Annex 1 - ١ هاوپێچی
BMZ/DKH- Livelihood Projects in 2021
Activity Type: Supply and Delivery of Agricultural Inputs in Sulaymaniyah Governorate
چەند گوندێکی سەر بە پارێزگای سلێمانی: شوێنی سوودمەندەکان
.بەپێی لیستی هاوپێچ کراو

Beneficiaries Locations: some villages in Sulaymaniyah
governorate in accordance with the attached list.
Notes and General Terms with Guidelines for
Selection and Transportation of Wheat Seeds and
Chemical Fertilizers:
1- After signing the contract, supplier should prepare a
sample of the seeds in a specified storage, in order that
the supervising staff from REACH could conduct the test
for germination rate of the seeds, the percentage of the
pass of the samples should not less than 75%, the test
will take about five days and during that time the supplier
should remain flexible and cooperate with the supervisor
staff and undertake all costs for the mentioned
procedures.
2-The price of all items includes loading, unloading and
transportation costs and providing all materials which are
mentioned in the BOQ to locations inside the villages
according to attached list.

تێبینی و مەرجە گشتییەکان لەگەڵ ڕێنماییەکان بۆ هەڵبژاردن و
:)گواستنەوەی تۆوی گەنم و پەینی کیمیایی(سماد
 بەڵێندەر پێویستە نموونەیەک لە، دوابەدوای ئیمزاکردنی گرێبەست-١
 بە ئامانجی،تۆوی گەنمەکە لە مەخزەنێکی دیاری کراودا ئامادە بکات
ئەوەی سەرپەرشتیاران لە رێکخراوی ریچ بتوانن تاقیکردنەوە بکەن
 وە رێژەی سەرکەوتن لە،لەسەر رێژەی چەکەرەکردنی تۆوەکە
 وە ماوەی ئەم تاقیکردنەوەیە،٧٥٪ تاقیکردنەوەکە نابێت کەمتر بێت لە
 رۆژ دەخایەنێت وە لەو ماوەیەدا پێویستە لەسەر بەڵێندەر ئامادەی٥
 وە هەموو،هاوکاری تەواو بێت لەگەڵ کارمەندی سەرپەرشتیار
.خەرجی ئەو رێکارانەی باس کراوان دەکەوێتە ئەستۆی بەڵێندەر

 نرخی هەموو بڕگەکان کرێی بارکردن و داگرتن وکرێی گواستنەوە-٢
و دابینکردنی هەموو ماددەکان لە خۆدەگرێت بۆ ئەو ناوچانەی کە لە
دەرخستەکەدا ئاماژەیان پێکراوە لەناو گوندەکاندا بە پێی لیستی هاوپێچ
.کراو

3- Implementation of all works with providing and
distribution of materials should be done according to the
BOQ and attached list and instruction of the supervisor
engineer.

 جێبەجێکردنی سەرجەم کارەکان و دابینکردن و دابەشکردنی-٣
هەموو ماددەکان پێویستە بە پێی دەرخستە و لیستی هاوپێچ و ڕێنمایی
.ئەندازیاری سەرپەرشتیار بێت
 پێویستە هەموو تۆوەکان تازە بن و بە الیەنی کەمەوە دوو ساڵی-٤
.مابێت بۆ بەرواری بەسەرچوونی

4- All seeds should be fresh and they should have
minimum two years left up to its expired date.
5- After handing over the seeds to beneficiaries, the
supervising staff from REACH will monitor the planting
process of the seeds by beneficiaries, if the seeds will not
being germinated up to first of December (this depends
on time of starting of rainfall and planting), the supplier
should compensate the beneficiaries with sufficient
amount of the same seeds, until that time, REACH will not
disburse the final payment (by 10% of the total amount of
the contract) for the supplier.

دوای رادەستکردنی تۆوەکان بۆ سودمەندبووان کارمەندی-٥
سەرپەرشتیار لە رێکخراوی ریچ چاودێری سودمەدبووان دەکات لە
 ئەگەر تۆوەکان چەکەرەیان نەکرد تاکو،شێوازی چاندنی تۆوەکان
(ئەمە دەکەوێتە سەر کاتی دەستپێکردنی باران و١٢ سەرەتای مانگی
چاندن) بەڵێندەر پێویستە قەرەبووی سودمەندبووان بکاتەوە بە بڕی
 رێکخراوی ریچ تا،پێویست لە هەمان جۆری تۆوی گەنمی دیاریکراو
 کۆی بڕی١٠٪ ئەو کاتە بڕی پارەی کۆتایی ناداتە بەڵێندەر (کە دەکاتە
.)پارەی گرێبەستەکە

لیستی خەماڵندنی کەرەستە و بڕەکەی

BOQ and Cost Estimate
Item
No.
ژمارە

Item Description
وەسفی بڕگە

Unit
یەکە
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Qty.
بڕ

Unit Price IQD
نرخی تاك بە دینار

Total Price
IQD
نرخی کۆ بە دینار

1

2

Providing and distributing
wheat seeds for planting ,
wheat seeds should be
local Adana variety type,
should be packed in clearly
marked bags (with wieght of
50 kg), including packing
date, expiration date, type
and weight.
Seed grains should has
below specifications:
- They should be full size
and should not being
fragmented.
- They must be
homogeneous in shape and
size.
- Be free of pests, traces,
living insects, fragments
and stages of their lives.
- Free from jungle seeds.
- High germination rate
(minimum 75%).
- Must be sterile and treated
with fungicides
(Teboconazole 2%).

دابینکردن و دابەشکردنی تۆوی
 تۆوی گەنمەکە،گەنم بۆ چاندن
پێویستە لە جۆری ئەدەنەی ناوخۆ
 وە پێویستە لە کیسی،بێت
پاکوخاوێن هەڵگیرابێت(بە کێشی
 لەگەڵ بەرواری،) کیلۆ گرام٥٠
، بەسەرچوون،ڕۆژی پێجانەوە
جۆر و کێش
تۆۆی دانەوێڵەکە پێویستە ئەم
تایبەتمەندیانەی خوارەوەی تێدا
:بێت
 پێویستە ساغ بێت و لەت لەت.نەبێت
 پێویستە هاوشێوە و هاو قەبارەبن پێویستە هیج جۆرە پاشماوە ومێروو و زیندەوەرێکی تێدا نەبێت
تۆوی هیچ بەرهەمێکی تریتێکەڵ نەبێت
٧٥٪( ڕێژەی چەکەرەکردنی)کەمتر نەبێت
پێویستە تۆۆەکان دەرمان کرابنبە دەرمانی کەڕووی
)٢٪ کوێروو(تیباکۆنازۆل

Providing and distributing
wheat seeds for planting ,
wheat seeds should be
local Aras variety type,
should be packed in clearly
marked bags (with wieght of
50 kg), including packing
date, expiration date, type
and weight.
Seed grains should has
below specifications:
- They should be full size
and should not being
fragmented.
- They must be
homogeneous in shape and
size.
- Be free of pests, traces,
living insects, fragments
and stages of their lives.
- Free from jungle seeds.
- High germination rate
(minimum 75%).
- Must be sterile and treated
with fungicides
(Teboconazole 2%).

دابینکردن و دابەشکردنی تۆوی
 تۆوی گەنمەکە،گەنم بۆ چاندن
پێویستە لە جۆری ئاراسی ناوخۆ
 وە پێویستە لە کیسی،بێت
پاکوخاوێن هەڵگیرابێت(بە کێشی
 لەگەڵ بەرواری،) کیلۆ گرام٥٠
، بەسەرچوون،ڕۆژی پێجانەوە
جۆر و کێش
تۆۆی دانەوێڵەکە پێویستە ئەم
تایبەتمەندیانەی خوارەوەی تێدا
:بێت
 پێویستە ساغ بێت و لەت لەت.نەبێت
 پێویستە هاوشێوە و هاو قەبارەبن پێویستە هیج جۆرە پاشماوە ومێروو و زیندەوەرێکی تێدا نەبێت
تۆوی هیچ بەرهەمێکی تریتێکەڵ نەبێت
٧٥٪( ڕێژەی چەکەرەکردنی)کەمتر نەبێت
پێویستە تۆۆەکان دەرمان کرابنبە دەرمانی کەڕووی
)٢٪ کوێروو(تیباکۆنازۆل
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KG

1,200

KG

1,800

3

4

Providing and distributing
wheat seeds for planting ,
wheat seeds should be
local Slameni-2 variety type,
should be packed in clearly
marked bags (with wieght of
50 kg), including packing
date, expiration date, type
and weight.
Seed grains should has
below specifications:
- They should be full size
and should not being
fragmented.
- They must be
homogeneous in shape and
size.
- Be free of pests, traces,
living insects, fragments
and stages of their lives.
- Free from jungle seeds.
- High germination rate
(minimum 75%).
- Must be sterile and treated
with fungicides
(Teboconazole 2%).

دابینکردن و دابەشکردنی تۆوی
 تۆوی گەنمەکە،گەنم بۆ چاندن
٢-پێویستە لە جۆری سلێمانی
 وە پێویستە لە کیسی،ناوخۆ بێت
پاکوخاوێن هەڵگیرابێت(بە کێشی
 لەگەڵ بەرواری،) کیلۆ گرام٥٠
، بەسەرچوون،ڕۆژی پێجانەوە
جۆر و کێش
تۆۆی دانەوێڵەکە پێویستە ئەم
تایبەتمەندیانەی خوارەوەی تێدا
:بێت
 پێویستە ساغ بێت و لەت لەت.نەبێت
 پێویستە هاوشێوە و هاو قەبارەبن پێویستە هیج جۆرە پاشماوە ومێروو و زیندەوەرێکی تێدا نەبێت
تۆوی هیچ بەرهەمێکی تریتێکەڵ نەبێت
٧٥٪( ڕێژەی چەکەرەکردنی)کەمتر نەبێت
پێویستە تۆۆەکان دەرمان کرابنبە دەرمانی کەڕووی
)٢٪ کوێروو(تیباکۆنازۆل

Providing and distributing
wheat seeds for planting ,
wheat seeds should be
local Offanto variety type,
should be packed in clearly
marked bags (with wieght of
50 kg), including packing
date, expiration date, type
and weight.
Seed grains should has
below specifications:
- They should be full size
and should not being
fragmented.
- They must be
homogeneous in shape and
size.
- Be free of pests, traces,
living insects, fragments
and stages of their lives.
- Free from jungle seeds.
- High germination rate
(minimum 75%).
- Must be sterile and treated
with fungicides
(Teboconazole 2%).

دابینکردن و دابەشکردنی تۆوی
 تۆوی گەنمەکە،گەنم بۆ چاندن
پێویستە لە جۆری ئۆفانتۆی(گوڵ
 وە پێویستە،ڕەش ) ی ناوخۆ بێت
لە کیسی پاکوخاوێن
 کیلۆ٥٠ هەڵگیرابێت(بە کێشی
 لەگەڵ بەرواری ڕۆژی،)گرام
 جۆر و، بەسەرچوون،پێجانەوە
کێش
تۆۆی دانەوێڵەکە پێویستە ئەم
تایبەتمەندیانەی خوارەوەی تێدا
:بێت
 پێویستە ساغ بێت و لەت لەت.نەبێت
 پێویستە هاوشێوە و هاو قەبارەبن پێویستە هیج جۆرە پاشماوە ومێروو و زیندەوەرێکی تێدا نەبێت
تۆوی هیچ بەرهەمێکی تریتێکەڵ نەبێت
٧٥٪( ڕێژەی چەکەرەکردنی)کەمتر نەبێت
پێویستە تۆۆەکان دەرمان کرابنبە دەرمانی کەڕووی
)٢٪ کوێروو(تیباکۆنازۆل
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KG

7,600

KG

800

5

6

7

Providing and distributing
wheat seeds for planting ,
wheat seeds should be
local Wafia variety type,
should be packed in clearly
marked bags (with wieght of
50 kg), including packing
date, expiration date, type
and weight.
Seed grains should has
below specifications:
- They should be full size
and should not being
fragmented.
- They must be
homogeneous in shape and
size.
- Be free of pests, traces,
living insects, fragments
and stages of their lives.
- Free from jungle seeds.
- High germination rate
(minimum 75%).
- Must be sterile and treated
with fungicides
(Teboconazole 2%).

دابینکردن و دابەشکردنی تۆوی
 تۆوی گەنمەکە،گەنم بۆ چاندن
پێویستە لە جۆری وەفیەی ناوخۆ
 وە پێویستە لە کیسی،بێت
پاکوخاوێن هەڵگیرابێت(بە کێشی
 لەگەڵ بەرواری،) کیلۆ گرام٥٠
، بەسەرچوون،ڕۆژی پێجانەوە
جۆر و کێش
تۆۆی دانەوێڵەکە پێویستە ئەم
تایبەتمەندیانەی خوارەوەی تێدا
:بێت
 پێویستە ساغ بێت و لەت لەت.نەبێت
 پێویستە هاوشێوە و هاو قەبارەبن پێویستە هیج جۆرە پاشماوە ومێروو و زیندەوەرێکی تێدا نەبێت
تۆوی هیچ بەرهەمێکی تریتێکەڵ نەبێت
٧٥٪( ڕێژەی چەکەرەکردنی)کەمتر نەبێت
پێویستە تۆۆەکان دەرمان کرابنبە دەرمانی کەڕووی
)٢٪ کوێروو(تیباکۆنازۆل

Providing and distributing of
Chemical fertilizer DAP (Diammonium Phosphate) , it
should be Russian type,
and should be packed in
bag with capacity of 50 kg.

دابینکردن و دابەشکردنی پەینی
کیمایی سماد) داپ (دی ئەمۆنیۆم
 پێویستە لە جۆری،)فۆسفات
 کیلۆ٥٠  وە لە کیسی،روسی بێت
گرام هەڵگیرابێت

Providing and distributing of
Chemical fertilizer-Urea , it
should be Iranian type, and
should be packed in bag
with capacity of 50 kg.

دابینکردن ودابەشکردنی پەینی
 پێویستە لە،کیمایی (سماد) یوریا
 وە لە،جۆری ئێرانی بێت بێت
 کیلۆ گرام هەڵگیرابێت٥٠ کیسی

KG

600

No

180

No

180

Total cost کۆی گشتی
Duration for providing and distribution of all requirements in calendar
days
ماوەی دابینکردن و دابەشکردنی هەموو داواکراوەکان بە ڕۆژی ڕۆژمێری
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