" و صحة المجتمع " ري ج،  التعليم، منظمة االعمار
Rehablitation, Education and Community Health “REACH”

Ref. No: REACH-SUP-ITB-2020-014
Invitation to Bid دعوة لتقديم عطاءات
)) تجهيز و نقل و توزيع االدوات لمحافظة دهوك و نينوى
(Ref. No: REACH-SUP-ITB-2020-014)
(Supply and Delivery working tools to Duhok and Nineveh Governorates
Ref. No: REACH-SUP-ITB-2020-014)
:الشروط التقنية
ً
 سعر الوحدة شامال جميع تكاليف العمل مع نقل.1
المواد والموقع المخصص والقوى العاملة والتحميل
.والتفري غ والتكاليف اإلدارية ورسوم اإلعالن

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.

 يتحمل المقاول أو ر.2
الشكة تكاليف الوجبة واإلقامة
.لموظفيهما

2- Contractor or Company shall bear the
meal and staying costs for their
employees.

 يجب عىل البائع تقديم عينة من كل صنف إىل لجنة.3
ى
.ري ج لفحصها واعتمادها
ستبق عينات البائع الناجح
ى
ز
حت نهاية ر
مع ري ج ى
.مشوع التويد

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 ( Duhok
and Mosel) 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
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.

 يجب عىل البائع تسليم (نقل) أدوات العمل لتلك.4
ز
ى
الت ستختارها
المواقع يف (محافظة دهوك و موصل) ي
.ريتش ز يف غضون ثالثة أيام
.
 يجب أن تكون المواد المسلمة مماثلة للعينات.5
 و إال يحق ل ري ج رفض جميع األدوات التى، المقبولة
ي
.تغيتها
تم ر

.. تقوم اللجنة المكلفة بفحص المواد لالختيار.6
ً  يجب أن يكون البائع.7
قادرا عىل رشاء وتخزين الرقم
. أيام بعد توقيع العقد4 المطلوب خالل
ز
 يطالب ري ج بنقل األدوات يف أجزاء إىل المواقع.8
ز
ز
 يف أسبوع واحد، 2 المختلفة المذكورة يف الملحق
كحد ز
..أدن وشهرين كحد أقىص
ز
موظق ري ج قبل يوم واحد من
 يجب عىل البائع إبالغ.9
ي
ز
 لغرض االستالم يف الوقت، تسليم أدوات السالمة

9- The vender should inform REACH staffs
one day before safety tools deliver, for

1

.والمكان المحددين

the purpose of receiving in determined
time and location.
10- REACH will not responsible of any
damaged of working tools during
delivering and handle

: الشروط العامة لتقديم المناقصة

General Conditions for submitting Bid

ً
ز
 يكون المورد مسؤوال عن أي مشكلة يف األدوات-1
.أثناء التوريد والتسليم
ى
 أن يكون سعر الوحدة لكل سلعة مشتاة بالدينار-2
ى
.اف
العر ي
،  يجب توقيع وختم كل صفحات من وثائق العطاء-3
ما لم يتم اخذها من ى
 وإذا تم تقديم، اإلنتنت
ز
 يجب أن تكون، مستندات العطاء يف مكتب ريتش
.وثائق العطاء ز يف مظروف مغلقة
ى
رز
الت
 يجب عىل-4
Contractors shall attach their (CV) that clarify
المقاولي إرفاق ر
ستتهم الذاتية ي
the similar projects and other establishment
توضح المشاري ع المماثلة والمستندات القانونية
legal documents.
.األخرى للمنشأة
ز
 يجب عىل الفائز يف العطاء أثناء توقيع العقد إيداع-5
The Bid winner amid signing Contract shall
ً
deposit 5% in cash of the Contract Total amount
 ويحق، إجماىل مبلغ العقد كمبلغ ضمان
 نقدا من٪5
ي
as Guarantee amount, the Contractor or
للمقاول أو ر
الشكة طلب إعادة مبلغ الضمان بعد انتهاء
Company have right to request for returning the
ى
.فتة التحفظ
guarantee amount after finishing conservative
ز
ز
 يف حالة،  يجب استخدام قلم األزرق يف الكتابة-6
period.
 فإن استخدام قلم التصحيح أو، وجود أي أخطاء
Blue pencil shall be used in written, in case any
 بينما، الخدش سيؤدي إىل رفض مستندات العطاء
mistakes, using correction pen or scratching will
، يمكن للمقاول طلب نسخة أخرى لتصحيح األخطاء
cause dismissing the bid documents, whilst the
والت يجب إعادتها ى
ى
Contractor can seek another copy for rectify
حت ساعة واحدة قبل الموعد
ي
mistakes, which shall be returned until one
.النهان لتقديمها
ي
hour before submitting Deadline.
ز
ً
 يوما) من30(  سيتم تحرير دفع األموال يف غضون-7
والفواتت دون أي نقص عن طريق
األوىل
يوم االستالم
The payment of money will be released within
ر
ي
ً
ز
(30Days) from the day of receiving initial hand
 فسيكون،  وإذا لم يكن ذلك ممكنا، المرصف
التحويل
ي
over and invoices without any lacks or
.األخت
الشيك هو الخيار
ر
deficiency by Bank transferring, if not
ز
ز
توفت المواد واألدوات
 يف حال حدوث أي-8
تأخت يف ر
ر
applicable the Cheque will be the last option.
، دون أعذار منطقية وخارج رشوط وأحكام العطاء
ى
In case of any delay in the provision of
اف عن
 ألف دينار عر150 يعاقب المورد بغرامة قدرها
ي
materials and tools without logical excuses and
ز
.التأخت بسبب خطأ المقاول
كل يوم يف حال كان
ر
out of Bid terms and conditions, the supplier

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-

5-

6-

7-

8-

 لن تكون ري ج مسؤولة عن أي تلف يف أدوات العمل.10
أثناء التسليم والتعامل

1

2

3

4

5

6

will be punished by a penalty of 150,000 IQD for
each Day in case the delay was Contractor’s
fault.
9- The expire date should be on the tools and
good.

2

.  أن يكون تاري خ انتهاء الصالحية عىل أدوات-9 7

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.
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.

 لن ى ز-10
، تلتم مؤسستنا فقط بأقل سعر إلرساء العقد
ىز
وستلتم ريتش بالمواصفات الفنية للمواد بجانب
.السعر
 لن تقوم ري ج برصف أي مستحقات مالية إذا-11
تم اإلعالن عن إغالق حركة المرور قبل استالم
.المواد
-11
 ريتش ليست مسؤولة عن الحصول عىل اذن-12 -12
نقاط تفتيش ر ز
بي محافظات اقليم كردستان و
.العراق
 يجب عىل المورد تقديم نسخة من مستندات-13
ز
 وتسجيل البائع بموجب وزارة، القانون
التسجيل
ي
ر
،  وتسجيل الشكات،  وزارة التجارة، المالية
ز
 مع مستندات رسمية2020 يت
والتخليص الرص ي
ز
ى
المعتف بها باسم
المرصف
ومعلومات الحساب
ي
. رأس الرسالة.ال رشكة ز يف أحد البنوك

How To Submit Bid Document كيفية تقديم وثيقة العطاء
Bid Documents shall be returned and being
sealed for the below address:
Duhok:Zirka zone ,Arab shamo street 15, house
07503417801
Mosul: Zraee zone, panorama building
07736996177
or submitting sealed documents to below Email
address:
supply@reach-iraq.org
Last Day for submitting Bid Documents is on
Thursday . 15-october-2020 before or at
11:00am
For any inquiries or explanation please send
email to
supply@reach-iraq.org

التاىل
تعاد وثائق العطاء وتختم للعنوان
ي
/
/
7 14 735  رقم الدار15 عرن شةمو شارع,كا
ح زر
ي
 ي:فرع دهوك
07503417801
طابق الثالث,  بناية بانوراما,اع
ح الزر ي
 ي:فرع نينوى
07736996177
اإللكتونز
ى
أو إرسال مستندات مختومة إىل عنوان التيد
ي
supply@reach-iraq.org:أدناه
2020- أكتوبر-15 .آخر موعد لتقديم مستندات العطاء هو يوم الخميس
 مساء03:00 قبل أو يف تمام الساعة
ر
ألية استفسارات أو رشح ى
ون إل
يرج إرسال بريد إلكت ي

supply@reach-iraq.org

07503417801 أو االتصال برقم الهاتف

or call to phone number 0770 341 7801

.

3

Bill of Quantity جدول كميات
جدول أدوات العمل المسلمة إلى محافضة دهوك و موصل
Supply of working tools to REACH delivered to Duhok and Mosel Governorates
GIZ-CFW projects 2020-2021

No.

Item

1

Garbage Trash Bag, Environmentally
Friendly, plastic material, black or blue
color, Meddle size 70 x 90 cm dimensions,

Item image

كيس للنفايات صديق للبيئة مادة
بالستسكية لون اسود او ازرق حجم
سم90 سم70:متوسط

2

Wheelbarrow, Standard size metal
wheelbarrow with one wheel, the
wheelbarrow must be durable, strong and

 عربانة ذاتeasy to grip, good quality
الحجم الطبيعي ذات عجلة واحدة دوارة قوية
وسهلة الحركة نوعية جيدة

3

71

kg

24

Pcs

150

Pcs

64

Pcs

Pruning scissors, Die-cast steel, Soft grips
for better grip and comfort, Precise thin
blade 3/4" diameter cutting capacity

: مقص التقليمLightweight, good quality.
نوع استانلس ستيل سهلة الحركة ومريحة في
االستخدام وذات شفرة حادة وسعة القطر
 ذات نوعية جيدة3/4 للقطع

5

Unit

Shovel with handle, Metal shovel with
wooden handle, weight of metal shovel not
less than 950 gm, Turkish standard or
equivalent international standards. wood

كاروكhandle not less than 120 cm length.
950 معدني مع يدة خشبية ووزنها التقل عن
غم نوع جيد وطول اليدة الخشبية ال تقل عن
 سم120

4

QTY

Formation Scissors (big size), made from
steel with wooden or plastic handles, used
for Decoration fencing plants the length of
metal not less than 25 cm the handle to be
hard plastic or wooden made, strong,
durable and resist to daily formation works.

5

 نوع اسنالس استيل مع يدة:مقص تقليم كبير
سم25 خشبية او بالستيكية طولها ال تقل عن
تستعمل لديكورات الحدائق ذات نوعية جيدة

4

Pcs

Unit price
(IQD)

Total price
(IQD)

ومواقمة لالعمال اليومية

6
saw, large size, Hand saw,
metal (Steel blade), large size, the
saw must be of European standard
or. equivalent, the hand saw must
be comfortable to use, safe , strong
, durable and with wooden or hard
plastic handle and proper to cut
 كبير الحجم: منشار يدويdied trees.
Hand

57

Pcs

ذات شفرات معدنية وتكون ذو
مواصفات جيدة مريحة وسهلة
االستعمال لقطع االغصان الميتة

7

8

9

10

11

12

Grass Cutter machine ,Comfortable with
loop handle for working on tough grass on
confined area, must be durable, strong,
 مريح:جهاز قطع العشبused in cutting grass.
للعمل لقطع االعشاب الكثيفة قوية ذات نوعية جيدة

4

Rake&Hoe,Metal shovel with wooden
handle, 40cm length, must be durable,
 مع يدة: عازقة اعشابstrong and easy to grip
 سم قوية وسهلة االستعمال40 شخبية التقل طولها عن
وذات نوعية جيدة
Rake, Metal rake with wooden handle,
approx. width of metal not less than 40 cm
and the weight not less than 900 gm, good
standards or equivalent or local
 معدنية مع يدة خشبية التقل طولها: خرماشةmade.
غم وتوكون سهلة900 سم ووالتقل وزنها عن40 عن
االستعمال وذات مواصفات جيدة
Sickle, Standard sized metal sickle with
wooden handle, National standards or any
other better regional or good standard(
local made is preferred), the sickle must be
durable, strong and easy to grip, used in
 معدني: ) داسوك/ منجل(شالوكmowing grass.
مع يدة خشبية تستعمل لقطع االعشاب قياس مريحة
وسهلة االتعمال ذات مواصفات جيدة
Black Plastic for plant , size: 30 cm x 15
 اكساس بالستيكية لتعبية الرمل للشتالت حجمcm
سم ذات نوعية جيدة15*سم30

 رمل حدائق ذات نوعيةSand for planting truck
جيدة

5

Pcs

38

Pcs

83

Pcs

105

Pcs

71

sacks

19

Truck

13

14

15

16

Pitchfork, 4 tines, Steel with wood handle.
Turkish standard or equivalent
international standards. the dimension of
the metal not less than 20 cm , the length of
handle not less than 130 cm and the
diameter not less than 4 cm ,good
 اشواك معدنية4  معدنية ذات: مةلهيبstandards.
 سم مع يدة25 - 20 سم لكل شوكة وعرضها4 ابعادها
سم ذات مواصفات جيدة130 شخبية ال تقل طولها عن
وسهلة االستعمال
Irrigation PE Plastic Tube 1" Diameter,, 1 "
diameter.
Size: 3/4′′
Length: 50 meters per one roller.

1

Hand street broom, Long handle made
Bawitec hand broom
Total Length of broom not less than 35 cm
and the handle wood handle not less than
120 cm.
 سم35  طول المكنسة ال تقل عن, مكنسة شوارع.
, سم120 وطول اليدة الخشبية ال تقل عن
Ladder, foldable Ladder, Scaffold Work
 سلم معدنيLadder 5 steps, good quality
 درج ذو نوعية جيدة5 متحرك

18

Dye for side walk ,size: 20 litre (8 yellow
 صبغ لجوانب الشوارع, 12 white) , good quality
 ابيض ) ذو نوعية جيدة12 , اصفر8 (  لتر20  حجم,

Pcs

5 Rolls

Usage: Water Supply Pipe ) خرطوم ماء(صوندة
 تكون4/3  ذات قياسم, بوصة1  م وقطرها50 طولها
قوية وليست مرنة ذات نوعية جيدة
Brusher cutting machine, Comfortable with
loop handle for working on tough area,
must be durable, strong, used in cutting
 ستعمل لقطع: ) جهاز قطع القصب( القةرةمcane
القصب تكون سهلة االستعمال وآمنة وذات نوعية جيدة

17

19

4

20

Pcs

Pcs

3

Pcs

20

Pail

Green net for garden, Light weight, 50 * 4
50  شبكة اخضر للحدائق وزنهاm, good quality
 نوعية جيدة, م4*

6

Pcs

بذور الخوخSeed of Peache

1.5

kg

20

6

21

 بذور المشمشSeed of apricot

1.5

kg

22

 بذور التفاحSeed of apple

1.5

kg

23

 بذور الجوزSeed of walnut

1.5

kg

24

 بذور الجوزSeed of almond

1.5

kg

25

 بذور الفستقSeed of pistachio

1.5

kg

10

Pcs

40

Pcs

26

27

Roles For painting, Turkish standards,
size: 4",6"and10”,
فرجة صبغ دوارة ذوequally quantities.
 و6 , 4  حجم,مواصفات تركية جيدة او ما شابه
.بوصة10
Garden trowel - material : stainless steel handle covered by rubber layer- length : 20
 جمجةcm

28

garden scissors small size (Scissors trees
cutting) type felko or equivelent
مقص تقليم اشجار صغير الحجم وذو نوعية جيدة

29

water pump high quality or equivalent
specification 0.5 hp, for irrigation.
مضخة ماء نصف حصان او اكبر حسب المبلغ المذكور

30

2

Pcs

1

Pcs

Plastic tap ( 0.5 inch ) heavy duty high
quality
حنفيات ري بالتنقيط

50

Pcs

31

Ring Seal
Rubber Washer Set, System …0.5 inch
وشرات بالستيكية

50

Pcs

32

Join pipe ,different type
توصاالت متنوعة

50

Pcs

7

33

Nylon against jungles
نايلون ضد االدغال عام

34

Pliers, steel
Soft grips for better grip and comfort
cutting capacity

35

peat moss
 البيتموس نوع من التربة ذات, بيتموس بلوكة كبس
جودة عالية لنمو النباتات بشكل سريع

37

Rotary
hammer drill machine, with capacity of 30
mm and power of 2000 watt - with drill set
- (for digging hole walls)
مزرف كهربائي ذو نوعية جيدة
Blocks for solid construction D ( 15cm *
20cm * 40cm )
بلوك بناء غير مجوفcm * 20cm * 40cm )15 (
القطر

39

Hand tool Metal with wooden handle
معول تربيش, معدني مع يد خشبية

40

bush cutting
machine, Comfortable with loop handle for
working on tough area, must be durable,
strong, used in cutting bush (petrol type)
) ستعمل لقطع القصب بنزين: جهاز قطع االدغال
)تكون سهلة االستعمال وآمنة وذات نوعية جيدة
Electric heaters
مدفئة كهربائية عامودية الشكل

41

42

2

Lightweight ,
 الصلب,كماشة
قبضة ناعمة إلمساك أفضل وراحة
قدرة القطع
خفيفة الوزن
wire cutter,Standard size metal, Made from
steel with metal handles
 مصنوع من الفوالذ،  معدن قياس، قاطع أسالك
بمقابض معدنية

36

38

1

red sand
رمل بناء احمر

8

Roll

Pcs

2

Pcs

9

Pcs

1

Pcs

100

Pcs

5

Pcs

8

Pcs

2

Pcs

24

M3

43

44

45

46

غطاء من القماش المشمع

Tarpaulin cover

16-inch Electric Chain Saw 1300W cutter
for trees (petrol type)
( operating voltage - 230V 50hz
Power input - 1300W
Speed (No Load) - 400 m/min
Chain length and pitch - 405mm (16inch)
Weight - 3.8 kg )
منشار قطع اشجار نوع بنزين ذو نوعية جيدة(جهد
 هرتز50  فولت230 - التشغيل
 واط1300 - مدخالت الطاقة
 دقيقة/  م400 - )السرعة (بدون تحميل
) بوصة16(  مم405 - طول السلسلة وملعبها
) كجم3.8 - الوزن
Indian grass pieces
ثيل قطع ورقي هندي

1

Pcs

5

Pcs

14

M2

7

Pcs

3

Roll

47

Lawn mower ,gas lawn mower to cut grass
for large area , must be durable, strong ,
used in mowing grass.
 جزازة العشب تعمل بالغاز لقطع، جزازة العشب
 يجب أن تكون متينة وقوية، العشب لمساحة كبيرة
وتستخدم في جز العشب
water pipes for irrigation type GR
صوندا ري بالتنقيط نوع خمسة فتحات

48

Antivirus seed ,بذور الطماطم المضادة للفيروسات
for tomato

1

Pcs

49

Antivirus seed ,بذور الخيار المضادة للفيروسات
for cucumber

1

Pcs

50

bean seeds, american or equivalent with
good quality ,
بذور فول امريكى او ما يعادلها ذات نوعية جيدة

2

Kg

51

General jungle pesticides
مبيدات ادغال عام

2

Can

52

Thin-leaf jungle pesticides
مبيدات ادغال رفيعة االوراق

2

9

Can

53

Fungal insecticides
مبيدات حشرية وفطرية متنوعة

54

Berlite
It helps to
aerate the soil well
يساعد على تهوية التربة بشكل جيد.بيراليت

55

Grass seed American or equivalent with
good quality ,
بذور حشائش أمريكية أو ما يعادلها بجودة جيدة

56

Bush clipper, More and gasoline or
 المزيد والبنزين أو ما،  مقص االدغالequivalent
يعادله

57

garden scissors large size (Scissors trees
cutting) good qouity
مقص تقليم االشجار االس او نباتات متنوعة كبير الحجم
ذو نوعية جيدة

10

Can

10

Kg

1

Kg

1

Pcs

10

Pcs

58

Tree Planting Digging Machines,chinees or
equivelent
اوكر حفر اشجار نوع بنزين نوع صيني

1

Pcs

59

 بذور شجرة البيزياAlbizia tree ( seeds )

0.5

Kg

60

 بذور شجرة التيكوماTecoma Stans( seeds )

0.5

Kg

61

 بذور شجرة اكاسياcassia glauca seeds

0.5

Kg

62

 بذور اكاسيا حمراءAcacia Leprosa ( seesds )

0.5

Kg
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63

 بذور خف الجمالbauhinia variegata ( seeds )
بوهينيا

0.5

Kg

64

 بذور فرشةcalistemon viminalis ( seeds )
البطل قزمي

0.5

Kg

Total Price Amount (IQD)
المجموع ب دينار
Duration of Provision (Days)

عدد ايام العمل

: / املقاول/اسم الشركة
Company or Contractor Name
عنوان ر
:الشكة
Address
:  املقاول/ اسم صاحب الشركة
Executive Manager
:رقم املوبايل
Phone Number
: Email
:تاريخ
Date
:اخلتم و التوقيع
Signature and Stamp

:املرفق
 جدول التقييم التقين-1
 جدول اماكن توزيع االدوات-2

Annex:
- Technical Evaluation Criteria
- List of Distribution according to locations
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