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

Ref. No: REACH-SUP-RFP-2020-016
Invitation to Bid بانگەواز بۆ تەندەر

Date:17/12/2020

 قەزای- ناحیەی پیرەمەگروون- گوندی سوسێ" ی سەیدان-) دروستکردنی بەربەستی ئاو و جۆگەی ئاودێری لە گوندی گولیجە و "جۆگەی ئاودێری
(Ref. No: REACH-SUP-RFP-2020-016.  پارێزگای سلێمانی-دووکان
(Construction of Weir and Irrigation Channel Gulija village and “Irrigation Channel - Susey Saidan village”- Piramagroon
sub-district- Dukan District-Sulaymaniyah Governorate Ref. No: REACH-SUP-RFP-2020-016)
Technical conditions
1- All the work items should be according to
Iraqi General Technical Specifications
(IGTS- Arabic edition 1975), Iraqi
Standard Specifications for Roads and
Bridges, specifications mentioned in
Article part 1 and instructions of the site
engineer.

مەرجە تەکنیکیەکان
 هەموو بڕگەکان پرۆژەکە پێویستە بەگوێرەی مەرجە.1
گشتییەکان بەڵێندەرایەن لە عێاق و پاشان ڕێنمان
ئەندازیاری سەرپەرشتیار جێبەج بکرێت

 هەموو ئەو کەرەستانەی کەلەپڕۆژەکە بەکاردێن.2
پێویستە لەباشتین جۆربن و لەلیەن ئەندازیاری
.سەرپەرشتیارەوە پەسەند بکرێن

2- All materials should be of best quality
and approved by supervisor engineer.

3- Construction materials should be tested
according to construction works
specifications or required by supervisor
engineer, and their costs will be covered
by the contractor.

 هەموو ئەو کەرەستانەی کەلەپڕۆژەکە بەکاردێن.3
پێویستە تێست تاقیگەییان بۆ بکرێت (ئەگەر پێویست
بێت یان داوابکرێت لەلیەن ئەندازیاری
 وە تێچووی پشکنینەکان دەکەوێتە،)سەرپەرشتیارەوە
.ئەستۆی بەڵێندەر

4- The price includes providing and
transporting all materials to the projects
site as per the BOQ.

 نرخ بڕگەکان دابینکردن و گواستنەوەی کەرەستەکان.4
.بۆ سەر پێگەی پڕۆژەکە دەگرێتەوە

5- The price includes providing laborer
force and any necessary materials for
fixing all damages have occurred as a
result of this work without any
compensation.

 نرخ بڕگەکان دابینکردن دەست کار و هەر.5
کەرەستەیەیک پێویست بۆ چاککردن هەر کەم و کوڕی
و زەرەرو زیانێک لە بڕگەکان پڕۆژەکە لە ئەستۆی
.بەڵێندەر دەبێت

6- The contractor should visit the project's
location before filling out the tender and
bidding process, otherwise it will be
considered that he has visited the site.

 لەسەر بەڵێندەر پێویستە سەردان پێگەی پڕۆژەکە.6
 بەپێچەوانەوە،بکات پێش پڕکردنەوەی تەندەرەکە
بەسەردانکراو لەسەری هەژمار دەکرێت و هیچ مافێیک
..ڕەخنەگرتت نابێت لەسەر ئەو بابەتە

7- The contractor should cover all
facilitations including observation team's
transportation by Directorate of Irrigation
in Sulaymaniyah.
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 لەسەر بەڵێندەر پێویستە نرخ گواستنەوەی.7
هاتووچۆی تییم چاودێری کردن بەڕێوەبەرایەن
.ئاودێری سلێمان بگرێتە ئەستۆ

8- For Getting more information about
Technical Evaluation for the vendors
please look at the Annex (A- Technical
Evaluation).

 بۆ دەسکەوتن زانیاری لەسەر هەڵسەنگاندی تەکنییک.8
 هەڵسەنگاندی-A-( بەڵێندەر تکایە سەیری هاوپێ یچ
.تەکنییک) بکە

9- Please look at annex (B- Construction of
Weir and Irrigation Channel “Gulija
village- Piramagroon sub-district- Dukan
District-Sulaymaniyah Governorate” and
C-Construction of Irrigation Channel”
Susey Saidan village- Piramagroon subdistrict- Dukan district- Slemani
governorate”), for Information about the
BOQs.

 دروستکردن بەربەسن ئاو-B( پێچ
 تکایە سەیری هاو ی.9
 ناحیەی-و جۆگەی ئاودێری "گوندی گولیجە
 پارێزگای سلێمان" وە- قەزای دووکان-پێەمەگروون
 دروستکردن جۆگەی ئاودێری "گوندی-C هاوپێچ
ی
 قەزای- ناحیەی پێەمەگروون-سوس ی سەیدان
 پارێزگای سلێمان") بۆ دەسکەوتن زانیاری-دوکان
لەسەر خشتەی ژمارەو تایبەتمەندی بڕگەکان
.پڕۆژەکە

10- Please look at annex (D- Drawings detail
of Gulija weir and Irrigation channel and
E- to Susey construction of Irrigation
Channel)

 وردەکاری وێنەی بۆ-D(  تکایە سەیری پاشکۆی.10
دروستکردن بەربەسن ئاو و جۆگەی ئاودێری
 دروستکردن-E  و پاشکۆی، -"گوندی گولیجە
)جۆگەی ئاودێری "گوندی سوس ی سەیدان

مەرجە گشتیەکان بۆ پێشکەش کردنی تەندەر

General Conditions for submitting Bid
1- The supplier will be responsible of any problem
with the tools during the implementation of the
project.
2- Unit price each 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
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لبەن جێبەجێکار بەرپرسە لەهەر کەم و کورتیەک و
.ناتەواویەک لەکان ئەنجامدان پڕۆژەکاندا
پێویستە نرخ یەکە پێشکەشکراو تەنها بە دیناری
.ع ڕتاق بێت
پێویستە هەموو پەڕەکان تەندەرەکە مۆر و ئیمزا
 بەپێچەوانەوە تەندەرەکە فەرامۆش دەکرێت،بکرێت
 وەلەکان گەڕانەوەی تەندەرەکە بۆ،ڕن ئۆنالینەوە
لە ی
ئۆفییس ڕێکخراو پێویستە تەندەرەکان لە ناو زەرق
.داخراودا بێت
( هاوپێج بکات کە ئاماژەیCV) پێویستە کۆمپانیا
دابێت بە کارەکان پێشوی وە هەروەها دۆکیۆمێنتە
.یاساییەکان دامەزراندن

-1
-2
-3

-4

)کۆی٪5(  پێویستە لەسەر براوەی تەندەرەکە بڕی-5
گشت بڕی گرێبەستەکە وەک بارمتە دابنێت لەکان
 وە بەڵێندەرەکە ماق،واژوکردن گرێبەستەکە
داواکردنەوەی بارمتەکای دەبێت دوای تەواو بوون
.ماوەی چاکردنەوە
 لەکان بون هەڵە، نوسی دەبێت بە جاق شی بێت-6
 ئەوا،خەت بەسەرداهێنان لە نرخ یەکەدا،کوژانەوە

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.

9- Our organization will not be committed just to
the lowest price for awarding the Contract,
REACH will commit to technical specification
and technical evaluation of the applied vendors
beside the price.

10- REACH will not disburse any financial dues if
traffic lockdown announced before finishing the
project.

11- 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, with the
requirements that mention in the technical
evaluation form
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 وە کۆمپانیا ماق،دەبێتە هۆی وەلنان تەندەرەکە
داواکردن نوسخەی تازەی هەیە بۆ ڕاستکردنەوەی
هەڵەکەی پێش کاژێرێک لە کردنەوەی تەندەر
 شێوازی خەرجکردن بڕی پارەى گرێبەست لە-7
ڕۆژدا) دەبێت لە وەرگرتت هەموو کارەکان و30(ماوەی
نورساوە پێویستیەکان لەلیەن ڕیچەوە بە حەواڵەی
ژ
هەڵتاردە
 گەر نەکرا ئەوا چەیک بانیک دوا،بانیک یان
.دەبێت
 لەکان دواکەوتن لە جێبەخ کردن کارەکان لەکان-8
دیاریکراوی خۆیدا پێویستە لەسەر لیەن جێبەجێکار
ی"عتاق بۆ هەر
دینار150000 " یاخود کۆمپانیا بڕی
ڕ
ڕۆژێیک دواکەوتن بدات بە ڕی چ "کاتێک دواکەوتنەکە
بەهۆی هەڵەی لیەن جێبەجێکار یاخود
."کۆمپانیاکەوە بێت
 ڕێکخراو پابەند نابێت تەنها بەکەمتین نرخەوە لە-9
 بەڵکو لیەن هونەرى،یەکالکردنەوەی تەندەرەکە
کەرەستەکان و هەڵسەنگاندن تەکنییک بەڵێندەر
.بەهەند وەردەگتێت

 ڕێ چ پابەند نابێت بە خەرجکردن هیچ شایستەیەیک-10
دارا ین گەر هاتوو پێش کۆتای هاتت پڕۆژەکە قەدەغەی
.هاتوچۆ ڕابگەیەنرێت

 پێویستە الیەن جێبەجێکار نوسخەیەک پێشکەش-11
 تۆماری،بکات لەهەریەک لە بەڵگەکان تۆماری یاسان
 وەزارەن،الیەن جێبەجێکار لەالیەن وەزارەن داران
 ئەستۆپایک باج ساڵ،بازرگان و تۆماری کۆمپانیاکان
 بە بەڵگەی فەریم وە زانیاری ئەکاونن بانیک کە٢٠٢٠
.بەناوی کۆمپانیاوە بێت بە نورساوی فەریم بانیک

شێوازى پێشکەش کردنی تەندەر

How To Submit Bid Document

تەندەرەکان لە زەرفێیک داخراو و مۆرکراودا پێشکەش دەکرێت بەم
:ناونیشانەی خوارەوە
ا
ا
 نزیللف رمانللینکمش کم ل ی، 42 : کللان208 براهرم پ شی للی:لمانی
سل
ا:سمانی
07706815831 ذمارةي موبايل
:یاخود بەناردن دۆکۆمێنتەکان بە ئیمزا و مۆرەوە بۆ ئیمەیڵ
supply@reach-iraq.org

Bid Documents shall be returned and being
sealed for the below address:
Ibrahim Pasha zone 208, near meteorological
agency, Alley 42 near Governorate.
”07706815831 “
or submitting sealed documents to below Email
address:
supply@reach-iraq.org
Last Day for submitting Bid Documents is on
Thursday. 24-Dec-2020 before or at 11:00am

2020/12/24 دوا ڕۆژ بۆ گەڕاندنەوەی تەندەرەکان ڕۆژی پێنج شەممە
 پێش نیوەڕۆ11:00 دەبێت پێش یاخود کاژێر
بۆ هەر پرسیارێک یاخود ڕونکردنەوەیەک تکایە ئیمەیڵ بنێە بۆ

For any inquiries or explanation please send
email to
supply@reach-iraq.org

supply@reach-iraq.org
.07706815831 یاخود پەیوەندى بکەن بەو ژمارە تەلەفۆن

or call to phone number 07506815831

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