
Item 

No.

المادة رقم

Unit 

وحدة

Quantity 

عدد

Unit Price IQD 

بالدينار الوحدة سعر

Total Price IQD 

بالدينار الكلي سعر

1

Site preparation: includes

1- Transfer of materials and 

equipment needed to set up the 

greenhouse for each beneficiary

2 - Removing and cleaning the site 

from all trees, weeds and debris for 

an area of 420 m2 of land using a 

loader (shovel) with transportation 

fees.

3- Determining the limits of the 

work, the corners of the borders 

must be clear, firm and marked 

with plaster.includes the following 

in addition to moving into the site 

and transporting necessary 

equipment

 يشمل: الموقع تهيئة اعمال

 الالزمة والمعدات المواد نقل-  1

مستفيد لكل البالستيكي البيت لنصب

 جميع من الموقع وتنظيف إزالة - 2

 لمساحة  واالنقاض والحشائش األشجار

 االرض  2م 420 البالستيكي البيت

 أجور مع (مجرفة) محمل بواسطة

. النقل

 تكون أن يجب ، العمل حدود تحديد-3

 ومميزة وثابتة واضحة الحدود اركان

بالجبس
L.S 1

.(متر46.5:متر الطول9:العرض)ابعاد البيت البالستيكي . ٦

Annex-1                   ١-المرفق

Execution of Tunnel Green Houses with All Production Requirements

WFP- FLA Project in 2021

2- All material must be from best type and approved by site engineer 

if does not mentioned in the item details.  
يجب أن تكون جميع المواد من أفضل األنواع المعتمدة من . ٢

ي تفاصيل العمل
 
قبل مهندس الموقع إذا لم تذكر ف

Notes and General Terms with Guidelines وط عامة مع إرشادات مالحظات وشر
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 aggricultural site engineer.

يجب أن تكون جميع بنود العمل مطابقة للمواصفات الفنية . ١

والمواصفات  (1975الطبعة العربية - IGTS)العامة العراقية 

ي 
 
القياسية العراقية للطرق والجسور والمواصفات المذكورة ف

وتعليمات مهندس الموقع الزراعي (1)المادة 

Location: ( Hood Al Fqany, Hood Al Tahtany, Al Zawyia, Tal Shaeer, 

Dwezat Al Tahtany, Dwezat Al Foqnay) Villages/Qayyara 

Subdistrict/Nineveh governorate

ي  )قرى: الموقع 
ي , الحود الفوقان 

تل , الزاوية , الحود التحتان 

ي, الشعتر 
ي  والدويزات التحتان 

\ ناحية القيارة\(الدويزات الفوقان 

محافظة نينوى

اإلنتاج مستلزمات بكافة البالستيكية البيوت تنفيذ 

6- Green house dimensions ( width:9m,Length:46.5m).

3- Construction materials should be tested (if necessary or asked by 

site engineer) according to construction works specification.

.

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

حسب مواصفات األعمال اإلنشائية

4-The price includes transportation, distribution and providing the 

materials mentioned in the bill and installation of the greenhouses 

according to the instruction of the site engineers.

ي . ٤
 
السعر يشمل النقل والتوزي    ع وتوفتر المواد المذكورة ف

الفاتورة وايضا تثبيت ونصب البيت البالستيكي وحسب ارشادات 

ف .المهندس المشر

5-Follow-up and give the necessary training  by the company's 

engineer, according to the regions regularly and under the 

supervision of the instructions of the supervising engineer, for a 

period of one season.

كة . ٥ ورية من قبل مهندس الشر متابعة و اعطاء الدورات الض 

اف  توجيهات المهندس  وتكون حسب المناطق بانتظام و باشر

ف و لمدة موسم واحد .المشر

BOQ and Cost Estimate ن التكلفة جدول تندر وتخمي 

Item Description

المادة وصف
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2

Providing Green House  with 

dimension  46.5m length,9m 

width and 3,25 m height.

 بالستيكي زراعي بيت نصب و تجهيز

,  م 46الطول:  التالية االبعاد ذات

 و   م 3.25 االرتفاع, م9 العرض

المشرف المهندس توجيهات حسب

2.1

Frame ;Supply and install the Iron 

frame of the Green House all the 

works should be according to 

agricultural engineer instruction 

and following properties: 

Galvanized, 45 Micron Zink width, 

Lebanon origin or equivalent –with 

original company certificate made.

Each plastic houses contains (20 

curves)

- Curves diameter 60mm, thin 

1.5mm. Each curve contains of four 

parts, distance between each two 

curves is 2.5m., but first and last 

curves' distances are 2m. 

- crop hanging pipe: 

32mm.diamiter, 2mm thin

- proper between curves 32mm 

diameter, 2mm thin , 5 piece 

between each two curves

- upper part joiner width is 2mm, 

but underground joiners length are 

35cm

- each plastic house have two door, 

each door have 4 proper and 

curtain.

- crop hanging wires are 10 with 

2mm thin

- All parts should be connecting to 

each other by crosses, the ground 

crosses should be 25-30cm in 

length. 

 الهيكل وتركيب توريد:  الهيكل

 جميع, البالستيكي للبيت الحديدي

 تعليمات حسب تكون أن يجب األعمال

: التالية والخصائص الزراعي المهندس

 مغلفنة صلبة انابيب من مصنوع الهيكل

  منشأ ، الزنك من ميكرون 45 بنسبة

 الشركة شهادة مع-  مايكافئه او لبناني

.األصلية

 20) على بالستيكي بيت كل يحتوي- 

.(قوس

 1.5 رقة و ملم 60 بقطر  االقواس- 

 أربعة على منحنى كل يحتوي. ملم

 2.5 قوسين  كل بين والمسافة ، أجزاء

 األولى االقواس مسافات ولكن ، متر

. متر 2 هي واألخيرة

 ، مم 32: المحاصيل تعليق أنبوب- 

مم 2 وسمك,  قطر

 مم 32 بقطر منحنيات بين مناسب- 

منحنيين كل بين قطع 5 و مم 2 وسمك

 ، ملم 2 العلوي الجزء تثبيت اعمال- 

 35 فهو األرض تحت النجار طول أما

سم

 باب كل ، بابان له بالستيكي بيت كل- 

.وستارة أبواب 4 به

 بسمك 10 المحاصيل تعليق أسالك- 

ملم 2

 البيت اجزاء جميع تكون ان يجب-

 الصالئب بواصة مرتبطة البالستيكي

 األرضية الصالئب تكون ان ويجب

سم30-25 بطول

L.S 1

2.2

Nylon film: The nylon thickness is 

200microns, the dimensions are 

(5.5mX56m), Green colour, have 

UV not less than 4%, the light 

transmittance should be 75%. 3 

rolls  for each greenhouse, have at 

least 3 years guarantee and 

Europe Origin.                                 

Wherever the nylon is tied with iron 

it must be tied by clips not wire. 

 تكون ان يجب النايلون سمك: نايلون

, م56*م5.5 ابعاد, مايكرون 200

, %4 من اقل ليس UV,اللون اخضر

 لكل روالت 3, %75 الضوء نفاذية

 و, سنوات 3 االقل على ضمان, بيت

 يجب. المنشا اوربية تكون ان يجب

 و القفائس بواسطة بالحديد النايلون ربط

.سيم بواسطة ليس

L.S 1

2.3

Nylstrong: should be 2.6 ml in 

thickness, white colour, 38 lines 

per Green House, and Europe 

origin and have at least 3 years 

guarantee

 سمك يكون ان يجب: نايلسترونك

, اقل ليس و ملم2.6  النايلسترونك

 بيت لكل خط 38,اللون ابيض

 على ضمان, المنشا اوروبي, بالستيكي

.سنوات 3 االقل

L.S 1
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2.4

Mesh : for covering doors and all 

openings sides , green or white 

color , 5*40m

 والفتحات األبواب لتغطية:   مشبك

,   اللون ابيض او اخضر,  الجانبية

متر 40*5 ابعاد وذو
L.S 1

3

Irrigation system: supply  and 

extending pipeline,  from water 

source to the irrigation system, 

the price including 

transportation and excavation 

and back filling if required. 

(distribution may not be regularly 

to the beneficiaries, but 

according to the needs of each 

beneficiary for the required 

quantity)according to the 

specifications and the 

instructions of site engineer.

 تجهيز:الري منظومة نصب و تجهيز

 الى المياه مصدر من انابيب ومد

 الفقرة سعر ويشمل الري منظومة

 لزم اذا والدفن والحفر النقل

 على بانتظام اليكون قد التوزيع)االمر

 كل حاجة حسب ولكن المستفيدين

 حسب و (المطلوبة للكمية مستفيد

المشرف المهندس توجيهات

3.1

Irrigation system

-Main pipe: (HD.P.E) 63mm 

to10mmeter  with 2.5 mm 

thickness, 10bar, minimum 25 m 

length from the water tank to the 

greenhouse,  the price includes 

providing and installing two 2'' 

adapter, two valves 2'' diameter, 

two 2'' elbows, and providing all 

fittngins such as ring and flanges 

for connection and other works.

-Drip hose: GR 16mm, 40cm 

interval between every two drips, 

10 lines for all the land area, the 

price includes all relevant works 

and all fitting. and setting up the 

dropping system.

- Filter 2" Turkey  or equivalent

-  plastic valve 2" diameter with all 

fittings

- hand sprayer pump16 liter for one 

greenhouse. 

- Fertilizer tank 60 liter.

-Fertilizer tank 60 lt, thermal 

painted,with all the necessary 

accessories including the 

necessary accessories to be 

connected with the main pipe line 

(50 mm)

 بسمك  بار 10,   ملم 63 الري نظام

 من االقل على م 25 طول ملم 2.5

 البيت الى (الخزان) المياه مصدر

 توفير السعر يشمل,  البالستيكي

 وصمامين بوصة 2 وصلتين وتركيب

 بوصة 2 وكوعين بوصة 2 بقطر

 الحلقة مثل التركيبات جميع وتوفير

 من وغيرها للتوصيل والفلنجات

. األعمال

 صوندات رول:  التنقيط خرطوم- 

 فاصل ، ملم GR 16  او  اكواتراكس

 10 ، ، قطرتين كل بين سم 40

 يشمل ، األرض مساحة لجميع خطوط

 الصلة ذات األعمال جميع السعر

.التنقيط نظام وإنشاء. التجهيزات وجميع

 و ا  المنشأ تركي انج 2 رئيسي فلتر-

مايكافئه

 مع انج 2  بالستيكي قفل صمام- 

االزمة الملحقات جميع

 بالستيكي لبيت  لتر 16 يدوي بخاخ-

واحد

  لتر 60 السماد خلط خزان- 

 بصبغ مصبوغة, لتر 60 مسمدة- 

 الملحقاتها جميع مع, حراري

 االكسسوارات ضمنها من و الضرورية

 الصوندة مع ربطها الالزمة

(ملم50)الرئيسية

L.S 1
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3.2

Water tank: Supply of materials, 

tools and manpower for installing 

galvanized water tank of 1400 

liters. Cylindrical shape and with 

plate gauge 18(1.41mm), 

supported by steel base made with 

50mm (2") angle shape 1.8 m 

height with casting a concrete base 

, including the connection of the 

inlet and outlet pipes. The price of 

work includes all piping and fittings, 

valves, float valves, accessories. 

All needed work to complete the 

job will be included within the price.

 واألدوات المواد توريد: المياه خزان

 مياه خزان لتركيب العاملة واأليدي

 شكل. لتر 1400 سعة مجلفن

 1.41) 18 قياس لوحة مع أسطواني

 مصنوعة فوالذية بقاعدة مدعومة ، (مم

 (بوصة 2) ملم50 زاوية شكل من

 قاعدة صب مع م 1.8 ارتفاع

 أنابيب توصيل ذلك في بما ، كونكريتة

 العمل سعر يشمل. والمخرج المدخل

 ، والتجهيزات األنابيب جميع

 ، العائمة والصمامات ، والصمامات

 الالزمة األعمال جميع ، الملحقات

.السعر في مشمولة المهمة إلتمام

NO. 1

4

Provision and distribution seeds 

for farmers, packed in the bag 

(envelope)s, each bag (envelope) 

containes 500  grain of the seed.

 معبأة للمزارعين بذور وتوزيع توفير

 كيس كل (مظروف) كيس في

 من حبة 500على يحتوي (مظروف)

. البذور

4.1

 Seeds: (Cucumber or sweet 

papper or Eggplant): also the bag 

should be sealed with the country 

of origin, packing date, expiration 

date, type and weight of the seed.

Seed grains should has below 

specifications:

- They should be full size and 

should not being fragmented and  

homogeneous in shape and 

sizeand High germination rate.

-The seeds are hybrid and 

genetically treated

- The Germination rate for the 

seeds should not be less than 95%

,  ارز, دبانه, باسكال) خيار: بذور

 الفلفل بذور او( مايكافئه او,  سروك

 الباذنجان بذور او  الحلو

 ببلد مختوًما الكيس يكون أن يجب كما

 انتهاء وتاريخ التعبئة وتاريخ أصل

.البذور ووزن ونوع الصالحية

 على البذور حبوب تحتوي أن يجب

:التالية المواصفات

 وأال الكامل بالحجم تكون أن يجب- 

 والحجم الشكل متجانسة و مجزأة تكون

.عالي إنبات معدل وذات

 ومعالجة مهجنة بذور تكون ان -

 وراثيا

 عن البذور إنبات نسبة تقل أال يجب- 

95% 

NO. 3

4.2

FERTILIZERS: -High Potassium 

Fertilizer (NPK 10-20-30) , 

Balanced fertilizer (NPK  20-20-20), 

High Phosphorus fertilizer(NPK 18-

44-0) , (20L of BioHumic)            

note :  all of fertilizers should be 

provided that it is Belgiam, Spanish 

or Italian in origin or equivalent 

quality

 عالي سماد كغم25 - : األسمدة

,  (NPK 10-20-30) البوتاسيوم

-NPK 20) متوازن سماد كغم25

 عالي سماد  كغم25, (20-20

 سماد,  (NPK 18-44-0)  الفسفور

  لتر20 ( اسيد هيوميك) عضوي

 جميع تكون أن يجب ):  مالحظة

 أو بلجيكي منشأ من اعاله المدخالت

( بالجودة مايماثلها أو ايطالي أو إسباني

NO. 4
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4.3

PESTICIDES : A systemic, 

preventive and curative fungicide 

used to combat a large number of 

fungal diseases, containing (70% 

methyl thiophate) weight 250 g, a 

penetrating organic fungicide 

containing (25% simoxanil + 25% 

famoxadone) weight 80 g, broad-

spectrum insecticide It works by 

contacting the tenth substance 

(10% facipermethane) Weight 500 

ml, arachnidicide containing 

poverty on the substance (72% 

Bromacarb) Weight 500 ml 

 جهازي فطري مبيد - : المبيدات

 عدد لمكافحة يستعمل وعالجي وقائي

 يحتوي,  الفطرية األمراض من كبير

 ( ميثيل تيوفانيت مادة من% 70 )على

 عضوي فطري مبيد,  غم 250 الوزن

% 25 ) على يحتوي إختراقي

 ( فاموكسادون% 25+  سيموكسانيل

 واسع حشري مبيد,  غم80 الوزن

 الفعالة المادة  بالمالمسة يعمل الطيف

 الوزن  ( الفاسايبرمثين% 10 ) له

 على يحتوي عناكبي مبيد,  مل500

 ( بروماكارب% 72 ) الفعالة المادة

مل500 الوزن

NO. 4

5

  And organic fertilizer (humic 

lion) 3 liters

فلين+  بيتموس

5.1

Pettmos: 25 kg كيلوغرام 25:بتموس
Pack 1

5.2

Cork or plastic plate with 50 slot 50 ذات بالستيكية اطباق او  فلين 

البذور لزراعة فتحة L.S 20

Delivery time after signing the contract(days):

(ايام)البالستيكية البيوت ونصب لتجهيز الالزم الوقت

Total cost of 55 green houses

بالستيكي بيت 55ل الكلية الكلفة مجموع

Total cost الواحد البيت مجموع
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