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Availability of RT Bank account

 بانكRTهەبوونی ئەژماری بانیک لە 

Availability of tax clearance for 2020, and should be attached

 
ی

، وە پێویستە هاوپێچ بکرێت٢٠٢٠هەبوونی ئەستۆپایک باجی دەرامەت بۆ ساڵ

Previous experience for similar project with government in the region, they have to 

attach document (such as copy of contract, and/or photo, and/or copy of hand over, 

etc…) to prove this.

هەبوونی ئەزموونی پێشینە بۆ پرۆژەی هاوشێوە لە هەرێم  لەگەڵ حکومەت، وە پێویستە بەڵگەنامەکان 

(.. یان هتد (هاند ئۆڤەر(کۆپیەک لە گرێبەست، وێنە، کۆنی رادەستکردن: وەک(هاوپێچ بکرێن 

Previous experience for similar project with REACH or other INGOs/NGOs, previous 

experience in the region, they have to attach document (such as copy of contract, 

and/or photo, and/or copy of hand over, etc…) to prove this.

 یاخود هەر رێکخراوێیک نا حکویم REACHهەبوونی ئەزموونی پێشینە بۆ پرڕۆژەی هاوشێوە لەگەل رێکخراوی 

، وە هەروەها هەبوونی ئەزموونی پێشینە لە هەرێم، وە پێویستە بەڵگەنامەکان هاوپێچ  ناوخۆنی یان نێودەڵەنی

بۆ سەلماندی  (.. یان هتد (هاند ئۆڤەر(کۆپیەک لە گرێبەست، وێنە، کۆنی رادەستکردن: وەک(بکرێن 

.بابەتەکە
Duration of implementation (not exceeds 40% of the estimated duration)

او٤٠تێنەپەڕێت لە ٪(ماوەی جێبەجێکردن  ( ماوەی خەمڵێنی

Stamped and signed all documents especially Trip plan and Technical Evalutation 

Criteria documents

هەموو بەڵگەنامەکان ئیمزاو مۆر بکرێت بە تایبەنی پالنی گواستنەوە و بەڵگەنامەکانی پێوەری هەڵسەنگاندنی 

تەکنییک

Annex-4

٤-هاوپێچ 

The successful vendor should earn minimum three Yes (s)  
 کەمەوە سێ

ی
ێ بە دەست بهێنێت (٣)بەڵێندەری سەرکەوتوو پێویستە بە الیەن

 
بەڵ

 تەکنییک
ی
پرۆسەی هەڵسەنگاندن

 پەلەوەر: بۆ پرۆژەی
ی
ی ناوخۆی )دابینکردن و دابەشکردن ر

١٠١بۆ  (و شایم ،قازی کوردی و شایم ،قەیل کوردی و مراوی هۆڵەندی (کوردی)مریشک و کەڵەشێێ
ی
ان لە پارێزگای سلێمان ی ر

 خێێ

Vendor-1
SN Technical Evaluation Criteria تەکنییک 

ی
 هەڵسەنگاندن

ی
پێوەرەکان

Vendor-2 Vendor-3 Vendor-4
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Technical Evaluation Process

For the project of: Providing  and distributing Poultry units (Local and shami hen and rooster,kurdish and shami geese ,Kurdish turkey and Holandy duck ) for 101 

families in Sulaymaniyah governorate
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