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Annex 3 

 ٣ملحق 

 " ريجإعادة التأهيل والتعليم وصحة المجتمع " مةظمن

Rehabilitation, Education and Community Health “REACH” Organization 

 

Ref. No: REACH-SUP-ITB-2021-015                                                                         Issue Date: 26/08/2021 

 Invitation to Bid اءاتقديم عطدعوة لت 

 ی نويموبایل، التصميم الجرافيكي، صالون نسائي( في محافظة نالالمهني )صيانة  بیدورات تدر

 

Vocational Trainings in (Mobile Phone Repairing, Graphic Design, and Hair Coloring, Cutting, and 

Makeup) in Nineveh Governorate 

 

Reference Number: REACH-SUP-ITB-2021-015 

 

                                                                                                      Technical conditionsالشروط الفني                

 
تقييم   الشرکات  المراکزسيتم  معايير    او  على  بناًء  أوالً 

على    ناءً ، وبعد ذلك سيتم تقييمه ب(٢)مرفق    يالتقييم الفن

 . ات اءعطلا  أسعار
 

 

The supplier will first be evaluated based on the 

Technical Evaluation Criteria (Annex 2), after 

that they will be evaluated based on submitted 

bid prices. 

الشرکاتيمكن   .١ او  العطاءا  المراکز  من  تقديم  عدد  ألي  ت 

 . لدورات أو جميعهاا

 

كحزمس .٢ وليس  فردي  بشكل  الدورات  تقييم  واحدة.  يتم  ة 

 .ليست ملزمة بإعطاء جميع الدورات لنفس المورد ظمةالمن

 

ممارسة  .٣ الخدمة  مقدم  من  ب  يُطلب  ونزاهة   عدلواجباته 

العمومرو خالل  من  برمتهنة  المستمر  لية  التنسيق  مع   ، ا 

 چ.تصال ريوالتواصل مع نقاط ا

 

 

لدى  ي.  ٤ المسجلة  المؤسسات  فقط من  الطلبات  قبول  ة حکومتم 

ال او  کوردستان  الفيدرالياقليم  بناءحکومة  العراق  في  علی  ة  آ 

 الموقع.

 

شركة( فتح حساب في   ى المورد )مركز أو معهد أوعل  يجب.  ٥

RT-Bank   أجر لتحويل  الوحيدة  الطريقة  سيكون  ألنه   ،

 إلى المورد.  REACHالتدريب )المال( من 

 

 .مذکورةتتكون الدورة من الموضوعات الرئيسية لكل دورة . ٦

 

 

 .الموصل -مكان التدريب: محافظة نينوى . ٧

 

ة  خمس  ةو لمد  أو أكثر حسب المنهج  دشهر واحمدة التدريب:  .  ٨

1. The supplier can submit bids for any number of 

the courses, or all of them.  

 

2. The courses shall be evaluated individually and 

not as a package. REACH is not obliged to give all 

the courses to the same supplier. 

 

3. The service provider is required to exercise 

duties with fairness, integrity and flexibility 

through the entire process, with continuous 

coordination and communication with REACH 

focal points. 

 

4.  Bids are accepted only from institutions 

registered with the government (KRI or Federal 

Iraq based on the location).  

 

5. The supplier (center or institute or company) 

should open an account in RT-Bank, because it 

will be the only way to transfer the training wages 

(money) from REACH to the supplier 

 

6. The course consists of the main topics of each 

mentioned course. 

 

7. The location of the training will be in Nineveh 

governorate, Mosul.  

 

8. The duration of the training should be one month 
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 .ال تقل عن ساعتين في اليوم،بوع يام في األسأ

 

مشارًكا ،    ٢٠إلى    ١٠مكان التدريب يجب ان يستوعب من  .  ٩

 .تبريد و تدفئةمع مراعاة التباعد االجتماعي ، وتوفير نظام 

 

 

 

ك تعقيم( لكل مشار  ،  توفير معدات الحماية الالزمة )كمامة.  ١٠

 .خالل الدورة

 

 ( خالل الدورة، ماء كقهوة ، كي تقديم استراحة )شاي ،. ١١

 

 

  REACH.  وقت وتاريخ بدء الدورة يحدد من قبل. ١٢

 

دفتر  قرطا  توفير  .١٣  ، مختلفة  ملونة  )أقالم  للمشاركين  سية 

 مالحظات ، وجميع المعدات الالزمة للدورة(

 

 

 .توفير نسخة ملونة من المنهج لجميع المشاركين. ١٤

 

 

دو.  ١٥ شهادة  لتقديم  معتمدة  المشاررة  طباعة  كين  جميع  مع 

 .والمانحين على الشهادات REACH شعار

 

 .اللغة العربيةلمدرب القاء الدورة بعلی ا. ١٦

 

 

العرض األكثر مالءمة من قبل.  ١٧ ،  REACH سيتم اختيار 

 .وفقًا للسعر والجانب التقني

 

نتيجة .  ١٨ على  وبناًءا  المركز  تقييم  سيتم   ، الدورة  انتهاء  بعد 

 .دورات مماثلة ة أطول لتقديميد العقد لفترتم تجدالتقييم سي 

 

 

ا.  ١٩ المستندات  تقديم  الطلب  مقدم  على  العطاء يجب  مع  لتالية 

التدريب لقاعة  السيرة    )صورة   ، القانوني  التسجيل  وثائق   ،

الذاتية )شركة أو معهد( بما في ذلك الخبرة التدريبية السابقة في  

درب ،  اتية للمالسيرة الذ  نفس مجال التدريب ، تفاصيل الموقع ،

 .خة من المنهاج(نس

 

 

 

 

or more based on the curriculum, five days a week 

not less than two hours per day. 

 

9. The space of the training should accommodate 

10 to 20 participants, taking in consideration social 

distancing, and providing suitable air conditioning 

systems. 

 

10. Provide necessary protection equipment (face 

masks, sanitizers) for each participant during the 

course. 

 

11. Provide coffee break (tea, coffee, cake, water) 

during the course 

 

12. REACH will decide on the  time and date of the 

course . 

 

13. Provide stationary for the participants (different 

color pens, notebook, and all required equipment 

for the course) . 

 

14. Provide a color copy of the curriculum for all 

participants . 

 

15. Providing an approved course certificate for all 

participants, and printing REACH and donor’s 

logo on the certificates. 

 

16. The trainer should be able to teach the course in 

Arabic language. 

 

17. The most suitable offer will be chosen by 

REACH according to the price and the technical 

aspect. 

 

18. After the course finishes, the center will be 

evaluated. Based on the evaluation result, the 

contract will be extended for a longer period to 

give the similar courses. 

 

19. The applier shall submit the following 

documents with the tender (photo of the training 

hall, legal registration documents, CV of vendor 

(company or institute) including previous training 

experience in the same field of training, location 

details, trainer CV, a copy of the curriculum). 
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                                                         General Conditions Submitting for Bid الشروط العامة لتقديم العطاء               

 

 أن یكون سعر الوحدة بالدینار العراقي . ١

 

عل.  ٢ مقدمیجب  أالع  ى  عن  اإلفصاح  عالقة  طاء  د أح  مع  لەي 

ری اكتشاف  جموظفي  أي  فإن  وإال  في عاللل  ،  یتسبب  قد    قات 

 رفض العطاءات.

 

 

دفع  .  ٣ طریق  ليتكاسيتم  عن  مشروع  في    مصرفيةحوالة  ف 

من  یوم  ٣٠ضون  غ ويم  تسل  ختاریا  ستالم  الاتقریر  الفواتير 

 .الميداني

 

 تکاليف و عن  أ  مصرفيةيف  عن أي تكال  ةلوسؤمنظمتنا غير م.  ٤

 .مولاقة الهاتف المحبطأو   النصية رسائلال

 

   .هاختم عها ويتوق یتملم ما ات اذا ءاعطال يتم رفضس . ٥

 

 

مسؤنا  منظمت .  ٦ تق  ةلوغير  أى  سعر  عن  فى  ر  دوالاللبات 

 .أمریكي

 

تقد .  ٧ الطلب  مقدم  على  طلب  الميم  يجب  مع  التالية  ستندات 

عليها   يظهر  وصورة   ، التدريب  قاعة  )صورة  األسعار  عرض 

اشعار مقدم ا التسجيل  ، ووثائق  الذاتية لقانلطلب  ، والسيرة  ونية 

الخللبائع )شر ذلك  التدريبكة أو معهد( بما في  السابقة في برة  ية 

،    نفس مجال التدريب ، تفاصيل الموقع ، السيرة الذاتية للمدرب

 .نسخة من المنهج(

 

 

1. The unit price shall be in Iraqi Dinars. 

 

2. Bidder shall disclose any relationship that they 

have with one of REACH staff, otherwise any 

discovery of relationships may cause in 

dismissing the bids.  

 

3.  The payment will be released within 30 days 

from the day of submitting invoices and receipt 

of satisfactory inspection report through bank 

transferring. 

 

4. Our organization is not responsible for any bank 

costs, or message costs and mobile card costs. 

 

5. Bid documents will be dismissed if they are not 

signed and stamped. 

 

6. Our organization shall not be held responsible 

for any fluctuation in US dollars. 

  

7. The applier shall submit the following 

documents with the tender (photo of the training 

hall, a photo where the applier’s logo is 

showing, legal registration documents, CV of 

vendor (company or institute) including previous 

training experience in the same field of training, 

location details, trainer CV, a copy of the 

curriculum). 
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 tnemuTo Submit Bid Doc How عطاءاوراق الم يفية تقديك

 

 نوان التالي:  عالالى  ایجب توقيع اوراق المناقصة وارجاعه

 

 

لحم   نوري خلفالمقابل جامع ذو الالفرع -حي المشراك  نينوى:

 بعجين الجندول

 ٠٧٧٣٦٩٩٦١٧٧ رقم موبايل:

  

 ٠٧٧٠٦٨١٥٨٣١ة: يمانيسلالرقم الموبایل 

 

ارسال    او طریق  موقعة  اورعن  العطاء  مختوم  اق  الى ة  و 

 البرید الكتروني:

 .orgqira-eachry@plups 

 

 

The bid documents shall be signed and returned to 

the addresses below: 

 

Nineveh: Mishrag neighborhood, opposite to Thu-

Alnwry Mosque - Nineveh Governorate 

Phone No: 0773 699 6177 

 

Sulaymaniyah phone number: 0770 681 5831 

 

or submitting sealed, signed, and stamped 

documents to below email address:  

supply@reach-iraq.org 

ال  اخر یومرجایوم  المناقصة  اوراق  المصادف    الخميس  ع 

 صباحا.  ١١قبل  ٢٠٢١/ ٢/٩

 

Last day for submitting bid documents is on 

Thursday, 02/09/2021 before or at 11:00am. 

 ي نتروبرید الكیرجى ارسال طلب للتوضيح الى ال لالستفسار

iraq.org-chreay@lppus 

 ١٠٧٧٠٦٨١٥٨٣االتصال على الرقم   او

Kindly send request for clarification to email  

supply@reach-iraq.org 

or call to phone number 07506815831  

 

                                                               :   Company or Contractor Name لمقاوالاسم الشركة أو  

          

 :  Executive Manager ةركشال رمدی

 

  Address of the company: ةرکلشعنوان ا

 

 : Phone No موبایلالقم ر

 

 : Email رونىبرید األكتال

 

 : Date خریأتال

  

    Signature and Stamp:مختالتوقيع و ال

 

 

 

                                                                                                                                                   :Annex :ملحقال

                
 Annex 1 - BOQ .1 جدول الکميات   - ١الملحق  .١

 Annex 2 – Technical Evaluation Criteria .2 معايير التقييم الفني  - ٢الملحق . ٢

 Annex 3 – Invitation to Bid .3  اءاتقدیم عطدعوة لت - ٣الملحق . ٣
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