
     Annex -C- 

 پێگەی پڕۆژەکە بکات پێش پڕکردنەوەی تەندەرەکە، بەپێچەوانەوە بەسەردانکراو لەسەری هەژمار دەکرێت و هیچ مافێیک ڕەخنەگرتنی 
ی
   لەسەر بەڵێندەر پێویستە سەردان

.نابێت لەسەر ئەو بابەتە

BOQ and cost estimate (for tendering):

REACH Organization

Project name: Construction of Irrigation Channel

Location: Susey Saidan village- Piramagroon sub-district- Dukan district- Slemani governorate 

General Notes for contractors:-

1- All the work items should be according to Iraqi General Technical Specifications (IGTS- Arabic edition 1975), Iraqi Standard Specifications for Roads and Bridges, 

specifications mentioned in Article part 1 and instructions of the site engineer.

HIA-Qudra2 Project-2020

6-The contractor should visit the project's location before filling out the tender and bidding process, otherwise it will be considered that he has visited the site. 

 جۆگەی ئاودێری: ناوی پرۆژە
ی
دروستکردن

.  نرخی بڕگەکان دابینکردن و گواستنەوەی کەرەستەکان بۆ سەر پێگەی پڕۆژەکە دەگرێتەوە

 پڕۆژەکە لە ئەستۆی بەڵێندەر دەبێت
ی
 هەر کەم و کوڕی و زەرەرو زیانێک لە بڕگەکان

ی
 دەسنی کار و هەر کەرەستەیەیک پێویست بۆ چاککردن

ی
.  نرخی بڕگەکان دابینکردن

 بگرێتە ئەستۆ
ی
 ئاودێری سلێمان

ی
 بەڕێوەبەرایەن

ی
.   لەسەر بەڵێندەر پێویستە نرخی گواستنەوەی هاتووچۆی تییم چاودێری کردن

وە  (ئەگەر پێویست بێت یان داوابکرێت لەالیەن ئەندازیاری سەرپەرشتیارەوە)  هەموو ئەو کەرەستانەی کەلەپڕۆژەکە بەکاردێن پێویستە تێسنی تاقیگەییان بۆ بکرێت 

.تێچووی پشکنینەکان لەئەستۆی بەڵێندەر دەبێت

7-The contractor should cover all facilitations including observation team's transportation by Directorate of Irrigation in Sulaymaniyah.

ەمەگروون- گوندی سوسێ ی سەیدان: شوێنی پرۆژە - قەزای دوکان- ناحیەی پیر
ی
پارێزگای سلێمان

:تێبینی و مەرجە گشتییەکان بۆ بەڵێندەرەکان

ێ بکرێت اق و پاشان ڕێنمانی ئەندازیاری سەرپەرشتیار جێبەخ  ر
 لە عیێ

ی
 بەڵێندەرایەن

ی
 پرۆژەکە پێویستە بەگوێرەی مەرجە گشتییەکان

ی
.   هەموو بڕگەکان

ین جۆربن و لەالیەن ئەندازیاری سەرپەرشتیارەوە پەسەند بکرێن .   هەموو ئەو کەرەستانەی کەلەپڕۆژەکە بەکاردێن پێویستە لەباشیی

5-The price includes providing laborer force and any necessary materials for fixing all damages have occurred as a result of  this work without any compensation. 

2- All materials should be of best quality and approved by supervisor engineer.

3- Construction materials should be tested according to construction works specifications or required by supervisor engineer, and their costs will be covered by the 

contractor.

4-The price includes providing and transporting all materials to the projects site as per the BOQ.
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Item No 

 ذمارةى)
(برِطة

Item Description  Unit  رِوونكردنةوةى برِطة

(يةكة) Quantity (ِبر)
Unit Price 

IQD (نرخى 
(يةكة بةدينار

Total  price IQD (كؤى 
(نرخى برِطة بةدينار

1

Site preparation: Supplying materials, work force and 

necessary machines for cleaning the site, constructing 

access road to the site, fixing all damages occurred during 

the implementation, levelling the site, and installing Bench 

Marks every 50m length by steel bars inside a concrete base, 

the price includes dewatering if necessary, and after the 

completion of the project, re-cleaining the site, all works 

should be done according to drawing details and instruction 

of the supervisor engineer.

 پێگەی پڕۆژەکە
ی
ی : ئامادەکردن ر

دابینکردنی مواد و دەستی کار وئامێ 

پێویست بۆ پاککردنەوەی پێگەی پڕۆژەکە، دروستکردنی ڕێگە بۆ پێگەی 

پڕۆژەکە، چاکردنی هەموو ڕووخانێک و زەرەرو زیانێک لەکانی 

م جارێک 50جێبەجێکردن، لیڤڵ کردن و دانانی بێنچ مارک لە هەموو 

، نرخی بڕگەکە دەردانی ئاوە ئەگەر  بەشیش لەناو بنکەی کۆنکرێتی

پێویست بوو،  پاکردنەوەی شوێنەکە دوای تەواوبوونی پڕۆژەکە، هەموو 

کارەکان پێویستە بەگوێرەی نەخشەی هاوپێچ و ڕێنمانی ئەندازیاری 

.سەرپەرشتیار جێبەخ   بکرێن

L.S

کۆ
1

2

Sign Board: Providing and fixing sign board 1.5x3.0m 

constructed with 1/2'' square galvanized  frame, cover plate 

0.8mm thick and flex sticker, and its columns consists of 

three square galvanized pipes 4''x4'', 3mm thick and 2.2m 

height, according to the required design from supervisor 

engineer, for the project in the site, the price includes 

intalling coloumns inside concrete base 50x50x50cm with 

excavation of the soil and transportation.

دابینکردن و دانانی بۆردی ناونیشانی پڕۆژەکە : بۆردی ناونیشان

 مەتر،دروستبکرێت لەچوارچێوەی گەڵڤەنایزی 1.5*3.0بەپێوانەی 

 ملم لەگەڵ فلێکیس لەزگە، قاخی هەبێت بەبۆری 0.8 ئینج و پلێتی 1/2

 مەتر، بەپت ر 2.2 ملم هەروەها بەرزی 3ئینج و 4*4چوارگۆشەی 

نەخشەو داواکاری لەالیەن ئەندازیاری سەرپەرشتیار بۆ پرۆژەکە لە 

پێگەی پرۆژەکە، نرخی بڕگەکە دانانی قاچەکان لەبنکەی کۆنکرێتی بە 

. سم لەگەڵ هەڵکەندنی گڵەکەو البردنی50*50*50پێوانەی 

  no.

دانە
1

3 Construction of Irrigation Channel  جۆگەی ئاودێری
ی
درووستکردن

3.1

Earth works (Excavation and filling): Supplying shovel 

machine, Excavator and man power for cleaning and 

levelling, (cutting and excavation) the irrigation channel in 

minimum 1.60m width with different depths according to 

the channel slope and section as per drawing details, the 

base should be well compacted until supervisor engineer 

will agree with it,The price includes backfilling with 

suitable soil ,according to the supervisor engineer's 

instructions.

دابینکردنی شۆڤڵ، حەفارە، و : (هاڵکەندن و پڕکردنەوە)ئییسی زەوی 

بڕین و هەڵکەندن لەهەر جۆرێیک )کارمەند بۆ پاکردنەوە و لیڤڵ کردن 

 1.60ی جۆگە ئاودێریەکە بە پانی (خاک بێت، گڵ یان بەرد
ی

م بە قوڵ

و پانە بڕگەی جۆگەکە کە لە  (سلۆپ)جیاواز بەپت ر الری 

نەخشەکەدایە، بنکەکە پێویستە باش بکوترێتەوە تا ئەندازیاری 

 گونجاو  
ی

سەرپەرشتیار ڕەزامەندبێت، نرخی بڕگەکە پڕکردنەوە بە گڵ

.دەگرێتەوە بەپت ر ڕێنمانی ئەندازیاری سەرپەرشتیار جێبەخ   بکرێن 

m.l ( د.م ) 600

خشتەی ژمارەو تایبەتمەندی بڕگەکانی پڕۆژەکە

Page 2 of 4



Item No 

 ذمارةى)
(برِطة

Item Description  Unit  رِوونكردنةوةى برِطة

(يةكة) Quantity (ِبر)
Unit Price 

IQD (نرخى 
(يةكة بةدينار

Total  price IQD (كؤى 
(نرخى برِطة بةدينار

3.2

Concrete for base: Supplying material and work force for 

casting reinforced concrete (25MPa)  with BRC 6mm and 

15cm c/c for base of the channel, and the outlet structure 

with laying one layer 10cm thick of crushed stone  

according to the drawing details, the price includes 

providing  formwork if necessary, the surface should be 

smooth,and  making  joints every 5m length by providing 

and fixing (water stopper) 18 cm width galvanized sheet 

plate gauge 22) between joints in the base,, and fixing pipe 

filter any where requested by supervisor Engineer.

دابینکردنی کەرەستەی پێویست و تێکردنی کۆنکرێتی :کۆنکرێتی بنکە

ی بەرگەگرتتی بۆ تەمەنی  ی ر
 ڕۆژی لە ٢٨شیشدار کەهێ 

(25MPa) نەبێت بە بەکارهێنانی ە   BRCکەمێی ملم دووری 6 تێر

سم بێت بۆ بنکەی جۆگە،و شەلەگەکان ڕاخستتی (15*15)نێوانەکانی 

شە بەرد بە ئەستوری 
ی
سم بە پت ر نەخشەی هاوپێچ، 10چینێک تەڵ

نرخی بڕگەکە ئامادەکردنی قالت  تەختەی باش ئەگەر پێویست بوو، 

 (م5)لەگەڵ ڕوویەیک ساف و ڕێک، و درووستکردنی جۆینت لەهەموو 

لەجۆری پلێتی گەلڤەنایزی  (ۆتەر ستۆپەر)درێژی بۆ بناغە و دانانی ئاو بڕ 

 سم بۆ جۆینتەکانی بناغە، دانانی بۆری فیلتەر 18 بە پانی 22گێچی 

لەهەرشوێنێک پێویست بێت بەپت ر ڕێنمانی ئەندازیاری سەرپەرشتیار 

.جێبەخ   بکرێن

     M³     

³م  
120

3.3

Concrete for wall: Supplying material and work force for 

casting  ordinary concrete (25MPa)  for walls of the 

channel, and wall of the outlet structure according to the 

drawing details, the price includes formwork 

(shuttering),the surface should be smooth (otherwise the 

contractor should plaster the walls with cement),the price 

includes making  joints every 5m length by providing and 

fixing (water stopper) 18 cm width galvanized sheet plate 

gauge 22) between joints inside the wall, and fixing pipe 

filter any where requested by supervisor Engineer. 

دابینکردنی کەرەستەی پێویست و تێکردنی کۆنکرێتی :کۆنکرێتی دیوار

ی بەرگەگرتتی بۆ تەمەنی نی ئاسا ی ر
کەمێی  (25MPa) ڕۆژی لە ٢٨کە هێ 

نەبێت، بۆ دیواری جۆگەکە و شەلەگەکان بەپت ر نەخشەکە، نرخی 

بڕگەکە بە بەکارهێنانی قالت  تەختەی باش بۆ ئەوەی ڕویەیک ساف و 

ئەگەر وانەبێت لەسەر بەڵێندەر پێویستە لەبغی )ڕێک وەربگرێت 

، نرخی بڕگەکە درووستکردنی جۆینت (دیوارەکان بکات بە چیمەنتۆ و لم

لەجۆری پلێتی  (ۆتەر ستۆپەر)درێژی و دانانی ئاو بڕ  (م5)لەهەموو 

 سم بۆ جۆینتی ناو دیوارەکان، و دانانی 18 بە پانی 22گەلڤەنایزی گێچی 

بۆری فیلتەر لەهەرشوێنێک پێویست بێت و بەپت ر ڕێنمانی ئەندازیاری 

.سەرپەرشتیار جێبەخ   بکرێن

     M³     

³م  
96

3.4

Supplying and Fixing (water stopper) 18 cm width 

galvanized sheet plate gauge 22) between base and walls, 

according to the drawing details and supervisor Engineer 

instructions.

کردنی ئاو بڕ  لەجۆری پلێتی  (ۆتەر ستۆپەر)دابینکردن و جێگێر

 سم بۆ نێوانی بناغەو دیوار بەپت ر 18 بە پانی 22گەلڤەنایزی گێچی 

.ڕێنمانی ئەندازیاری سەرپەرشتیار جێبەخ   بکرێن m.l ( د.م ) 1,200

3.5

Providing and fixing steel slide gate of the structure having 

dimensions of (0.4*0.4)m. for plate and (0.4*0.8)m. for 

frame, the price includes painting two layers of unti-rust and 

three layers of oil paint, according to the  design drawings 

and supervisor Engineer instructions. 

کردنی دەرگای ئاسن بۆ شەلەگەکان بە ئەندازەی  ی کردن و جێگێر دابیر

م بۆ چوارچێوە، نرخی بڕگەکان (0.4*0.8)م بۆ پلێت و (0.4*0.4)

ی بۆیەی دژە  بۆیەکردنی هەردوو دیوی دەرگاکان دەگرێتەوە بە دوو چیر

، بەپت ر نەخشە و ڕێنمانی ئەندازیاری  ی بۆیەی ڕۆنی ژەنگ و س  چیر

.سەرپەرشتیار جێبەخ   بکرێن

  no.

دانە
1
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Item No 

 ذمارةى)
(برِطة

Item Description  Unit  رِوونكردنةوةى برِطة

(يةكة) Quantity (ِبر)
Unit Price 

IQD (نرخى 
(يةكة بةدينار

Total  price IQD (كؤى 
(نرخى برِطة بةدينار

4

Filed outlets with pipe and valves: Providing and installing 

Galvanized pipe (GI) with 4'' diameter, 2mm thick and 1m 

length, for field outlet structure and installing steel ball 

valve (4"), the price includs provding any necessary fittings 

for this work, according to the supervisor engineer's 

instructions.

ی کردن و دانانی بۆری گەلڤەنایزی : شەلەگەکان بە بۆری و قفڵ  (GI)دابیر

ەی  م درێژی، بۆ شەلەگەکان و دانانی 1ملم و 2 ئینج، ئەستوری 4بەتێر
ی

 بۆ  ئینج، نرخی بڕگەکان دابینکردنی هەرپێویستیەک4ستییل خڕ  قفڵ

،  بەپت ر نەخشە و ڕێنمانی ئەندازیاری سەرپەرشتیار جێبەخ   کردنی کارەکە

.جێبەخ   بکرێن

  no.

دانە
21

Duration for implementation in calendar days

ماوەی جێبەجێکردنی پڕۆژەکە بە ڕۆژی تەقویمی

Total Cost for the project 

کۆی گشتی تێچوونی پڕۆژەکە
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