
 

 ەندەر بانگەواز بۆ ت

کردن و تەندروستی ک ,  ئاوەدانکردنەوە )  ڕێکخراوەکەمان ڕێکخراوی ر
 بە ژمارە  هەڵدەستێت بە دابەشکردنی تەندەر   (REACH  ۆمەڵ فێ 

(REACH-SUP-RFP-2020-016)    ی گوند  -یر ێ ئاود  ەیگۆج "و    ەجیگول  یگوندە  ل  یرێئاود   ەی گۆئاو و ج   یستە ربەب  ی دروستکردن)  پڕۆژەیبۆ  

بەشداری کردنی  پا یاخود کۆمان  بەڵێندەرێک  ( هەریمان ێسل  یزگاێپار  -دووکان  یزاەق  -گروونەمە ر یپ  یەیناح  -دان ەیس  ی  "ێ سوس ئارەزوی  یەک 
ی ئۆنالینەوە 2020/ 21/ 24 ی بەروار  تا   دەرخستەی خۆی پێش کەش بکاتانێت  هەیە دەتو 

 .لەڕن 
ە رکراوی بەکە بە مۆ  تەندەر ێنتی دۆکۆم ردنی دەرخستەکان تکایە  بۆ پێش کەش ک  ر

 ەوە: خوار  بۆ ئەم ئیمەیڵەی نێ 

q.orgira-y@reachsuppl 

 : خراوەکەمان بەم ناونیشانەی خوارەوە یاخود بە سەردانیکردنی ئۆفییس ڕێک 

 :
ی

 208ابراهیم پاشا گەڕەیک  سلێمان
ی

ن
ا

 ت 42، کۆڵ
ی

 07706815831مۆبایل:  ، ژمارەی ەنیشت فەرمانگەی کەشنایس سلێمان

 ب 8:30ر لە کاژێ 
ی

 ەک شەممە تا پێنج شەممە ی لە عەرس  4:30ڕۆ بۆ  ای نیوەدو  2:00، وە لە کاژێر 12:00بۆ  ەیان

   پێش نیوەڕۆ  11:00پێش یاخود کاژێر دەبێت  2020/ 21/ 42 شەممە  چوار   ن ڕۆژیڕاندنەوەی تەندەرەکادوا ڕۆژ بۆ گە

 : انتێبینیەکو ج مەر 

  بۆ سا   ەنی هەبێتام ەر باجی د  اخود کۆمپانیا ئەستۆپاک دەر یر بەڵێنتە لەسە پێویس -
ی

 . 2020ڵ

 .(RT Bank)هەرێیم بازرگانی    بکاتەوە لە بانیک حساب بانیکود کۆمپانیا ئامادە بێت  پێویستە لەسەر بەڵێندەر یاخ- 

 ەوە. تتبکرێدەکرێت ڕە ، گەرنا (REACH-SUP-RFP-2020-016)ونیشانی ژمارەی تەندەرەکە بنوسە بە ژمارەیڵەکەدا نا ئیمە یشانی ونلەنا تکایە  -

 

Invitation to Bid  

Our Organization, REACH (Rehabilitation, Education and Community Health) NGO, Organization Invites potential 

Contractors and Companies under bid ref (REACH-SUP-RFP-2020-016) to bid for (Construction of Weir and 

Irrigation Channel Gulija village and “Irrigation Channel - Susey Saidan villag”- Piramagroon sub-district- Dukan 

District-Sulaymaniyah Governorate). 

 Online by 2020, erDecemb, th42 until sBid document collect the can Companiesnd a tractorsonC Interested 

For submitting Bid Documents Please send the Sealed bid documents to below Email: 

 iraq.org-supply@reach 

 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,December th42Bid documents is:  submittinge for eadlinD 

Terms and Notes: 

-The bidder shall provide Tax clearance for year,2020 with bid documents. 

-The winner shall be ready to open an account in RT Bank. 

- Please write in the subject line of the Email the Bid ref: REACH-SUP-RFP-2020-016, unless may not be 

proceeded, otherwise the Contractor shall do visiting alone. 

mailto:supply@reach-iraq.org
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