بانگەواز بۆ تەندەر
ی
ی
دابەشکردن تەندەر بۆ پڕۆژەی(دابینکردن
تەندروست کۆمەڵ  ) REACHهەڵدەستێت بە
ڕێکخراوەکەمان ڕێکخراوی (ئاوەدانکردنەوە  ,رفێکردن و
ی
گواستنەوەی کەرەستەى کارکردن بۆ پارێزگای هەولێر) هەر کۆمانپایەک ئارەزوی بەشداری کردن هەیە دەتوانێت دەرخستەی خۆی پێش کەش
ی
بەناردن بۆ ئەم ئیمەیڵەی خوارەوە:
لەڕێ ئۆنالینەوە
بکات تا بەرواری  2020-10-14ی
supply@reach-iraq.org
ی
سەردانیکردن ئۆفییس ڕێکخراوەکەمان بەم ناونیشانەی خوارەوە:
یاخود بە
هەولێ :عەنکاوە -گەڕەیک ئاشت -خانووی ( )١٧٩/١٠/٢٤٠نزیک نێت ی
تیڤ  ،ژمارەی مۆبایل07504943826 :
ر
لە کاژێر  8:30بەی یاێ بۆ  ،12:00وە لە کاژێر  2:00دوای نیوەڕۆ بۆ  4:30عەرس لە یەک شەممە تا پێنج شەممە
دوا ڕۆژ بۆ گەڕاندنەوەی تەندەرەکان ڕۆژی چوار شەممە  2020-10- 14دەبێت پێش یاخود کاژێر  11:00پێش نیوەڕۆ
ڕێنماییەکان:
ی
باج دەر ی
پێویستە لەسەر کۆمپانیا ئەستۆپایک یامەن هەبێت بۆ ساڵ .2020
پێویستە لەسەر کۆمپانیا ئامادە بێت حساب بانیک بکاتەوە لە بانیک .RTی
ی
ی
 پێویستە لەسەر کۆمپانیا کۆپیەک پێشکەش بکات لەهەریەک لە بەڵگەکان تۆماری یاسان ،تۆماری لیەن جێبەجێکار لەلیەن وەزارەن داران،وەزارە ین بازر ی
گان و تۆماری کۆمپانیاکان.
ی
ی
ونیشان ژمارەی تەندەرەکە بنوسە کە بریتییە لە ’‘REACH-SUP-ITB-2020-013گەر نا ڕەنگە فەرامۆش
ونیشان ئیمەیڵەکەدا نا
تکایە لە نابکرێت.

Invitation to Bid
Our Organization, REACH (Rehabilitation, Education and Community Health) Organization Invites potential
)Supplier and Companies to bid for (Supply and Delivery working tools to Erbil Governorate
Interested Companies can collect the original Bid document until 14th, October, 2020 by Online and send back the
stamped and signed Documents to supply@reach-iraq.org
 or visiting our office as per below Address:Erbil: Ainkawa- Ashty neighborhood – House No.(240/10/179) near Net TV. (Phone No: 0750 494 3826) from 8:00
am to 12:00 pm and from 2:00 pm to 4:30 pm, from Sunday to Thursday
Deadline for submitting Bid documents is: 14th October,2020 before or at 11:00 AM.

Instructions:
-Bidder shall provide Tax clearance for year,2020 with bid documents.
-The winner shall be ready to open an account in RT Bank.
- Bidder shall submit a copy of Legal Registration Documents, Vender registration under Minster of Finance,
Minster of Trade and register of the companies
-Please write the Bid ref: RECH-SUP-ITB-2020-013 in the subject line of the Email, otherwise may not be
considered.

