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

Ref. No: REACH-SUP-RFP-2021-003
Invitation to Bid بانگەواز بۆ تەندەر

Issue Date : 02/05/2021

) دروستکردنی جۆگەی ئاودێری لە گوندی قایکەند لە ناحیەی پیرەمەگروون سەر بە پرێزگای سلێمانی
(Ref. No: REACH-SUP-RFP-2021-003
(Construction of Irrigation Channel in Qaykand Village in Piramagroon sub-district at Sulaymaniyah Governorate
Ref. No: REACH-SUP-RFP-2021-003)
Technical conditions
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
equipments.

مەرجە تەکنیکیەکان
ی
 پێویستە هەموو بڕگەکان پڕۆژەکە بەگوێرەی.1
ی
ی
ی
عێاق و پاشان
مەرجەگشتیەکان بەڵێندەرایەن ڕ
.ئەندازیاری سەرپەرشتیار جێبەج بکرێت
 نرخیییەکەییهەموویتێچووەکانیجێبەجێکردنیکاری.2
دەگرێتەوەی(گواستنەوەی کەرەستەو ئامێەکان بۆ
ی
بارکردن و،شوێن پێگەی پڕۆژەکە ویلەناویپڕۆژەکە
کرێ
گێیو گەیاندن و ی
داگرتن و کۆگاکردن و کار ڕ
ا
.)بڵوکردنەوە
ی
ندەریدەستیکاریدابیی
 پێویستەیکۆمپانیاییاخودیبەڵێ.3
بکاتیبۆیبارکردنیویدیاگ یرتنیویجیاکردنەوەییکەرەستەی
.وئامێەکان

4- Contractor or Company shall bear the
meal and staying costs for their
employees.

 پێویستە بەڵێندەر یاخود کۆمپانیا تێچوی ژەمە.4
ی
.کارمەندەکان لە ئەستۆ بگرێت
خۆراک و مانەوەی

5- If the materials are second handed or used,
they will be rejected directly by the
admissions Committee.

 گەر کەرەستەکان دەستی دوو بن یاخود بەکارهاتوو بن.5
ئەوا ڕاستەوخۆ لەالیەن لیژنەی وەرگرتنەوە
.ڕەتئەکرێتەوە

6- All material must be from best type
approved by site engineer.

هەموو ئەو موادانەی کەلەپڕۆژەکە بەکاردێن پێویستە
.6
لەباشترین جۆربن و لەالیەن ئەندازیاری سەرپەرشتیارەوە
.پەسەند بکرێن
 نرخی بڕگەکان دابینکردنی دەستی کار و هەرموادێکی.7
پێویست بۆ چاککردنی هەر کەم و کوڕی و زەرەرو زیانێک
.لە بڕگەکانی پڕۆژەکە دەگرێتەوە

7- The price includes providing laborer force
and any necessary materials for fixing all
damages occurring during this work
without any compensation.

 لەسەر بەڵێندەر پێویستە سەردانی پێگەی پڕۆژەکە بکات.8
 بەپێچەوانەوە بەسەردانکراو،پێش پڕکردنەوەی تەندەرەکە
لەسەری هەژمار دەکرێت و هیچ مافێکی ڕەخنەگرتنی نابێت
.لەسەر ئەو بابەتە
 هەموو ئەو کەرەستانەی کەلەپڕۆژەکە بەکاردێن.9

8- The contractor must be visiting the
project's site before filling out the tender
and bidding process, otherwise will be
consider that he visited the site.
9- Construction materials should be tested
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پێویستە تێ ی
سن تاقیگەییان بۆ بکرێت (ئەگەر پێویست
بێت یان داوابکرێت لەلیەن ئەندازیاری
سەرپەرشتیارەوە) ،وە تێچووی پشکنینەکان دەکەوێتە
ئەستۆی بەڵێندەر
10- For Getting more information about
 .10بۆیدەسکەوتتیزانیارییلەسەریهەڵسەنگاندییتەکنییکی
Technical Evaluation for the vendors
بەڵێندەریتکایەیسەیرییهاوپ یێ یچی(-3-ییهەڵسەنگاندیی
please look at the Annex (3- Technical
تەکنییک)یبکە.ی
Evaluation).
ی
 .11پێیویستەیپێشکەشکاریلەکانیهەڵگرتتیزانیاریەکانی
11- The applicant should contact to REACH
وپێشکەشکردندایپەیوەندییبکیاتیبەیڕێکخراوەوەیبەوی
through the available number in the bid
ی
نیوی
مەبەستیتۆمارکرد ی
ژمارەیتەلەفونەییکەیدانراوەیبەی
during submitting his offer, in order to
ئاگاداریکردنەوەییبەڵێندەریلەیهەریگۆڕانکاریەکیکەی
register him and inform him in the case of
changes in the bid.
لەوانەیەیلەیتەندەرەکەدایڕووبدات.ی
according to construction works
specifications or required by supervisor
engineer, and their costs will be covered
by the contractor.
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مەرجە گشتیەکان بۆ پێشکەش کردنی تەندەر

General Conditions for submitting Bid
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.
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
price.
11- REACH will not disburse any financial dues if
traffic lockdown announced before finishing
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ی
لبەن جێبەجێکار بەرپرسە لەهەر کەم و کورتیەک و
ی
ی
.هێنان کەرەستەکاندا
لەکان
ناتەواویەک
ی
پێویستە نرج یەکە بۆ کەرەستەى پێشکەشکراو تەنها
ی
.عێاق بێت
بە دیناری ڕ
ی
پێویستە هەموو پەڕەکان تەندەرەکە مۆر و ئیمزا
 بەپێچەوانەوە تەندەرەکە فەرامۆش دەکرێت،بکرێت
ی
وەلەکان گەڕانەوەی تەندەرەکە بۆ
،ڕن ئۆنالینەوە
لە ی
ی
ئۆفییس ڕێکخراو پێویستە تەندەرەکان لە ناو زەرق
.داخراودا بێت
( هاوپێج بکات کە ئاماژەیCV) پێویستە کۆمپانیا
ی
کارەکان پێشوی وە هەروەها دۆکیۆمێنتە
دابێت بە
ی
 هەروەها هەموو ئەو،یاساییەکان دامەزراندن
دۆکیمێنتانەی کە لە هەڵسەنگاندنە تەنکنیکیەکەدا
.هاتوون
)کۆی٪5( پێویستە لەسەر براوەی تەندەرەکە بڕی
ی
ی
لەکان
گشن بڕی گرێبەستەکە وەک بارمتە دابنێت
ی
ی
 وە بەڵێندەرەکە ماق،واژوکردن گرێبەستەکە
ی
بوون
داواکردنەوەی بارمتەکای دەبێت دوای تەواو
.ماوەی چاکردنەوە

-1
-2
-3

-4

-5

ی
لەکان ی
ی
جاق ی
ی
بون هەڵە
،شی بێت
نوسی دەبێت بە
-6
ی
 ئەوا،خەت بەسەرداهێنان لە نرج یەکەدا،کوژانەوە
ی
.وەلنان تەندەرەکە
دەبێتە هۆی
ی
 شێوازی خەرجکردن بڕی پارەى گرێبەست لە-7
ڕۆژدا) دەبێت لە وەر ی30(ماوەی
گرتن هەموو کارەکان و
نورساوە پێویستیەکان لەلیەن ڕیچەوە بە حەواڵەی
.بانیک دەبێت
کردن کارەکان لەکانی
ی
ی
لەکان دواکەوتن لە جێبەج
-8
ی
دیاریکراوی خۆیدا پێویستە لەسەر لیەن جێبەجێکار
ی
دیناری"عێاق بۆ هەر
150000 " یاخود کۆمپانیا بڕی
ڕ
ڕۆژێیک دواکەوتن بدات بە ڕی چ "کاتێک دواکەوتنەکە
بەهۆی هەڵەی ل ی
."یەن جێبەجێکارەوە بێت
ی
بەسەرچوون لەسەر
 پێویستە کەرەستەکان بەروارى-9
.بێت و بەسەر نەچووبێت و ستۆک نەبووبێت
 ڕێکخراو پابەند نابێت تەنها بەک ی-10
ەمێین نرخەوە لە
ی
لیەن هونەرى
 بەڵکو،یەکالکردنەوەی تەندەرەکە
ی
هەڵسەنگاندن تەکنییک و
کەرەستەکان و
ی
ی
.نکردن مەیدان کۆمپانیا بەهەند وەردەگێێت
سەردا

ی
خەرجکردن هیچ شایستەیەیک
 ڕێ چ پابەند نابێت بە-11
ی
دار یان گەر هاتوو پێش تەواوکردن کارەکان قەدەغەی

works.

.هاتوچۆ ڕابگەیەنرێت

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 RT
bank account information in the name of the
company on a bank letter head.

ی
لیەن جێبەجێکار نوسخەیەک پێشکەش
 پێویستە-12
ی
 تۆماری،بکات لەهەریەک لە بەڵگەکان تۆماری یاسا ین
 وەزارە ین،لیە ین جێبەجێکار لەلیەن وەزارە ین دارا ین
بازر ی
 ئەستۆپایک باج ساڵ،گان و تۆماری کۆمپانیاکان
ی
RT کاونن بانیک
 بە بەڵگەی فەریم وە زانیاری ئە2020
.کە بەناوی کۆمپانیاوە بێت بە نورساوی فەریم بانیک

13- Our Organization is not responsible for

 ڕێکخراو بەرپرس نیە لە هیچ تێچویەیک بانیک-13

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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ی
 ڕێکخراوەکەمان بەرپرس نیە لە وەر ی-14
مۆڵەن
گرتن
ی
.گەکان پارێزگای سلێمانیدا
هاتوچۆ لە نێوان باز

 ڕێکخراوەکەمان بەرپرس نییە لە هەر گۆڕانێک لە-15
ی
نرج دراوی ئەمرییک دۆلر یان هەرجۆرێیک تر کە
ی
.کردن پرۆژەکەدا
ڕوبدات لەماوەی جێبەجێ

شێوازى پێشکەش کردنی تەندەر

How To Submit Bid Document

تەندەرەکان لە زەرفێیک داخراو و مۆرکراودا پێشکەش دەکرێت بەم
ناونیشانەی خوارەوە:
ی
س ل ێما ین:ابراهیم پاشللا  208کللانن  ، 42نزیللف رمانللانکمش کمش ل ا
س ی
ێمان)07706815831(.

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:
supply@reach-iraq.org

دوایڕۆ یژیبۆیگەڕاندنە یوەییتەندەرەکانیڕۆژییپێنجیشەممەی/06ی/05ی2021ی
دەبێتیپێشییاخودیکاژێری 00ی11یپێشینیوەڕ یۆ

Last Day for submitting Bid Documents is on
Thursday. 06-May-2021 before or at 11:00 AM

ا
یاخود بەناردێ دۆکۆمێنتەکان بە ئیمزا و مۆرەوە بۆ ئیمەیڵ:
supply@reach-iraq.org

بۆیهەریپرسیارێکییاخودیڕونکردنەوەیەکیتکایەیئیمەیڵیبنێەیبۆی ی

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

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

or call to phone number 0770 681 5831

ناوی کۆمپانیا /بەڵێندەر: :
Company or Contractor Name
ناونیش یان ئۆفیس:
Address
ناوی خاوەن کۆمپانیا /بەڵێندەر:
Executive Manager
ژمارەی مۆبایل:
Phone Number
: Email
بەروار:
Date
واژوو و مۆر:
Signature and Stamp

هاوپێچ ی
ییکەرەستەکانیییییییییییییییییییییییییییییی یی
بڕ ی
 -١خشتەیی ی
 -٢دیزایتیپڕۆژە یکەییییییییییییییییی
 - ٣فۆڕیمیهەڵسەنگاندنیتەکنییک یییییییی
ی

ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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Annex:
Bill of Quantities of the TenderیDesign of the projectییی
Technical Evaluation Form
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