
 

 بانگەواز بۆ تەندەر 

 

کردن و تەندروستی کۆمەڵ ر
، )ڕی    چ( ئاوەدانکردنەوە، فێ  اقی ناحکویم، قازانج نەویستی ڕ ر

  سەربەخۆ و بێالیەن و یەکسان ویستە   ڕێکخراوێیک عێ 

    کە
ی

ی    ١٩٩٥لە ساڵ دامەزراوە بە ئامانجی یارمەتیدانی چینە کەمدەرامەتەکان لە دانیشتوان و ئاوارە و پەنابەران لەڕێگەی یارمەتیدان و پشتگیر

م دانەوەی بارودۆخە لەناکاوەکان بەهاوکاری دەزگا بەخشە
ی
کردنی ژیانیان وە گەشەدان بە تواناکانیان بۆ وەڵ  رەکان. کردنی هەوڵەکانیان بۆ باشیر

ژمارەبۆ گەیش  بە  تەندەر  دابەشکردنی  بە  هەڵدەستێت  ڕی    چ  ئامانجانە  بەو  ی  )   (REACH-SUP-ITB-2021-034) تر و   ی   داب بۆ  کردن 

 (ەبجەڵەهو   مات  ێسل  یزگاێپار  ە ل ت  ەالمەو س پاراسی   ۆ خ یلەو پ لەک  ەیو ەگواستن

 

ە بۆ ئەم ئیمەیڵەی  ر
 خوارەوە: بۆ پێش کەش کردنی دەرخستەکان تکایە دۆکۆمێنتر تەندەرەکە بە ئیمزاکراوی بنی 

iraq.org-supply@reach 

 

 : بۆ ئەم ناونیشانانەی خوارەوەیاخود گەراندنەوەی دۆکۆمێنتر تەندەرەکان 

 ک  ٢٠٨پاشا    می:ابراه مانی ێسل
ی
 . مانی ێسل شنایسەک  ەیرمانگەف كی ،نز  ٤٢ نی ۆڵ

 ٠٧٧٠٦٨١٥٨٣١:  لیباۆ م ەی ژمار  
 . دەبێت ٢٠٢١/ ١١/ ١٧شەممە چوار دوا ڕۆژ بۆ گەڕاندنەوەی تەندەرەکان ڕۆژی 

ژمارە  ڕێنماییەکان:  بە  بنوسە  تەندەرەکە  ژمارەی  ناونیشانی  ئیمەیڵەکەدا  لەناونیشانی    نا  گەر ئە،  (REACH-SUP-ITB-2021-034)تکایە 
 دەکرێت ڕەتبکرێتەوە. 

 

Request for Proposal 

Rehabilitation, Education and Community Health (REACH) is a non-governmental, non-profit, 

impartial, neutral and independent Iraqi organization, which was founded in 1995. REACH provides 

humanitarian aid to IDPs, refugees, returnees and vulnerable host communities, by assisting and supporting 

their efforts to make a difference in their lives and developing their capacity to respond to emergencies with 

the support of partner agencies. 

To achieve its goals REACH Invites potential suppliers and companies under bid ref (REACH-SUP-ITB-

2021-034) to bid for (Supply and Delivery of Safety and Protective Tools in Sulaymaniyah and Halabja 

Governorates). 

 
For submitting bid documents, please send the signed bid documents to below email: 
supply@reach-iraq.org  
 

or submit the bid documents to the below address: 

Sulaymaniyah: Ibrahim Pasha quarter 208, alley 42, near Sulaymaniyah Meteorological Department 

Phone number: 0770 681 5831 
The deadline for submitting the bid documents is Wednesday, 17/11/2021. 
 
Instructions: 
- Please write in the subject line of the email the bid reference number (REACH-SUP-ITB-2021-034) if not 

then it may not be processed. 
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