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6. The contractor should visit the project's location before 

filling out the tender and bidding process, otherwise it will 

be considered that he has visited the site. 

لەسەر بەڵێندەر پێویستە سەردانی پێگەی پڕۆژەکە بکات . ٦

پێش پڕکردنەوەی تەندەرەکە، بەپێچەوانەوە بەسەردانکراو 

لەسەری هەژمار دەکرێت و هیچ مافێیک ڕەخنەگرتنی نابێت 

.لەسەر ئەو بابەتە
7. The contractor should cover all facilitations including 

observation team's transportation by Directorate of 

Irrigation in Sulaymaniyah.

لەسەر بەڵێندەر پێویستە نرخی گواستنەوەی هاتووچۆی . ٧

تییم چاودێری کردنی بەڕێوەبەرایەنی ئاودێری سلێمانی بگرێتە 

.ئەستۆ

4. The price includes providing and transporting all 

materials to the projects site as per the BOQ.
نرخی بڕگەکان دابینکردن و گواستنەوەی کەرەستەکان بۆ . ٤

سەر پێگەی پڕۆژەکە دەگرێتەوە

5. The price includes providing laborer force and any 

necessary materials for fixing all damages have occurred 

as a result of  this work without any compensation. 

نرخی بڕگەکان دابینکردنی دەسنی کار و هەر کەرەستەیەیک . ٥

پێویست بۆ چاککردنی هەر کەم و کوڕی و زەرەرو زیانێك لە 

.بڕگەکانی پڕۆژەکە لە ئەستۆی بەڵێندەر دەبێت

Annex-2                         ٢هاوپێچی   

Project Name: Construction of Catchment Protection, Sheep Washing Pool, Livestock Drinking 

Trough, and Water Pipe Extention.

 بۆری ئاو ،و حەوزی مەڕشتنەوە ، و کۆیل ئاوخواردنەوەی ئاژەڵ: ناوی پرۆژە
ی

 حەوزی کۆکەرەوەی ئاو ، و ڕاکێشان
ی

.دروستکردن

Location: Tilako Village - Sangaw Sub district - Chamchamal Distric - 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 عێ 

.پاشان ڕێنمانی ئەندازیاری سەرپەرشتیار جێبەخ   بکرێت

General notes for contractors                   تێبینی و مەرجە گشتییەکان بۆ بەڵێندەرەکان

- قەزای چەمچەماڵ- ناحیەی سەنگاو- گوندی تیلەکۆ:شوێنی پرۆژە
ی

پارێزگای سلێمان

BOQ - 2

BOQ and cost estimate                                      پڕۆژەکە 
ی

خشتەی ژمارەو تایبەتمەندی بڕگەکان

2. All materials should be of best quality and approved by 

supervisor engineer.
هەموو ئەو کەرەستانەی کەلەپڕۆژەکە بەکاردێن پێویستە . ٢

ین جۆربن و لەالیەن ئەندازیاری سەرپەرشتیارەوە  لەباشێی

.پەسەند بکرێن

3. Construction materials should be tested according to 

construction works specifications or required by 

supervisor engineer, and their costs will be covered by the 

contractor.

هەموو ئەو کەرەستانەی کەلەپڕۆژەکە بەکاردێن پێویستە . ٣

ئەگەر پێویست بێت یان )تێسنی تاقیگەییان بۆ بکرێت 

، وە تێچووی (داوابکرێت لەالیەن ئەندازیاری سەرپەرشتیارەوە

.پشکنینەکان دەکەوێتە ئەستۆی بەڵێندەر
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1

Site preparation: 

Supplying materials, 

workforce, and necessary 

machines for cleaning the 

site, leveling the site, and 

installing Bench Marks 

every 50m length by steel 

bars inside a concrete 

base, the price includes 

dewatering if necessary, 

Construction of temporary 

service road parallel to pipe 

extensions, and location of 

the spring source, Also 

price includes making an 

earthen barrier to change 

the waterway of the valley 

to prevent floodwaters 

from damaging the 

source site of the spring, 

all works should be done 

according to drawing 

details and instruction of 

the supervisor engineer.

 پێگەی 
ی

ئامادەکردن

دابینکردنی مواد و : پڕۆژەکە

ی پێویست  ر
دەسنی کار وئامێ 

بۆ پاککردنەوەی پێگەی 

پڕۆژەکە بەگشنی و لیڤڵ 

کردنی ، دانانی بێنچ مارک 

م جارێک 50لەهەموو 

بەشیش لەناو بنکەی 

، نرخی بڕگەکە  کۆنکرێنی

دەردانی ئاوە ئەگەر پێویست 

بوو،  درووست کردنی 

ڕێگەیەیک کانی تەریب بە 

ڕاکێشانی بۆرییەکە و 

ی بە  ڕێگەیەیک تر بۆ گەشتی

 سەرچاوەی ئاوەکە،

هەروەها نرخی بڕگەکە 

دروستکرنی بەربەستێیک 

 یە بۆ گۆڕینی ڕێڕەوی 
ی

خۆڵ

ئاوەکە  و زەرەر نەدان لە 

، هەموو شوێنی کانییە کە

کارەکان پێویستە بەگوێرەی 

ڕێنمانی نەخشەی هاوپێچ و 

ئەندازیاری سەرپەرشتیار 

.جێبەخ   بکرێن

    L.S    

کۆ  
1

2

Sign Board: Providing and 

fixing sign board 1.5x3m 

constructed with 1/2'' 

square galvanized  frame, 

cover plate 0.8mm thick 

and flex sticker, and its 

columns consists of three 

square galvanized pipes 

4''x4'', 3mm thick and 2.2m 

height, according to the 

required design from 

supervisor engineer, for the 

project in the site, the price 

includes intalling coloumns 

inside concrete base 

50x50x50cm with 

excavation of the soil and 

transportation.

دابینکردن : بۆردی ناونیشان

و دانانی بۆردی ناونیشانی 

پڕۆژەکە بەپێوانەی 

مەتر،دروستبکرێت 1.5*3

لەچوارچێوەی گەڵڤەنایزی 

 ملم 0.8 ئینج و پلێنی 1/2

لەگەڵ فلێکیس لەزگە، قاخی 

هەبێت بەبۆری چوارگۆشەی 

 ملم هەروەها 3ئینج و 4*4

 مەتر، بەگوێرەی 2.2بەرزی 

داواکاری نەخشە لەالیەن 

ئەندازیاری سەرپەرشتیار، 

نرخی بڕگەکە دانانی قاچ لەناو 

بنکەی کۆنکرێنی بە 

 سم 50*50*50پێوانەی
.هەڵکەندنی گڵەکە و البردنی

 no.   دانە 1

3

Construction of 

Catchment protection 

 کۆکەرەوەی ئاو
ی

دروستکردن

- - - -
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4
Water Pipe Extension  بۆری ئاو

ی
ڕاکێشان

- - - -

3.1

Supply loader, excavator, 

and Staff for cleaning, 

excavation (all types of soil 

including rock layers) for 

the catchment in minimum 

6m length, 2m width with 

different depth, and Provide 

material and labourer force 

for casting concrete 1:2:4 

and 20cm thick over the 

crushed stone for the 

foundation of the walls and 

base, the wall should be 

constructed with  hallow 

concrete Block 

20x20x40cm and mortar 

with cement plastering for 

necessary locations, the 

price includes covering the 

catchment slab with 

galvanized angle line and 

sheet plate 3mm after that 

casting 10cm concrete, also 

includes provide and install 

inlet galvanized pipe 2'' dia, 

outlet pipe 2'' dia., and 

galvanized overflow pipe 

2.0'' dia. and 2m length, 

inside the wall, installing 

ventilation GI 1'' dia. and 

2m length with gate valve, 

the price includes providing 

and installing all necessary 

fittings for these works, the 

work should be according 

to the drawing details and 

instruction of the site 

engineer. 

ی پێویسنی  ر
دابینکردنی ئامێ 

وەک شۆفڵ و حەفارە و 

دەسنی کاری پێویست بۆ 

پاککردنەوەو هەڵکەندنی 

لە هەموو )سەرچاوەکە 

جۆرەکانی خاک تەنانەت 

، بە درێژانی (چینی بەردین یش

 2 مەتر و پانی 6
ی

 مەتر و قوڵ

جیاواز، هەروەها دابینکردنی 

مواد و دەسنی کاری پێویست 

 1:2:4بۆ تێکردنی کۆنکرێنی 

سم و 20بە ئەستووری 

لەسەر چینێک بەردی شکاو، 

بۆ ژێری بناغەی دیوارەکان، 

هەروەها پێویستە دیوارەکان 

دروستبکرێن لەبلۆیک ناوبۆشی 

سم و ڕاخستنی 40*202*20

مونەی چیمەنتۆ و لم 

لەژێریان بۆ ئەو شوێنانەی کە 

، نرخی بڕگەکە  ی پێویستی

داپۆشینی سەقفی کۆکەرەوەی 

ئاوەکە  بە زاویەی گەڵڤەنایز 

ملم لەسەری 3و دانانی پلێنی 

و  تێکردنی چینێک کۆنکرێت 

سم 10بە ئەستوری 

دەگرێتەوە، هەروەها 

دابینکردن و دانانی بۆری 

ئینج بۆ داخل و 2گەڵفەنایزی 

خاری    ج و سەر ڕێژەکە 

 (م لەناو دیوارەکە2بەدرێژی )

ی حەوزەکە، 

هەروەهابۆرییەیک گەڵڤەنایزی 

 م درێژی لەگەڵ 2ئینج ی 1

قوفڵەکەی، نرخی بڕگەکە 

دابینکردنی هەموو موادێیک 

ملحقانی پێویست دەگرێتەوە، 

هەموو کارەکان پێویستە 

بەگوێرەی ڕیێنمانی ئەندازیاری 

.سەرپەرشتیار  دەگرێتەوە

    L.S    

کۆ  
1
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4.1

Excavation and Filling: 

Supply excavator, loader, 

jag hammer and necessary 

machine for excavating any 

type of soil including rock 

layers, for the pipe with 

dimension (40cm width, 

minmum 60cm depth), after 

pipe installation, covering it 

with surrounding soft soil 

according to the drawing 

details and instruction of 

site engineer, and also 

include backfilling by 

covering surrounding of the 

pipe by soft clay soil, and 

filling the trench with 

suitable soft soil, according 

to the natural soil level.

: هەڵکەندن و پڕکردنەوە

ی پێویسنی  ر
دابینکردنی ئامێ 

وەک شۆفڵ و دەقاق و 

حەفارە و دەسنی کاری 

پێویست  بۆ 

لەهەرجۆرێک )هەڵکەندن

و  (بێت گڵ یان بەرد

پڕکردنەوە بۆ ڕاکێشانی 

بۆریەکە، پێوانەی 

سم پانی و 40)هەڵکەندنەکە 

60
ی

، هەروەها ( سم قوڵ

 
ی

داپۆشینەوەی چاڵەکە بە گڵ

،نرخی  (ن   بەرد)گونجاو 

بڕگەکە پڕکردنەوەو 

کووتانەوەی باشی گڵەکە 

دەگرێتەوە و دەبێت بەپن ر 

نەخشەی هاوپێچ و ڕێنمانی 

ئەندازیاری سەرپەرشتیار 

.جێبەخ   بکرێن

د.م 550

4.2

Provide and install HDPE  

water pipe 50mm diameter, 

PE100, and PN 16 bar and 

best type approved by site 

engineer, the pipe joints 

should be connected by 

coupler with electro vision 

welding, inside the 

excavation around the 

catchment, the price 

includes providing any 

necessary fittings ( gate 

valve .....)with jointing this 

pipe with the catchment, 

Livestock Drinking 

Trough,Sheep Washing 

Pool, and existing storage 

tanks.    

دابینکردنی : بۆری پالستییک

ی کار و کەرەستەی  ی ر
مواد و هێ 

پێویست بۆ بەستنی بۆری 

ە  ی تێر ملم 50پۆیل ئەسیلتر

  ، 100 بار، وە پینی 16،

نرخی بڕگەکە دابینکردنی 

ی کار و هەموو  ی ر
هێ 

پێویستییەیک بەستنی 

بۆریەکان بە کەپلەر و لەحییم 

ن، رینگ و  ی ۆڤێر
ئیلیکێی

بۆ (... ملم 50قفل )فالینج، 

بۆری سەرەیک و بەشەکانی تر، 

هەموو کارەکان بەپن ر 

نەخشەو ڕێنمانی ئەندازیاری 

سەرپەرشتیار جێبەخ   بکرێن، 

:بەم شێوەیە

د.م 550

5
Construction of Sheep 

Washing Pool

 حەوزی مەڕ 
ی

درووستکردن

شتنەوە
- - - -
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5.1

Excavation and filling (any 

type of soil including rock 

layers) for the structure 

location according to the 

drawing details, the price 

includes filling under stairs 

and  backfilling the 

surroundings the walls with 

good compacted soil, All 

the work should be 

according ot the supervisor 

engineer's instructions.

هەڵکەندن ): هەڵکەندن

لەهەرجۆرێک بێت گڵ یان 

بۆ شوێنی دامەزراوەکە   (بەرد

بەگوێرەی نەخشەی هاوپێچ، 

نرخی بڕگەکە پڕکردنەوەو 

کووتانەوەی باشی گڵەکە 

دەگرێتەوە بۆ ژێر قادرمە و 

. چوار دەوری دیوارەکان

هەموو کارەکان  دەبێت بەپن ر 

ڕێنمانی ئەندازیاری 

.سەرپەرشتیار جێبەخ   بکرێن

    L.S    

کۆ  
1

5.2

Supplying material and 

Casting reinforced concrete 

(fc=21MPa) for the base , 

wall of Sheep washing pool 

by using good wood 

shuttering to get smooth 

surface (fire face) , Fixing 

(water stopper)  18 cm 

width galvanized sheet 

plate gauge 18) according 

to the design drawing and 

Supervisor Engineer 

instructions.

ی ك     ردنی ك      ه رە سته ى  دابتر

پێویست و تێكردنی كۆنكرێنی 

شیشبه ند بۆ بناغە و دیوارى 

حەوزی مەر شتنەوەکە  به  

ى  ی ر
مێگا پاسكاڵ ب ه   (21)هێ 

ر 
به كارهێنانی قاڵن  باش  فێ 

فه یس بۆپێدانی ڕوویه یک 

ئاوبڕ )ساف وە  دانانی 

(water stopper)  له جۆرى

 به  18پلێنی گه ڵڤه نایز گێچی 

 سم به  پن ر نه خشه ى 18پانی 

هاوپێچ و ڕێنمانی ئه ندازیارى 

.سه رپه رشتیار 

m3 10

5.6

Concrete Work: Provide 

material and labourer force 

for casting concrete 1:2:4 

and 12cm thick over the 

crushed stone for inside the 

pool, the price includes 

installing two joints and 

slopping the layer 

according to the drawing 

details and instruction of 

the site engineer.

ی کردنی مواد : کۆنکرێت  دابتر

و دەسنی کار بۆ ئییسی 

 بە ئەستوری 1:2:4کۆنکرێنی 

شی بەرد 20
ی
 سم لە سەر تەڵ

لە ناو حەوزەکەدا ، نرخی 

 جۆینت و 2برگەکە دانانی 

سلۆنی شوێنەکە دەگرێتەوە ، 

بە پن ر زانیاری نەخشە و 

سەرپەرشنی کردنی ئەندازیاری 

.سەرپەرشتیار دەبێت

m3 12

5.4

Masonry Work: Provide 

material and labourer force 

for construction of walls 

with hollow concrete block 

20x20x40cm and 

40x20x20cm with cement 

mortar 1:3.

ی کردنی مواد و : دیوار دابتر

دەسنی کار بۆ دروست کردنی 

دیوار بە بلۆیک  کۆنکرێنی ناو 

 سم 40*20*20بۆش 

 سم و مونە 20*20*40،

بە پن ر زانیاری نەخشە و .1:3

سەرپەرشنی کردنی ئەندازیاری 

.سەرپەرشتیار دەبێت

m3 8.5
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5.5

Cement plastering: 

Supplying materials and 

plastering with cement 

mortar 1:3 three layers 

using , a layer of cement 

slurry should be applied 

before plastering, according 

to the drawing details and 

instruction of the site 

engineer.

ی کردنی مواد : لەبغکردن   دابتر

و دەسنی کار بۆ لەبغکردن بە 

  بە  ١:٣مونەی چیمەنتۆ  

ی ،بە شەربەتکردنی  ش  چتر

پێش لەبغ کردن ، بە پن ر 

زانیاری نەخشە و سەرپەرشنی 

کردنی ئەندازیاری 

.سەرپەرشتیار دەبێت

m2 90

5.7

Wash out Pipe: Provide 

material and labourer force 

for installing a galvanized 

pipe 4'' diameter and 4m 

length inside the washing 

area and the wall, the price 

includes providing and 

installing a steel valve 4'' 

diameter at the outer end of 

the pipe according to the 

drawing details and 

instruction of the site 

engineer.

ی کردنی : بۆری شۆردن  دابتر

مواد و دەسنی کار بۆ دانانی 

گەلڤەنایز کراو بە "  4بۆری 

م لە ناو شوێنی 4درێژی 

شۆردن، نرخی برگەکە دانانی 

لە بەشی " 4قوفیل ستییل 

کۆتانی بۆریەکەدا ، بە پن ر 

زانیاری نەخشەو سەرپەرشنی 

کردنی ئەندازیاری 

.سەرپەرشتیار دەبێت

No 1

5.8

Steel Door: Provide 

material and labourer force 

for installing steel single 

face door with dimension 

1.4x1.3m, with angle line 

borders1.5x1.5'' and 4mm 

plate, the price includes 

installing door lock, mortise 

and any necessary 

materials according to the 

drawing details and 

instruction of the site 

engineer. 

ی کردنی :دەرگای ئاسن دابتر

مواد و دەسنی کار بۆ دانانی 

 م لە 1.3*1.4دەرگای ئاسنی 

گەل چوارچێوەیەیک 

 مم ، 4بە پلێنی " 1.5*1.5

نرخی برگەکە دانانی قوفل بۆ 

وە هەر , mortiseدەرگاکە ، 

شتێیک تری پێویست ، بە پن ر 

نەخشەکەو سەرپەرشنی 

کردنی ئەندازیاری 

.پەرشتیار دەبێت [سەر

No 2

6
Construction of Livestock 

Drinking Trough

 کۆیل ئاو 
ی

درووستکردن

خواردنەوەی ئاژەڵ
- - - -
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6.2

Concrete for base: 

Supplying material and 

work force for casting 

reinforced concrete 

(21MPa)  with BRC 6mm 

and 15cm c/c for base of 

the trough  according to the 

drawing details, the price 

includes providing  

formwork if necessary, the 

surface should be smooth 

by pecific instruments 

according to supervisor 

engineer's instruction, and  

making  joints every 5 m 

length by providing and 

fixing water stopper 15cm 

width galvanized sheet 

plate gauge 22 between 

joints in the base  according 

to supervisor engineer's 

instruction .

دابینکردنی : کۆنکرێنی بنکە

کەرەستەی پێویست بۆ 

تێکردنی کۆنکرێنی شیشدار  

(21MPa)  بە بەکارهێنانی

BRC   ە ملم دووری 6 تێر

سم بێت (15*15)نێوانەکانی 

بۆ بنکەی کۆلەکە، بەپن ر 

نەخشەی هاوپێچ، نرخی 

بڕگەکە دابینکردنی قالن  

تەختەی باش ئەگەر پێویست 

بوو، پێویستە ڕوویەیک ساف 

و ڕێک بێت بەپن ر ئەندازیاری 

سەرپەرشتیار، درووستکردنی 

درێژی  (م5)جۆینت لەهەموو 

 (ۆتەر ستۆپەر)دانانی ئاو بڕ 

 22پلێنی گەلڤەنایزی گێچی 

 سم بۆ جۆینتەکانی 15بە پانی 

بناغە، هەموو کارەکان بەپن ر 

نەخشەو ڕێنمانی ئەندازیاری 

.سەرپەرشتیار جێبەخ   بکرێن

     M³    

³م   
5

Earth works (Excavation 

and filling): Supplying 

Shovel machine, Excavator 

and man power for cleaning 

and levelling, (cutting and 

excavation) the Livestock 

Drinking Trough channel in 

minimum 1.00m width with 

different depth according to 

the channel slope and 

section which determined in 

the drawing details, the 

base should be well 

compacted until supervisor 

engineer will agreed withit, 

after that laying one layer of 

crushed stone with 10cm 

thick, the price includes 

cross out the alignment of 

the channel by gypsum, 

and backfilling with suitable 

soil for backup of the 

channels walls  with good 

compaction according to 

supervisor engineer's 

instruction .

هەڵکەندن و )ئییسی زەوی 

ی : (پڕکردنەوە ر
دابینکردنی ئامێ 

  دەسنی کار بۆ شۆڤڵ و

پاککردنەوە و لێڤڵ کردن 

ی (بڕین و هەڵکەندن)

 1کۆلەکە بە پانی 
ی

م و قووڵ

ی جۆگەکەی  ی ر
جیاواز بەپن ر لێ 

کۆیل ئاو خواردنەوەی ئاژەڵ ، 

بەپن ر نەخشەکە، بنکەکە 

پێویستە باش بکوترێتەوە تا 

ئەندازیاری سەرپەرشتیار 

ڕەزامەندبێت، پاشان 

شە 
ی
ڕاخستنی چینێک تەڵ

سم، 10بەرد بە ئەستووری 

نرخی بڕگەکە ڕەنگ ڕشتنی 

جۆگەکەیە بە گەچ، و 

 
ی

پڕکردنەوەی جۆگەکە بە گڵ

گونجاو  و باش کووتانەوەی، 

بەپن ر نەخشە و  ڕێنمانی 

ئەندازیاری سەرپەرشتیار 

.جێبەخ   بکرێن

m.l ( د.م ) 206.1
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6.3

Concrete for wall: 

Supplying material and 

work force for casting  plain 

concrete (21MPa) for walls 

of the channel,  according 

to the drawing details, the 

price includes providing  

formwork (shuttering), the 

surface should be smooth 

(otherwise the conctractor 

should plaster the walls 

with cement) according to 

supervisor engineer's 

instruction, price includes 

making joints every 5m 

length by providing and 

fixing water stopper 15cm 

width x 30cm height 

galvanized sheet plate 

gauge 22 between joints 

inside the walls  according 

to supervisor engineer's 

instruction . 

دابینکردنی : کۆنکرێنی دیوار

کەرەستەی پێویست بۆ 

 ئاسانی  
تێکردنی کۆنکرێنی

(21MPa)  بۆ دیواری

جۆگەکە،بەپن ر نەخشەی 

هاوپێچ، نرخی بڕگەکە 

دابینکردنی قالن  تەختەی 

باش ئەگەر پێویست بوو،  

پێویستە ڕوویەیک ساف و 

ئەگەر وانەبوو )ڕێک بێت 

لەسەر بەڵێندەر پێویستە 

لەبغی دیوار بکات بە چیمەنتۆ 

بەپن ر ڕێنمانی  (و لم

ئەندازیاری سەرپەرشتیار، 

هەروەها نرخی بڕگەکە 

درووستکردنی جۆینت 

درێژی و دانانی  (م5)لەهەموو 

بە پانی  (ۆتەر ستۆپەر)ئاو بڕ 

سم 30 سم و بەرزی 15

 22پلێنی گەلڤەنایزی گێچ  

بۆ جۆینتەکانی ناو دیوارەکان 

بەپن ر نەخشەو ڕێنمانی 

ئەندازیاری سەرپەرشتیار 

.دەگرێتەوە

     M³    

³م   
2

Total cost of the project

Duration of implementation in calendar days
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