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AHF-Procurement -2022-18
TUR-22/3559/SA1/FS-ER-

N/NGO/21964

AHF-22039

 

no

رقم

الوحدة

Unit

Birim

الكمية

Quantity

Adet

العالمة التجارية 

Brand Details  Marka 

Detayları

بلد المنشأ

Country of 

Origin

 المالحظات

 Notes

Notlar

1 قطعة 40

2 قطعة 20

3 قطعة 40

4 قطعة 120

5 قطعة 40

6 قطعة 40

7 قطعة 40

8 قطعة 20

9 قطعة 100

Contact Person / İrtibat Kişisi / شخص التواصل E-mail / E-posta / البريد

 Tender Book annex  /  ملحق دفتر الشروط

project / proje المشروع Provision of integrated FSL, ER &amp; Nutrition services to the PiN in Idlib governorate (Envelope 2)

 رمز الطلب

Order Ref 

Sipariş 

Kodu

 Date / Tarih / 

التاريخ
proje numarası / project number / رقم المشروع

Supplier's Information / Tedarikçinin Bilgileri  معلومات المورد  Teklif Alıcının Bilgileri / QUOTATION Recipient   IFORMATIONمعلومات مستلم العرض 

Commercial Name / Ticari Ad / االسم التجاري Return Quotation to /Teklifin Teslimi/ مستلم العرض

اسم المواد ووصفها

ITEMS DESCRIPTION/SPECIFICATION 

Malzemenin Adı ve Özelliği

Mobile / GSM / موبايلE-mail / E-posta / البريد االلكتروني

Mobile / GSM / موبايل

Address / Adres / عنوان المزود

مرايا

طاولة

كرسي حالقة نسائية

كراسي أنتظار

سيشوار

\ليس \ مكواة شعر 

\فير\ مكواة شعر 

لي
ز جهاز بخار ميز

مقص

Address / Adres / العنوان

المواصفات الفنية

Specification

Teknik Özellikler

 مير1*1مرآة بأطار خشب   

 سم150طول *سم 50طاولة خشبية عرض

حشو بإسفنجة عالية الكثافة وغطاء بجلد البولي يوريثان

تصميم مري    ح لتوفير أقىص قدر من الراحة

ارتفاع المقعد قابل للتعديل مع المضخة الهيدروليكية 

للعمل المري    ح

يتضمن كرسي تصفيف الشعر هذا مسند للقدم مرتبط 

بهيكل الكرسي

كراسي بالستيكية ذات ارجل حديدة

ذات نوعية جيدة

محرك ذو لفائف نحاسية 

 واط8000اقىص استطاعة 

ذات نوعية جيدة

 درجة مئوية500درجة حرارة تصل إل 

ذات نوعية جيدة

 درجة مئوية500درجة حرارة تصل إل 

ي 
 فولط مصنوع من النايلون ويستخدم 220جهاز كهربائ 

ة لغلي الماء وتفتيح مسامات البشر

مصنوع من ستناليس ستيل

مقبض بالستيكي مري    ح
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10 قطعة 100

11 قطعة 120

12 قطعة 240

13 قطعة 20

15 مجموعة 20

16 قطعة 20

هي مساطر بالستيكية او خشبية منحنية ومرقمة لها 

و او  ز او ثالثة تستخدم من اجل عنك حفرة الجير مقاسير

االبط وايضا من اجل عمل ترسيمة الوسط وحفر الرقبة 

وحردة االبط

 مير2*2طاولة خشبية 

ماكينة خياطة صناعية قطعة

طاقية ميش

فرشاية سيشوار

مشط فرق

أنفرتر

و مساطر الجير

طاولة قص

14 20

ي شعر لتلميس الشعر و تصفيفه
فراسر

ي سيشوار خشبية 
فراسر

نوعية جيدة

امشاط من البالستيك 

أمشاط تفريق شعر

 كيلو 1بأستطاعة mppt كيلو واط  مع منظم 2أستطاعة 

عل األقل

ماتور موفر للكهرباء

من الطاقة مقارنة بالماتور العادي % 75توفير 

ماتور داخلي مثبت بشكل مباشر بدون قشاط

بدون صوت للماتور

از اثناء العمل ز بدون اهير

 فوق االبرةLEDكشاف 

تثبيت بداية اوتوماتيكي

تثبيت نهاية اوتوماتيكي

قطع خيط اوتوماتيكي

رفع رجل اوتوماتيكي

برامج تركيب نمر وتثبيت

التحكم برفع رجل الخيطة عن طريق الكمبيوتر

برنامج خاص لتحديد عدد الغرز

برنامج تمكينه فقط

التحكم بشعه الماكنة

 سهلة االستعمال تعمل باللمسLEDشاشة 

حفظ برامج

برنامج عمل التمكينه فقط

ز اتوماتيكية كبسه تمكير

اثناء الوقوف (اسفل_ اعل  )التحكم بوضع االبره 

ي طول الغرزه عن طريق الشاشة فقط
ز
التحكم ف

ز مظهر انيق ومتير

امج مع امكانية التحكم  ز الير تحكم سلس للتبديل بير

ات واطفاء او تشغيل اي من  ز بجميع الخواص والمير

االجهزة الملحقة مثل قطع الخيط ورفع الرجل وجهاز 

التثبيت

.وصف المنتج

مناسبة لجميع انواع االقمشة لتكون االنسب إلنجاز 

العمل المطلوب وبشعة فائقة استهالك طاقه اقل 

مايمكن شعه انجاز العمل وتوفير الوقت والجهد كما 

ا بزر إنهاء الغرزة، وهو ما يسمح بعمل 
ً
ز الماكينة أيض تتمير

ا عند )غرزة واحدة فقط بضغطة زر 
ً
وهو مناسب جد

ي للقطعة
.(خياطة الجيوب أو الملصق الخلفز

مصنوعة من السيليكون بجودة عالية يتم تشكيله من 

بطانة مضادة للتشب، مقاس واحد . أجل مالءمة مريحة

.يناسب الجميع

مرنة ومتينة بتصميم سهل التنظيف ويمكن إعادة 

.استخدامها
ً
 وتكرارا

ً
.يمكن استخدام قبعة صبغ خصالت الشعر مرارا

ً
لون اصفر حرصا
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17 قطعة 20

18 قطعة 20

19 قطعة 20

20 قطعة 20

21 قطعة 40

22 قطعة 20

23 علبة 20

24 قطعة 20

25 قطعة 20

ي برام كرسي مكتبر

ي لكبس أنواع اللولو الصناعي والخرز عل 
مكبس معدئز

القماش

ذات مقابض ملبسة - معدنية مصنوعة من الحديد 

بنايلون لتثبيك الكبسات عل أطراف قطع القماش مقاس 

مقاس صغير+ وسط 

مقص  يدوي ذو تعرجات  مسنون بشكل جيد يستخدم 

لقص القماش بشكل متعرج

مقص  يدوي مسنون بشكل جيد يستخدم لقص القماش

يستخدم لتثبيت الكريستال والزينة عل المالبس

 قطعة12علبة سيليكون تحوي 

12 نظام MPPT كيلو واط 1.5أستطاعة 

 / 600mV / 6V / 60V / 600V: جهد التيار المستمر •

1000V

•  ±(0.5٪+ 3)

دد •  / 6V / 60V ± (0.8٪ + 3) 600V: جهد التيار المير

750V ± (1.0٪ + 10)

 + 60μA / 60mA / 600mA ± (0.8٪: تيار مستمر •

3) 10A ± (1.2٪ +3)

دد • 60mA / 600mA ± (1.0٪ + 3) 10A: تيار مير

•  ±(1.5٪+ 3)

600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ: المقاومة •

Ω ± (1.0٪ + 30) م60 (3 +0.8٪)±  •

10nf ± (4.0٪ + 30): السعة •

• 10mf / 100mf ± (5.0٪ + 3)

دد •  كيلو 10/  هرتز 1000/  هرتز 100/  هرتز 10: الير

 ميجا 10/  كيلو هرتز 1000/  كيلو هرتز 100/ هرتز 

(3+ ٪ 1.0)± هرتز 

اختبار  (3+ ٪ 2.0)± ٪ 95~ ٪ 1: دورة التشغيل •

ي
.الصمام الثنائ 

فرد سيلكون

كرسي دوار

 أصابع سيليكون

إنفرتر

أفو مير

كباسة لولو

كباسة كبسات

مقص زكزاك

مقص خياطة

ي
ماركة يونيبر

(5+ ٪ 2)±  أمبير 600تيار مستمر  •

دد  • (5+ ٪ 2)±  أمبير 600تيار مير

(2+ ٪ 0.5)±  فولت 600جهد التيار المستمر  •

دد  • (5+ ٪ 0.8)±  فولت 600جهد التيار المير

دد  • ±  كيلوهرتز 60~  هرتز 10تردد جهد التيار المير

(0.5٪ + 2)

40المقاومة  •

 كيلو أوم600~  كيلو أوم 6 •

(2+ ٪ 1.0)±  م 60 •

•  ±(0.8٪ + 2)

•  ±(2.5٪ + 5)

nF ~ 600 F 60السعة  •

(5+ ٪ 4)±  مللي فهرنهايت 60 •

•  ±(10٪)

±  درجة مئوية 1000~  درجة مئوية 40-درجة الحرارة  •

(1.5٪ + 5)

دد  • (4+ ٪ 0.1)±  ميجا هرتز 10~  هرتز 10الير

المواصفات العامة •

 مم28فتحة الفك  •

 فولت1.5بطارية بقوة  •

26بانسة أمبيرقطعة20
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27 قطعة 20

28 قطعة 40

29 قطعة 40

30 مجموعة 20

31 قطعة 20

32 قطعة 20

33 قطعة 20

34 قطعة 20

35 قطعة 20

36 قطعة 20

37 قطعة 20

 أمبير30 

solar panel multimeter EY800W لقياس أستطاعة 

ألواح الطاقة الشمسية

ي  ي بمقبض عازل يعمل عل TZ-2456B- صينبر
معدئز

mm 6  و 4  و 2.5أقطار الكابالت ذات السماكة 

mppt كيلو مع منظم 3أستطاعة 

حقيبة معدنية 

 ذات نوعية جيدة

تتسع العدة المتنقلة

حقيبة فارغة ذات أماكن أو مشدات لتثبيت المعدات 

داخله

من مادة الحديد عالي الكربون والمقبض مغلف بمادة 

مطاطية عازلة لسهولة االستخدام

ي
مثقب كهربائ 

ي
شاحن كهربائ 

مقياس استطاعة

mc4مكبس 

أنفرتر

بانسة

قطاعة

طقم مفكات

كاوية لحام مع قاعدة

مثقب بطارية

حقيبة معدات

ي
ماركة يونيبر

(5+ ٪ 2)±  أمبير 600تيار مستمر  •

دد  • (5+ ٪ 2)±  أمبير 600تيار مير

(2+ ٪ 0.5)±  فولت 600جهد التيار المستمر  •

دد  • (5+ ٪ 0.8)±  فولت 600جهد التيار المير

دد  • ±  كيلوهرتز 60~  هرتز 10تردد جهد التيار المير

(0.5٪ + 2)

40المقاومة  •

 كيلو أوم600~  كيلو أوم 6 •

(2+ ٪ 1.0)±  م 60 •

•  ±(0.8٪ + 2)

•  ±(2.5٪ + 5)

nF ~ 600 F 60السعة  •

(5+ ٪ 4)±  مللي فهرنهايت 60 •

•  ±(10٪)

±  درجة مئوية 1000~  درجة مئوية 40-درجة الحرارة  •

(1.5٪ + 5)

دد  • (4+ ٪ 0.1)±  ميجا هرتز 10~  هرتز 10الير

المواصفات العامة •

 مم28فتحة الفك  •

 فولت1.5بطارية بقوة  •

26بانسة أمبيرقطعة20

راس من الحديد 

مقبض من المطاط لمنع االنزالق

مصالب+ شق 

 مفكات عل االقل6تحوي المجموعة 

 220  واط يعمل بالكهرباء 100كاوي لحام قصدير  

فولط 

 معالج ضد االتساخات والكربون 
ً
تمتاز بسن رفيع جدا

مع حاملة الكاوي واسفنجة

مزود بليد أشارة

ي نوع اول 
صيبز

 فولط16تغذية 

عدد الدورات

 دورة450 إل 0 من 

 دورة1450 إل 0من 

 مم10 مم إل 0.8قطر من 

محرك ذو لفائف نحاسية

ي نوع اول
صيبز

 فولط220تغذية 

 واط620استطاعة 

محرك ذو لفائف نحاسية

 دورة780 إل 0عدد الدورات من 

 مم24قطر حبر 

من مادة الحديد عالي الكربون والمقبض مغلف بمادة 

مطاطية عازلة لسهولة االستخدام
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38 قطعة 20

39 قطعة 20

40 قطعة 20

41 قطعة 20

42 قطعة 20

43 قطعة 20

44 قطعة 20

45 قطعة 20

46 قطعة 20

47 قطعة 160

48 قطعة 120

49 مير 1,200

 Supplier's stamp / Tedarikçinin/ختم المورد  

Damgası

   /               /          2022 

كبل توصيل

 مع كاوي لحام و قبضة يمكن SMDهيير فك عنارص 

ز عرض لدرجة الحرارة  أستبدالهما بشكل منفصل بشاشتير

 ذواكر تخزين لدرجات الحرارة4و 

ي مع شاشة 
وئز X 5مجهر ألكير

البتوب

منظم شحن

أنفرتر

لوح طاقة

هيير

بور سبالي

سخان شاشات

ي
ز
فرن يوف

BDتيسير شحن 

يلغى عرض السعر الذي 

اليحمل ختم وتوقيع المورد

The price offer that 

does not bear the 

stamp and signature 

of the supplier will be 

cancelled

 Tedarikçinin kaşe ve 

imzasını taşımayan 

Quotation Valid Till / Teklif Geçerlilik Tarihi / العرض 

صالح لغاية

Supplier's Signature / Tedarikçinin İmzası /توقيع 

المورد

بطارية

 أمبير200بطارية هندية سائلة أستطاعة 

نوعية جيدة

 كغ مع مؤشر مستوى السائل 65وزن البطارية أكير من

c10يفضل 

 ملم10كبل شعري نحاسي - نحاس 

pwm أمبير30 تيار 

ي عرض لقيمة البطارية و 1500استطاعة 
 واط بشاشبر

الحمل المستهلك

ز 300أستطاعة   باسبار عل األقل5 واط مونو كريستالير

 أصفار بعد الفاصلة 3 فولط بدقة قراءة 30 أمبير 5بور 

مع ذواكر تخزين و أمكانية تعديل قيمة األمبير و خاصية 

ovp

سخان فك شاشات مع شفاط لتثبيت الشاشة حجم 

متوسط

فرن أشعة فوق البنفسجية

لفحص PD مخارج مع مأخذ 6جهاز فحص شحن ب

الشحن الشي    ع

ي 
وئز ا منفصله بمخرج 5xمجهر إلكير  و شاشة VGA كامير

 بوصة و عدسة تقريب برصية مع مسافة عمل 5عرض 

40*35سنت ولوحة عمل 35

 كرت شاشه 256 جيكا هارد 8 رام 11 جيل i3معالج كور 

hdmi و مخرج usb مخارج 3منفصل مع شاحن ب
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