
Item 

No.
Item description Unit Quantity

Unit price 

IQD

Total item 

price IQD

1

Construction of small 

diversion earthy weir 

(length 18m, crest width 

6m, height 3m, and base 

width 21m, along with 

digging a new earthy 

canal to raise the water 

level in order to partially 

feed the catchment of  

dwanza imam small 

dam. , filling using rocks 

equal to or more than 

1.5 m3 compaction with 

suitable soil which is 

available in the site area, 

all works should be done 

according to the 

instruction of the site 

engineer.

 
ی

دروستکردنی بەربەستی خۆڵ

 مەتر پانی و 6 مەتر درێژی و 18)

 مەتر بەرزی ، و پانی بنکەکەی 3

وە لەگەڵ هەڵکەندنی  ( مەتر 21

 تازە بۆ 
ی

جۆگەکەیەیک گڵ

بەرزکردنەوەی ئاستی ئاو بە 

مەبەستی الدانی بەشێیک وە 

پڕکردنی حەوزی بەنداوی درۆزنە 

، پڕکردنەوە بە بەکارهێنانی 

بەردی گەورە کە گەورەتر بێت لە 

 مەتر سێ جا ،کوتاندنەوە بە 1.5

گیل گونجاو ن بەردەست لە 

هەموو کارەکان .  پێگەکە

پێویستە بەگوێرەی نەخشەی 

هاوپێچ و ڕێنمانی ئەندازیاری 

ێ بکرێن .سەرپەرشتیار جێبەج 

m.l 1,000 - -

Annex-1                           ١هاوپێچی   

Project Name: Construction of small diversion earthy weir, along with digging a new earthy canal 

from an existing river to an existing small weir in Dwanza Imam, Said Hussein and Kakol villages. 

 دوانزەئیمام و سەید : ناوی پرۆژە
ی
 ئاو بۆ بەنداوی گوندەکان

ی
 لەگەڵ درێژکردنەوەی جۆگایەک بۆ ڕاکێشان

ی
 بەربەستی خۆڵ

ی
دروستکردن

ی و کاکوڵ .حسی 

Location: Dwanza Imam Village- Kifri district- Garmian adminstration- Sulaymaniyah governorate 

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.

هەموو بڕگەکانی پرۆژەکە پێویستە بەگوێرەی مەرجە .  ١ 

اق بۆ پرد و رێگاوبان بێت  و  ر
گشتییەکانی بەڵێندەرایەنی لە عێێ

ێ بکرێت ..پاشان ڕێنمانی ئەندازیاری سەرپەرشتیار جێبەج 

General notes for contractors                   تێبیتی و مەرجە گشتییەکان بۆ بەڵێندەرەکان

- ئیدارەی گەرمیان-قەزای کفری-گوندی دوانزە ئیمام: شوێتی پرۆژە
ی
پارێزگای سلێمان

BOQ - 1

BOQ and cost estimate                                                          پڕۆژەکە 
ی
خشتەی ژمارەو تایبەتمەندی بڕگەکان

2. The item prices include transportation of all 

instruments (by Mega-Loader truck) to the site and any 

movement during the project implementation accroding 

to supervisor engineer's instruction.

ەکان بۆ سەر . ٢ ر
نرجی بڕگەکان دابینکردن و گواستنەوەی ئامێێ

.پێگەی پڕۆژەکەو بەپێچەوانەوە دەگرێتەوە

3. Daily working for instruments are 8 eight hours starting 

from 7:00 AM to 4:00 PM.
ر . ٣

 ی پاش نیوەڕۆ 4ی بەیانی بۆ 7کارکردنی ڕۆژانە لە کاتژمێێ

.دەبێت
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1.a

Excavator with hydraulic 

breaker and driver for 

excavating and breaking 

rock layers

حەفەرەی کێلەو دەقاق لە گەڵ 

دا بۆ هەڵکەندن و  ر
شۆفێێ

.شکاندنی چیتی بەرد Day 5

1.b

Loader for cleaning and 

leveling 

شۆفڵ بۆ پاکردنەوەو فەرشکردن
Day 2

1.c
Tanker for curing the soil تەنکەر بۆ تەڕکردنی گڵ

Day 1

1.d

Excavator with hydraulic 

breaker and driver

حەفەرەی کێلەو دەقاق لە گەڵ 

دا بۆ هەڵکەندن و  ر
شۆفێێ

.شکاندنی چیتی بەرد
Day 2

1.e

Truck-A for transporting 

debris,stone,and clay 

بە بۆ گوێزانەوەی خۆڵ و 
ی
گەڵ

خاشاک ،و بەرد و گڵ
Day 3

2

Extending an excavated 

natural soil channel by 

excavating the path (any 

type of earth including 

rock layars) from the 

cover dam to the 

reservoir of the existing 

dam, according to the 

profile details and 

instruction of the 

supervisor engineer.

: درێژکردنەوەو هەڵکەندنی جۆگە 

هەڵکەندن لە هەر جۆرە گڵێک 

بۆ  (گڵ یان بەرد )بێت 

دروستکردنی بەربەست بۆ ناو 

هەموو کارەکان .  دەریاچەکە 

پێویستە بەگوێرەی نەخشەی 

هاوپێچ و ڕێنمانی ئەندازیاری 

ێ بکرێن .سەرپەرشتیار جێبەج 

m.l 250 - -

2.a

Excavator with hydraulic 

breaker for excavating 

soil and breaking rock 

layers

حەفەرەی کێلەو دەقاق لە گەڵ 

دا بۆ هەڵکەندن و  ر
شۆفێێ

.شکاندنی چیتی بەرد Day 6

2.b

Loader for cleaning and 

loading the the trucks

شۆفڵ بۆ پاکردنەوەو فەرشکردن 

بارکردن
Day 2

Total cost of the project

Duration of implementation in calendar days
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