
Annex 1 -  ١الملحق

4. The supplier (contractor) should provide a specified 

copper ring which includes a numerical serieses, these will 

be put on the selected chickens legs by the vet.

المورد سوف يقوم يتوفير حلقات نحاسية تحتوي على ارقام . ٤

.متسلسلة ليتم  وضعها على أرجل الدواجن بواسطة الطبيب البيطري

5. The cost for the above process (providing the copper 

ring, named Vaccine of NBFH9KV, renting a hall for 

chickens, hiring a gurad or labors, and cost for feeding the 

chickens) should be undertaken by the supplier 

(contractor).

-NBFH9KVلقاح , حلقات نحاسية  )تكاليف ماتم ذكره اعاله . ٥

Triple type , تأجير عمال او حراس , تأجير قاعة للدواجن

سوف يتحمل           مسؤوليتها المورد  (وايضا تغذية الدواجن 

.بنفسه

BMZ/DKH- Livelihood Projects in 2021

Activity Type: Supply and Delivery of Poultry (Local Hen and Roosters) in Nineveh Governorate

Activity Name:  Providing Poultry units (local hen and roosters) for 106 female and male returnees

 مستفيد من ٢٢ مستفيد من قرية العباسية،  ١٢:  مواقع المستفيدين

 مستفيد من قرية ٨، مستفيد من قرية شريخان، ٣٦قرية كفروك 

ناحية برطلة، /  مستفيد من قرية اللك ٢٠شيخ محمد قضاء تلكيف، 

.محافظة نينوى/ قضاء الحمدانية / مستفيد من قرية قرى تبة  ٨

Beneficiaries Locations: 12 from Abasia village, 22 from 

Kafrouk village, 36 from Shirikhan village and 8  from 

Sheikh Mohammed village/ Tilkef district, 20 from AL Lec 

village/ Bartilla sub district and 8 from Karataba village/ 

Hamadaniaya district/ Ninewa plain-governorate

Notes and General Terms with Guidelines for Selecting and Transportation of   Hen and Roosters :

1. All requirements should be provided according to the 

required specifications in BOQ, and should be approved by 

a specified Vet and supervising staff from REACH.

جميع المتطلبات يجب توفيرها وفقا للخصائص المطلوبة ادناه . ١

في جدول حساب الكميات  وايضا يجب ان يتم تصديق عليها من 

.قبل طبيب بيطري وفريق المشرف من منظمة ريج

2. After signing the contract between REACH and supplier, 

the supplier (contractor) should collect all required hens 

and roosters on a known date and place in Ninawa 

governorate for the purpose of checking and selection 

process according to the required number and 

specifications in BOQ by the recommended Vet and 

supervising staff from REACH.

بعد توقيع العقد بين منظمة ريج والمورد، المورد يجب ان  . ٢

يجمع المتطلبات ادناه في مكان واحد ويبلغ الفيق المشرف  عن 

الوقت والمكان في محافظة  نينوى لهدف التدقيق وعملية اختيار 

المتطلبات وفقا للخصائص واألعداد المذكورة ادناه في جدول 

حساب الكميات عن طريق توصيات طبيب البيطري والفريق 

المشرف من  منظمة ريج

3. After selecting the chickens by the vet and the 

supervising staff from REACH, all chickens should be 

collected in a suitable place such as hall, for the purpose 

of taking a certified vaccine of NBFH9KV-Triple type, and 

after taking the vaccine the chickens should be quarranted 

for one week, during that week they will be monitored by 

the Vet and supervising staff from REACH, if there any 

diseases or deaths appeared among them, they should be 

changes by another ones by the supplier (contractor).

بعد اختيار الدواجن الموصى بهم من قبل الطبيب البيطري . ٣

يجب ان تجمع الدواجن في , والفريق المشرف من منظمة  ريج

-NBFH9KVمكان مناسب مثل القاعة ألخذ اللقاحات الموثوقة 

Triple type , بعد أخذ اللقاح يجب ان تحجز الدواجن لمدة أسبوع

خالل هذا  األسبوع سوف يتم مراقبتهم من قبل طبيب , واحد 

اذا تم وجود دواجن , البيطري والفريق المشرف من  منظمة ريج

ميتة او مريضة سوف يتم استبدالها بأخرى جيدة الصحة بواسطة 

المورد
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Item 

No.

 رقم

المادة

Unit 

وحدة

Qty. 

عدد

Unit Price IQD 

سعر الوحدة بالدينار

Total Price 

IQD 

سعر الكلي بالدينار

1

Providing and distributing of 

Hens for production of eggs: 

They should be local type, 

their ages should be 

between 8-11 months old, 

their minimum weight should 

be 1.7 KG, should be fertile 

and hatching and laying 15-

20 eggs/month, and they  

should be vaccinated (taken 

all kind of the Vaccines 

needed from first day to 8 

months old, especially for 

Newcastle, Gamboro and IB 

diseases).

: توفير وتوزيع دجاج بياض 

يجب ان يكون دجاج محلي 

,  شهرا11-8وأعمارهم بين 

 كغ 1.7وزنهم يجب ان يكون 

يكون من نفس , ك حد أدنى

الصنف و قادر على التعايش 

مع مواصفات الديك المذكوره 

/  بيضة 20- 15ادناه وتوفير 

 )ايضا ان يكون ملقح , شهريا

جميع اللقاحات من عمر يوم 

 أشهر بشكل خاص 8واحد الى 

.IBكامبورو و , لقاح نيوكاستل 

No. 1,166

BOQ and Cost Estimate جدول تندر وتخمين التكلفة

Item Description

وصف المادة

6. The price includes all transportation costs such as 

providing labors for loading, unloading and distribution for 

all chickens in the BOQ to the required  in   Abasia  village 

,  Kafrouk village , shirkhan village and sheikh Mohammed 

village / Tilkef district/  AL Lec village / sub district Bartilla 

/district  AL Hamadaniaya /  Karataba village /district  AL 

Hamadaniaya /   Ninewa plain-governorate (untill delivering 

to beneficiaries' hands), also includes costs of hiring 

(owening) a storage for keeping hens and roosters 

between the initial selection till the transportation dates, 

and undertaking the safety of all chickens.

المبلغ يتضمن تكاليف النقل مثل توفير عمال لحمل صناديق . ٦

توزيع الدواجن التي تم ذكرها في جدول حساب الكميات , الدواجن 

الى حين وصولها الى قرية العباسية وقرية كفروك وقرية شريخان 

قرية / ناحية برطلة /قرية اللك / قضاء تلكيف / وقرية شيخ محمد 

أيضا جميع , محافظة نينوى  / قضاء الحمدانية  / قرى تبة 

التكاليف المتعلقة بتأجير القاعة مابين فترة أختيار الدواجن الى حين 

.نقلها الى المستفيدين بأخذ عين االعتبار سالمة الدواجن

7. All transportations should be in coordination with 

REACH's spervising staff and according to the portions for 

each villages (Packages are: 12 from Abasia village, 22 

from Kafrouk village, 36 from Shirikhan village and 8  from 

Sheikh Mohammed village/ Tilkef district, 20 from AL Lec 

village/ Bartilla sub district and 8 from Karataba village/ AL 

Hamadaniaya district, all in Ninewa plain-governorate, 

each pakcage contains 11 hen and 2 roosters, and should 

start from that dedicated place from Ninewa governorate 

or  to the required locations as mentioned according to the 

attached trip plan in Annex-2, and the transportation days 

may not be done sequently.  

عملية نقل الدواجن يجب ان تكون  مع التنسيق مع فريق . ٧

 مستفيد 12 )المشرف من منظمة ريج اعتمادا على نسب كل قرية 

 مستفيد من 36 مستفيد من قرية كفروك 22من قرية العباسية  

 20/  مستفيد من قرية شيخ محمد   قضاء تلكيف  8قرية شريخان 

 مستفيد من 8/ ناحية برطلة قضاء الحمدانية / مستفيد من قرية اللك 

كل رزمة يجب , (محافظة نينوى/ قضاء الحمدانية /قرية قرى تبة  

عملية تنسيق تبدا من مكان نقل ,  داجة وديكان11ان تحتوي على 

الدواجن  في محافظة نينوى  لألماكن المطلوبة التي اشارت اليهم 

 ، بأخذ عين االعتيار ان 2وفقًا لخطة الرحلة المرفقة في الملحق 

ايام التوزيع لن تكون متسلسلة

8. After delivering hens and roosters to beneficiaries 

hands, they will be monitored by REACH's supervisor staff 

for two days, if any changes or defects happened for them 

during that period, they should be changed by the 

contractor without asking for any compensations and 

under supervisor staff instructions. 

سوف يتم , بعد تأكد  من وصول الدجاج والديك الى المستفيدات . ٨

األشراف عليهم من قبل فريق المشرف التابع لمنظمة ريج لمدة 

أذا تم مالحظة اي تغير سلبي ف يتم أستبدالهم بواسطة , يومين

.المورد بدون طلب اي تعويضات وضمن تعليمات فريق المشرف 
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2

Providing and distributing of 

Rooster for the above hens' 

breed: They should be local 

type, they should be able to 

crossing with hens for 

producing fertile eggs, their 

ages should be minimum 1 

year, with minimum weight 

of 2 KG and they should be 

vaccinated (taken all kind of 

the Vaccines needed from 

first day to 1 year old, 

especially for Newcastle, 

Gamboro and IB diseases).

توفير وتوزيع ديك قادر على 

تعايش مع مواصفات الدجاج 

يجب ان يكون : المذكور أعاله 

 12ديك محلي وأعمارهم  

  2وزنهم يجب ان يكون , شهرا

يكون من نفس , كغ ك حد أدنى

الصنف قادر على االخصاب و 

التعايش مع الدجاج  المذكور 

 )اعاله وايضا ان يكون ملقح 

جميع اللقاحات من عمر يوم 

 شهرا بشكل 12واحد الى 

, خاص لقاح نيوكاستل 

.IBكامبورو و 

No 212

3

Hiring a Vet for the purpose 

of checking, selecting and 

vaccinating of all the 

chickens, during the first 

day of providing them by the 

contractor until the final date 

of distribution of them to the 

beneficiaris' hands, this Vet 

will be selected by REACH's 

staff and he/she will be 

taken the instructions from 

the same team in REACH. 

توظيف طبيب بيطري لغرض 

أختيار وتلقيح جميع , التدقيق 

من يوم توفير , الدواجن 

الدواجن الى يوم تسليمهم الى 

الطبيب البيطري . المستفيدين

سوف يتم أختيارة بواسطة 

فريق المشرف من منظمة ريج 

تتأخذ التعليمات / وسوف يتأخد 

من فريق المشرف التابع 

.لمنظمة ريج

L.S 1         800,000          800,000 

Duration for supplying all items

مدة توفير جميع المواد

Total cost التكلفة اإلجمالية
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