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 "ريجإعادة التأهيل والتعليم وصحة اجملتمع "

   Rehabilitation, Education and Community Health “REACH” 

 

 

           Ref. No: REACH-SUP-ITB-2021-009 Issue Date : 06/06/2021 

 Invitation to Bid دعوة لتقديم عطاءات

 ات الري الحالية من خالل أنشطة النقد مقابل العمل نظيف قنو تأهيل وتبعض مشاري    ع إعادة والمواد ل اآلالتتوفير ) 
 (Ref. No: REACH-SUP-ITB-2021-009  

(Providing instrument, tool and materials for some projects of rehabilitation and cleaning of existing irrigation 

channels by CFW activities 

 Ref. No: REACH-SUP-ITB-2021-009) 

  

 sechnical conditionT                                                                                                      الشروط الفنية                

ي   -1 .1
 
يجب عىل المورد تقديم عينة من كل عنرص ف

ي موعد ال 
 
أيام بعد يوم  3يتجاوز  تاري    خ معروف )ف

الموىص بها للفحص   ري    جيع العقد( إىل لجنة قو ت
حتى نهاية عملية   ري    جوالموافقة وستبقى العينات مع  

ويد  .اليى 

 

 

 

، يجب   ري    جبعد الموافقة عىل العينات من قبل لجنة  .2

ي  
 
عىل المورد جمع جميع األدوات والمواد المطلوبة ف

ي موعد ال يتجاوز 
 
ام بعد يوم أي 5تاري    خ معروف )ف

الموىص بها   ري    جوافقة( وإبالغ لجنة ملا اختيار عينات

اف لغرض نقل جميع المواد إىل المواقع   ي اإلشر
وموظف 

 المطلوبة. 

 

 

 

يجب عىل المورد تغطية جميع تكاليف النقل   .3
ي ذلك توفير العمالة للتحميل  

 
والتوزي    ع )بما ف

ي القائمة المرفقة  
 
والتفري    غ( لجميع المواد المذكورة ف

  التوظيف )امتالك( المواقع ، كما يشمل تكاليفب
 االختيار األوىلي حتى  

لتخزين المواد واألدوات بير 
 تاري    خ النقل. 

 
 
 
 
 

يجب عىل المورد تسليم وتوزي    ع جميع األدوات   .4

والمواد إىل المواقع المطلوبة بالتنسيق مع طاقم  

ي 
 
اف ف ي الملحق  ري    جاإلشر

 
ا لألجزاء المرفقة ف

ً
  2، ووفق

1- The supplier should submit a sample 

of each item on a known date (not 

later than 3 days after signing day of 

the contract) to RAECH’s 

recommended committee for checking 

and approving and the samples will 

stay with REACH to the end of the 

provision process. 

 

2- After approving samples by REACH’s 

committee, the supplier should collect 

all required tools and materials on a 

known date (not later than 5 days 

after selection day of the approving 

samples) and inform the 

recommended REACH’s committee 

and supervision staff for the purpose 

of transportation all materials to the 

required locations. 

3- The supplier should cover all 

transportation and distribution costs 

(including providing labor for loading 

and unloading) for all materials 

mentioned in the attached list to 

locations, also includes costs of hiring 

(owning) a storage for keeping 

materials and tools between the initial 

selection till the transportation date. 

4- The supplier should deliver and 

distribute all tools and materials to the 

required locations in coordination 

with REACH’s supervision staff, and 

according to the attached portions in 
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ي اإلشر  ري    جلجنة ، وستقوم 
ة التحقق ادعإاف بوموظف 

ي الموقع من كل  
 
من جميع المواد والموافقة عليها ف

 موقع

 

يجب تسليم مواد األسمنت والرمل والحىص إىل   .5

ي التاري    خ المطلوب من قبل طاقم  
 
الموقع المطلوب ف

وع اف عىل المشر  . اإلشر

 
ويد اف .6 الالزمة ، يجب عىل المورد  اآلالت يما يتعلق بيى 

ي التواري    خ اآلالت جميع  توفير 
 
ي  ف

 
  BOQالمطلوبة ف

ي 
 
اف ف ، ويجب أن  ري    جوبالتنسيق مع طاقم اإلشر

لكل موقع بشكل مختلف    اآلالتيسلم ويوفر جميع 

من قبل   اآلالتومستقل ، ويجب أن تغطي تكلفة نقل 

 المورد. 

 

 

 

يجب أن تكون األدوات والمواد المسلمة مماثلة   .7

 للعينات المقبولة. 

 

ا لتغيير ا ون المورد يجب أن يك .8
ً
ألدوات  جاهز

ي يطلبها فريق والمستلزم
عندما ال تكون   ري    جات التى

 لجودةبنفس ا

 

ليست مسؤولة عن أي أدوات تلف أثناء نقل   جري     .9

 األدوات من سوق إىل سيارة وإىل المواقع المطلوبة. 

 

Annex-2, and REACH’s committee 

and supervision staff will re-check of 

all materials and approve at the site of 

each location. 

5- The materials of cement, sand and 

gravel should be delivered to the 

required location on the required date 

by project supervision staff. 

6- Regarding to supplying of necessary 

instruments, the supplier should 

provide all instruments on the 

required dates in BOQ and in 

coordination with REACH’s 

supervision staff, and should deliver 

and provide all instruments for each 

location differently and independently, 

and the cost of transporting for 

instruments should cover by the 

supplier.  

7- The delivered tools and materials 

should be as same as the accepted 

samples. 

8- The supplier must be ready to change 

the tools and supplies asked by 

REACH team when it is not the same 

quality. 

9- REACH is not responsible for any 

damage tools during the transfer of 

tools from market to car and to the 

required locations. 
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 diB gfor submittin ditionsnoeneral CG                                                              الشروط العامة لتقديم العطاء               

      

و   مواد   نقلمع   العمل تكاليفسعر الوحدة يشمل كافة  -1
يف  كاليف األدارية و تكالتو ا  هىل موقع و فيالمعدات  ا

 .اعالن
 
 

مواد    ون نماذجفر ن يو ير  الو قاملوا  كاتىل الشر يجب ع -2
 . تالمحسب طلب من لجنة اس عداد و الم

 
ي   -3

ى
 أن يكون سعر الوحدة بالدينار العراف

 
ي عالقة لها مع  طاء اإلفصاح عن أيجب عىل مقدم الع -4

ي ري    
، وإال فإن أي اكتشاف للعالقات قد   جأحد موظق 

ي رفض العطاءات. 
 
 يتسبب ف

 
 

وريةل عم الفاصيل الزيارة الموقعية واالطالع عىل ت -5   ض 
 .  قبل تقديم العطاء

 
وع عن طريق تكاليسيتم دفع  -6   مرصفيةحوالة  ف مشر

ي غ
 
تقرير  الفواتير و يم تسل تاري    خا من يوم  30ضون ف
ي ستالم ا

 . الميدان 
 

 
و عن  أ مرصفيةيف سؤل عن أي تكال منظمتنا غير م -7

 . مولاقة الهاتف المحبططريق رسائل أو 
 

 
 نأ لعقد ا قيعد تو عن ةئز بامناقص اقاول ف معىليجب  -8

و  مبلغ عقد من مجموع كىلي من   نقدا  %5يودع نسبة 
 . صيانة  ةدمتهاء عد انسيتم ارجاعه للمقاول ب

 
 

ام  -9 ي حال عدم اليى 
 
ي ا   ف

 
وع الموعد ف بدون  تنفيذ مشر

ر خار م وط مناير ه  يكون غرامة مالية قدر , سةصقج شر
 نادي 150000

ى
 . ل يوم تأخير لك  ر العراف

 
 
 

   ا. ختم عها و يتوق ما لم يتمات اذا ءا عط يتم رفضس  -10
 
 

ة اجر تحتسب ف -11 ية عىل المواد  يى اء الفحوصات المختير
ي العمل 

 
 .قد )المقاولة(مدة الع ضمن  ن مالداخلة ف

 
 

نماذج مواد و المعدات من قبل   اختيار و تحققسيتم  -12
ي حال  واد و معدالم م رفضو سيت. ةمخصصنة لج

 
ات ف

1. Unit price including all working costs with 

transportation of materials and equipment 

to site and in the site, administration costs 

and advertisement fee. 

 

2.  Companies and Contractors shall provide 

materials and tools sample as per request 

from receiving Committee. 

 

3. Unit price shall be in Iraqi Dinars. 

 

4. Bidder shall disclose any relationship that 

have with one of the REACH staff, 

otherwise any discovery of relationships 

may cause in dismissing the bids.  

 

5. The Bidders shall do site visiting within 

before submitting the Bid Documents . 
 

6.  The payment will be release within 30 

days from the day of submitting invoices 

and receipt of satisfactory inspection 

report through Bank transferring. 

 

7. Our organization is not responsible for 

any Bank costs, or message costs and 

mobile card costs. 

 
8.  The Contractor amid Contact signing 

shall deposit 5% in cash of the Contract 

Total amount as Guarantee amount and 

will be returned after completion of 

conservative period. 

 

9.  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. 

 

10. All bid Documents shall be signed and 

stamped, unless the bid will be dismissed. 

 
11. The laboratory test periods shall be 

counted within the implementation of 

duration. 

 
12. The tools and Materials will be checked 

and selected by a dedicated committee. 

and the materials and tools will be rejected 
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ي جدف صمع موا عدم تطابقنقص أو 
 
  اتكميال ول ات ف

 نوع المواد من قبل لجنة مخصصة. ختيار او سيتم ا
 
 

 
 سعر دوالنا منظمت -13

 
ر  غير مسؤل عن أى تقلبات ف

 .أمريكي 
 
 

  اتلتسهيالت نقل مواد و معدمنظمتنا ليس مسؤال    -14

ي داخل و  موافقة سيطرا"
 
 . كركوكارج محافظة  خت" ف

 

if there is deficiency or none-compliance 

with specifications and the type of 

materials will be select by a committee. 

 
13. Our Organization shall not be held 

responsible for any fluctuation in US$. 
 

14. Our organization is not responsible for 

any Transportation permission 

‘Checkpoint permission letters’ whether 

inside or outside Kirkuk Governorate. 
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                                     tnemuHow To Submit Bid Doc       عطاءاوراق ال م يفية تقديك            

ي ختم و توقيع أورا ب يج
 
ف مغلق و ارساله اىل ر ظق مناقصة ف

  : عنوان التاىلي 
 07706815831: "يمانية "مكتب السل يلم موبارق

النوري ل جامع ذو الفرع المقاب-حي المشراك ى:  النينو  تباو مك

 خلف لحم بعجين الجندول

36996177077رقم موبايل:   

 

ون  او ارساله اىل بريد األ    orgqira-eachry@plups.:كيى

Bid Documents shall be returned and being 

sealed in enclosed envelope to the below 

address: 

Phone No. ‘Suli Office’ 0770 681 5831  
Mashark neighborhood, Opposite to Zw-Alnwry 

Mosque - Ninawa Governorate 

Phone No. 07736996177 

or submitting sealed documents to below Email 

address:  

iraq.org-supply@reach 
أو قبل   2021-حزيران-13 االحد ءات يكون يوم عطا  ديملتق خر يومأ

 صباحا  00: 11ساعة 
Last Day for submitting Bid Documents is on 

Tuesday. 13-June-2021 before or at 11:00am 
ي ار   بريد األ ال طلب للتوضيح اىل سيرج 

 
ون  : كيى

gq.orira-@reachsupply 

 . 07706815831 او اتصل برقم 

Kindly send request for clarification to email  

iraq.org-chy@reapplus 
or call to phone number 07506815831   

 

 

 
كة أو                                                                 :  Company or Contractor Name لمقاو الاسم الشر

           

كالمدير   : Executive Manager ةشر

 

 : Phone No رقم موبايل

 

 : Emailونى بريد األكت  

 

 :  Date خ أري    ت

 

 

      Signatre and Stamp:مختتوقيع و 

 

 
 

 :                                                                                                                                                                    :Annex المرفق

 - Bill of Quantities  of the Tender                                                                                                                      فاتورة كميات العطاء -1

 according to locations   - List of Distribution                                                                            قائمة التوزي    ع حسب المواقع -2
ي  - 3

 Technical Evaluation Form –                                                                                                                                  استمارة التقييم الفت 

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