
 

 ەندەر بانگەواز بۆ ت                   

کردن و تەندروستی ک ,  ئاوەدانکردنەوە )  ڕێکخراوەکەمان ڕێکخراوی ر
  ندابینکرد ) ەیهەڵدەستێت بە دابەشکردنی تەندەر بۆ پڕۆژ (  REACH  ۆمەڵ فێ 

هەیە  یەک ئارەزوی بەشداری کردنی پا کۆمان   هەر  ( ئیدارەى ڕاپەڕین ەهەلەبجە و   ،پارێزگاکانى سلێمانى  ۆ ب ردن کارککەرەستەى گواستنەوەی 

ی ئۆنالینەوە  2020-10-14رواری ەب تا    دەرخستەی خۆی پێش کەش بکات انێت  دەتو 
 
 خوارەوە:  بۆ ئەم ئیمەیڵەیبەناردنی    لەڕێ

iraq.org-y@reachsuppl 

 : خراوەکەمان بەم ناونیشانەی خوارەوە کیاخود بە سەردانیکردنی ئۆفییس ڕێ  

 :
ی
 208ابراهیم پاشا گەڕەیک  سلێماێ

ی
ێ

ا
 ت 42، کۆڵ

ی
 07706815831، ژمارەی مۆبایل: ەنیشت فەرمانگەی کەشنایس سلێماێ

 بۆ  یەب 8:30ر لە کاژێ 
ی
 ج شەممە ک شەممە تا پێنیەلە  عەرس  4:30ڕۆ بۆ  ەنیو ای دو  2:00، وە لە کاژێر 12:00اێ

   پێش نیوەڕۆ  11:00کاژێر   پێشیاخود دەبێت  2020-10- 14 شەممە  چوار   ن ڕۆژیندنەوەی تەندەرەکااڕ دوا ڕۆژ بۆ گە

 : ڕێنماییەکان

  ا ەبێت بۆ سەرامەنی هکۆمپانیا ئەستۆپایک باجی دتە لەسەر  پێویس -
ی

 . 2020ڵ

 .RTبانیک    بکاتەوە لەحساب بانیککۆمپانیا ئامادە بێت سەر  ەلستە  ویێپ- 

  ،ن  دارا   نی ە زار ەو   نیەل ەل کار ێجە بێج  نی یە ل  ی مار ۆ ت، ن  اسا ی  یمار ۆ ت  کانی ەگەڵب ش بکات لەهەریەک لە پێشکە   لەسەر کۆمپانیا کۆپیەک  پێویستە -

 . اکانی مپانۆ ک  یمار ۆ و ت بازرگانی  نی ە زار ەو 

ە فەرامۆش گەر نا ڕەنگ ’REACH-SUP-ITB-2020-012‘لە   ەرەی تەندەرەکە بنوسە کە بریتییونیشانی ژما ونیشانی ئیمەیڵەکەدا نا تکایە لە نا  -

 بکرێت. 

 

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 Sulaymaniyah, Halabja Governorates and 

Raparing Administration) 

and send back the  Online by 2020, October, th14until nt docume Bidoriginal  collect the canCompanies  Interested

 iraq.org-ly@reachsupp to sntstamped and signed Docume 

 or visiting our office as per below Address: - 

Sulaymaniyah – Ibrahim Pasha 208 -street 42 (Phone No: 0770 681 5831) from 8:00 am to 12:00 pm and from 2:00 

pm to 4:30 pm, from Sunday to Thursday  

.MA 00:11 or at before 2020,October th41s: Bid documents i submittinge for Deadlin 

 

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-2020-012 in the subject line of the Email, otherwise may not be 

considered. 
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