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 " ريجإعادة التأهيل والتعليم وصحة المجتمع " مةظمن

Rehabilitation, Education and Community Health “REACH” Organization 

 

Ref. No: REACH-SUP-ITB-2021-026                                                            Issue Date: 07/10/2021 

 

 Invitation to Bid اءاتقديم عطدعوة لت 

 نينوى  محافظةفي  توفير اوز ومفاقس بيض

Supply and Delivery of Poultry (Geese and Incubators) in Nineveh Governorate 

 

Ref. No: REACH-SUP-ITB-2021-026 

 

 stionechnical condiT                                                                                                     وط الفنيشرال                

 
)مرفق   يأوالً بناًء على معايير التقييم الفن وردالمسيتم 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. 

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

 لمورد إالی   REACHمن  رجاألیدة لتحویل الطریقة الوح

 

. جميع المتطلبات يجب توفيرها وفقا للخصائص المطلوبة ادناه  ٢

يجب ان يتم تصديق عليها من    في جدول حساب الكميات  وايضا

  .قبل طبيب بيطري وفريق المشرف من منظمة ريج

ان  بع .٣ يجب  المورد  والمورد،  ريج  منظمة  بين  العقد  توقيع  د 

يجمع المتطلبات ادناه في مكان واحد ويبلغ الفريق المشرف  عن  

الوقت والمكان  في محافظة  اربيل  لهدف التدقيق وعملية اختيار 

و جدول  المتطلبات  في  ادناه  المذكورة  واألعداد  للخصائص  فقا 

طبي  توصيات  طريق  عن  الكميات  والفريق حساب  البيطري  ب 

  .المشرف من  منظمة ريج

   

البيطري  .٤ الطبيب  قبل  من  بهم  الموصى  االوز  اختيار  بعد 

في  االوز   تجمع  ان  يجب  ريج,  منظمة   من  المشرف  والفريق 

-NBFH9KV حات الموثوقةمكان مناسب مثل القاعة ألخذ اللقا

Triple type, ع بعد أخذ اللقاح يجب ان تحجز االوز لمدة أسبو

طبيب   قبل  من  مراقبتهم  يتم  سوف  األسبوع  هذا   خالل   , واحد 

اوز   وجود  تم  اذا  ريج,  منظمة  من   المشرف  والفريق  البيطري 

ميتة او مريضة سوف يتم استبدالها بأخرى جيدة الصحة بواسطة  

   .المورد

 

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 requirements should be provided according 

to the required specifications in BOQ, and 

should be approved by a specified Vet and 

supervising staff from REACH.   

3. After signing the contract between REACH and 

supplier, the supplier (contractor) should collect 

all required geese on a known date and place in 

Erbil governorate for the purpose of checking 

and selection process according to the required 

number and specifications in BOQ by the 

recommended Vet and supervising staff from 

REACH.   

4. After selecting the geese by the Vet and the 

supervising staff from REACH, all geese should 

be collected in a suitable place such as hall, for 

the purpose of taking a certified vaccine of 

NBFH9KV-Triple type, and after taking the 

vaccine the geese should be quarranted for one 

week, during that week they will be monitored 

by the Vet and supervising staff from REACH, 

if there any diseases or deaths appeared among 

them, they should be changes by another ones 

by the supplier (contractor). 
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ارقام   .٥ بتوفير حلقات نحاسية تحتوي على  يقوم  المورد سوف 

عل وضعها  ليتم   الطبيب متسلسلة  بواسطة  االوز  أرجل  ى 

     .البيطري

اعاله .٦ ذكره  ماتم  لقاح ) تكاليف   , نحاسية   حلقات 

NBFH9KV-Triple type,   تأجير قاعة لالوز , تأجير عمال

  وليتها الموردسؤسوف يتحمل م ( او حراس وايضا تغذية االوز

    .بنفسه

  

النقل مثل توفير عمال لحمل صن .٧ تكاليف  اديق  المبلغ يتضمن 

الكميات   جدول حساب  في  ذكرها  تم  التي  االوز  توزيع   , االوز 

جميع   أيضا  وزنكل,  جردة  ابو  قرى  الى  وصولها  حين  الى 

التكاليف المتعلقة بتأجير القاعة مابين فترة أختيار االوز الى حين 

  . لى المستفيدين بأخذ عين االعتبار سالمة االوزا انقله

 

   

تكو .٨ ان  يجب  االوز  نقل  فريق عملية  مع  التنسيق  مع  ن  

رزمة   30المشرف من منظمة ريج اعتمادا على نسب كل قرية ) 

الى قرية زنكل (, كل رزمة يجب ان   17الى قريه ابو جردة و  

تبإناث وذكور إوز واحد ,و عملية تن  6تحتوي على   دا من  سيق 

مكان نقل الدواجن من محافظة اربيل  لألماكن المطلوبة التي هي 

دة وقرية زنكل , بأخذ عين االعتيار ان ايام التوزيع قرية ابو جر

   .لن تكون متسلسلة

   

, سوف  .٩ المستفيدات  الى  والديك  االوز  تأكد  من وصول  بعد 

لمن التابع  المشرف  فريق  قبل  من  عليهم  األشراف  ريج يتم  ظمة 

يتم أستبدالهم  اي تغير سلبي ف  أذا تم مالحظة  ايام   اربعة  لمدة 

ون طلب اي تعويضات وضمن تعليمات فريق  بواسطة المورد بد

 .المشرف

    

يجب أن تخضع جميع مفاقس البيض مع البطارية والشاحن  .١٠

أشهر على األقل بعد التوزيع    ٦الملحق لضمان من المورد لمدة  

لها خالل تلك أي تغييراوفي حالة حدوث   ت أو عيوب مصنعية 

دون المقاول  قبل  من  تغييرها  يتم  ان  يجب   ، أي    الفترة  طلب 

 .تعويضات وبموجب تعليمات طاقم العمل المشرف

   

  

5. The supplier (contractor) should provide a 

specified copper ring which includes a 

numerical series, these will be put on the 

selected geese legs by the Vet.   

6. The cost for the above process (providing the 

copper ring, named Vaccine of NBFH9KV, 

renting a hall for geese hiring a gurad or labors, 

and cost for feeding the geese should be 

undertaken by the supplier (contractor). 

  

7. The price includes all transportation costs such 

as providing labors for loading, unloading and 

distribution for all geese in the BOQ to the 

required locations in Abu Jarda and Zangel 

(until delivering to beneficiaries' hands), also 

includes costs of hiring (owning) a storage for 

keeping geese between the initial selection till 

the transportation dates, and undertaking the 

safety of all geese.   

8. All transportations should be in coordination 

with REACH's supervising staff and according 

to the portions for each villages (30 packages for 

Abu Jarda village and 17 packages for Zangel 

village, each package contains 6 female and 1 

male geese, and should start from that dedicated 

place from Erbil governorate to the required 

locations in Abu Jarda and Zangel villages, and 

the transportation days may not be done 

sequently.    

9. After delivering the geese to beneficiaries’ 

hands, they will be monitored by REACH's 

supervisor staff for two days, if any changes or 

defects happened for them during that period, 

they should be changed by the contractor 

without asking for any compensations and under 

supervisor staff instructions. 

10. All incubators and batteries with chargers must 

be subject to a guarantee from the supplier for a 

period at least 6 months after distribution. If any 

changes or defects happened for them during 

that period, they should be changed by the 

contractor without asking for any compensations 

and under supervisor staff instructions. 
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. السعر يتضمن تكاليف النقل والحمل والتنزيل لجميع مفاقس  ١١

المواصفات   ووفق  وشاحن(  )بطارية  وملحقاتها   BOQالبيض 

حددة  على شكل رزم  دناه والى المواقع المالجدول ا  الموجودة في

(٢٦  ( واحدة  ورزمة  ابوجردة  لقرية  زنكل ١(رزمة  لقرية   )

واحد   ٤٠و) اللبن( كل رزمة تتضمن  مفقس  تل  لقرية  (  رزمة 

( بيضات تفقيس أوز  أو  ١٠وبطارية واحدة   وشاحن واحد  مع )

ا٢٠) االعتبار  بعين  االخذ  مع  دجاج   تفقيس  بيضة  ايام  (  ن 

     توزيع قد التكون متسلسلة.ال

11. The price also includes all transportation costs 

such as providing labors for loading, unloading 

and distribution for all egg Incubators and their 

accessories (battery and charger) in the BOQ to 

the required locations (26 packages for Abu 

Jarda village , 1 package for Zangel village and 

40 packages for Tal Laban village, each package 

contains (1 incubator, 1 battery, 1 charger and 

10 geese eggs or 20 chicken eggs) and the 

transportation days may not be done sequently.  

diB for gubmittinS ditionsnoeneral CG                                                          الشروط العامة لتقديم العطاء              

  

لمعدات و ا مواد نقلمع  العمل تكاليففة ة يشمل كادسعر الوح. ١

 .يف اعالنكاليف األدارية و تكالتو ا هلى موقع و فيا

 

 

 

 ي ة بالدينار العراقأن يكون سعر الوحد. ٢

 

عل.  ٣ مقدميجب  ألعا  ى  اإلفصاح عن  أحد طاء  مع  لها  ي عالقة 

ري فإن    جموظفي  وإال  ا،  للكتشاأي  قدف  في   عالقات  يتسبب 

 ات.ءرفض العطا

 

 

دفع  .  ٤ طريق  تكاليسيتم  عن  مشروع  في    مصرفيةحوالة    ف 

من  ومي  30ضون  غ ويم  تسل  ختاريا  ستالم  اتقرير  الفواتير 

 .الميداني

 

أي تكالمنظمتنا غير م  .٥ و عن طريق أ  مصرفيةيف  سؤل عن 

 .مولاقة الهاتف المحبطرسائل أو 

 

معل  يجب.  ٦ بامناقصاف  قاولى    يودع   نأ  لعقدا  قيعتود  عن  ةئز 

من    نقدا%  5نسبة   كلي  مجموع  عقد  من  ارجاعه  و  مبلغ  سيتم 

 . انةيص ةدمتهاء نعد اللمقاول ب

 

 

التزام  .  ٧ ا    في حال عدم  برر بدون م   ذ مشروعفيتن  الموعدفي 

مناخار شروط  سةصقج  قدر,  مالية  غرامة   150000ه  يكون 

 .يرتأخوم ل يلك ر العراقىنادي

 

 

 

   ا.ختم عها وي توق ما لم يتمات اذا ءاعط يتم رفضس . ٨

 

 

 .ر أمريكيسعر دواللبات فى غير مسؤل عن أى تقنا منظمت . ٩

 

 

1. Unit price including all working costs with 

transportation of materials and equipment to site 

and in the site, administration costs and 

advertisement fee. 

 

2. Unit price shall be in Iraqi Dinars. 

 

3. 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.  

 

4.  The payment will be release within 30 days 

from the day of submitting invoices and receipt 

of satisfactory inspection report through Bank 

transferring. 

 

5. Our organization is not responsible for any bank 

costs, or message costs and mobile card costs. 

 

6.  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. 

 

7.  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. 

 

8. All bid documents shall be signed and stamped, 

unless the bid will be dismissed. 

 

9. Our organization shall not be held responsible 

for any fluctuation in US$. 
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موافقة "  اتلتسهيالت نقل مواد و معدمنظمتنا ليس مسؤال    .  ١٠

 .كركوكارج محافظة خت" في داخل و سيطرا

 

 

المیج.  ١١ عن  الشركو  تقدیمب قاول  ب  تسجیل  ة خصر،  ةثیقة 

المجددة   رسمنموذج  ،  ٢٠٢١  لعامالشركة  الرسالـة  من   ةیمن 

  المشروع   ەلهذ  اإلداري  کلیهیكل اإلداري للشرکة، و ه،  ەالشرک

 ة.  ة التجاریة الغرفو هو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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 tnemuocubmit Bid DTo S How عطاءاوراق الم يفية تقديك

   نوان التالي:عالالى  اناقصة وارجاعهيجب توقيع اوراق الم

 

 

 ۆڵ م یماکس خلف ،یئاشت حی ،ەنکاوە: عاربیل

 ٠٧٧١٤٧٨٥٣٨٠ رقم موبایل: 

  

 ٠٧٧٠٦٨١٥٨٣١ة: يمانيسلالرقم الموبايل 

 

ارسال    او العطاء موقعة  اورعن طريق  البريد ة  و مختوم  اق  الى 

 الكتروني:

 .orgqira-eachr@yplups 

 

The bid documents shall be signed and returned 

to the addresses below: 

 

Erbil: Ankawa, Ashty quarter, behind Maxi 

Mall. 

Phone number: 0771 785 5380 

 

Sulaymaniyah phone number: 0770 681 5831 

 

or submitting sealed, signed, and stamped 

documents to below email address:  

supply@reach-iraq.org 

ال  اخر يوم  رجايوم  المناقصة  اوراق  المصادف   ربعاءاالع 

 حا. صبا ١١قبل  ١٣/١٠/٢٠٢١

Last day for submitting bid documents is on 

Wednesday, 13-10-2021 before or at 11:00am. 

 لى البريد الكتروني ال طلب للتوضيح ايرجى ارس 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: ةرکشلعنوان ا

 

 :  Phone No رقم موبايل

 

 :Email رونىاألكت بريد

 

 :  Date خأريت

  

    Signature and Stamp:مختتوقيع و 

 

 

 

                                                                                                                                                   :Annex :المرفق

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

 Annex 2 – Trip plan .2 التوصیل  لجدو  – ٢ق الملح. ٢

 Annex 3 – Technical evaluation criteria .2 یر التقییم الفنيمعای - ٣الملحق . ٢

  Annex 4 – Invitation to bid .3 وة لتقديم عطاءاتدع  -٤الملحق  .٣
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