
Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No

Availability of RT Bank account

RTتوفر حساب بنك 

Availability of tax clearance for 2020, and should be attached

ي لعام  يب   ويجب إرفاقه2020توافر تخليص ضر

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.

ي المنطقة ، يجب عليهم إرفاق وثيقة 
ر
وع المماثل مع الحكومة ف ة السابقة لمشر مثل (الخب 

.إلثبات ذلك (...أو نسخة من التسليم ، إلخ / أو صورة و / نسخة من العقد و 

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.

وع المماثل مع  ة السابقة لمشر /  أو مع المنظمات غبر الحكومية الدولية REACHالخب 

ي المنطقة ، يجب عليهم إرفاق مستند 
ر
ة السابقة ف المنظمات غبر الحكومية األخرى ، والخب 

.إلثبات ذلك  (...أو نسخة من التسليم ، إلخ / أو صورة ، و / مثل نسخة من العقد ، و (

Duration of implementation (not exceeds 40% of the estimated 

duration)

(٪ من المدة التخمينية40ال تتجاوز (مدة التنفيذ 

Stamped and signed all documents especially Trip plan and Technical 

Evalutation Criteria documents

ي
مختوم وموقع عىل جميع الوثائق وخاصة خطة الرحلة ووثائق معايبر التقييم الفبر

Vendor-5

ي
عملية التقييم الفن 

وع ي سهل نينوى : لمشر
 
وع الدواجن ل مئة واربعة عشر مستفيدات ف توفير اوز ومفاقس بيض  ضمن مشر

Vendor-1
SN Technical Evaluation Criteria ي

معايير التقييم الفن 
Vendor-2 Vendor-3 Vendor-4

The successful vendor should earn minimum three Yes (s)   
 
 يجب أن يكسب البائع الناجح ثالثة نعم كحد أدن

3

1

2
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Technical Evaluation Process

For the project of: Providing Poultry units (Local geese and  Incubators) for 114 female returnees in Ninewa plain 

Annex-3
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