Better World Organization for Community Development
CALL FOR GREENHOUSE TENDER

1.Introduction
Better World Organization for Community Development (BWO) is a humanitarian, nongovernmental organization (NGO), independent and non-profit established on 24th May 2017 in
Kurdistan/Iraq under the code (3520-L). The organization registered in Baghdad on 3rd April
2019 under the number (1M1904006). A group of motivated young women founded the
organization to work to empower and protect women, youth, and adolescents to improve the
psychosocial and economic situation of people, and to advocate for social cohesion and peace in
the community.
The project “Provision of Income Generation Opportunities for Vulnerable Families in the Field
of Agricultural for Economic Development” funded by Hungarian Interchurch Aid, is designed
to contribute in developing economic situation of returnees in Karkosh/Nasir villages Telkaif
district. Project objective is increasing income generation opportunities through agricultural
focusing on the engagement of women and youth. The project is set to support 60 families with
non-financial support and improving the agricultural infrastructure of over 20 farms.

 المقدمة1
24  مستقلة وغير ربحية تأسست في، (NGO) ( هي منظمة إنسانية غير حكوميةBWO) منظمة عالم أفضل لتنمية المجتمع
 تحت رقم2019  نيسان3 ( المنظمة مسجلة في بغداد بتاريخ3520-L)  العراق بموجب الكود/  في كردستان2017 مايو
( قامت مجموعة من الشابات بتأسيس المنظمة للعمل على تمكين وحماية النساء والشباب والمراهقين لتحسين1M1904004)
. والدعوة إلى التماسك االجتماعي والسالم في المجتمع، الوضع النفسي واالجتماعي واالقتصادي للناس
Hungarian تم تصميم مشروع "توفير فرص زيادة الدخل لألسر في مجال الزراعة من أجل التنمية االقتصادية" الممول من
 هدف. نصر في قضاء تلكيف/  للمساهمة في تطوير الوضع االقتصادي للعائدين في قريتي كرخوش، Interchurch Aid
 من المقرر أن يدعم المشروع.المشروع هو زيادة فرص زيادة الدخل من خالل التركيز الزراعي على مشاركة النساء والشباب
. مزرعة20  أسرة بالدعم غير المالي وتحسين البنية التحتية الزراعية ألكثر من60

دعوة الى مناقصة

Call for tendering

تجهيز مواد زراعية

Providing agricultural inputs
General information المعلومات العامة
First Contact person (for any
queries regarding tendering
process):
المعني لالتصال الشخص
Second Contact person (for any
queries regarding tendering):
يمكن للموردين المهتمين عند وجود
: استفسارات مراسلة
BWO Address
 عنوان منظمةBWO

Mohammed Ramadhan Hasan
(Procurement)
E-mail: Mohammed@betterworldngo.org
Phone : 07504549317
Omeed Mohammad Dino
(Agricultural Technical Advisor)
Umzori@gmail.com
Duhok/Malta – Zakho Road/Nahing Street
 شارع نهنك/ زاخو- شارع مالطا,دهوك

Date of Tender:
تاريخ العطاء

Thursday () الخميس
22/09/2022

Deadline of receiving Tender:
الموعد النهائي الستالم المناقصة

Sunday () االحد
2/10/2022
) صباحا10  (قبل الساعةBefore 10:00 AM

Tendering Evaluation Period:
:مدة تقييم المناقصة

Tender ref no:
رقم مرجع المناقصة:
(TNDBWO-22-06)

From ) (من02/10/2022 to ) (الى09/10/2022

2. Instructions to Suppliers
 تعليمات للموردين.2
2.1 How to apply – كيفية التقديم
Dear Supplier,
This tender is open to Agricultural Companies and general trading/ construction companies who
implemented the similar work. Please note that Consideration to this tender will only be made
upon submission of copies of tender contracts conducted previously with other entities. If your
company has the conditions mentioned and you are interested in this tender, please do the
following:
1.
Read the Tender Specifications below and read all instructions on this page. Please make sure you
have understood the evaluation criteria (including the Ethical Code of Conduct, Ineligibility
Criteria and Grounds for Exclusion).
2.
Prepare your Tender Offer
3. Complete the Supplier Form including all the information requested.
4. Please provide the following information/documents:
• Company registration document (compulsory)
• Company profile indicating key personnel and their contact details (optional)
• List of previous similar supply (optional)
• Tax payment document
• Validity of offer
5.

Put all your Tender information into a sealed envelope and submit to BWO office by the final date
that mentioned earlier, with writing tender reference number bellow on the envelope:
(TNDBWO-22-06)

،السيد المقاول المحترم
 يرجى مالحظة أن النظر. اإلنشاءات العامة التي لديها اعمال مماثلة/ هذه المناقصة مفتوحة للشركات الزراعية وشركات المقاوالت
 لذا اذا توفر لديك الشروط. في هذه المناقصة لن يتم إال عند تقديم نسخ من عقود المناقصات التي سبق إجراؤها مع كيانات أخرى
:المذكورة وكنت مهتما بهذه المناقصة فالرجاء القيام بما يلي
قراءة مواصفات المناقصة المبينة ادناه في هذه الصفحة في الدعوة إلى المناقصة وقراءة كافة التعليمات ومعايير التقييم-1
. إعداد عرض المناقصة الخاص بك-2
. إكمال نموذج المورد ونموذج العروض وتضمين المعلومات المطلوبة-3
:  الرجاء تزويدنا بالوثائق والمستندات التالية.4
.)* شهادة تسجيل الشركة (الزامي
.)* لمحة عن الشركة مبينا الموظفين الرئيسيين وتفاصيل االتصال بهم (اختياري
.)* نبذة عن الشركة(اختياري) وقائمة من المشاريع المماثلة (الزامي
 تقديم كافة مستندات المناقصة الخاصة بك في ظرف مغلق ومختوم الى مقر المنظمة بحلول الموعد النهائي المذكور انفا مع كتابة رقم.5
:مرجع المناقصة ادناه على الظرف
(TNDBWO-22-06)

2.2 Process of Selection - عملية االختيار
1.

BWO holds an Evaluation Committee made up of at least 3 members.

2.

BWO evaluates Tender responses on the evaluation criteria set out below.

3.

BWO considers the ethical policy and practice of the supplier

4.

The successful supplier(s) will be contacted in order to begin contract finalization.
. اعضاء كحد أدنى3  بتعيين لجنة تقييم مؤلفة منBWO سوف تقوم منظمة.1
. بتقييم المناقصات المقدمة وفق المعايير المبينة في هذا المستندBWO  سوف تقوم منظمة.2
. تأخذ بنظر اإلعتبار السياسة االخالقية وتمرس المقاولBWO  كما ان.3
. سيتم االتصال بالمقاول الذي ترسو عليه المناقصة ويتم التعاقد معه.4

2.3 Notice to suppliers - مالحظات للموردين
1.

The quantity of any item may reduce or increase before the awarding date

2.

Unit prices should be in US dollar. And offers must remain the same even if there is a reduction
in the quantities of the order by up to 20%.
Offers must be valid for 2 months.

3.
4.

As the organization has announced two tenders together, please take into consideration that each
supplier has the right to apply to only one tender. In the case that one of the suppliers submitted
to both tenders, it will be excluded from the competition.

. قد تقوم المنظمة بتقليص او زيادة كمية اية مادة قبل تاريخ المناقصة.1
 ويجب ان يبقى ثابتا حتى لو.  يجب ان يكون سعر الوحدة بالدوالر االمريكي في العرض المقدم.2
.%20 حدث تقليص في الكميات في المناقصة لحد
. يجب ان تكون العروض نافذة لمدة شهرين.3
 في. فيرجى االخذ بعين االعتبار ان لكل مورد – مقاول حق التقديم لمناقصة واحدة فقط, نظرا بأن المنظمة فامت باعالن مناقصتين.4
.حال قام احد الموردين للتقديم لكال المناقصتين سيتم اقصاءه من المنافسة

2.4 TENDER SPECIFICATIONS - مواصفات المناقصة
2.4.1 Delivery information:
معلومات التوصيل
2.4.2 Delivery address:
عنوان التوصيل
2.4.3 Delivery date:
تاريخ التوصيل

2.4.4 Transport requirement:
متطلبات النقل

The supplier shall bear the delivery of all items
المورد يتحمل مصروفات نقل المواد
Talkief Sub district
After signing the contract with the winner supplier and
based on the agreement between contract parties
بعد التعاقد مع المقاول الرابح وحسب االتفاق بين الطرفي العقد
-The materials and goods should be transported to distribution
sites in (Villages of Telkaif district) in separate trucks each
according to its section
-Goods will be handover in the targeted area (delivered to the
distribution sites)
-goods should be in its original packages
-The delivered materials should be the same as the provided
sample for checking (any deferent or damaged items will be
rejected and the supplier will handle all the needed cost for
replacing)
 يجب ان يتم نقل المواد الى مكان التوزيع في ( قضاء تلكيف ) في سيارات.منفصلة حسب القسم التابع له
. تستلم المواد بعد وصولها الى اماكن التوزيع. يجب ان تكون المواد موجودة داخل عبواتها االصليةيجب ان تكون كل المواد المرسلة مطابقة مع النماذج المرسلة للتدقيق ( اي مادةمخالفة او متضررة سوف ترفض و المقاول يتحمل كافة مصاريف استبدالها على
)عاتقها

2.4.5 Packaging requirement:
متطلبات التعبئة
2.4.6 Labeling requirements:
متطلبات وضع العالمات
2.4.7 Technical requirements for
the items:
المتطلبات الفنية للمواد
2.4.8 Quality Requirements:
متطلبات النوعية

2.4.9 Sampling or inspection
Requirements:
النماذج او متطلبات الفحص

سوف يتم تعبئة االدوات الصغيرة او الحساسة في صناديق مغلفة
Packaging small equipment or sensitive in covered boxes.
 على جميع الصناديقBWO وضع شعار منظمة
Putting BWO logo on all boxes
حسب التعليمات في المرفقات
According to the notes in the attachments
Items should be of acceptable quality. Please see quotation
form for details on requested quality. The supplier must bring
the certificate of origin for each of Iron and the nylon film. All
pesticides should be registered in Iraq.
 يرجى االطالع على صفحة.ينبغي أن تكون المواد ذات نوعية مقبولة لالستخدام
 ويجب جلب شهادة المنشأ.العرض للحصول على التفاصيل حول الجودة المطلوبة
.جميع المبيدات يجب ان تكون مسجال في العراق, لكل من الحديد والنايلون
After receiving initial bids, if further information is required to
assess quality, BWO may request supplier to provide samples
within 2 days. Regarding the samples of the winner company,
BWO organization will keep it until all required materials are
distributed.
قد تطلب عينات من الموردين بعد تلقي العروض أالولية إذا كانت المنظمة بحاجة
 سوف يطلب من الموردين توفير النماذج في.لمزيد من المعلومات لتقييم الجودة
 سوف, وبالنسبة لعينات الشركة الرابحة في المناقصة. أيام من يوم الطلب2 غضون
يتم االحتفاظ بها من قبل المنظمة الى ان يتم توزيع جميع المواد المطلوبة في
.المناقصة

3 EVALUATION CRITERIA - معايير التقييم
We will be running a Tender Evaluation Committee and the following criteria will be
used to judge your application against the applications received from other suppliers.
Also Blocked party screening will be done for the suppliers. The final decision will be
reviewed and approved by BWO.
 كما سيتم إجراء.سنقوم بتشكيل لجنة تقييم للمناقصة وسوف تستخدم المعايير التالية للمقارنة بين العروض المقدمة
.فحص لحظر األطراف المحظورة للموردين
.BWO سيتم مراجعة القرار النهائي والمصادقة عليه من قبل
Quality

1

الجودة
Tender technical specifications in line with requirements?
(In case items do not match with the specification the tender requires the
applicant will be excluded)
هل ان المادة مطابقة للمواصفات الفنية؟

25%

.في حال عدم تطابق اي مادة مع المواصفات المطلوبة في المناقصة سيتم رفض المناقصة

2

3

4

availability of quality certificates attached to offer
هل هناك شهادة جودة معينة يجب على المورد تقديمها؟
Cost
الكلفة
Item costs and combined kit costs
كلفة
المواد؟
Transport and Installation cost
كلفة النقل
والنصب؟
Experience and Capacity
الخبرة والقدرات
Supplier's experience with similar large scale humanitarian aid
contracts
هل ان لدى المورد خبرة سابقة في عقود مشابهة بهذا الحجم لتجهيز المنظمات؟
Timing
التوقيت
Assembly and delivery speed, period of completion for a contract of this
scale.
سرعة التجهيز ومدة االنجاز لتجهيز بهذا الحجم
Timely delivery - ability of supplier to deliver in time
هل يستطيع المورد االلتزام بالمواعيد النهائية لتجهيز بهذا الحجم؟
Ability of supplier to meet the deadlines given the scale of this tender
هل قام المورد بتقديم خطة واضحة عن كيفية التزامه بالمواعيد النهائية؟
Total Scoring points

60%

10%

5%

100%

4 Roles and Standards for suppliers - قواعد ومعايير للمجهزين
4.1 - Code of Conduct for Suppliers - قواعد السلوك للمجهزين
1. No offer, payment, consideration or benefit of any kind”, which could be regarded as an illegal
or corrupt practice, shall be made, promised, sought or accepted - neither directly or indirectly as an inducement or reward in relation to activities funded under this agreement, incl. tendering,
award or execution of contracts. Any such practice will be grounds for the immediate
cancellation of this agreement/contract and for such additional action, civil and/or criminal, as
may be appropriate.
2. The conduct of the supplier should not violate the basic rights of BWO's intended beneficiaries.
 ال يسمح بأي عرض او تسديد او اعتبار او منفعة من أي نوع مما يمكن اعتباره تصرفا غير قانوني او فسادا قد يتم طرحه او الوعد به.1
 كإغراء او مكافأة تتعلق بالنشاطات التي يتم تمويلها تحت هذه االتفاقية بما-  سواء كان ذلك مباشرا ام غير مباشر- او القبول به او طلبه
 العقد/ ان أي ممارسة من هذا النوع ستكون سببا لإللغاء الفوري لهذه االتفاقية.في ذلك تقديم العطاء ورسم االحالة او تنفيذ العقود
.باالضافة الى ما يترتب عليه عن عمل كهذا من تبعات مدنية او جنائية حسبما يقتضي.
. إن سلوك المورد يجب ان ال يخرق الحقوق االساسية لمستفيدي المراد خدمتهم.2
4.2 Ineligibility Criteria - معيار عدم الجدارة
Tenderers falling into any of the following cases are excluded from participation in the procurement
procedure:
(a) They are bankrupt or being wound up, are having their affairs administered by the courts, have
entered into an arrangement with creditors, have suspended business activities, are the subject of
proceedings concerning those matters, or are in any analogous situation arising from a similar
procedure provided for in national legislation or regulations;
(b They have been convicted of an offence concerning their professional conduct by a judgement that
)
has the force of res judicata;
(c) They have been guilty of grave professional misconduct proven by any means that the contracting
authority can justify;
(d They have not fulfilled obligations relating to the payment of social security contributions or the
)
payment of taxes in accordance with the legal provisions of the country in which they are
established or with those of the country of the contracting authority or those of the country where
the contract is to be performed;
(e) They have been the subject of a judgment that has the force of res judicata for fraud, corruption,
involvement in a criminal organization or any other illegal activity detrimental to the Communities'
financial interests;
(f) Following another procurement procedure or grant award procedure financed by the European
Community budget, they have been declared to be in serious breach of contract for failure to
comply with their contractual obligations.
(g They are engaged in the exploitation of child labor
)
(h They do not respect their employees’ basic social rights and working conditions.
)
Candidates or tenderers must provide a written statement with their tender documents that they are not
in one of the situations listed above.
:ان اصحاب العطاءات الذين يقعون في أي من الحاالت التالية سيتم استبعادهم من المشاركة في عملية التجهيز
(أ) كونهم في حالة افالس او لديهم دعاوى في المحاكم وتدار شؤونهم من قبل المحاكم والذين لديهم ترتيبات تصفية مع الدائنين والذين
قاموا بإيقاف نشاطاتهم التجارية والذين لديهم معرضون إلجراءات تتعلق بهذه األمور أو الذين هم تحت أي حالة مماثلة تنشأ عن
اجراءات مماثلة وفق التشريعات والتعليمات الوطنية؛
.(ب) الذين هم مدانون بارتكاب مخالفة تتعلق بتصرفاتهم المهنية من قبل جهة قضائية لها صالحية الحكم فيها
(ج) انهم مذنبون بسوء تصرف مهني خطير تم اثباته بأية وسيلة يمكن للسلطة المتعاقدة تبريره؛
(د) انهم لم ينجزوا التزاماتهم المتعلقة بتسديد مبالغ الضمان االجتماعي او تسديد الضرائب بموجب احكام القانون في بالدهم التي أسسوا
فيها او مع الذين هم من بالد السلطة المتعاقدة او مع الذين هم من البالد التي سينفذ فيها العقد؛
 او اشتراك في منظمة ارهابية او أي نشاط غير قانوني يضر،(هـ) انهم خضعوا لحكم من قبل سلطة قضائية في قضية احتيال او فساد
بالمصالح المادية للمجتمع؛
 وقد قاموا بخرق جدي في العقد ناجم عن الفشل،(و) دخلوا في عملية تجهيز اخرى او منحة ممولة من ميزانية مجموعة الدول االوربية
.في اداء التزاماتهم التعاقدية
(ز) انهم مشتركون في استغالل عمالة االطفال
(ح) انهم ال يحترمون الحقوق االجتماعية االساسية لموظفيهم وشروط العمل

.يجب على المرشحين او اصحاب العطاءات تقديم تصريح خطي بوثائق العطاء الخاص بهم مما لم يذكر في اعاله
4.3 Grounds for Exclusion - قواعد االستثناء
Contracts shall not be awarded to candidates or tenderers who, during the procurement procedure:
(a) Are subject to a conflict of interest;
(b
)

Are guilty of misrepresentation in supplying the information required by the humanitarian
organization as a condition of participation in the contract procedure or fail to supply this
information.
(c) Have engaged in corrupt, fraudulent, collusive or coercive practices.
:لن تعطى العقود الى المرشحين او اصحاب العطاءات الذين يقومون بما يلي اثناء توفير المواد
(أ) لديهم صراعات على المصالح
(ب) مذنبون في تقديم معلومات مغلوطة مما تطلبه المنظمة االنسانية كشرط للمشاركة في عملية التعاقد او ممن فشلوا في تقديم هذه
.المعلومات
. واعمال تواطؤ وتسلط قسري، االحتيال،(ج) مشتركون في الفساد

5. Fraud reporting االبالغ عن عمليات النصب و االحتيال
Fraud reporting note:
If you, the supplier, suspects fraud from any BWO employee, are asked to commit fraud, or witness an
BWO employee act in a deceitful way, please notify BWO leadership by calling us through the phone
number (0751 484 9342).Or send an email to betterworld@betterworldngo.org

:مالحظة حول االبالغ عن عملية النصب و االحتيال
BWO  أو شـاهدت أحـد مـوظفي،  الرتكـاب عمليـة احتيـال، BWO في حالة الشك بعملية احتيال او تزوير من قبل احد موظفي منظمة
( او ارسـال0751 484 9342)  عن طريق االتصال بالخط الخاص بنـاBWO  يرجى االتصال ب قيادي منظمة، يقوم بعملية االحتيال
betterworld@betterworldngo.org بريد الكتروني الى

Supplier Form

استمارة المورد
Submission of Bids:
Submit sealed closed envelopes clearly indicating the date, time and stamp of the company in the tender submission
box provided at BWO’s Duhok office located at Duhok /Malta – Zakho Road/Nahing Street

تقديم العطائات:
قم باكمال و ارسال عطائك في ظرف مغلق مع جميع الوثائق المتعلقة بالشركة والخبرة والمشاريع اللتي قمتم بتنفيذها مع وضع التاريخ ,الوقت و كتابة رقم
المناقصة على الظرف و ايضا ختم الشركة الى مقر منظمة  BWOالكائن في دهوك \ مالطا – طريق زاخو – شارع نهنك

Supplier Name:
اسم المورد
Contact Person:
الشخص المعني باإلتصال
Office Address:
عنوان المكتب
Telephone Number:
رقم الهاتف
Email Address:
عنوان البريد االلكتروني

Supplier Declaration (required to be considered for this tender)
)تصريح المورد (مطلوب للنظر في هذه المناقصة
Please tick the following with (YES or NO):
)يرجى تأشير اآلتي بـِ ( نعم او ال

YES نعم

YES نعم

YES نعم

YES نعم

YES نعم

YES نعم

YES نعم

NO ال

I certify that I am the official representative of the company
named above.
أؤيد بأنني الممثل الرسمي للشركة المذكور اسمها اعاله

NO ال

A copy of our company's registration I have given BWO
.document
BWO لقد قمت بتسليم نسخة من شهادة تسجيل الشركة الى

NO ال

I have read and understood all the requirements of BWO
Tender.
لقد قرأت وفهمت كافة متطلبات مناقصة

NO ال

I have read the ethical code of conduct and confirm that my
company meets the requirements.
لقد قرأت شروط التنفيذ االخالقي وأؤيد بأن شركتي تلبي المتطلبات

NO ال

I confirm that my company is not in any situation mentioned
under the ineligibility criteria.
أؤيد بأن شركتي ليست في أي وضع مما ورد تحت معايير عدم األهلية

NO ال

Are you able to deliver the items and work at the specified
location?
هل لديك القدرة على توصيل المواد والعمل في الموقع المحدد؟

NO ال

Have you paid taxes of year 2020 to directorate of company
taxes?
 للشركة في دائرة ضرائب الشركات؟2020 هل قمت بدفع ضرائب سنة

Signature ()التوقيع:
Date ()التاريخ:
Company Stamp ()ختم الشركة:

Supplier's comments ()مالحظات المقاول:

Quotation Form
ANNEX 1 المرفق

Green houses

#

Item Description
التفاصيل

بيوت البالستيكية
Unit
وحدة

Quantity
العدد

Piece
قطعة

20

Iron structure: Dimensions: 24mX9mX3.25m,
Iron thickness 1.5mm, The Curves diameter 60
ml. Each Green House contain 11 curves the
distance between each curve 2.5m except the first
and last curves is 2 m. All parts of Green House
should be electrically galvanized. All parts should
be connecting to each other by crosses, the
ground crosses should be 25-30 cm in length and
2mm thickness with diameter 55mm. The Iron
structure must be free from weld.

1

 سمك الحديد,م االرتفاع3.25*م9* م24  االبعاد:الهيكل الحديدي
 البيت البالستيكي, ملم60  قطر االقواس, ملم1.5 يجب ان تكون
م ما عدا قوسي2.5  قوس و المسافة بين االقواس22 يحتوي على
 جميع اجزاء الهيكل يجب ان, م2 االول و االخير و الذي يكون
تكون مغلونة كهربائيا و تتصل مع بعضها بواسطة الصالئب و
55  سم و بقطر30-25 الصالئب االرضية يجب ان تكون بطول
 القطع الحديدية يجب ان تكون خالية من. ملم2 ملم و سمك
.اللحام
Doors: The greenhouse contain 2 doors, each
door contains 2 parts with dimensions
(2mX3.25m), doors frame iron is 32ml
galvanized electrically. Provide 4 pieces of
galvanized iron pipe 32ml to be used as a stand to
hold the doors when opened. The Iron structure
must be free from weld.
 يحتوي كل بيت بالستيكي على بابين واحدة في كل:االبواب
 بواري,م3.25*م2 طرف و كل باب يتكون من قطعتين بابعاد
و يرافق.ملم و مغلون كهربائيا32 االبواب يجب ان تكون بسمك
 ملم تستخدمها كساند عند فتح32 كل قطعة باب بوريين بسمك
 القطع الحديدية يجب ان تكون.)االبواب(اربعة بواري لكل بيت
.قطع الحديدية خالية من اللحام

Unit Cost
USD
 سعر الوحدة$

Total Cost
USD
 المجموع$

2

3

Nylon film: The nylon thickness is 200 microns,
the dimensions are (5.5mX56m), yellowish color,
have UV not less than 4%, the light transmittance
should be 75%. have at least 3 years guarantee,
and should be sealed to the iron by steel clips not
wire.
 ابعاد, مايكرون200  سمك النايلون يجب ان تكون:نايلون
 نفاذية الضوء,%4  ليس اقل منUV, اخضر اللون,م56*م5.5
 يجب ربط انايلون بالحديد, سنوات3  ضمان على االقل,%75
.عن طريق قفائس(مربط) ستيل و ليس الواير

Roller
رولة

40

Roller
رولة

20

System
نظام كامل

20

Piece
قطعة

20

Kg
كغم

500

Kg
كغم

60

Piece
قطعة

20

Nylstrong: the thickness should be 2.6 mm, white
color, and Europe origin, have at least 3 years
guarantee
 ابيض, ملم2.6  يجب ان يكون سمك النايلسترونك:نايلسترونك
. سنوات3  ضمان على االقل,اروبي المنشاء, اللون

4

Irrigation System: The system contain 12m of
50mm 10 bar pipe, 15 lines of GR pipe (16mm 4
bar with 33cm distance between each two
nozzles), 15 saddles (50mmX3\4"), 15 small
plastic, valve (3\4"X16mm), 1 valve 50mm, 1
terminal 50mm, 1 elbow 50mm, 1 filter 50mm,3
male adapter 50mm. 2female adapter 50mm, 15
terminal 16 mm and 16 mm clips
10  ملم50 م من صوندة12  يحتوي النظام على:نظام الري
 المسافة بين النوزالت, ملمGR16  خطوط من صوندة15 ,بار
 حنفية بالستيكية15 , انج3\4*ملم50  سدل15 , سم33
50  نهاية خط1 , ملم50  قفل1 ,)ملم16*انج3\4( صغيرة
 ملم سن50  بداية خط3, ملم50  فلتر1 , ملم50 عكس1 ,ملم
 ملم16  نهاية خط15, ملم سن داخلي50  بداية خط2,خارجي
. ملم16  قفيس15 و

5

Fertilizer tank 60: It must be thermal painted,
with all the necessary accessories including the
necessary accessories to be connected with the
main pipe line (50 mm).
 مع جميع الملحقاتها, مصبوغة بصبغ حراري, لتر60 مسمدة
الضرورية و من ضمنها االكسسوارات الالزمة لربطها مع
.)ملم50(الصوندة الرئيسية

6

Seedling’s holder wire: The thickness should be
2.5ml, galvanized, (10 lines per green house). It
must be rustless.
10( مغلون, ملم2.5  يجب ان تكون بسماكة:سيم حامل الشتول
.خطوط لكل بيت) غير قابلة للصداء

7
8

Rope for hooking seedlings:
حبل لربط الشتالت
Installation cost of greenhouses
تكاليف تنصيب البيوت البالستيكية

The sumالمجموع الكلي

ANNEX 2 المرفق
SEEDS
#

Item name
Cucumber seeds from special varieties for
protected cultivation, Unlimited growth,
Gynoecious cucumbers varieties that do not need
insects, wind or any other means of pollination,
tolerate fungal diseases especially powdery and
downy mildew, produce more than 4 fruits from
each node, with short internode. The
characteristics of the fruit are green in color,
ribbed, medium to long in length. (Sarok or
MM)

1

غير،بذور خيار من االصناف الخاصة للزراعة المحمية
 من االصناف المؤنثة التي ال يحتاج الى،محدودة النمو
 متحمل،الحشرات او رياح او اي وسيلة اخرى للتلقيح
 ينتج،لالمراض الفطرية و خاصتا البياض الدقيقي و الزغبي
، ذات سالمية قصيرة، ثمرات من كل عقدة٤ اكثر من
 متوسط الطول، مضلع،مواصفات الثمرة تكون اخضر اللون
.(MM  (سروك او.الى الطويل

البذور
Unit

Quantity

Sachet 500
seeds
مغلف
 بذرة500

40

The Sum المجموع الكلي

Price/USD

Total
price/USD

ANNEX 3 المرفق
Pesticides

المبيدات

#

Item Description

Unit

Quantity

1

Insecticide ALPHACYPERMETHRIN 10
%10مبيد حشري يحتوي على المادة الفعالة الفاسايبرمثرين

Bottle 250ml
 مل250 عبوة

20

Bottle of 1 L
 لتر1 عبوة

20

Bottle 300 gm
 غرام300 عبوة

20

2

Proplant fungicide (propamocarb-hydrochloride72.2
%SL)
) (بروباموكارب هايدروكلورايد%72.2 مبيد فطري بروبالنت
Fungicide (pyraclostrobin+ boscalid)

3

)مبيد فطري يحتوي على المادة الفعالة(بايالكلوستروبين و بوسكاليد

The Sum المجموع الكلي

Unit
price/USD

Total
price/USD

ANNEX 4 المرفق
االدوات

TOOLS

#

Item name

Unit

Quantity

Piece

20

Piece

20

Piece

20

Shovel with wooden hand
1

كرك مع يدة خشبية

Price/USD

Total price/USD

Rakes with wooden hand
2

الخرماشة مع يدة خشبية
Back Sprayer 16 Lt

3

) لتر(ماتابي16 مرشة ظهرية

The Sum

المجموع الكلي

ANNEX 5 المرفق
Fertilizers االسمدة
#

1

2

3

4

DISCRIPTION

الوصف

Humzinc WSP Humitech (Europe origion)
)هيوميزنك بودرة ذائبة في الماء (اوروبي
Sangral foliar Balanced N.P.K 20-20-20%
N.P.K 20-20-20 سنجرال سماد ورقي
Balanced Soluble fertilizer Sangral, 20 20
20
20-20-20 سماد قابل للذوبان متوازن سنجرال
Urea Fertilizer (46%) Iraqi origin
) ذو منشاء عراقي%46( سماد يوريا

The Sum

Unit/وحدة

QUANTITY
الكمية

Bag of 1 Kg
 كغم1 كيس

20

Bag of 2 Kg
 كغم2 كيس

20

Bag 25kg
 كغم25 كيس

20

Bag of 50 kg
 كغم50 كيس

20

المجموع الكلي

UNIT
PRICE/USD
دوالر/سعر الوحدة
امريكي

TOTAL
PRICE/USD
دوالر/المجموع
امريكي

ANNEX 6 المرفق
Transportation النقل
#

1

DISCRIPTION

الوصف

Transportation fees to Nasir and
Karkhosh village near Alqosh
اجرة النقل الى قريتي النصرو كرخوش القريبة من
القوش

The Sum

Unit/وحدة

QUANTITY
الكمية

Truck

2

المجموع الكلي

UNIT
PRICE/USD
دوالر/سعر الوحدة
امريكي

TOTAL
PRICE/USD
دوالر/المجموع
امريكي

SUMMARY OF COSTS

ملخص حسابات
#

ANNEX NO.

1

ANNEX 1 المرفق

2

ANNEX 2 المرفق

3

ANNEX 3 المرفق

4

ANNEX 4 المرفق

5

ANNEX 5 المرفق

6

ANNEX 6 اﻟﻤﺮﻓﻖ
FINAL SUM

المجموع النهائي

Implementation period (

Company Stamp
ختم الشركة

TOTAL SUM) $)

) Days ) ايام

( مدة تنفيذ المشروع

Signature
التوقيع

