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Item No. Work description Unit Quantity
 Unit cost    

USD. 

 Total cost    

USD. 

A

A.1 Excavations  اعمال الحفريات

a.1.1

a.1.2
Excavation of trench in In all type of soil , width 0.7 m, depth 1.2m.

 متر1.2 متر ، عمق 0.7حفر خندق في جميع أنواع التربة ، العرض  
ML. 5000

A.2 Supplying of pipes:- تجهيز وتزويد االنابيب

a.2.1
Provide HDPE pipe with diameter of 160mm 16 Bar, approved by the supervisor engineer.

 بار وموافق عليه من قبل المهندس المشرف16 ملم 160تحضير انابيب بولي اثيلين بقطر 
m.l 5000

   BoQ for construction water pipe line in Hardan complex -Sinuni Sub- district, Sinjar district- Nineveh 

Supply and provide machines , materials ,manpower and all the necessary equipments for the excavation of the pipeline network in all types of soil hard or soft , the excavation 

should not exceed the pipeline limits which should be determined by the municipality responsible of that area as the depth of the pipeline should be according to their plans for 

manitaning paving and concrete of roads, the excavated soil  should be laied  at a distance of 60 cm away from the excavated edge, the price for this section includes the  

transportation all the waste and excavated materials to outside the borders of the municipality or to a specific place shown by the supervising engineer  according to the terms, 

conditions and plans of the technical and supervising engineer.

توريد وتوفير اآلالت والمواد والقوى العاملة وجميع المعدات الالزمة لحفر شبكة خطوط األنابيب في جميع أنواع التربة الصلبة أو اللينة ، ويجب أال يتجاوز الحفر حدود خطوط األنابيب التي يجب أن تحددها البلدية المسؤولة عن تلك المنطقة باعتبارها  

  سم من الحافة المحفورة ، ويشمل سعر هذا القسم نقل جميع النفايات والمواد المحفورة إلى خارج حدود البلدية60يجب أن يكون عمق خط األنابيب وفقًا لخططهم الخاصة بإدارة  الطرق ورصف الخرسانية ، ويجب أن تكون التربة المحفورة على مسافة 

أو إلى مكان محدد يظهره المهندس المشرف وفقًا لشروط وأحكام وخطط المهندس الفني والمشرف .

lump sum

Reinforced Cement Concrete

Meter Length

GENERAL NOTES

- All the activities must be implemented  in accord with Iraqi General Technical Standards IGTS-1993 and SORB-2003.    يجب تنفيذ جميع األنشطة وفقًا للمعايير الفنية العامة العراقية

LIST OF ABBREVIATION USED IN THIS DOCUMENT

- Before use, ALL  materials must be tested at, and approved by, a Laboratory of Construction Materials certified as per Laboratory Standards NCCL and R2004. The Contractor 

shall be requested to submit to Dorcas the certifications issued by the Laboratory/ies.

يجب على المقاول تقديم شهادة صادرة عن المختبرالى منظمة دوركاس. 2004قبل االستخدام ، يجب اختبار جميع المواد في مختبر مواد البناء واعتمادها وفقًا لمعايير المختبرات ان سي سي ال و ار  

 - The technical drawings are integral part of this BoQ. Works shall be verified according to the descriptions included in this BoQ and  the attached technical drawings.

يتم التحقق من األعمال وفقًا لألوصاف الواردة في هذا الجدول و الرسومات الفنية المرفقة. الرسومات الفنية هي جزء ال يتجزأ من هذا الجدول .

 - Any modification of quantities and/or qualities of the materials as well as any variation of the layout must be communicated in written to Dorcas Site Supervisor and the 

modifications can be implemented  ONLY up on written approval from Dorcas. Any unauthorised modification of quality and/or quantities of the materials as well as any 

variation of the layout shall be automatically rejected and any and every costs to dismantle and reconstruct as per Dorcas technical specifications and drawings shall be up to 

the Contractor only

أو كميات المواد وأي تغيير في التصميم سيتم/ أي تعديل غير مصرح به لجودة و . أو صفات المواد وأي تغيير في التصميم خطيًا إلى مشرف موقع دوركاس ويمكن إجراء التعديالت فقط بناًء على موافقة كتابية من دوركاس/ يجب اإلبالغ عن أي تعديل للكميات و  -.   

. رفضه تلقائيًا وأي تكاليف تترتب  على ذلك  المقاول  مسؤول عنها

 - The Contractor shall hand over to Dorcas ALL the original certificates, warranties and technical documentation of ALL the installed machineries, equipment and device 

.يجب على المقاول تسليم جميع الشهادات والضمانات والوثائق الفنية األصلية لجميع األجهزة واآلالت واألجهزة المثبتة  

 - During the execution of the works, the Contractor must take care of the possible existing infrastructures (i.e. waterer pipes, electrical cable etc.) and in the case restore them 

after the works. Any and every cost to rehabilitate the existing infrastructures shall be up to the Contractor only

أي تكلفة إلعادة تأهيل البنى التحتية الحالية يجب أن تكون على المقاول فقط. وفي حالة حدوث كسر او عطل بعد األعمال (مثل أنابيب المياه والكابالت الكهربائية وما إلى ذلك)أثناء تنفيذ األعمال ، يجب على المقاول االهتمام بالبنى التحتية الحالية الممكنة   .

 CONSTRUCTION OF THE WATER PIPE NETWORK OF 5000 M.l     متر5000انشاء شبكة المياه بطول 



a.2.2

Provide and install Ductile pipe 225mm to carry the HDPE pipe 160mm crossing the valley using reinforced concrete to 

fix the pipe in both sides of valley 

ملم  فوق الوادي مستخدما كونكريت مسلح لتثبيت االنبوب على جانبي الوادي160ملم لحمل انبوب البولي اثلين  225توفير وتثبيت انابيب دكتايل قطر 

M.l 12

A.3 Testing the  pipes in Labratory  فحص االنابيب في المختبر

a.3.1

Pipes must be tested and approved by, a Laboratory of Construction Materials certified as per Laboratory Standards 

NCCL and R2004.The Contractor shall be requested to submit to Dorcas the certifications issued by the Laboratory/ies.

NCCL و R2004 يجب اختبار األنابيب  من قبل مختبر مواد البناء المعتمد وفقًا لمعايير المختبرية  

يُطلب من المقاول تقديم الشهادات الصادرة عن المختبر الى منظمة دوركاس 

NO. 1

A.4 Pipe connections  توصيل االنابيب

a.4.1

Fixing and connections the pipes :-supply and install the all required machines ,  materials , man power, etc….  for 

connecting the new pipes with old pipes by using  iron coupling with diameter of 6"  approved by the supervisor engineer 

,and connecting the new pipe by electro fusion method., the work includes supplying  all the required fiitngs  and 

according to the instructions of the suppervising engineer. the price includes hydualic test for all pipe lines.

لربط األنابيب عن طريق استخدام الربط الكهربائي بقطر. تزويد  جميع اآلالت والمواد الالزمة ، واليد العاملة ، وما إلى ذلك: - تثبيت وربط األنابيب  

ملم160

السعر يشمل اختبار هيدروليكي لخط األنابيب. ، ويشمل العمل توفير جميع التجهيزات المطلوبة وفقا لتعليمات المهندس . المعتمدة من قبل المهندس المشرف  .

L.S 1

A.5 Supply and instalation of air valve   تزويد وتثبيت صمام الهواء

a.5.1

Supply and instaling the air Ductile valve 160mm, with all the necessary needs, according to the technical drawings and 

supervisor engineer

. . ملم ، مع جميع االحتياجات الالزمة ، وفقا للرسومات الفنية و توجيهات المهندس المشرف160توريد وتركيب صمام الهواء الدكتايل  

No. 1

A.6 Supply and instalation of Gate valve تزويد وتثبيت صمام البوابة

a.6.1
Supply and instaling the gate valve 300 mm, with all the necessary needs, according to the technical drawings and 

supervisor engineer.  ملم ، مع جميع االحتياجات الالزمة ، وفقا للرسومات الفنية والمهندس المشرف300توريد وتركيب صمام البوابة 
No. 1

A.7 Back Filling   اعمال الدفن

a.7.1

a.7.2

Back filling pipes , paving the bottom of the pipe trenches by a compacted layer of soft and clean sand (garden sand) of 

no less than (15 cm) thickness. Then, laying down the pipe at the center of the trench and filling both sides of the pipe 

by soft and clean sand compacted by hand and leaving no voids. Then, covering the pipe by a compacted layer of soft 

and clean sand (garden sand) of no less than (15 cm) thickness and all the width of the trench, putting nylon (mask 

cover) sleeve to show the pipeline stretch with a thickness of (30 cm) of the last layer then back filling the trench by the 

materials that are agreed upon by the supervisor engineer such as (clean soil) this layer is variable depending on the 

depth of the trench.

ثم ، وضع األنبوب في وسط الخندق. ( سم15)ال يقل سمكها عن  (رمل الحديقة)رصف قاع خنادق األنابيب بطبقة مضغوطة من الرمل الناعم والنظيف :دفن االنابيب   

رمل)بعد ذلك ، قم بتغطية األنبوب بطبقة مضغوطة من الرمل الناعم والنظيف . وملء جانبي األنبوب بالرمل الناعم والنظيف المضغوط باليد وعدم ترك أي فراغات  

  سم فوق االنابيب إلظهار امتداد خط األنابيب  ثم العودة ملء30وعرض الخندق بالكامل ، مع وضع شريط تحذيري على ارتفاع (  سم15)ال يقل سمكها عن  (الحديقة

هذه الطبقة متغيرة تبعا للعمق من الخندق (التربة النظيفة)الخندق بالمواد التي وافق عليها المهندس المشرف مثل  .

M.L 5000

A.8 Construction of  manholes  with deferent sizes and materials انشاء منهوالت بابعاد مختلفة 

Providing machine  manpower , materials for filling entire  trenches for the pipes layer by layer according to the detailed profile. The pipe trenches must be perfectly clean of all 

types of undesirable material that may cause damage to the pipes (materials such as: construction residues, pieces of wood, tree roots, coarse and sharp rocks, residue of working 

materials, …etc.) The pipes must be covered by  nylon sleeve all along the trenches. The ground beneath the pipes must be level and be covered by materials suitable for filling. 

All the process must be in accordance with the plan and technical instructions and be implemented under the supervisor engineer.

بقايا البناء ، قطع الخشب ، جذور األشجار ، الصخور: مواد مثل)توفير القوى العاملة و االالت ، والمواد الالزمة لدفن األنابيب  يجب أن تكون خنادق األنابيب نظيفة تماًما من جميع أنواع المواد غير المرغوب فيها والتي قد تتسبب في تلف األنابيب   

يجب أن تكون كل العملية متوافقة مع الخطة والتعليمات الفنية. يجب أن تكون األرض أسفل األنابيب مستوية ومغطاة بمواد مناسبة للحشو. يجب أن تكون األنابيب مغطاة بغطاء نايلون على طول الخنادق (.إلخ... الخشنة والحادة ، بقايا مواد العمل ،   

وتنفيذها تحت إشراف المهندس المشرف



a.8.1

a.8.2 Construction of manhole with dimension (110 cm length x 110 cm width) and necessary depth for installing the pipes 

and  gate valve 300 mm.

. مع العمق الالزم لتثبيت الصمام ( سم110* سم 110)بناء منهول بابعاد 

No. 3

(            )Days

GRAND TOTAL 

Sub Total for GROUP A

Supply and provide materials, manpower and all the necessary equipment for the constructing of the manhole by the solid concrete blocks (400 mm x 200 mm x 150 mm), with 

thickness 200 mm, also the price includes making a steeps  by using iron bars 16 mm every 30 cm and painting it by the Epoxy or anti corrosion, Concrete slab for the manhole 

110 cm x 110 cm with thickness 15 cm, by using the two layers of iron bar 12 mm, spacing is 15 cm x 15 cm, the contractor should use the fare face wooden panels for casting the 

concrete, with installation of PVC pipe 4”, with length 120 cm for installation of steel box according to the (ABS5834 – 2Grade) for controlling the valve, all the work must be 

according to the technical specification and the supervisor engineer, Plastering the manhole walls from inside and outside by using cement mortar (3:1), with thickness not less 

than 2cm, Concrete for floor of the manhole, supply materials and manpower for making the concrete base of the manhole with thickness 15 cm, with cement strength 210 kg/cm2, 

above 10 cm of the crush stone except the valve location.   مم ، ويشمل السعر أيضا200، بسمك  ( مم150×  مم 200×  مم 400)توريد وتوفير المواد والقوى العاملة وجميع المعدات الالزمة لبناء منهول باستخدام البلوك  

  سم ، يجب على المقاول15×  سم 15 ملم ، وتباعد الشبكة 12 سم ، باستخدام قضبان حديد 15 سم بسمك 150×  سم 150 سم و صبغه بطبقة من اإليبوكسي أو المضاد للتآكل ، صبة خرسانية  30 مم كل 16صنع ساللم باستخدام قضبان الحديد 

 ،  سم ، خرسانة ألرضية المنهول2 و بسمك ال يقل عن ٣:١استخدام األلواح الخشبية البليوود  لصب الخرسانة ، ويجب أن يكون كل العمل وفقًا للمواصفات الفنية والمهندس المشرف ، لبخ جدران المنهول من الداخل والخارج باستخدام مونة   األسمنت 

سم باستثناء موقع الصمام10 ، فوق حجر التكسير بسمك 20 سم ، باستخدام الکونکريت نوع  سي15توفر مواد وقوى عاملة لصنع القاعدة الخرسانية للمنهول بسمك 

Total require time for finishing the project 

الوقت المطلوب النجاز المشروع بااليام 


