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Annex 4 

 ٤ملحق 

 " ريجإعادة التأهيل والتعليم وصحة المجتمع " مةظمن

Rehabilitation, Education and Community Health “REACH” Organization 

 

Ref. No: REACH-SUP-ITB-2021-018                                                              Issue Date: 30/08/2021 

 

 Invitation to Bid اءاتقديم عطدعوة لت 

 فتح االنسداد في أنبوب التصريف لسد شيرين في ناحية ليالن في محافظة كركوك

Opening the Blockage in the Drainpipe of Shirin Dam in Laylan Sub-district in Kirkuk Governorate 

 

Reference Number: REACH-SUP-ITB-2021-018 

 

 sonditionCechnical T                                                                                                     الفني الشروط         

 
تقييم   الفن  قاولالمسيتم  التقييم  معايير  على  بناًء   ي أوالً 

بناءً (٢)مرفق   تقييمه  سيتم  ذلك  وبعد  أسعار   ،  على 

 . اتاءعطلا

 

 

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. 

في    قاولالم  یعل  جبي  .١ حساب  ألنRT Bankفتع   کونيس  ە، 

 إلمورد   یال REACHاألجر من  ليلتحو دةيالوح قةيالطر

 

في يجب  .  ٢ االشتراك  العطاء  ملء  في  الراغبين  المقاولين  على 

بالغ   قازان   ( المشروع  لموقع  المقررة  ليالن    -الزيارة   -ناحية 

المصادف   الخميس  يوم  كركوك(  الساعة   ٢٠٢١/ ٢/٩محافظة 

رجب    ١٠:٠٠ علي  المشروع  مهندس  مع   -صباحاً 

٠٧٧٢١٩١٠٩٥٢  

 

العط .٣ ملء  في  يرغبون  الذين  المقاولين  على  زيارة يجب  بعد  اء 

 ی إل الموقع إرسال بريد إلكتروني رسمي

  supply@reach-iraq.org ملء العطاء. هذا من   تهمي يؤكد ن

لتقديم  النهائي  الموعد  حتى  تحدث  قد  تغييرات  أي  ابالغ  أجل 

  .العطاءات من قبل المنظمة

  

يجب أن تكون جميع بنود العمل مطابقة للمواصفات الفنية العامة  .٤

العربية   -IGTS) للعراق القياسية  (١٩٧٥الطبعة  والمواصفات 

الجزء  المادة  في  المذكورة  والمواصفات  والجسور  للطرق  العراقية 

  .وتعليمات مهندس الموقع ١

 

  

يتم  .٥ ان  النوعيات ويجب  افضل  ان تكون من  المواد يجب  جميع 

مذكورا  ذلك  يكن  لم  اذا  المشرف  المهندس  قبل  من  عليها  الموافقة 

  .ضمن الفقرة

   

1. The supplier should open an account in RT Bank, 

because it will be the only way to transfer the 

wages (money) from REACH to the supplier 

2. Contractors who are interested in filling out the 

tender have to participate in the scheduled site 

visit at project site (Gazan Bulgh village, Laylan 

sub-district, Kirkuk governorate) on Thursday 

02/09/2021 at 10:00 AM with the project engineer 

Ali Rajab - 0772 191 0952   

3. Contractors who are interested in filling out the 

tender after the site visit must send a formal email 

to supply@reach-iraq.org confirming their 

intention to fill out the tender. This is for REACH 

ogranization to communicate any changes that 

might occur until the closing date of the tender.  

4. All the work items should be according to Iraq 

General Technical Specifications (IGTS- Arabic 

edition 1975), Iraqi Standard Specifications for 

Roads and Bridges, specifications mentioned in 

Article parts 1 and instructions of the agricultural 

site engineer.   

5. All material must be from best type approved by 

supervisor engineer if it isn't mentioned in the item 

details.   
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مواد البناء يجب ان تفحص )ان كان ضروريا او طلب من قبل  .٦

 .المهندس المشرف( حسب مواصفات اعمال البناء

  

  .االسعار تتضمن سعر التجهيز والنقل للمواد .٧

 

  

يتوجب على الشركة المنفذة للمشروع  توفير مستلزمات السالمة  .٨

  .العامة للعمال والمهندسين في الموقع

  

ا .٩ قبل على  للمنظمة  العمل  خطة  تقديم  للمشروع  المنفذة  لشركة 

 .البدء بالعمل

   

فتح  .١٠ عدم  حال  في  المنفذة  للشركة  مستحقات  اي  اليتم صرف 

  .االنسداد في انبوب التصريف للسد

  

المهندس ١١ توجيهات  وحسب  العمل  لتنفيذ  ادناة  الخطوات   .

المشرف وعلى اية شركة تجد في نفسها االمكانيات في فتح االنسداد  

وخطة  العمل  مراحل  تقديم  اخرى  طريقة  بأية  السد  في  الحاصل 

المنظمة ولجنة الموارد  المشروع من اجل المصادقة عليها من قبل 

 اذا كانت قابلة للتنفيذ.  لمشروعالمائية في كركوك المشرفة على ا

6. Construction materials should be tested (if 

necessary or asked by site engineer) according to 

construction works specification.   

7. The price includes transportation and providing 

the materials mentioned in the bill.   

8. The implementing company of the project must 

provide general safety requirements for workers 

and engineers on site.   

9. The implementing company must submit a work 

plan to the organization before starting work. 

10. No dues will be paid to the implementing agency 

if the blockage in the dam's drainage pipe is not 

opened.   

11. The steps below are to implement the work and 

according to the instructions of the supervising 

engineer, and for any company that finds itself the 

possibilities to open the blockage in the dam in 

any other way, submit the stages of work and the 

project plan for approval by the organization and 

the water resources committee in Kirkuk 

supervising the project if it is feasible.  

   

  

 diB for gubmittinS ditionsnoeneral CG                                                    الشروط العامة لتقديم العطاء             

 

 

 أن يكون سعر الوحدة بالدينار العراقي . ١

 

عل.  ٢ مقدميجب  أالع  ى  اإلفصاح عن  أحد طاء  مع  لها  ي عالقة 

ري اكتشاف  جموظفي  أي  فإن  وإال  قد    ،  فيللعالقات    يتسبب 

 رفض العطاءات.

 

 

دفع  .  ٣ طريق  تكاليسيتم  عن  مشروع  في    مصرفيةحوالة    ف 

من  يوم  ٣٠  ضونغ ويم  تسل  ختاريا  ستالم  اتقرير  الفواتير 

 .الميداني

 

تكالمنظمتنا غير م.  ٤ أي  و عن طريق أ  مصرفيةيف  سؤل عن 

 .مولاقة الهاتف المحبطرسائل أو 

 

معل  يجب.  ٥ فى  بامناقصاقاول  تعن  ةئز  يودع    نأ  لعقدا  قيعود 

من    نقدا  ٥٪نسبة   كلي  مجموع  عقد  من  ارجاعە  و  مبلغ  سيتم 

 . انةيص ةدمتهاء عد انللمقاول ب

 

 

1. Unit price shall be in Iraqi Dinars. 

 

2. Bidder shall disclose any relationship that they 

have with one of the REACH staff, otherwise 

any discovery of relationships may cause in 

dismissing the bids.  

 

3.  The payment will be release 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.  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. 



 

  

 

Page 3 of 4 

 

 

التزام  .  ٦ ا    في حال عدم  برر  بدون م  تنفيذ مشروع  الموعدفي 

مخار شروط  سةصقناج  قدر,  مالية  غرامة    ١٥٠٠٠٠ه  يكون 

 .تأخيروم ل يلك ر العراقىنادي

 

 

 

   ا.ختم عها وي توق ما لم يتمات اذا ءاعط يتم رفضس . ٧

 

 

  اء الفحوصات المختبرية على المواد الداخلة ترة اجرتحتسب ف.  ٨

 .قد )المقاولة(مدة الع ضمن نمفي العمل 

 

 .ر أمريكيلبات فى سعر دوالغير مسؤل عن أى تقنا منظمت . ٩

 

 

 

موافقة  "  اتلتسهيالت نقل مواد و معدمنظمتنا ليس مسؤال    .  ١٠

 .كركوكارج محافظة خخل و ي دات" فسيطرا

 

 

الميج.  ١١ عن  الشركةو  تقديمبقاول  ب  تسجيل  خصة ر،  ثيقة 

لعام المجددة  رسم،  ٢٠٢١  الشركة  الرسالـة  من  من   ةينموذج 

  المشروع   ەاإلداري لهذ  کليهيكل اإلداري للشرکة، و ه،  ەالشرک

 ة.  ة التجارية الغرفو هو

 

 

6.  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. 

 

7. All bid documents shall be signed and stamped, 

unless the bid will be dismissed. 

 

8. The laboratory test periods shall be counted 

within the implementation of duration. 

 

9. Our organization shall not be held responsible 

for any fluctuation in US dollars. 

 

10. Our organization is not responsible for any 

transportation permission ‘Checkpoint 

permission letters’ whether inside or outside 

Kirkuk Governorate. 

 

11. The contractor shall provide company 

registration document, company’s renewed 

license for 2021, a sample of the vendor's 

official letter template, vendor's CV, their 

company structure, the administrative structure 

for this project, and their identification card with 

Chamber of Commerce.  
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 tnemuit Bid DocTo Subm How عطاءاوراق الم يفية تقديك

 

 نوان التالي:  يجب توقيع اوراق المناقصة وارجاعە الى ع

 

 

 ٣٩٥فيال   -مجمع نور ستي بوابة اولى  –کرکوك :شوراو 

 ٠٧٥٠٣٣٠٣١٦٠:  ليرقم الموبا 

 ٠٧٧٠٦٨١٥٨٣١ة: يمانيالسلالموبايل  رقم

 

 اق العطاء موقعة الى البريد الكتروني:اور يق ارسال عن طر او

 .orgqira-eachry@plups 

 

 

The bid documents shall be signed and returned to 

the addresses below: 

 

Kirkuk: Shoraw, Noor City compound, first gate, 

villa 395 

Phone number: 0750 330 3160 

Sulaymaniyah phone number: 0770 681 5831 

 

or submitting sealed documents to below email 

address:  

supply@reach-iraq.org 

ال  اخر يوم  رجايوم  المناقصة  اوراق  المصادف    الثالثاءع 

 حا. صبا ١١قبل  ٢٠٢١/ ٧/٩

 

Last day for submitting bid documents is on 

Tuesday, 07-09-2021 before or at 11:00am. 

 يرجى ارسال طلب للتوضيح الى البريد الكتروني  فسارلالست

iraq.org-chreay@lppus 

 ١٧٧٠٦٨١٥٨٣٠االتصال 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 رمدي

 

  Address of the company: ةرکلشعنوان ا

 

 :  Phone No رقم موبايل

 

 :Email رونىبريد األكت

 

 :  Date خأريت

  

 

    Signature and Stamp:مختتوقيع و 

 

                                                                                                                                                   :Annex :المرفق

                 
 Annex – 1 BOQ .1 ت جدول الکميا - ١الملحق . ١

 Annex 2 – Technical evaluation criteria .2 معايير التقييم الفني - ٢الملحق . ٢

 Annex 3 – Project design details .3 ميالتصم ليتفاص  -٣الملحق  .٣

 Annex 4 – Invitation to bid .4 تقديم عطاءاتدعوة ل - ٤الملحق . ٤
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