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A

Renovation for existing water tank, constructed 

with concrete block with dimension (6x4x2)m, the 

item prices inlcude providing, installing and any 

necessary works:

نۆژەنکردنەوەی تانیک ئاو کە بە بلۆک دروستکراوە 

مەتر، نرخی بڕگەکان (٢*٤*٦)بە پێوانەی 

 هەموو موادێیک پێویست 
ی
دابینکردن و دانان

:دەگرێتەوە

A.1

Supply material and labor forces for re- casting 

concrete with fc'=25 Mpa, for the base of water tank, 

the prices includes cleaning water tanks before 

casting, and laying necessary materials for joining 

existing concrete with the new cast, and fixing the 

edges with walls by providing and installing necessary 

and approved materials (by supervisor engineer) for 

preventing water leakage.   

m3 2.5

دابینکردنی مواد و کرێکاری شارەزا بۆ کۆنکرێت 

ی بەرگەگرتنی  ی  
کردنەوەی بنی تانیک ئاوەکە کە هێ 

 مێگاپاسکاڵ بێت، نرخی بڕگەکە ٢٥کۆنکرێتەکە 

پاککردنەوەی تەنکییەکە پێش کۆنکرێت کردن و 

دانانی موادی معالەجە بۆ یەکگرتنی کۆنکرێنی کۆن و 

نوێ و هەروەها ڕووپۆشکردنی کەنارەکانی نێوان 

کۆنکرێنی تازە و دیوارەکان بە موادی دژی لێچوونی 

کە پەسەند بکرێت لەالیەن ئەندازیاری  )ئاو 

.دەگرێتەوە (سەرپەرشتیارەوە

Project Code: 1.3.7

:تێبینی و مەرجە گشتییەکان

1-The price includes transportation and providing all materials which mentioned in the BOQ to locations inside the villages according to 

attached list.

نرخی برگەکان گواستنەوەی هەموو موادەکان تا دەگاتە دەستی سوودمەندەکانی ناو گوندەکان بەشێوەیەکی سەالمەت دەگرێتەوە، بەگوێرەی لیستی هاوپێچی شوێنەکان. ١

2- Implementation of all works with providing and distribution of materials should be done according to the attached list and instruction of 

the supervisor engineer.

.جێبەجێکردنی هەموو بڕگەکان و دابەشکردنی موادەکان پێویستە بەگوێرەی  خشتەی هاوپێچ و ڕێنمایی ئەندازیاری سەرپەرشتیار بێت. ٢

Annex -1-

Second Project: BOQ for Construction of Five Kitchen Gardens

BMZ/ DKH- Livelihood Projects in 2021

 پێنج باخچەی بچووک
ی
 بۆ دروستکردن

ی
خشتەی مواد و بڕەکان

Notes and general terms :
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A.2

Supply material and labor forces for re- plastering the 

internal faces of walls and its top by cement plaster, 

the prices includes removing the existing plaster, 

cleaning the walls, and laying a cement slurry before 

plastering, and after plastering,.

m2 50

دابینکردنی مواد و کرێکاری شارەزا بۆ لەبغ کردنەوەی 

دیوی ناوەوەو هەروەها سەر تەپلەیک دیوارەکانی 

تانکییەکە، نرخی بڕگەکە لێکردنەوەی لەبغی کۆن و 

پاککردنەوەی دیوارەکان و هەروەها شەربەتاوکردنی 

دیوارەکان پێش لەبغکردن دەگرێتەوە،

A.3

Providing and installing steel valve 110 mm diameter 

, best type and should be approved by supervisor 

engineer, the price includes connecting this valve 

with existing steel outlet pipe 4 inch diameter  in the 

water tank with providing all necessary fittings for 

this work. 

No 1

 پالستیك 
ی

 ملم  ١١٠دابینکردن و دانانی قوفڵ

لەجۆری باش ودەبێت توریک یان هاوشێوەکەی لە 

تایبەتمەندیەکانیدا لەگەڵ هەموو پیداویستیەکانی 

پەسەند بکرێت لەالیەن ئەندازیاری . تری 

سەرپەرشتیارەوە، نرخی بڕگەکە جۆین کردنی قوفڵەکە 

ە  انجی ناو تەنكیەكە ٤ بە بۆری ئاوی ئاسنی تێ 

هەروەها دابینکردنی هەموو ملحقاتێیک پێویست 

.دەگرێتەوە

A.4

Providing and installing plastic valve 32mm diameter, 

16 bar, best type and should be approved by 

supervisor engineer, the price includes connecting 

this valve with existing plastic outlet pipe from the 

water pump to  water tank with providing all 

necessary fittings for this work. 

No 1

ە    پالستیك تێ 
ی

 ملم ٣٢دابینکردن و دانانی قوفڵ

 باڕ، لەجۆری باش و پەسەند ١٦توانای بەرگەگرتنی ,

بکرێت لەالیەن ئەندازیاری سەرپەرشتیارەوە، نرخی 

بڕگەکە جۆین کردنی قوفڵەکە بە بۆری ئاو كەلە 

غتاسەكەوە دەچێت بۆ سەر حەوزەكە و هەروەها 

.دابینکردنی هەموو موادێیک پێویست دەگرێتەوە

Page: 2 of 6



Item 

NO.

 ژمارەی

بڕگە

Item discription
Unit

یەکە

Q
u

an
tity

بڕ

Unit price 

IQD

نرخی یەکە

بە دینار

Total item 

price IQD

کۆی نرخی یەکە

بە دینار

برگە

B

Providing and installing submersible water pump 

inside the existing well (depth of well is 75m), its 

brand should be Lowara and Italian made (or 

equivalent in work and specifications and should be 

approved by supervisor engineer), the pump Head (H) 

should not less than 110m and its Discharge (Q) 

should not less than  2.5 m3/hr, should be single face, 

the price includes providing necessary materials (such 

as cable, electric board and all fittings for connecting 

with existing plastic pipe 1'' diameter) for installing 

and jointing the pump with existing cable and pipes. 

No 1

ماتۆڕی ئاوی  (دابەزاندنی)دابینکردن و دانانی 

 ٧٥کە قوڵییەکەی )لەجۆری غەتاس بۆ ناو بێ  

 بێت (لۆرا)، پێویستە جۆری (مەترە
ی

یان )ی ئیتاڵ

هاوشێوەی ئەو لە تایبەتمەندی و توانای کارکردندا 

بەمەرجێک پەسەند بکرێت لەالیەن ئەندازیاری 

، توانای بەرزکردنەوەی ئاوی لە (سەرپەرشتیارەوە

 مەتر لە ٢،٥ مەتر و هەروەها توانای پڕکردنی١١٠

ێکدا کەمێی نەبێت، پێویستە سینگڵ فەیس   
کاتژمێ 

بێت، هەروەها بڕی پێویست كێبڵ ی کارەبا و بۆردی 

كارەبای لەگەڵ بێت، هەروەها نرخی بڕگەکە جۆین 

ە   کارەباو بۆری ئاوی تێ 
ی

 ١کردنی غەتاسەکە بە کێبڵ

ئینج لەگەڵ دابینکردنی هەموو موادێیک پێویست بۆ 

.ئەم کارانە دەگرێتەوە

C

Providing and installing water pump inside the 

existing well (depth of well is 8m), its brand should be 

Lowara or Pentax and Italian made (or equivalent in 

work and specifications and should be approved by 

supervisor engineer), the pump Head (H) should not 

less than 20m and its Discharge (Q) should not less 

than 6 m3/hr, its oultet should be 1.5'' diameter, 

should be single face, the price includes providing 

necessary materials (such as cable and all fittings for 

connecting with existing plastic pipe 1'' diameter) for 

installing and jointing the pump with existing cable 

and pipes. 

No 1

ماتۆڕی ئاوی  (دابەزاندنی)دابینکردن و دانانی 

کە قوڵییەکەی )بۆ ناو بێ   (سحب)لەجۆری ئاسانی 

ی (لۆرا یان پێنتاکس)، پێویستە جۆری ( مەترە٨

 بێت 
ی

یان هاوشێوەی ئەوان لە تایبەتمەندی و )ئیتاڵ

توانای کارکردندا بەمەرجێک پەسەند بکرێت لەالیەن 

، توانای بەرزکردنەوەی (ئەندازیاری سەرپەرشتیارەوە

 مەتر ٦ مەتر و هەروەها توانای پڕکردنی ٢٠ئاوی لە 

ێکدا کەمێی نەبێت، پێویستە سینگڵ فەیس   
لە کاتژمێ 

ەی دەرەوەی  ئینج بێت، هەروەها بڕی ١.٥بێت و تێ 

 کارەبا  لەگەڵ بێت، هەروەها نرخی 
ی

پێویست كێبڵ

 کارەباو بۆری 
ی

بڕگەکە جۆین کردنی ماتۆڕەکە بە کێبڵ

ە   ئینج لەگەڵ دابینکردنی هەموو موادێیک ١ئاوی تێ 

.پێویست بۆ ئەم کارانە دەگرێتەوە

D
Construction of fence: Just providing materials and 

not to be installed

ێ دانان  مواد بۆ سیاج بەن 
ی
:دابینکردن
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D.1

Iron Net: They should be 2.4 mm thick, and its holes 

should be 6cm*6cm dimensions, and each roll should 

be 20 m.

Roll

تۆپ
38

 ملم ٢.٤دەبێت ئەستووری تەلەکانی :تەیل مشبک 

 سم بێت و ٦*سم ٦کونی نێوان تەلەکان ,بێت 

. مەتر بێت ٢٠هەرتۆپێیک 

D.2

Iron Wire for tightening : They should be 2.7 mm 

thick.
KG

کیلۆگرام
112

ی   ملم ٢.٧دەبێت ئەستووری :تەیل ئاسن بۆ بەست 

بێت

D.3
Preventing iron wire : They shuold be 2 mm thick and 

each roll should be 400 m length  
Roll

تۆپ
6

هەر ,  ملم بێت ٢دەبێت ئەستوورییان : تەیل دڕکاوی

. مەتر درێژ بێت ٤٠٠تۆپێک

D.4
Galvanized pipe: They should be  61mm diameter, 

3m height and 1.20 mm thick. 
No

دانە
297

ەیان : بۆری گەڵڤەنایز  ٣,  ملم بێت ٦١دەبێت تێ 

 ملم ئەستوور بن١.٢مەتر بەرز بن و 

D.5

Door : It dimensions should be 4m width and 2 m 

height, constructed with 5x5cm BRC and 10 cm*10 

cm iron angle frame with cross 2cm*2cm iron 

tightening boxes.

No

دانە
4

 ٢مەتر و بەرزییەکەی ٤دەبێت پانییەکەی : دەرگا 

 سم و ٥*٥ی BRCدروستکرابێت لە , مەتر  بێت

 سم و لەگەڵ ١٠*سم  ١٠چوارچێوەی گەڵڤەنایزی 

 
ی

سم٢*سم ٢ڕایەڵ

D.6

Door : It dimensions should be 1m width and 2 m 

height, constructed with 5x5cm BRC and 10 cm*10 

cm iron angle frame with cross 2cm*2cm iron 

tightening boxes.

No

دانە
2

 ٢مەتر و بەرزییەکەی ١دەبێت پانییەکەی : دەرگا 

 سم و ٥*٥ی BRCدروستکرابێت لە , مەتر  بێت

 سم و لەگەڵ ١٠*سم  ١٠چوارچێوەی گەڵڤەنایزی 

 
ی

سم٢*سم ٢ڕایەڵ

E
Drainage and Water Tank: Below items prices 

include providing and installing

 سیستیم ئاودان و تەنیک
ی
 : دانان

ی
نرخی بڕگەکان

ی کردن و   خوارەوە پێویستە دابت 
ی
ئەم موادان

دانانیش دەگرێتەوە

E.1

Water Tank:  Providing a Galvanize water tank gauge 

16,  14 barrel size, landscaping set up, its outlet pipes 

should be 2'' diameter, the price includes the tank 

over a steel base 2m height  with angle line 3x3 inch 

and 3mm thick with casting a concrete base 

according to the attached drawing detail, providing 

and installing lock valve and ventialtion pipe.

No 1

 ١٦گەلڤەنایس 'دابینکردنی تەنیک ئاوی : تەنیک ئاو 

شێوە بەلەیم ,  بەرمیل ١٤قەبارەی ,گێچ 

نرخەکە قاعیدەیەیک , انج بێت ٢دەرچوونەکەی ,

 ملم ئەستووری و  ٣ انجی ٣*٣ مەتری ٢ستییل 

بەگوێرەی )قاعیدەیەیک کۆنکرێنی بۆ بکرێت 

و لەگەڵ دابینکردنی قفڵ و واشر  (نەخشەی هاوپێچ

و بۆری هەواگۆریک  ئەگرێتەوە
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E.2

Drip pipes: Should be GR 16mm, Turkish made or 

equivalent, spacing between each holes should be 

40cm, rolls should be 400m.

Roll

تۆپ
2

ملم جۆری 16پۆلیئەسیلینی کوندار ی :بۆری کوندار 

GR , توریک یان هاوشێوەکەی، دووری نێوان هەر

.مەتر بێت400سم بێت، هەر تۆپێک 40کونێک 

E.3

Main pipe: HDPE pipe 32mm diameter, 16 bar, PE 

100, Iranian made or equivalent in specification m.l 50

,  باڕ١٦, ملم ٣٢ پۆلیئەسیلینی ئاوی :بۆری سەرەیک 

PE 100 انی بێت یان هاوشێوەکەی لە  
ئێ 

تایبەتمەندیەکانیدا

E.4

Main pipe: HDPE pipe 63mm diameter, 16 bar, PE 

100, Iranian made or equivalent in specification m.l 10

,  باڕ١٦, ملم ٦٣ پۆلیئەسیلینی ئاوی :بۆری سەرەیک 

PE 100 انی بێت یان هاوشێوەکەی لە  
ئێ 

تایبەتمەندیەکانیدا

E.5

Providing one branch (T) 1" diameter, one valve 1" 

diameter, one branch (T) 2" diameter, one valve 2" 

diameter and best type (should be approved by 

supervisor engineer), two elbows 2" diameter, and 

one filter 2" diameter with all fittings, 40 valves and 

40 endlines should be 16mm, all should be Turkish 

made or equivalent in specification.  

L.s 1

 ١ ئینچ ، ١ قفڵ ١ئینج ،١ یەک تقسیم١دابینکردنی 

 دوو ٢ئینچ ،٢ یەک قفڵ ١ئینچ،٢یەک تقسیم 

 دانە 40 ئینج، ٢ فلێی ١ ئینچ و ١ئینج و ٢عەکیس 

 
ی

ملم بۆ کۆتانی 16دانە قەپاتەی 40ملم و 16قوفڵ

صۆندەکان، هەموو موادەکان دەبێت توریک یان 

هاوشێوەکەی لە تایبەتمەندیەکانیدا لەگەڵ هەموو 

.پیداویستیەکانی تری 
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F

Site Preparation: Cleaning, cutting and grading the 

land by loader (shovel) with transportation wage . Hour 3

 پێگە 
ی
پاککردنەوەو بڕین و ڕیککردنەوەی : ئامادەکردن

ی 
 گەورە لەگەڵ كرن 

ی
زەوییەکە بە شۆفڵ

گواستنەوەكەی

کۆی گشت 

 
ی
 موادەکان و جێبەجێکردن

ی
ماوەی دابینکردن

پڕۆژەکە بە ڕۆژی تەقوییم

:/  بةلَيَندةر/ ناوي كوَمثانيا 

Company or Contractor Name

:بةلَيَندةر  / ناوي خاوةن كوَمثانيا 

Executive Manager

:بةروار
Date

: واذوو  موَر

Signature and Stamp 

Total Amount (IQD)

Duration for providing and implementing of all works in Calendar days
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