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 " ريجإعادة التأهيل والتعليم وصحة المجتمع " مةظمن

Rehabilitation, Education and Community Health “REACH” Organization 

 

Ref. No: REACH-SUP-ITB-2021-019                                                            Issue Date: 06/09/2021 

 

 Invitation to Bid اءاتقديم عطدعوة لت 

 في كركوك  رهنجيرەأدوات الدعم الزراعي  في ناحيتي ليالن وق ميتوفير و تسل 

 

Supply and Delivery of Agricultural Tools in Laylan and Qara Hanjir Sub-districts in Kirkuk Governorate 

 

Ref. No: REACH-SUP-ITB-2021-019 

 

 scal conditionechniT                                                                                                     وط الفنيشرال                

 
)مرفق   يأوالً بناًء على معايير التقييم الفن الموردسيتم تقييم 

 . عطاءاتلاأسعار  ، وبعد ذلك سيتم تقييمه بناًء على(٣

 

 

The supplier will first be evaluated based on the 

Technical Evaluation Criteria (Annex 3), after 

that they will be evaluated based on submitted 

bid prices. 

یکون نە س، ألRT Bankساب في فتع حمورد یجب علی ال. ١

 . لموردإ  الی REACHمن  رجاألیدة لتحویل الطریقة الوح

 

صفات الفنیة د العمل مطابقة للموایجب أن تكون جمیع بنو .٢

والمواصفات   (١٩٧٥الطبعة العربیة  -IGTS) مة للعراقالعا

القیاسیة العراقیة للطرق والجسور والمواصفات المذكورة في 

 .وتعلیمات مهندس الموقع الزراعي ١المادة الجزء 

  

 

یجب أن تكون جمیع المواد من أفضل األنواع المعتمدة من  .٣

 ر.عنصالمشرف إذا لم یتم ذكرها في تفاصیل القبل المهندس 

  

 

یجب اختبار مواد البناء )إذا لزم األمر أو طلب مهندس   .٤

  .الموقع( وفقًا لمواصفات أعمال البناء

     

. یجب على المقاول او الشركة المنفذة للمشروع توصیل ٥

المواد وتوزیعها على المستفیدین حسب توجیهات المهندس  

  .المشرف

  

أن تكون جمیع بنود المشروع مستوفیة لشروط المقاوالت   .٦

 .العامة العراقیة وتعلیمات مهندس اإلشراف

 

 

لمواد سعر الوحدة شامالً جمیع تكالیف العمل مع نقل ا .٧

واآلالت إلى منطقة المشروع وداخل المشروع ، والتحمیل 

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. 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.  

3. All materials must be from best type approved 

by supervisor engineer if is not mentioned in the 

item details.   

4. Construction materials should be tested (if 

necessary or asked by site engineer) according to 

construction works specification.   

5. The contractor or the implementer company 

must deliver the materials and distribute them to 

the beneficiaries as directed by the supervising 

engineer  

6. All clauses of the project shall be complied with 

Iraqi general contracting conditions and with the 

instructions of the supervision Engineer. 

7. Unit price includes all working costs with 

transportation of materials and machines to the 

project area and within the project are, loading, 
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 .والتفریغ والتكالیف اإلداریة ورسوم اإلعالن

 

أي تصریح نقل "خطاب تصریح مسؤولة عن  منظمتنا غیر. ٨

 .فتیش" سواء داخل أو خارج نقاط التفتیش في كركوكنقطة ت

 

 

  تلتزم الشركة أو المورد بتوفیر القوى العاملة لتحمیل وتفریغ . ٩

 .وتعبئة المواد والمعدات حسب الحجز الخاص بالمستفید

 

 

 نابیبالبلوك واالسمنت والرمل وأ) یتم تسلیم المواد مثل. ١٠

HDPE  مع  (  اهبوصة وما فوق وخزانات المی 2من ارتفاع

 .التفریغ في الموقع المخصص من المستفیدین

 

 

سبة یحق لمنظمتنا زیادة أو تقلیل عدد المواد والمعدات بن . ١١

٪٢٠. 

یلتزم المورد أو الشركة بتوفیر مكان في كال الموقعین   . ١٢

د والمعدات على  قضاء لیالن ومنطقة قره نجیر لتوزیع الموا

 .أیام ١٠لمدة المستفیدین. یجب أن یكون المكان مفتوًحا 

 

 

یجب على المورد أو الشركة تقدیم عینات المواد والمعدات   . ١٣

 .في أي مراحل مناقصة REACH مع كتالوج حسب طلب

 

 

یجب على المورد توفیر التعبئة والتغلیف للبضائع كما هو  . ١٤

ها أثناء النقل إلى وجهتها النهائیة ، مطلوب لمنع تلفها أو تدهور

 .ما لم یتم استالمها

 

أن توضع على عبوات المواد والمعدات بطاقات   .١٥

 .بالمواصفات وبلد الشركة المصنعة

 

استخدامها من جهة ثانیة ، فسیتم   ام المواد أوإذا تم استخد .١٦

 .رفضها مباشرة من قبل لجنة االستالم

 

المورد /   من الشركة المصنعة / یجب تقدیم شهادة ضمان .١٧

 .كان ذلك متاًحاإیصال لألدوات إلى المستفیدین إذا 

 

 

مراعاة التعلیمات الصحیة والبیئیة في موقع توزیع المواد . ١٨

 .واألدوات

 

unloading, administration costs and 

advertisement fee. 

8. Our organization is not responsible for any 

transportation permission “check point 

permission letter” whether inside or outside 

Kirkuk checkpoints. 

9. The company or supplier shall provide labor 

force for loading, unloading, and packing 

materials and equipment as per beneficiary’s 

attachment. 

10. Materials such as (Block, Cement, Sand, HDPE 

pipe from 2 inch and above and water tanks) 

shall be delivered with unloading at the location 

that being dedicated from beneficiaries. 

11. REACH organization has the right to increase 

or decrease the number of materials and 

equipment by %20. 

12. the Supplier or Company shall provide a place 

in both locations ‘Laylan sub-district and Qara 

hanjir Sub-district to distribute the materials and 

equipment to the beneficiaries. The place should 

be open for 10 days. 

13. The supplier or company shall provide 

materials and equipment’s sample with catalog 

as per REACH’s request at any tendering stages. 

14. The supplier shall provide such packing of the 

goods as is required to prevent their damage or 

deterioration during transit to their final 

destination, unless not be received. 

15. The materials and equipment packs shall be 

labeled with specifications and country of 

manufacturer. 

16. If the materials have been used or second hand, 

it will be rejected directly by the receiving 

committee. 

17. Manufacturer's/Supplier’s guarantee certificate/ 

receipt for tools shall be provided to the 

beneficiaries if available. 

18. The health and environmental instructions shall 

be considered at the site of materials and tools 
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إذا تم إعالن حظر التجول قبل التوزیع ، فلن تلتزم   .١٩

REACH و باستالم المواد والمعدات وال یتم تعویض المورد أ

أي سبب   الشركة عن أي مستحقات مالیة بسبب حظر التجول أو

 . REACHرغبة آخر بناًء على 

distribution. 

19. If before the distribution curfew is declared, 

REACH will not be committed to receive the 

materials and equipment and the supplier or the 

company not be compensated any financial dues 

due the curfew, or any other reason out of 

REACH ’s control. 

 diB for gubmittinS ditionsnoeneral CG                                                         الشروط العامة لتقديم العطاء               

 

 ي ة بالدينار العراقأن يكون سعر الوحد. ١

 

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

ري للعالق  جموظفي  اكتشاف  أي  فإن  وإال  في ،  يتسبب  قد  ات 

 رفض العطاءات.

 

 

دفع  .  ٣ طريق  تكاليسيتم  عن  مشروع  في    مصرفية   حوالة  ف 

من  يوم  30ضون  غ ويم  تسل  ختاريا  ستالم اتقرير  الفواتير 

 .الميداني

 

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

 .مولاقة الهاتف المحبطرسائل أو 

 

معل  يجب.  ٥ فى  بامناقصاقاول  توعن  ةئز  يودع    نأ  لعقدا  قيعد 

من    نقدا%  5نسبة   كلي  مجموع  عقد  من  ارجاعو  مبلغ  ە سيتم 

 . انةيص ةدمتهاء عد انللمقاول ب

 

 

التزام  .  ٦ ا    في حال عدم  برر بدون م   ذ مشروعفيتن  الموعدفي 

مناخار شروط  سةصقج  قدر,  مالية  غرامة   150000ه  يكون 

 .تأخيروم ل يلك ر العراقىنادي

 

 

 

   ا.ختم عها وي توق ما لم يتمات اذا ءاعط ضيتم رفس . ٧

 

 

 .ر أمريكيسعر دواللبات فى أى تقغير مسؤل عن نا منظمت . ٨

 

المیج.  ٩ عن  الشركةو  تقدیمبقاول  ب  تسجیل  خصة  ر،  ثیقة 

لعام المجددة  رسم،  ٢٠٢١  الشركة  الرسالـة  من  من   ةینموذج 

  المشروع   ەاإلداري لهذ  کلی هیكل اإلداري للشرکة، و ه،  ەالشرک

 ة.  ة التجاریة الغرفو هو

 

 

1. Unit price shall be in Iraqi Dinars. 

 

2. The 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. 

 

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. Our organization shall not be held responsible 

for any fluctuation in US$. 

 

9. 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.  

 



 

  

 

Page 4 of 4 

 

 tnemuubmit Bid DocTo S How عطاءاوراق الم يفية تقديك

 نوان التالي:  يجب توقيع اوراق المناقصة وارجاعە الى ع

 

 

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

 ٠٧٥٠٣٣٠٣١٦٠:  لیرقم الموبا 

 ٠٧٧٠٦٨١٥٨٣١ة: يمانيالسلالموبايل  رقم

 

 اق العطاء موقعة الى البريد الكتروني:اور ال يق ارسعن 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    اإلثنينع 

 حا.صبا  ١١قبل   ١٣/٩/٢٠٢١

 

Last day for submitting bid documents is on 

Monday, 13-09-2021 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 ةركشالر مدي

 

  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 الکمیاجدول   - ١الملحق . ١

 Annex 2 – Beneficiary portions and locations .2 یدوند المستف مواالو مکان ال - ٢ق . الملح٢

 Annex 3 – Technical evaluation criteria .3 معاییر التقییم الفني - ٣الملحق . ٣

 Annex 4 – Invitation to bid .4 وة لتقديم عطاءاتدع  -٤الملحق  .٤
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