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Goods description

وصف البضائع

Total 

Quantity(Kg)

  الكمية الكلية 

بالكيلوغرام

Unit 

Unit price IQD

 سعر الوحدة بالدينار العراقي
Total amount in IQD

إجمالي السعربالدينار العراقي

1

Feed for sheep and large animal reared for milk 

production, 750Kg for each beneficiaries , Total 

number of beneficiaries 45 

 علف األغنام والحيوانات الكبيرة التي يتم تربيتها إلنتاج الحليبب

كغم لكل مستفيد 750

 العدد الكلي للمستفيدين 45

33,750 Kg

Duration (in Calendar days) 

(حسب ايام التقويم )المدة 

.يقوم الطرف األول بمراقبة تسليم العلف للمستفيدين. ٦

يجب أن يكون الطرف الثاني قادًرا على االحتفاظ بالعلف لمدة تصل . ٩

 أيام في التخزين بعد أيام التوزيع حتى يتمكن المستفيد من استالم ٣إلى 

.العلف

9.The second party should be able to keep feed for up to 3 days in 

their storage after distribution days until the beneficiary can receive 

the feed. 

بكتيريا ، )يجب أن يكون العلف خاليًا من أي مخاطر بيولوجية . ١٠

ومخاطر كيميائية ،  مواد  (فيروسات ، بريونات ، فطريات وطفيليات

، ملوثات بيئية ، ملوثات صناعية  (سموم فطرية ، جوسيبول)كيميائية 

(PCBs)  بقايا األدوية البيطرية ، مبيدات الحشرات ، والنويدات ،

الزجاج ، المعدن ، )األجسام الغريبة )، أو األخطار المادية  (المشعة

.(البالستيك ، الخشب ، إلخ

10.The feed should be free of any biological hazards (bacteria, 

viruses, prions, fungi, and parasites), chemical hazards (chemicals 

(mycotoxins, gossypol), environmental contaminants, industrial 

contaminants (PCBs), residue of veterinary drugs, pesticides, and 

radionuclides), or physical hazards (foreign objects (glass, metal, 

plastic, wood, etc.)

6.The first party will monitor handing over the feed to the beneficiaries.

Total cost (IQD)

السعر الكلي بالدينار العراقي 

8.The second party should be able to return up to (5,000 KG or 5 

tons) of feed in case the beneficiaries could not receive it. 

 كجم أو ٥٠٠٠)أن يكون الطرف الثاني قادراً على إعادة ما يصل إلى . ٨

.من العلف في حالة عدم تمكن المستفيدين من استالمها ( أطنان٥

يجب اختبار العلف في المعمل ونتائج التحليل يجب ان تكون من معمل . ٥

مستقل ويتم دفعها من قبل الطرف الثاني

1. The feed must be in bags of 40 or 50Kg, and they must be sealed 

and labeled. 

 كغ ، ويجب أن تكون ٥٠ أو ٤٠يجب أن يكون العلف في أكياس سعة . ١

.مختومة وموسومة

2.The feed should be in form of pellets. يجب أن يكون العلف على شكل عليقات. ٢.

Annex  1    ١الملحق

BOQ and Cost Estimate

Notes: :مالحظات

Qudra 2 Project in Kirkuk - 2021

Project name: Supply and Delivery of Livestock Feed in Laylan and 

Qara hanjir sub-districts in Kirkuk Governorate

توريد وتوزيع علف المواشي في ناحيتي ليالن وقه :  أسم المشروع

ره هنجير في محافظة كركوك

Location:Laylan and Qara Hanjir sub-districts in Kirkuk governorate ناحية قرة هنجيرو ليالن في محافظة كركوك:  الموقع

3.Hire at least 2 laborers for loading/unloading purposes and to help 

the beneficiaries. 

التنزيل ومساعدة / تعيين عاملين اثنين على األقل ألغراض التحميل . ٣

.المستفيدين

4.The second party shall provide a location for distribution. The place 

must be safe from a health and safety perspective, and easy to find 

and access. Needed equipment and labor should be available at the 

selected locations for loading the feed to beneficiary trucks. 

7.The first party has the right to inspect the following aspects of the 

feed (quantity, quality) on the day of preparations and distribution. 

 (الكمية والنوعية)يحق للطرف األول معاينة النواحي التالية من العلف . ٧

.في يوم التحضير والتوزيع

يجب أن يكون المكان . يجب على الطرف الثاني توفير مكان للتوزيع. ٤

يجب . آمنًا من منظور الصحة والسالمة ، ويسهل ايجاده والوصول إليه

توفير المعدات والعمالة المطلوبة في المواقع المختارة لتحميل العلف على 

.شاحنات المستفيدين

5.The feed must be tested in the lab and the analysis results must be 

from an independent lab and is to be paid by the second party.
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