
Item 

No.

 رقم

المادة

Unit 

وحدة

Qty. 

عدد

Unit Price 

IQD 

 سعر الوحدة

بالدينار

Total Price IQD 

سعر الكلي بالدينار

1

Sprinkler System: covering 

1.33 Donum consisting

1. (3) HDPE pipe 110mm 

diameter 6m length

2. (31) HDPE pipe 75mm 6m 

length

3. (3) Steel valves for HDPE 

pipe diameter 75mm and (3) 

T  for HDPE pipe from 

110mm to 75mm diameter

4. (11) Sprinkler with its  

HDPE pipe 1m length 32mm 

with all accessories needed 

for the line such as (cupplers 

110mm and 75mm, Washer, 

Screw nut, Valves,) Iraqi and 

Saudi  made or equivalent in 

performance and 

specifications.

منظومة مرشة زراعية من منشا عراقي 

و سعودي

 انابيب 3دونم تتكون من 1.33تغطي 

. م طول 6ملم 110

ملم جميع 75 انبوب 31رئيسية مع 

الملحقات التي تجعل الخط متكامال

Line 17

Annex 1 -  ١الملحق

Supply and Delivery of Agricultural Tools in Laylan and Qara Hanjir Sub-districts in Kirkuk 

Governorate

توفير و تسليم أدوات الدعم الزراعي  في ناحيتي ليالن وقەرهنجير في كركوك

جدول تندر وتخمين التكلفة

Item Description

وصف المادة

1. All the work items should be according to Iraq General 

Technical Specifications (IGTS- Arabic edition 1975), Iraqi 

Standard Specifications for Roads and Bridges, specifications 

mentioned in Article parts 1 and instructions of the agricultural site 

engineer.

يجب أن تكون جميع بنود العمل مطابقة للمواصفات الفنية العامة للعراق . ١

(IGTS - ١٩٧٥الطبعة العربية)  والمواصفات القياسية العراقية للطرق

 وتعليمات مهندس ١والجسور والمواصفات المذكورة في المادة الجزء 

.الموقع الزراعي

2. All materials must be from best type approved by supervisor 

engineer if is not mentioned in the item details.

يجب أن تكون جميع المواد من أفضل األنواع المعتمدة من قبل المهندس . ٢

المشرف إذا لم يتم ذكرها في تفاصيل العنصر

BOQ and Cost Estimate

Location: Villages in Laylan and Qara Hanjir sub-district, 

Kirkuk governorate
قرى في ناحية ليالن وقره هنجير في محافظة كركوك: الموقع

5. The contractor or the implementer company must deliver the 

materials and distribute them to the beneficiaries as directed by 

the supervising engineer

يجب على المقاول او الشركة المنفذة للمشروع توصيل المواد وتوزيعها . ٥

على المستفيدين حسب توجيهات المهندس المشرف

Notes: :ملحوضات

3. Construction materials should be tested (if necessary or asked 

by site engineer) according to construction works specification.

وفقًا  (إذا لزم األمر أو طلب مهندس الموقع)يجب اختبار مواد البناء . ٣

.لمواصفات أعمال البناء

4. The price includes transportation and providing the materials 

mentioned in the bill.
.السعر يشمل النقل وتوفير المواد المذكورة في الفاتورة. ٤
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2
HDPE pipe 63mm diameter, 

10 bar.
 10 مم ، 63 قطرها HDPEأنابيب 

.بار
ml 700

3

HDPE pipe 90mm diameter, 

10 bar, with all fittings for 

connection such as ring and 

flanges with pipe closer.

 بار 10 مم ، 90 بقطر HDPEأنبوب 

، مع جميع التركيبات للتوصيل مثل 

.الحلقة والشفاه مع األنابيب األقرب

ml 55

4
HDPE pipe 32mm diameter, 

10 bar.
. بار10 مم ، 32 بقطر HDPEأنابيب  ml 1000

5
Dripper for HDPE pipe 

diameter 32mm 
No مم32 قطره HDPEالمنقط ألنبوب  450

6

Submersible Water pump: 

outer diameter is 2 

inch,Q.max 200 L/min, 

H.max 118m 

80-120-180L/min, 2.2 kW, 3 

HP,  3000 r.p.m, with 

elicteical Board and 100m 3 

line wire 3*4, China made 

and SHIMGE brand or 

equivalent in performance 

and specifications.

 2القطر الخارجي : مضخة مياه غاطسة

دقيقة ، /  لتر Q.max 200إنج ، 

H.max 118m

 2.2دقيقة ، /  لتر 80-120-180

 دورة في 3000 حصان ، 3كيلوواط ، 

 100الدقيقة ، مع لوحة كهربائية وسلك 

 ، صنع الصين ماركة 4 * 3 خط 3متر 

SHIMGE أو ما يعادلها في األداء 

.والمواصفات

No 1

7

Diesel Water pump:

Size: 3 Inch

Suction Volume: 60M3/h

Lift:32M

Suction length: 8M. Super 

KAMA Brand or equivalent in 

performance and 

specifications.

:مضخة مياه كاز

 انج3: الحجم

ساعة / 3 م 60: حجم الشفط

 م32: الرفع

 Superماركة .  متر8: طول الشفط

KAMA أو ما يعادلها في األداء 

والمواصفات

No 1

8

Diesel Water pump:

Size: 2 Inch

Delivery Volume: 600L/min

Total head: 30m

Power speed: 2 kW 3600 

r.p.m. Koshin Brand, Japan 

made or equivalent in 

performance and 

specifications.

:مضخة مياه ديزل

 انج2: الحجم

دقيقة/  لتر 600: حجم التسليم

 م30: إجمالي الرفع

 دورة 3600 كيلو واط 2: سرعة الطاقة

 ، اليابان Koshin Brandفي الدقيقة 

صنعت أو ما يعادلها من حيث األداء 

والمواصفات

No 1

9

Diesel Generator,

AC Output: 5 KV

Rated current: 26 A

D/C Output: 12V / 8.3A

AC Output Voltage: 220V

AC Frequency: 50 HZ,

KAMA brand or equivalent in 

performance and 

specifications.

مولدات كاز ،

 كيلو فولت5: مخرج التيار المتردد

 أمبر26: التصنيف الحالي

D / C: 12V / 8.3Aخرج 

 فولت220: جهد إخراج التيار المتردد

 هرتز ،50: تردد التيار المتردد

 أو ما يعادلها في األداء KAMAماركة 

والمواصفات

No 1
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10

Sandwich Panel for covering 

roof, dimension and 

thickness should be 5*0.4cm, 

with best quality 

سندويج بنل لتغطية السقوف وبابعاد 

0.4*5

نوعية جيدة

m2 455

11

Corrugated sheet for 

covering roof with thickness 

of 0.7mm 

Size:6*19

لوح جينكو مموج لتغطية السقف بسمك 

 مم0.7

19 * 6: الحجم

m2 114

12

Iron  pipe, section 4*8cm, 

1.8mm thick,6m length 
مستطيل المقطع (شخاطة)انبوب حديدي

بابعاد

 متر6ملم بطول 1.8 سم وسمك 8*4

No 67

13 Cement سمنت Kg 2,750

14 Sand رمل m3 13

15
Concrete hollow Block 

20*20*40 cm  سم40*20*20بلوك كونكربتي مجوف No 3015

16

Steel door 1*2m  The door 

will be a single layer of gauge 

(18) with a frame of L-shape 

1.5 inch with a lock good 

quality. The price  including 

painting with two layers of 

Anti rust paint and two layers 

of oil paint, and the color and 

specifications as per 

instructions of by the 

supervising engineer.

 18م طبقة واحدة كيج 2*1باب حديدي 

سم 1.5 قياس Lومن حديد  زاويةشكل 

مع كيلون نوعية جيدة  شامال السعر 

الصبغ بطبقتين من مانع 

الصدا وطبقتين من الصبغ الدهني ويتم 

اختيار اللون حسب المواصفات وتوجيه 

المهندس المشرف

No 1

17

L shape galvanized Iron pipe:

height: 300 cm

thickness: 2mm

diameter: 6.1 cm

:Lأنبوب الحديد المجلفن على شكل 

 سم300: االرتفاع

 مم2: سمك

 سم6.1: القطر

No 75

18

Fence net:

height: 180 cm

thickness: 2.5 mm

hole: 7cm*7cm

:شبكة السياج

 سم180: االرتفاع

 مم2.5: الُسمك

 سم7*  سم 7: الثقب

ml 186

19
Steel wire 3.0mm 

ml ملم 3سلك ستيل قطر  558

20
Barbed wire according to 

Iraqi standard سلك شائك حسب المواصفات العراقية  ml 372

21

Fence gate: Width and height 

2x1.8m

Frame: 10x10cm thick 0.8 

mm, net: 3.3mm thickness, 

cross line inside the door 4*4 

cm

العرض واالرتفاع : بوابة السياج

2x1.8م 

 مم ، 0.8 سم سمك 10x10: اإلطار

 مم مع رباط داخلي 3.3سمك : صافي

على

 سم4*4 باستخدام حديد زاوية X شكل 

No 1
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22

Fence gate: Width and height 

1x1.5m

Frame: 7x7cm thick 0.8 mm, 

net: 3.3mm thickness, cross 

line inside the door 4*4 cm

العرض واالرتفاع : بوابة السياج

1x1.5م 

 مم ، 0.8 سم بسمك 7 × 7: اإلطار

 مم مع رباط داخلي 3.3سمك : صافي

على

 سم4*4 باستخدام حديد زاوية X شكل 

No 2

23

Greenhouse curve:

Iron arc pipe, diameter 

60mm*, 1.5mm thick,  

 60قوس حديدي من حديد مغلون بقطر 

سم 

 ملم خاص للبيوت البالستيكية1.5وسمك 

No 7

24

Plastic cover: UV protection 

nylon 200 Micro thin and 

7%UV with 30 months 

guaranty

 200نايلون حمايةزراعي سمك

مايكرون 

 لتغطية البيوت البالستيكية UV%7و

 شهر30مع ضمان 

Roll 7

25

Galvanized water tank 

thickness gauge 18 

Cap.3000 liter, landscaping 

set up with its stand

 سعة 18خزان ماء المجلفن مغلون كيج 

 لتر3000
No 2

26

Connecting and fitting 

accessories for the system 

such as (10 valves, 10 T 

from HDPE pipe 63mm to 

32mm  and pipe closer)

توصيل وتركيب ملحقات النظام مثل 

 أفرع من انابيب 3 10 صمامات ، 10)

HDPE 63 ملم وانبوب 32 ملم الى 

(المغلق

LS 1

27

Feed ingredients: Feed for  

meat.

Protein: %15 minimum or 

(15% ‐ 16%)

Metabolizable energy 

Kcal/kilogram: 2,550 – 2,650

Ash: 7% maximum

Fiber: 6% maximum 

Moisture: 12% maximum 

.علف للحوم: مكونات العلف

- ٪ 15)٪ كحد أدنى أو 15: البروتين

16٪)

 2550: كيلوغرام/ الطاقة كيلو كالوري 

 -2650

٪ كحد أقصى7: الرماد

٪ كحد أقصى6: األلياف

٪ كحد أقصى12: الرطوبة

Kg 4,100

Duration for providing all items

مدة توفير جميع المواد

Total cost التكلفة اإلجمالية
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