" و تةندروستى و كؤمةلَ " رِيض،  فيَركردن، رِيَكخراوى ئاوةدانكردنةوة
Rehabilitation, Education And Community Health “REACH”

Ref. No: REACH-SUP-ITB-2020-013
Invitation to Bid بانگەواز بۆ تەندەر

(Ref. No: REACH-SUP-ITB-2020-013.) دابینکردن گواستنەوەی کەرەستەى کارکردن بۆ پارێزگای هەولێر
(Supply and Delivery working tools to Erbil Governorate Ref. No: REACH-SUP-ITB-2020-013)
مەرجە تەکنیکیەکان
ی
ی
ی
نرخ یەکە هەموو تێچووەکان جێبەجێکردن کار
.1
دەگرێتەوە (گواستنەوەی کەرەستەکان بۆ شو ی
ێن
ی
بارکردن و داگرتن و کۆگاکردن و،دەست کار
دیاریکراو و
ا
.)گێیو گەیاندن وکرێ بڵوکردنەوە
کار ڕ

Technical conditions
1- Unit price including all working costs
with transportation of materials and to
the dedicated location and labor force,
loading, unloading, administration costs
and advertisement fee.

 پێویستە بەڵێندەر یاخود کۆمپانیا تێچوی ژەمە.2
خۆراک و مانەوەی کارمەندە ی
.کان لە ئەستۆ بگرێت
 ل ی.3
یەن جێبەجێکار پێویستە نموونە پێشکەش بە
ژ
لێنەی ڕی چ بکات بۆ هەریەک لە کەرەستەکان بۆ
ی
 نموونەکان لی ڕی چ.هەڵسەنگاندن و قبوڵکردن
ی
.هاتن پڕۆژەکە
ئەمێننەوە تاکۆتای

2- Contractor or Company shall bear the
meal and staying costs for their
employees.
3- The vender should submit a sample of
each item to RAECH committee for
checking and approving. The samples of
the successful vender will stay with
REACH to the end of the provision
project.
4- The vender should deliver (transport) the
working tools those locations in (Erbil)
that will select by REACH in three days.

5- The delivered Materials should be as
same as the accepted samples, otherwise
REACH have right to reject all changed
tools.

6- Designated committee will check the
materials for selection.
7- The vender needs to be able to buy and
store the requested number in 4 days
after signing the contract, however
REACH is asking for transporting the
working tools to different locations
8- REACH is asking for transporting the
tools in portions to the different locations
that mentioned in the 2 attachment, in
one week minimum and two months
maximum.

ی
لیەن جێبەجێکار پێویستە کەرەستەی کارکردنەکان
.4
ی
دابی بکات وە بیگوازێتەوە بۆ ئەو شوێنانەی کە
لەلیەن ڕیچەوە دیاری دەکرێت لەپارێزگای هەولێ
.  ڕۆژدا٣ لەماوەی
ر
گواسێاوەکان پێویستە هەمان جۆربن
 کەرەستە.5
لەگەڵ نموونە پێشکەشکراوەکاندا بەپێچەوانەوە ڕی چ
ی
ی
اوەکان
ماف ڕەتکردنەوەی هەموو کەرەستە گۆڕ
.دەبێت
 ژ.6
لێنەى تایبەتمەند پش ی
کنی بۆ نمونەکان دەکات بۆ
ژ
.هەڵێاردنیان
 ل ی.7
ی
هەڵگرتن
یەن جێبەجێکار پێویستە توانای کڕین و
ی
 ڕۆژ دوای٤ اوەکان هەبێت لەماوەی
کەل و پەلەداواکر
ئیمز ی
 لەکاتێکدا ڕی چ داوادەکات،اکردن گرێبەستەکە
.کە کەرەستەکان بنێدرێن بۆ چەند شوێنێیک جیاواز
 ڕی چ داوای گواستنەوەی ئەو کەرەستانە دەکات کە لە.8
ی
ەلیەن کەمەوە لەماوەی
 ب، دا هاتووە٢ پاشکۆی
ی
. مانگدا٢ بەلیەن زۆرەوە لەماوەی
هەفتەیەکدا و
 ل ی.9
یەن جێبەجێکار پێویستە تییم ڕی چ ئاگاداربکاتەوە
ی
ڕۆژێک پێش گەیاندن کەرەستەکان بەمەبەس رن

9- The vender should inform REACH staffs
one day before safety tools deliver, for
the purpose of receiving in determined
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time and location.
10- REACH will not responsible of any
damaged of
working tools during
delivering and handling.

ی
ی
ی
.گەیاندن کەرەستەکان
شوێن
دیاریکردن
وەرگرتن و
ی
 ڕی چ بەرپرس نییە لە تێکجوون و شکاندن هەر.10
ی
لەکان گواستنەو ە و باردکردن و
کەرەستەیەک
ی
.داگرتت کەرەستەکاندا

مەرجە گشتیەکان بۆ پێشکەش کردنی تەندەر

General Conditions for submitting Bid
1- The supplier will be responsible of any problem
with the tools during supplying and delivery.
2- Unit price each purchased item shall be in Iraqi
Dinar.
3- Every pages of the bid Documents shall be
signed and stamped, unless will be dismissed
from Online, and if the Bid Documents
submitted at REACH office, the Bid documents
shall be in sealed envelope.

4- Contractors shall attach their (CV) that clarify
the similar projects and other establishment
legal documents.
5- The Bid winner amid signing Contract shall
deposit 5% in cash of the Contract Total amount
as Guarantee amount, the Contractor or
Company have right to request for returning the
guarantee amount after finishing conservative
period.
6- Blue pencil shall be used in written, in case any
mistakes, using correction pen or scratching will
cause dismissing the bid documents, whilst the
Contractor can seek another copy for rectify
mistakes, which shall be returned until one
hour before submitting Deadline.
7- The payment of money will be released within
(30Days) from the day of receiving initial hand
over and invoices without any lacks or
deficiency by Bank transferring, if not
applicable the Cheque will be the last option.
8- In case of any delay in the provision of
materials and tools without logical excuses and
out of Bid terms and conditions, the supplier
will be punished by a penalty of 150,000 IQD for
each Day in case the delay was Contractor’s
fault.
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ی
لبەن جێبەجێکار بەرپرسە لەهەر کەم و کورتیەک و
ی
ر
.هێنان کەرەستەکاندا
لەکان
ناتەواویەک
ی
پێویستە نرخ یەکە بۆ کەرەستەى پێشکەشکراو تەنها
ر
.بە دیناری ع ڕێاف بێت
پێویستە هەموو پەڕەکا ین تەندەرەکە مۆر و ئیمزا
 بەپێچەوانەوە تەندەرەکە فەرامۆش دەکرێت،بکرێت
ر
وەلەکان گەڕانەوەی تەندەرەکە بۆ
،ڕن ئۆنالینەوە
لە ی
ی
ئۆفییس ڕێکخراو پێویستە تەندەرەکان لە ناو زەرف
.داخراودا بێت
( هاوپێج بکات کە ئاماژەیCV) پێویستە کۆمپانیا
ی
رەکان پێشوی وە هەروەها دۆکیۆمێنتە
دابێت بە کا
ی
.یاساییەکان دامەزراندن

-1
-2
-3

-4

)کۆی٪5(  پێویستە لەسەر براوەی تەندەرەکە بڕی-5
ر
ر
لەکان
گشن بڕی گرێبەستەکە وەک بارمتە دابنێت
ی
ی
 وە بەڵێندەرەکە ماف،وکردن گرێبەستەکە
واژ
داواکردنەوەی بارمتەکای دەبێت دوای تەواو بوونی
.ماوەی چاکردنەوە
ی
ی
ر
وسی دەبێت بە جاف ی
ی
 لەکان بون هەڵە،شی بێت
 ن-6
خەت بەسەرداهێنان لە ی،کوژانەوە
 ئەوا،نرخ یەکەدا
ی
ی
 وە کۆمپانیا ماف،وەلنان تەندەرەکە
دەبێتە هۆی

داوا ی
کردن نوسخەی تازەی هەیە بۆ ڕاستکردنەوەی
هەڵەکەی پێش کاژێرێک لە کردنەوەی تەندەر
 شێوازی خەرجکرد ین بڕی پارەى گرێبەست لە-7
ڕۆژدا) دەبێت لە وەرگر ی30(ماوەی
تن هەموو کارەکان و
نورساوە پێویستیەکان لەلیەن ڕیچەوە بە حەواڵەی
ژ
هەڵێاردە
 گەر نەکرا ئەوا چەیک بانیک دوا،بانیک یان
.دەبێت
کردن کارەکان لەکانر
ی
ر
لەکان دواکەوتن لە جێبەخ
-8
ی
دیاریکراوی خۆیدا پێویستە لەسەر لیەن جێبەجێکار
ر
ی"عێاف بۆ هەر
دینار150000 " یاخود کۆمپانیا بڕی
ڕ
ڕۆژێیک دواکەوتن بدات بە ڕی چ "کاتێک دواکەوتنەکە
ی
لیەن جێبەجێکار یاخود
بەهۆی هەڵەی
."کۆمپانیاکەوە بێت

9- The expire date should be on the tools and
good.

ی
بەسەرچوون لەسەر
 پێویستە کەرەستەکان بەروارى-9
.بێت و بەسەر نەچووبێت و ستۆک نەبووبێت

10- Our organization will not be committed just to
the lowest price for awarding the Contract,
REACH will commit to technical specification of
materials beside with the price.

ر
بەکەمێین نرخەوە لە
 ڕێکخراو پابەند نابێت تەنها-10
ی
 بەڵکو لیەن هونەرى،یەکالکردنەوەی تەندەرەکە
.کەرەستەکان بەهەند وەردەگێێت

11- REACH will not disburse any financial dues if
traffic lockdown announced before receiving
materials.
12- REACH will not responsible for getting
checkpoint
permission
between
KRG
Governorate’s checkpoint.
13- The supplier should submit a copy of Legal
Registration Documents, Vender registration
under Minster of Finance, Minster of Trade and
register of the companies, Tax clearness 2020
with a formal documents and Recognized bank
account information in the name of the
company on a bank letter head.

ی
الیەن جێبەجێکار نوسخەیەک پێشکەش
 پێویستە-13
ی
 تۆماری،بکات لەهەریەک لە بەڵگەکان تۆماری یاسان
 وەزارە ین،الیە ین جێبەجێکار لەالیەن وەزارە ین داران
بازر ی
 ئەستۆپایک باج ساڵ،گان و تۆماری کۆمپانیاکان
ی
کاونت بانیک کە
 بە بەڵگەی فەریم وە زانیاری ئە٢٠٢٠
.بەناوی کۆمپانیاوە بێت بە نورساوی فەریم بانیک

شێوازى پێشکەش کردنی تەندەر

How To Submit Bid Document
Bid Documents shall be returned and being
sealed for the below address:
Erbil: Ainkawa- Ashty neighborhood – House
No.(240/10/179) near Net TV “07504943826”
or submitting sealed documents to below Email
address:
supply@reach-iraq.org

ی
جکردن هیچ شایستەیەیک
 ڕێ چ پابەند نابێت بە خەر-11
داران گەر هاتوو پێش وەر ی
گرتن کەرەستەکان
ی
.قەدەغەی هاتوچۆ ڕابگەیەنرێت
گرتن مۆڵەنر
 ڕێکخراوی ڕی چ بەرپرس نیە لە وەر ی-12
ی
کان نێوان پارێز ی
خاڵ پشکنینە ی
گاکان
ڕێگەپێدان لەنێوان
.هەرێیم کوردستان

تەندەرەکان لە زەرفێیک داخراو و مۆرکراودا پێشکەش دەکرێت بەم
:ناونیشانەی خوارەوە
ر
/
/
) نزی ک١٧٩ ١٠ ٢٤٠(  خ انووی- گەڕەیک ئاش ن- عەنک اوە:هەول ێ
)07504943826(.نێت تیڤ
ا
:یاخود بەناردێ دۆکۆمێنتەکان بە ئیمزا و مۆرەوە بۆ ئیمەیڵ
supply@reach-iraq.org
2020/10/14 دوا ڕۆژ بۆ گەڕاندنەوەی تەندەرەکان ڕۆژی چوار شەممە
 پێش نیوەڕۆ11:00 دەبێت پێش یاخود کاژێر

Last Day for submitting Bid Documents is on
Wendsday. 14-october-2020 before or at
11:00am
For any inquiries or explanation please send
email to
supply@reach-iraq.org

بۆ هەر پرسیارێک یاخود ڕونکردنەوەیەک تکایە ئیمەیڵ بنێە بۆ

supply@reach-iraq.org
ی
.07504943826 لەفۆن
یاخود پەیوەندى بکەن بەو ژمارە تە

or call to phone number 07504943826
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Bill of Quantity خشتةي برِى كةرةستةكان
دابینکردن کەرەستەى کارکردن لە پارێزگای هەولێر
Supply of working tools to REACH delivered to Erbil.

GIZ-CFW projects 2020-2021

کۆی نرخ
)(دینار
Total Price
(IQD)

ی
نرخ یەکە
)(دینار
Unit Price
(IQD)

یەکە
)Unit(

Pcs
دانە

Sacks
کیس

Pcs
دانە

Pcs
دانە

بڕ
)Quantity(

وێنە
Image

ماددە
Item

Big trash container with two
wheels, 240 Litres
ی
 لیت240 ، دوو تایە،سەلەی زبڵ گەورە

46

.ژ
No

1

Black Plastic Garbage Trash Bag,
size: 90 cm x 70 cm, 20 KG sacks
71

ی ی
 فەردەی،70  سم بە90 ،نایلۆن زبڵ گەورە
 کیلۆگرام20

2

Wheelbarrow, barrel plate, good
quality (Turkish or equivalent)
3

57
 جۆری، پلێتی بەرمیل،عارەبانەی دەستی
 لە جۆری تورکی یاخود هاوشێوهکەی،باش

Shovle with handle, good quality
handle (Malayasian or
equivalent)
4

75
 دەسکەکە لە جۆری،خاکەناس بە دەسکەوە
 لە جۆری مالیزی یاخود،باش بێت
هاوشێوهکەی

4

Pcs
دانە

Pcs
دانە

Pcs
دانە

Pcs
دانە

Pcs
دانە

35

Wooden Shovel handle 1.4 m
length, good quality (Malayasian
or equivalent)
 م١.٤ کلکی خاکەناز دار بێت درێژیەکەی
بێت
لە جۆری مالیزی یاخود هاوشێوهکەی

5

34

Spade with handle, 1m length,
plastic handle
،م1  درێژی،خاکەنایس زبڵ بە دەسکەوە
دەسیک پالستییک

6

Big tree pruner, 20cm head,
adjustable handle
7

89
 درێژ،سم20  دەسیک،مەقەیس دەست گەورە
دەبێتەوە

Small Tree Pruner, 18cm head,
unadjustable handle
8

103
 درێژ،سم18  دەسیک،مەقەیس دەست بچوک
نابێتەوە

Garden hand harrow rake, 14 tines,
wooden 1m handle

91

9

م درێژ1  دەسیک دار، ددان14 ،خەرماشە

Pcs
دانە

Garden trowel, plastich handle,
black plate
10

77
 پلێت، دەسیک پالستییک،خاکەنایس بچوک
ڕەش

5

Pcs
دانە

Rake&Hoe, wooden handle, 40cm
length

91

11

 سم40  درێژی، دەسیک دار،تەپشوو

Pcs
دانە

Sickle, wooden handle, without
saw

103

12

 ێ، دەسیک دار،داسۆک
ن مشار

Pcs
دانە

Pcs
دانە

Pitchfork, 4 tines, local handle, 1m
length

64

13

ی
 م1  درێژی، دەسیک خۆماڵ، ددان4 ،شەنە

street broom with handle, plastic
head, good quality handle (Turkish
or equivalent)

146

14

 سەری،فڵچەی بەلەدیە بە دەسکەوە
 دەسکی دار لە جۆری باش،پالستیکی

8" combination Pliers, good quality

Pcs
دانە

30

Rolls
تۆپ

23

Pcs
دانە

Rolls
تۆپ

15
 جۆری باش،پالیس

Joint clips metal, 2 Kg weight
 ی،تێیل حەدادی
 کیلۆ گرام2 لەف

16

Big Saw, one handed, Good quality
(Italian or equivalent)
17

89
 لە جۆری، پان، یەک دەسک،مشاری گەورە
ئیتاڵی یاخود هاوشێوهکەی
Garden hose rolls, diameter: 0.75
inches, length 25m, medium
quality (Iranian or equivalent)
، م درێژی25 ، سێ ڕوبعی،تۆپی سۆندە
 لە جۆری ئێرانی یاخود،جۆرێکی ئاسایی
هاوشێوهکەی

53

6

18

Rolls
تۆپ

Garden hoses, diameter: 1 inche,
length 25m, medium quality
(Iranian or equivalent)
، م درێژی25 ، یەک ئینج،تۆپی سۆندە
 لە جۆری ئێرانی یاخود،جۆرێکی ئاسایی
هاوشێوهکەی

6

19

Total Price Amount
)کۆی گشتی نرخ (دینار
Duration of Provision (Days)
)ماوەی دابینکردن (ڕۆژ

: / بةلَيَندةر/ ناوي كوَمثانيا
Company or Contractor Name
ی
:ناونیشان ئۆفیس
Address
:  بةلَيَندةر/ ناوي خاوةن كوَمثانيا
Executive Manager
:ذمارةي موَبايل
Phone Number
: Email
:بةروار
Date
:sواذوو موَر
Signature and Stamp

:ثاشكؤ
 فؤرِمى هةلَسةنطاندنى تةكنيكى-

Annex:
- Technical Evaluation Criteria
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