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 رِيَكخراوى ئاوةدانكردنةوة ، فيَركردن ، و تةندروستى و كؤمةلَ " رِيض"

   Rehablitation, Education And Community Health “REACH” 

 

           Ref. No: REACH-SUP-ITB-2021-007 Issue Date : 25/04/2021 

 Invitation to Bid تەندەر بۆ بانگەواز

 بۆ گوندەکانی ئیدارەی ڕاپەڕین، قەزای دوکان و و چەمچەماڵ دروستکردنی باخچەی بچووک  (
 (Ref. No: REACH-SUP-ITB-2021-007  

(Construction of Kitchen Garden for Villages of Raparin administration, Dukan and Chamchamal Districts  

 Ref. No: REACH-SUP-ITB-2021-007) 

  

 sTechnical condition                                                                                                   نیکیەکان تەکمەرجە                 

پێویستە هەموو بڕگەکانی پڕۆژەکە بەگوێرەی   .1
 و پاشان  مەرجەگشتیەکانی بەڵێندەرایەنی  

ی
اق ڕ  

عێ 
 .ئەندازیاری سەرپەرشتیار جێبەج   بکرێت

 

ی .2 یکارییینرخ  یجێبەجێکردن  یەکەییهەموویتێچووەکان 

ەکان بۆ  دەگرێتەوەی)  
گواستنەوەی کەرەستەو ئامێ 

،بارکردن و  ویلەناویپڕۆژەکەشوێنی پێگەی پڕۆژەکە 

ڕی و  داگرتن  
ی  گەیاندن و   و کۆگاکردن و کارگێ 

کرێ 

وکردنەوە(
ا

 . بڵ

ی .3 یکاریدابی   پێویستەیکۆمپانیاییاخودیبەڵێندەریدەستی

تنیویجیاکردنەوەییکەرەستەیریگیبکاتیبۆیبارکردنیویدای

یهاوپێچکراوییسودمەندان.ی یلیستی ەکانیبەپت    
 وئامێ 

 
 

ەیئەویشوێنەیییبگەیەنرێت پێویستەیکەرەستەکان .4

 .دیارییدەکەنیسودمەندەکان

 

پێویستە بەڵێندەر یاخود کۆمپانیا تێچوی ژەمە   .5

 خۆراک و مانەوەی کارمەندەکانی لە ئەستۆ بگرێت. 

 

ن یاخود بەکارهاتوو بن گەر کەرەستەکان دەستی دوو ب .6

ڕاستەوخۆ لەالیەن لیژنەی وەرگرتنەوە  ئەوا

 .ڕەتئەکرێتەوە

ییەینموونیێویستەیکۆمپانیاییاخودیبەڵێندەریپ .7

ییەبیەكەكخراویڕێییسیفۆیئیۆیبیتیێنێبهیکانەستەریەک

یەبەم یینیپشكنیستی  . ەویەرگرتنەوییەینێ  یلیینیەلیییەلیت 

 

 

. 
 

1- All clauses of the project shall be 

complied with Iraqi general 

contracting conditions and with the 

instructions of the supervision 

Engineer. 

2- Unit price including all working costs 

with transportation of materials and 

machines to the project area and 

within the project are, loading, 

unloading, administration costs and 

advertisement fee. 

3- The company or Supplier shall 

provide labor force for loading, 

unloading, and packing materials and 

equipment as per beneficiary’s 

attachment. 
 

4- Materials shall be delivered with 

unloading at the location that being 

dedicated from beneficiaries. 

5- Contractor or Company shall bear the 

meal and staying costs for their 

employees. 
6- If the materials are second handed or used, 

they will be rejected directly by the 

admissions Committee. 

7- The company or Supplier shall bring 

samples of materials to the organization’s 

office for the purpose of checking by the 

admissions Committee. 
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 for submitting Bid General Conditions                                           بۆ پێشکەش کردنی تەندەر  مەرجە گشتیەکان             

      

بەرپرسە لەهەر کەم و کورتیەک و   البەنی جێبەجێکار  -1

 کەرەستەکاندا. ناتەواویەک لەکانی هێنانی  

ا  تەنه بۆ کەرەستەى پێشکەشکراو  پێویستە نرجی یەکە -2

 بێتدیناری  بە 
ی
اق ڕ  

 .عێ 

پێویستە هەموو پەڕەکانی تەندەرەکە مۆر و ئیمزا   -3

امۆش دەکرێت بکرێت، بەپێچەوانەوە تەندەرەکە فەر 

ی ئۆنالینەوە، وەلەکانی گەڕانەوەی تەندەرەکە بۆ 
لە ڕن 

  
ی
ئۆفییس ڕێکخراو پێویستە تەندەرەکان لە ناو زەرق

 .داخراودا بێت

کەیئاماژەیییییجیبکاتهاوپێی(CV)پێویستە کۆمپانیا  -4

یپێشوییوەیهەروەهایدۆکیۆمێنتەیی دابێتیبەیکارەکان 

یدامەزراندن یی،یهەروەهایهەموویئەوییاساییەکان 

هەڵسەنگاندنەیتەنکنیکیەکەدایدۆکیمێنتانەییکەیلەی

 .یهاتوون

٪(کۆی  5پێویستە لەسەر براوەی تەندەرەکە بڕی ) -5

گشنی بڕی گرێبەستەکە وەک بارمتە دابنێت لەکانی 

  واژوکردنی 
ی
 گرێبەستەکە، وە بەڵێندەرەکە ماق

داواکردنەوەی بارمتەکای دەبێت دوای تەواو بوونی  

 . ماوەی چاکردنەوە

ی دە -6 ی بێتنوسی   شی 
ی
  ڵەلەکانی بونی هە، بێت بە جاق

کوژانەوە،خەت بەسەرداهێنان لە نرجی یەکەدا، ئەوا 

 .دەبێتە هۆی وەالنانی تەندەرەکە

لە  گرێبەست    پارەى شێوازی خەرجکردنی بڕی -7

لە وەرگرتنی هەموو کارەکان و  دەبێت  ڕۆژدا(30ماوەی)

بە حەواڵەی  یچەوەنورساوە پێویستیەکان  لەالیەن ڕ 

اردە بانیک  ژ یان، گەر نەکرا ئەوا چەیک بانیک دوا هەڵێ 

 دەبێت. 

لەکانی دواکەوتن لە جێبەج   کردنی کارەکان لەکانی   -8

 الیەنی جێبەجێکار دیاریکراوی خۆیدا پێویستە لەسەر 

 بۆ هەر 150000پانیا بڕی " د کۆمیاخو 
ی
اق ڕ  

دیناری"عێ 

"کاتێک دواکەوتنەکە  ڕی    چ ڕۆژێیک دواکەوتن بدات بە 

یاخود   یەنی جێبەجێکار ال بەهۆی هەڵەی 

 کۆمپانیاکەوە بێت".  

بەروارى بەسەرچوونی لەسەر  کەرەستەکانپێویستە   -9

 بێت و بەسەر نەچووبێت و ستۆک نەبووبێت. 

ین نرخەوە لە  ەکب  تەنها  ڕێکخراو پابەند نابێت -10 ەمێی

ونەرى  بەڵکو الیەنی ه  ،یەکالکردنەوەی تەندەرەکە

یتەکنییکیویییکەرەستەکان ویهەڵسەنگاندن 

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- Contractors shall attach their (CV) that clarify 
the similar projects and other establishment 
legal documents, with all documents that 
mentioned in Technical Evaluations 

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 
cause dismissing the bid documents. 

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- The expire date should be on the tools and 
good. 
 

10- Our organization will not be committed just to 
the lowest price for awarding the Contract, 
REACH will commit to technical specification of 
materials, technical evaluation and physical 
verification for the company beside with the 
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یکۆمپانیایسەردا یمەیدان  ێت.  نکردن   بەهەند وەردەگێ 

  

ڕێ    چ پابەند نابێت بە خەرجکردنی هیچ شایستەیەیک  -11

یکارەکانیدارانی گەر هاتوو پێش   ەدەغەی قتەواوکردن 

 .یەنرێتهاتوچۆ ڕابگە

 

یجێبەجێکارینوسخەیەکیپێشکەشیی -12 پێویستەیلیەن 

یەگەڵببکاتیلەهەریەکیلەی یاساییییماریۆیتیکان  ییماریۆیت،ین 

ییەلی یەزاریەویینیەلیەیلیکاریێجەبێجین  یداراینی یەزاریەویی،ن  یینی

ی یباجیسایپاکیۆیستەئ،یاکانیمپانۆیکیییماریۆیویتیبازرگان 
 

ییڵ

یەئییارییزانوەییریمەفیەیگەڵبیەبی٢٠٢٠ یەکیییبانیکیکاونتی

 .یبانیکییمریەفیینورساوییەبییتێبیەاویییمپانۆیکیییناویەب

 

 ڕێکخراو بەرپرس نیە لە هیچ تێچویەیک بانیک -13

 

یە لە وەرگرتنی مۆڵەنی  ڕێکخراوەکەمان بەرپرس ن -14

  .هاتوچۆ لە نێوان بازگەکانی پارێزگای سلێمانیدا

 

 

ڕێکخراوەکەمان بەرپرس نییە لە هەر گۆڕانێک لە   -15

کی تر کە نرخی دراوی ئەمریکی دۆالر یان هەرجۆرێ

 . ڕوبدات لەماوەی جێبەچیکردنی پرۆژەکەدا

 

price. 
 

11- REACH will not disburse any financial dues if 
traffic lockdown announced before finishing 
works. 

 
 

12- 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. 

 
 

13-  Our Organization is not responsible for 

any Bank costs. 
 

14- Our Organization is not responsible for 

any Transportation permission 

‘Checkpoint permission letters’ whether 

inside or outside Sulaymaniyah 

checkpoints. 

15- Our Organization is not responsible of any 

changes in the currency rate US dollar or 

any other currency, during the 

implementation of the project. 
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 How To Submit Bid Document                                                                     تەندەر پێشکەش کردنی  شێوازى

 

تەندەرەکان لە زەرفێیک داخراو و مۆرکراودا پێشکەش دەکرێت بەم  
  خوارەوە: ناونیشانەی 
:ابراهیم پ شلل سللما   نی   208  نی

 
نزیللف رمانلل نکمش کمشلل    ، 42 کللان

 (07706815831).سما  نی 
 

 دۆکۆمێنتەکان بە ئیمزا و مۆرەوە    بەناردێ  یاخود  
ا

 :بۆ ئیمەیڵ

iraq.org-supply@reach 

Bid Documents shall be returned and being 

sealed for the below address: 
Sulaymaniyah: Ibrahim Pasha zone 208, near 

meteorological agency, Alley 42 “0770 681 5831” 

or submitting sealed documents to below Email 

address:  

iraq.org-supply@reach 

ی2021/ی05/ی02یشەممەییەکتەندەرەکانیڕۆژیییبۆیگەڕاندنەوەییدوایڕۆژی

  نیوەڕۆیپێشی11:00دەبێتیپێشییاخودیکاژێری

Last Day for submitting Bid Documents is on 

Thursday. 02-May-2021 before or at 11:00 AM 

ەیبۆی  
یبۆیهەریپرسیارێکییاخودیڕونکردنەوەیەکیتکایەیئیمەیڵیبنێ 

iraq.org-supply@reach 
 

ییاخود پەیوەندى بکەن بەو ژمارە   . 07706815831تەلەفۆن 

For any inquiries or explanation please send 

email to  

iraq.org-supply@reach 

 
or call to phone number 0770 681 5831  

 

 

 
 

 :  ەر: ڵێندبە / ی کۆمپانیا ناو 
Company or Contractor Name 

 : ناونیشانی ئۆفیس

Address 
 : ی خاوەن کۆمپانیا/ بەڵێندەر ناو 

Executive Manager 
 ۆبایل: مەی ژمار 

Phone Number 

: Email 
 

 ەروار: ب
Date 

 
 ۆر: واژوو و م

Signature and Stamp  

 

 

 
 :                                                                                                                                                                    :Annexچهاوپێ

 - Bill of Quantities  of the Tenderیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییکەرەستەکانییییییییییییییییبڕیخشتەیی -1

یشوێنەکان -2 یکەرەستەکانیبەپت    according to locations   - List of Distribution                                            خشتەییدابەشکردن 
یژێرەوی -     3 یبەش                                                                                      Design of the base of water tank – ەییتەنیکیئاوەکەدیزایت 

یتەکنییک -    4  Technical Evaluation Form –ی           ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی                                یییییییی فۆڕیمیهەڵسەنگاندن 

 

mailto:supply@reach-iraq.org
mailto:supply@reach-iraq.org
mailto:supply@reach-iraq.org
mailto:supply@reach-iraq.org
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