
Overall weighting 

رِيَذةى طشتى
Criteria

ثيَوةر
Category

لق
Element

بةش
Element Weighting

رِيَذةى بةش
Supplier Weighting

رِيَذةى ثيَشكةشكار
* Legal Registration Documents

*بەڵگەی تۆماری یاسایی
* Vender registration under Minstery of Finance, Minstery 

of Trade and register of the companies.

، وەزارەیی بازرگایی و تۆماری*   دارایی
 تۆماری الیەیی جێبەجێکار لەالیەن وەزارەیی

کۆمپانیاکان

10%

Tax clearness 2020 with  a formal documents.

 
ی

 بە بەڵگەی فەریم٢٠٢٠ئەستۆپایک باج ساڵ
5%

Recognized bank account information in the name of the 

company on a bank letter head.

زانیاری ئەکاونتی بانیک کە بەناوی کۆمپانیاوە بێت بە نورساوی فەری بانیک

5%

Experience & Experties

شارەزایی و لێهاتووى

Relevance of:

پەیوەندیدار:

-Specialized knowledge

پسپۆڕی تایبەت

- Experince of Similar work and minimum 2 years.

 ساڵ٢ئەزموویی کاری هاوشێوە بەالیەیی کەمەوە 

- Relevant experince with UN or INGOs.

ی یان ڕێکخراوە  
 ئەزموویی کاری هاوشێوە لەگەڵ ڕێکخراوی یو ئێ 

نێودەوڵەتیەکان

10%

Responsivness to the TOR (Is the scop of task well defined 

and does it correspond to the TOR)

بەرپرسیارێتی لە مەرجە تەکنیکیەکان

10%

Readiness to change broken or damgaed items ASAP.   

.ئامادەیی دەربڕین بۆ گۆڕیتی کەلوپەیل شکاو و زیان پێگەیشتوو بە زووترین کات 5%

Capacity of storing the tools (buffer zone) in 4 days after 

signing the contract.

 ڕۆژ دوای ئیمزاکردیی گرێبەستەکە٣توانای هەڵگرتتی کەلوپەلەکان لە ماوەی 

5%

Delivery ( transport ) the working  tools to determined 

locations   by REACH staffs  in Sulaimanyah, Halabja and 

Raparin Adminstration in 4 days.

 گەیاندیی کەرەستەی کارکردنەکان 

 ڕێکخراوی ڕیچەوە دیاری دەکرێت لە
ی
 بۆ ئەو شوێنانای کە لەالیەن ستاف

، هەڵەبجە و ئیدارەی ڕاپەڕین لەماوەی  . ڕۆژدا٤پارێزگاکایی سلێمایی

5%

Sample submission capacity.

.توانای پێشکەشکردیی نموونە
5%

60%Total Rate (Precentage) ڕێژەی گشتی

Technical

تةكنيكى

60%

Eligibility

یاسایی

Service Delivery  (NOC)

-Annex -1-١-پاشکۆى 

Tender Technical Evaluation Criteria / Matrix تەکنییک 
ی

 هەڵسەنگاندن
ی

پێوەرەکان

Supply & Delivery of Working  tool کەرەستەی کار 
ی

دابینکردن و گەیاندن

Invitation to Bid بانطيَشت بؤ تةندةر


