
- ٣-هاوپێچ 

Criteria 

(پێوانەکان)

Overall 

Weighting 

(کۆنمرە)

Category

(جۆری پێوانە)

Category Weighting 

(نمرەی جۆری پێوانە)

Element

(بەش)

Element Weighting

(نمرەی بەش)

Quality of necessary materials (especially water stopper and steel gates , their

photo should be attached) according to the BOQ. 
جۆری ئەو موادانەی کەلە خشتەکاندا داواکراوە بەتایبەت ئاوبڕ و دەرگای ئاسن،  پێویستە  وێنەی

.نمونەکە هاوپێچ بکرێت
Site visits: The contrcator should visit all project sites, also submitted photo of all

project sites.
پێویستە لەسەر بەڵێندەر سەردانی هەموو پێگەی جێبەجێکردنی پڕۆژەکە بکات ، وە وێنەی

.سەردانکردنەکەی پێشکەش بکات
General qualifications of service provider, the company’s CV with company

profile

 و پڕۆفایل
ی
تایبەتمەندییە گشتییەکانی کۆمپانیا  هاوپێچ بکرێت کە بریتییە لە یس ڤ

Experience of the Company( Especially implemend corresponding projects such

as construction , cleaning and rennovation for irrigation channel,weir, water

system and sewarge, building construction or etc.previous experience with

goverment, UN agencies or INGOs/NGOs (especially with REACH) , photos should

be contained all above and attached.

بەتایبەت کاری هاوشێوە وەکو دروست کردن ،پاککردنەوەو نۆژەنکردنەوەی جۆگەی) ئەزموونی کۆمپانیا 

ی و ڕێکخراوە (.ئاودێری ،بەربەستی  ئاو ، ئاو و   ئاوەڕۆ و بیناسازی  هتد  
لەگەڵ    حکومەت  و یوئێ 

.کە پێویستە  وێنەی کارەکان هاوپێچ بکرێت  (بەتایبەت ڕێکخراوی ڕی    چ)ناحکومییەکانی تر 

The list of staff should be attached with their years of experience in such work. 

 ئەزموونیان بۆ کاری هاوشێوە هاوپێچ بکرێت
ی

. لیستی ستاف و  لەگەڵ ساڵ
Copy of tax clearance for 2020 should be attached.

 
ی

.  هاوپێچ بکرێت2020وێنەیەک لە  باجی دەرامەت بۆ ساڵ
Stamping and signing all documents including BOQ and drawing details.

مۆر و ئمزاکردنی هەموو دۆکیۆمێنتەکان لەگەڵ خشتەی نرخ و نەخشەکان

Availabiliy of RT bank accont in the name of the company, should be attached.

ژمارەی هەژماری بانیک ئار نی بە ناوی کۆمپانیاوە  هاوپێج بکرێت  

Total 60% 60% 60%

Annex-3-

 تەکنیکیدا بریتییە لە 
ی

ین خایل دەرچوون لە هەڵسەنگاندن ٪٦٠٪ لە کۆی گشتر ٤٠کەمتر

7%

10%

15%
5%

5%

5%

Minimum passing scores in the technical evaluation is 40% out of the total of 60%

Time

کات

10% 10%
Service Delivery 

(NOC)

ماوەی جێبەجێکردن

10%

Duration of the project implementation in calendar days, Work progress 

schedule should be attached. .

ی، لەگەڵ  خشتەی کارکردن   
   (جدول تقدم عمل) ماوەی جێبەجێکردنی پڕۆژەکە بە ڕۆژی ڕۆژژمێ 

.هاوپێچ بکرێت

20%

Construction of Irrigation Channel in Qaykand Village Piramagroon sub-district at Sulaymaniyah Governorate 
Tender Evaluation Criteria تەندەر 

ی
 هەڵسەنگاندن

ی
پێوانەکان

15%
Technical

تەکنییک

50%Quality  جۆرێتی

Experience & 

Expertise

ئەزموون و لێهاتوونی

5%

5%

8%

Documentations

دۆکۆمێنتەکان


