
 
 

  دعوة لتقديم عطاءات
كات والمجهزينتدعو ( منظمة اإلعمار والتطوير وصحة المجتمع  REACHمنظمة ) ي المناقصة  للمشاركة    ا الشر

                         المرقمةف 

(REACH-SUP-ITB-2020-014 ) (تجهيز و نقل و توزيع االدوات لمحافظة دهوك و نينوى)  ـب للقيام 

ي يمكن الحصول عليها   
ي اوراق المناقصة والت 

وط والمواصفات المذكورة ف  ونيا اوحسب الشر  . مكاتبنا أو بزيارة فرع  لكت 

ونيا استالم نسخة مختومة من اوراق المناقصة فعىل الراغبي   بتقديم العطاء   2020-10-15حت       الكت 

ي ارسال  ج  ي   اىل نسخة مختومة من اوراق المناقصةفت 
ون   ئيميل األلكت 

supply@reach-iraq.org  

 :أو بزيارة فرع مكتينا  

ي شةمو  شارع     ك: و دهـ                                                                             07503417801. رقم موبايل:   7/ 14/ 735رقم الدار    15حي زركا,عرب 

 07736996177رقم موبايل:  .  : حي الزراىع, بناية بانوراما, طابق الثالث,محافظة نينوى نينوى

 . مساء  03:00الساعة او مقابل  قبل(  2020- 10- 15) مقابل الخميسالعطاءات  لتقديماخر موعد 

 تعليمات:     

ي مرصف  -1
ي ف 
كة فائزباالمناقصة أن يفتح حساب المرصف   . )مرصف األقليم التجاري(RTيجب عىل الشر

كات -2 يبية مع أوراق مناقصة لسنة   يجب عىل الشر  2020ارفاق براءة ذمة ض 

اف   -3 ي ، وتسجيل البائع تحت إشر
التجارة ،    وزارة المالية ،    وزارة يجب عىل مقدم العطاء تقديم نسخة من مستندات التسجيل القانون 

كات   وتسجيل الشر

ي عنوان األيميل ك" -4
ي كتابة عنوان مناقصة ف   ممكن تجاهله.   غت  ذلك ",REACH-SUP-ITB-2020-014يرج 

 
Invitation to Bid  

Our Organization, REACH (Rehabilitation, Education and Community Health) NGO, invites the companies and 

Suppliers to participate in the ref numbered (REACH-SUP-ITB-2020-014) to (Supply and Delivery working tools to 

Duhok and Nineveh Governorates) and according to the conditions and specifications mentioned in the tender 

documents. 

Interested suppliers and companies can obtaining an original stamped copy of the tender documents Online until 

15-10-2020. 

Suppliers and Companies Can submit their Bid online and send Sealed Documents to below Email  

Email:  supply@reach-iraq.org 

 

Or visiting our Office as per below addresses: 

Mosul: Zraee zone, Panorama Building, 07736996177 

Duhok: Zirka Zone, Arab shamo Street 15, House No, 7/14/735 “0750 341 7801” 

Deadline for submitting bid Documents is on Thursday  (15-October-2020) before 03:00 pm   

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-2020-014 in the subject line of the Email, otherwise may not be 

considered. 

mailto:supply@reach-iraq.org

