعية تيفال  

 قطع(  3)سيت يحتوي 
Set 1 

IQD 
 دينار عراقي 

 

38.  
Cooking pot equivalent to Tefal 
(set of 4) 

قدر للطبخ غير الصق  
مكافئ لنوعية تيفال  

 قطع(  4)سيت يحتوي 
Set 1 

IQD 
 دينار عراقي 

 

39.  Knife big size  سكاكين حجم كبير Each 1 
IQD 

 دينار عراقي 
 

40.  Knife small size  سكاكين حجم وسط Each 1 
IQD 

 دينار عراقي 
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41.  Glass cups  set 6  
سيت    اكواب زجاج
 قطع  6يحتوي على  

Set 1 
IQD 

 دينار عراقي 
 

42.  plastic Vase food  نجانات مختلفة االحجام Each 1 
IQD 

 دينار عراقي 
 

43.  Spoons steel (set of 12) 
  12مالعق ستيل )سيت 

 قطعة( 
Set 1 

IQD 
 دينار عراقي 

 

44.   fork type steel (set of 12) 
  12شوكة ستيل )سيت 

 قطعة( 
Set 1 

IQD 
 دينار عراقي 

 

45.  Electric wire extension  سيار كهربائي Each 1 
IQD 

 دينار عراقي 
 

46.  
Solid Soap good quality, 100 to 
125 gm (set of 6) 

صابون قطع نوعية جيدة,  
غم   125الى  100

 قطعة(   6)سيت 
Set 1 

IQD 
 دينار عراقي 

 

47.  Glass cleaner liquid, 500 ml 
سائل تنظيف الزجاج  

 مل  500
Each 1 

IQD 
 دينار عراقي 

 

48.  
Disposable Nylon cover for 
tables 

 Roll 1 سفرة سفري  
IQD 

 دينار عراقي 
 

49.  
Water wiper with wooden 
handle 

 Each 1 ماسحة ماء مع ايد خشبية  
IQD 

 دينار عراقي 
 

50.  
Cleaning  Wiper  with handle  
Iron or Plastic 

  بمقبض تنظيف ممسحة
 بالستيك   أو حديد

Each 1 
IQD 

 دينار عراقي 
 

51.  Dish washer towel 
جالفة غسيل مواعين  

 معدنية و اسفنجية 
Each 1 

IQD 
 دينار عراقي 

 

52.  towels for the kitchen (set of 3) 
خاوليات مطبخ )سيت  

 قطع(  3يحتوي  
Set 1 

IQD 
 دينار عراقي 

 

53.  Plates medium size  مواعين وسط Each 1 
IQD 

 دينار عراقي 
 

54.  
A sterile liquid equivalent to 
Dettol quality, 500 ml 

سائل معقم مكافئ لنوعية  
 مل   500ساراتول , 

Each 1 
IQD 

 دينار عراقي 
 

55.   cleaner liquid, 920 to 1000 ml 
مسحوق سائل منظف,  

 مل  1000الى  920
Each 1 

IQD 
 دينار عراقي 

 

56.  Pan equivalent to Tefal big size 
مقالة غير الصقة مكافئة  

لنوعية تيفال ) طاوة (  
 حجم كبير  

Each 1 
IQD 

 دينار عراقي 
 

57.  
Pan equivalent to Tefal medium 
size 

مقالة غير الصقة مكافئة  
لنوعية تيفال ) طاوة (  

 حجم وسط  
Each 1 

IQD 
 دينار عراقي 

 

58.  
Water boiler steel (Equivalent to 
newel), 1.7 Ltr 

ترمس شاي مع غالية  
لتر   1.7ماء نوع ستيل 

 مكافئ لنوعية نوال 
Each 1 

IQD 
 دينار عراقي 

 

59.  
Water and tea boilar steel with 
one basin, 20 ltr 

غالية ماء وشاي ذات  
حوض واحد حجم كبير  

 لتر 20نوع ستيل,  
Each 1 

IQD 
 دينار عراقي 

 

60.  Tray steel (set of 3 pieces) 
صواني ستيل )سيت  

 قطع(   3يحتوي  
Each 1 

IQD 
 دينار عراقي 

 

61.  Big Knife   ساطور Each 1 
IQD 

 دينار عراقي 
 

62.  
cleaner for floor (equivalent to 
Easy) with towel, 1 Ltr 

منظف لالرضيات مكافئ  
لنوعية ايزي مع خاولي,  

 لتر  1
Each 1 

IQD 
 دينار عراقي 
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63.  Big Plates  مواعين حجم كبير Each 1 
IQD 

 دينار عراقي 
 

64.  Plastic garbage colored bags  
اكياس نايلون ملونة  

 للقمامة
Roll 1 

IQD 
 دينار عراقي 

 

65.  
Cake good quality (box of 24 
pcs) 

كيك نوعية جيدة  
)الكارتون يحتوي على  

 قطعه( 24
Box 1 

IQD 
عراقي دينار   

 

66.  
Biscuit wafer (equivalent to 
wave up), set of 24 

بسكت ويفر )مكافئ  
لنوعية ويف اب( كارتون  

 قطعة   24يحتوي على  
Box 1 

IQD 
 دينار عراقي 

 

67.  
Fruit juice carton can (box of 
36) 

عصير فاكهة كارتونة  
نوعية جيدة )الكارتون  

 علبة(  36يحتوي على  
Box 1 

IQD 
عراقي دينار   

 

68.  
Fruit Juice glass can equivalent 
to Rani, 200 ml (set of 24) 

عصير فاكهة زجاجة,  
مل نوعية جيدة  200

مكافئ لنوعية عصير  
راني )الكارتون يحتوي  

 قطعة(  24على 

Box 1 
IQD 

 دينار عراقي 
 

69.  
small carpet pieces for toilet 
and kitchen (1* 0.5 m) with 
nylon cover base. 

قطع كاربت صغيرة  
)دواسة( تستخدم للمغاسل  

والمطابخ , نوعية جيدة  
وتكون مغلفة من الخلف  

 م(  0.5*1بطبقة نايلون)

Each 1 
IQD 

 دينار عراقي 
 

70.  
Plastic Water Hose with 
excellent quality (roll of 30 m) 

خرطوم ماء بالستيكي   
)صوندة( نوعية ممتازة )  

 متر(  30رولة 
Roll  1 

IQD 
 دينار عراقي 

 

71.  
Balance for Asia cell type of 
5,000 IQD 

رصيد موبايل لشركة  
  5000أسياسيل , فئة  
 دينار عراقي  

Ea. 1 
IQD 

 دينار عراقي 
 

72.  
Balance for Zain type of 5,000 
IQD 

رصيد موبايل لشركة  
دينار   5000زين, فئة  

 عراقي 
Ea. 1 

IQD 
 دينار عراقي 

 

73.  
cleaner  (equivalent to Dasty), 1 
Lt 

منظف )مماثل الى داستي  
 ( حجم لتر  

Ea. 1 
IQD 

 دينار عراقي 
 

74.  
cleaner  (equivalent to Rambo), 
1 Lt 

منظف )مماثل الى رامبو  
 ( حجم لتر  

Ea. 1 
IQD 

 دينار عراقي 
 

75.  Glass Cleaner 750 ml  750 زجاج منظف mll     

76.  
Clothes washing powder 
equivalent to Tide 

مسحوق غسيل مكافئ  
 لتايد غسيل 

Kg 1 
IQD 

 دينار عراقي 
 

77.  
disposable plates, different 
sizes  

ماعون سفري ) احجام  
 مختلفه (  

Set 1 
IQD 

 دينار عراقي 
 

78.  Floor mapping towel  
ارضية  وصلة مسح  

 )للماسحات( بيضاء 
pcs 1 

IQD 
 دينار عراقي 

 

79.  Iraqi tea mixes  شاي عراقي خبطات kg 1 
IQD 

 دينار عراقي 
 

80.  
Cleaning gloves for kitchen & 
bathroom use 

قفازات تنظيف لالستعمال  
 في مطبخ و الحمامات 

Set 1 
IQD 

 دينار عراقي 
 

81.  Air fresher equivalent to air wick 
معطر جو نوعية ممتازة   

 )مشابه الى اير ويك( 
Set 1 

IQD 
 دينار عراقي 

 

82.  
Dustpan مكرافة 

 

pcs 
1 

IQD 
 دينار عراقي 
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83.  
Medical Gloves-    Largeو 

different sizes 
مختلفة   قفازات طبية

 االحجام 

Box 
1 

IQD 
 دينار عراقي 

 

84.  
Liquid toilet bowl cleaner- 

750 ml (Similar to Harpic) 
منظف حمامات يشبه  

 هاربك 

pcs 
1 

IQD 
 دينار عراقي 

 

 

 

 


