
Overall 

weighting 

رِيَذةى طشتى

Criteria

ثيَوةر Category

لق
Element

بةش

Element 

Weighting

رِيَذةى بةش

Supplier Weighting

رِيَذةى ثيَشكةشكار

Eligibility

ياسايى

* Legal Registration Documents

بەڵگەی تۆماری یاسایی

* Proof of registration under Finance Ministory or 

centeral bank of Iraq to operat as money exchange.

 کە ڕێگا بە
ی
اق ر

 دارایی یان بانیک ناوەندی عێ 
ی
 وەزارەی

ی
 بەڵگەی تۆمارکردی

گواستنەوەی پارە بدات لە رێگای

                       هەژمارێیک فەریم بانیک لە ژێر ناوی کۆمپانیادا

* ID of Chamber of  commerece and Industry 

membership                                                                      
ی
ناسنامەی ئەندامبوون لە ژووری بازرگای

5%

Company's facilities, equipment ,resources

offices, agents, affiliaties, network and services

 کۆمپانیا لە کەل و پەل ،سەرچاوە، ئۆفیس، بریکار، شەبەکات و
ی
پێویستیەکای  

.خزمەتگوزاری

Resources, provision of sufficient and 

and suitable key personnel.

 تەواو وە کەیس بەرپریس گونجاو
ی
 سەرچاوە و دابینکردی

Shippment: Delievering of the goods with keeping the 

same requested quality without any damage to the 

required destinations.                   

 کەلوپەلەکان بەو کواڵیتیەی داواکراوە بەی   هیچ شکان و  
ی
 گەیاندی

.کەم وکوڕییەک بۆ شوێنی داواکراو

25%

Responsivness to the TOR (Is the scop of task 

well defined and does it correspond to the TOR    
ی
 داواکراو لە بەڵگەی تایبەتمەندی خاڵەکای

ی
 پابەندبوون بە مەرجەکای

داواکراو لەگرێبەست

10%

Readiness to change broken or damgaed items ASAP.   

 ئامادەیی دەربڕین بۆ گۆڕینی کەلوپەیل شکاو و زیان پێگەیشتوو بە

.زووترین کات
10%

Experience & Experties

شارەزای و لێهاتويى

Relevance of:

پەیوەندیدار:

-Specialized knowledge

پسپۆڕی تایبەت

Experince of Similar work and minimum 3 years.

 کەمەوە 
ی
 کاری هاوشێوە بەالیەی

ی
 ساڵ٣ئەزمووی

5%

60%

Annex پاشکۆ

 راستەوخۆی تەندەر 
ی
Direct Invitation of Tenderپێشکەشکردی

Total Rate (Precentage) رِيَذةى طشتى

Technical

تةكنيىك

Service Delivery  (NOC)

خزمەتگوزاری گەیاندن

Technical

تةكنيىك

5%

Tender Evaluation Criteria / Matrix

For the Establishment of a frame for Provding Working Tools in the field of Agriculture

 کەلوپەیل کارکردن لە بواری کشتوکاڵیدا و  گواستنەوەی بۆ شوێنی دیاریکراو
ی
بۆ دابینکردی

60%


