
 
 

 بانگەواز بۆ تەندەر 

،سەربەخۆ و بێالیەن و یەکسان ویستە   ناحکویم، قازانج نەویستی
ی

اق ڕ ر
کردن و تەندروستی کۆمەڵ)ڕی    چ(ڕێکخراوێیک عێ  ر

  ئاوەدانکردنەوە، فێ 

  
ی

و    1995کەلە ساڵ ئاوارە  و  دانیشتوان  لە  یارمەتیدانی چینە کەمدەرامەتەکان  ئامانجی  بە  و  دامەزراوە  یارمەتیدان  لەڕێگەی  پەنابەران 
م دانەوەی بارودۆخە لەناکاوەکان بەهاوکاری دەز 

ی
کردنی ژیانیان وە گەشەدان بە تواناکانیان بۆ وەڵ ی کردنی هەوڵەکانیان بۆ باشیر گا  پشتگیر

 بەخشەرەکان. 
ی بەو ئامانجانە ڕی    چ   بۆ پڕۆژەی   (REACH-SUP-RFP-2021-004)بە ژمارە   هەڵدەستێت بە دابەشکردنی تەندەر بۆ گەیشتر

 جۆگەی ئاودێری لە گوندی سوسێی سەروو لە ناحیەی پیرەمەگروون سەر بە پرێزگای سلێمانی دروستکردنی )  
 بەرواری  تا  یاخود کۆمانپایەک ئارەزوی بەشداری کردنی هەیە دەتوانێت دەرخستەی خۆی پێش کەش بکات   دابینکەرێک  هەر 

ی ئۆنالینەوە 06-05-2021
 . لەڕن 

ە   ر
 بۆ ئەم ئیمەیڵەی خوارەوە:  بۆ پێش کەش کردنی دەرخستەکان تکایە دۆکۆمێنتر تەندەرەکە بە مۆرکراوی بنی 

iraq.org-supply@reach 

 ئۆفییس ڕێکخراوەکەمان بەم ناونیشانەی خوارەوە:   گەڕاندنەوەی تەندەرەکە لە زەرفێیک داخرا و مۆرکراودابۆ یاخود بە   

:ابراهیم پاشا گەڕەیک 
ی

 208سلێمان
ی

ن
ا

، ژمارەی مۆبایل: تەنیشت فەرمانگەی کەشنایس  42، کۆڵ
ی

 07706815831سلێمان

 لە یەک شەممە تا پێنج شەممە  عەرس  00: 4دوای نیوەڕۆ بۆ   00: 2، وە لە کاژێر 00: 12بەیانی بۆ  30: 8لە کاژێر  

   نیوەڕۆ  پێش ی 00  11دەبێت پێش یاخود کاژێر   2021-05- 06  شەممە  پێنج دوا ڕۆژ بۆ گەڕاندنەوەی تەندەرەکان ڕۆژی

/تکایە لەناونیشانی ئیمەیڵەکەدا ناونیشانی تەندەرەکە بنوسە ، گەرنا ڕەنگە فەرامۆش  (REACH-SUP-RFP-2021-004)تێبینی

 بکرێت. 

 

Invitation to Bid 

-is a non iraq.org/)-https://reach( Rehabilitation, Education and Community Health (REACH)

and independent Iraqi organization, which was  neutral profit, impartial,-governmental, non

e and vulnerabl returnees founded in 1995. REACH provides humanitarian aid to IDPs, refugees,

host communities, by assisting and supporting their efforts to make a difference in their lives 

.and developing their capacity to respond to emergencies with the support of partner agencies 

To achieve its goals REACH invites potential suppliers and Companies under bid ref (REACH-SUP-RFP-

2021-004) to bid for (Construction of Irrigation Channel in Swsey Sarw Village Piramagroon sub-district at 

Sulaymaniyah Governorate). 

by Online  2021, May, th06Interested Suppliers and Companies can collect the Bid documents until  

For submitting Bid Documents, please send the sealed bid documents to below Email: 

 iraq.org-supply@reach 

 Or returning bid documents in sealed and enclosed envelope to 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 

.am:00 11before or at  , 2021May th06 -Thursday Deadline for submitting Bid documents is 

Note/Please write tender ref no: (REACH-SUP-RFP-2021-004), in the subject line of the Email. 

mailto:supply@reach-iraq.org
https://reach-iraq.org/) 
mailto:supply@reach-iraq.org


 
 

 


