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Annex 3 

 ٣ملحق 

 " ريجإعادة التأهيل والتعليم وصحة المجتمع " مةظمن

Rehabilitation, Education and Community Health “REACH” Organization 

 

Ref. No: REACH-SUP-ITB-2021-036                                                              Issue Date: 14/12/2021 

 

 Invitation to Bid اءاتقديم عطدعوة لت 

 توريد وتوزيع علف المواشي في ناحيتي ليالن وقه ره هنجير في محافظة كركوك 

Supply and Delivery of Livestock Feed in Laylan and Qara hanjir Sub-districts in Kirkuk Governorate 

Reference Number: REACH-SUP-ITB-2021-036 

 

 sonditionCechnical T                                                                                                     الفني وطالشر         

 
تقييم   الفن  قاولالمسيتم  التقييم  معايير  على  بناًء   ي أوالً 

بناءً (٢)مرفق   تقييمه  سيتم  ذلك  وبعد  أسعار   ،  على 

 . اتاءعطلا

 

 

The supplier will first be evaluated based on the 

Technical Evaluation Criteria (Annex 2), after 

that they will be evaluated based on submitted 

bid prices. 

 کونيس ه، ألنRT Bankفتع حساب في  قاولالم یعل جبي .١

 إلمورد   یال REACHاألجر من  ليلتحو دةيالوح قةيالطر

 

كغ ، ويجب   ٥٠أو  ٤٠ون العلف في أكياس سعة أن يكيجب   .٢

  .ةن تكون مختومة وموسومأ

   

  .يجب أن يكون العلف على شكل عليقات .٣

  

تعيين عاملين اثنين على األقل ألغراض التحميل / التنزيل  .٤

 .ومساعدة المستفيدين

    

يجب على الطرف الثاني توفير مكان للتوزيع. يجب أن يكون  .٥

ن آمنًا من منظور الصحة والسالمة ، ويسهل ايجاده والوصول المكا

فير المعدات والعمالة المطلوبة في المواقع المختارة ه. يجب توإلي

  .لتحميل العلف على شاحنات المستفيدين

  

تحليل يجب ان تكون من يجب اختبار العلف في المعمل ونتائج ال .٦

  يمعمل مستقل ويتم دفعها من قبل الطرف الثان

  

 .يقوم الطرف األول بمراقبة تسليم العلف للمستفيدين .٧

   

ف األول معاينة النواحي التالية من العلف )الكمية للطريحق  .٨

  .والنوعية( في يوم التحضير والتوزيع

   

  ٥٠٠٠دة ما يصل إلى )أن يكون الطرف الثاني قادراً على إعا .٩

ن المستفيدين من  أطنان( من العلف في حالة عدم تمك ٥كجم أو 

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. The feed must be in bags of 40 or 50Kg, and they 

must be sealed and labeled.  

3. The feed should be in form of pellets.    

4. Hire at least 2 laborers for loading/unloading 

purposes and to help the beneficiaries.    

5. The second party shall provide a location for 

distribution. The place must be safe from a health 

and safety perspective, and easy to find and 

access. Needed equipment and labor should be 

available at the selected locations for loading the 

feed to beneficiary trucks.    

6. The feed must be tested in the lab and the analysis 

results must be from an independent lab and is to 

be paid by the second party.   

7. The first party will monitor handing over the feed 

to the beneficiaries.   

8. The first party has the right to inspect the 

following aspects of the feed (quantity, quality) on 

the day of preparations and distribution.    

9. The second party should be able to return up to 
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   .استالمها

  

لى االحتفاظ بالعلف لمدة يجب أن يكون الطرف الثاني قادًرا ع .١٠

أيام في التخزين بعد أيام التوزيع حتى يتمكن المستفيد   ٣تصل إلى 

  .من استالم العلف

   

يًا من أي مخاطر بيولوجية )بكتيريا ، . يجب أن يكون العلف خال١١

طريات وطفيليات( ومخاطر كيميائية ،  فيروسات ، بريونات ، ف

بول( ، ملوثات بيئية ، ملوثات رية ، جوسيمواد كيميائية )سموم فط

( ، بقايا األدوية البيطرية ، مبيدات الحشرات ، PCBsصناعية )

ام الغريبة )الزجاج والنويدات المشعة( ، أو األخطار المادية )األجس

  ، المعدن ، البالستيك ، الخشب ، إلخ(. 

 

ليالن وقره  تي ناحي  –نقل العلف إلى محافظة كركوك  يجب. ١٢

 هنجير. 

 

 توريد علف ماشية األلبان بالمواصفات التالية .١٣

 

 

 -٪ ١٥) كحد أدنى أو ١٥٪ 

١٦٪) 

 بروتين 

  الطاقة األيضية ٢,٦٥٠ – ٢,٥٥٠

 ك.سعرة حرريه/ كغ 

 رماد كحد أقصى  ٪٧

 ليافاأل كحد أقصى  ٪٦

 رطوبة كحد أقصى  ٪١٢

      

 

علف األغنام والحيوانات 

الكبيرة التي يتم تربيتها  

 ليب إلنتاج الح

 نوع العلف

 عدد العبوات  ٤٥

 اإلجمالي للفرد بالكيلو ٧٥٠

 بالطن  اإلجمالي للفرد ٠،٧٥

 اإلجمالي بالكيلو   ٠٠٠٥ ± ٧٥٠،٣٣

 اإلجمالي بالطن جرام  ٥  ± ٧٥٠،٣٣

 

 

(5,000 KG or 5 tons) of feed in case the 

beneficiaries could not receive it.    

10. The second party should be able to keep feed for 

up to 3 days in their storage after distribution days 

until the beneficiary can receive the feed.    

11. The feed should be free of any biological hazards 

(bacteria, viruses, prions, fungi, and parasites), 

chemical hazards (chemicals (mycotoxins, 

gossypol), environmental contaminants, industrial 

contaminants (PCBs), residue of veterinary drugs, 

pesticides, and radionuclides), or physical hazards 

(foreign objects (glass, metal, plastic, wood, etc.)  

12. The feed needs to be transported to Kirkuk 

governorate – Laylan and Qara Hanjir sub-district. 

13. Supply of dairy livestock feed with the following 

specifications: 

 

 

Type of feed 

Feed for sheep and large 

animal reared for milk 

production 

No. of packages 45 

Total per person in 

KG 

750 

Total per person in 

tons 

0.75 

Total in KG 33,750 ± 5,000 

Total in tons 33.750 ± 5 

 

 

 

 

Protein 
%15 minimum or 

(15% - 16%) 

Metabolizable energy 

Kcal/kilogram 
2,550 – 2,650 

Ash  7% maximum 

Fiber 6% maximum 

Moisture 12% maximum 
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 diB for gubmittinS ditionsnoeneral CG                                                    طاءالشروط العامة لتقديم الع             

 

 

 أن يكون سعر الوحدة بالدينار العراقي . ١

 

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

ري اكتشاف  جموظفي  أي  فإن  وإال  قد    ،  فيللعالقات    يتسبب 

 رفض العطاءات.

 

 

دفع  .  ٣ طريق  تكاليسيتم  عن  مشروع  في    مصرفيةحوالة    ف 

من  يوم  ٣٠  ضونغ ويم  تسل  ختاريا  ستالم  اتقرير  الفواتير 

 .الميداني

 

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

 .مولحاقة الهاتف المبطرسائل أو 

 

معل  يجب.  ٥ فى  بامناقصاقاول  تعن  ةئز  يودع    نأ  لعقدا  قيعود 

من    نقدا  ٥٪نسبة   كلي  مجموع  عقد  من  ارجاعه  و  مبلغ  سيتم 

 . انةيص ةدمتهاء عد انللمقاول ب

 

 

التزام  .  ٦ ا    في حال عدم  برر  بدون م  تنفيذ مشروع  الموعدفي 

مخار شروط  سةصقناج  قدر,  مالية  غرامة    ١٥٠٠٠٠ه  يكون 

 .تأخيروم ل يلك عراقىالر نادي

 

 

 

   ا.ختم عها وي توق ما لم يتمات اذا ءاعط يتم رفضس . ٧

 

 

  اء الفحوصات المختبرية على المواد الداخلة ترة اجرتحتسب ف.  ٨

 .قد )المقاولة(مدة الع ضمن نمفي العمل 

 

 .ر أمريكيلبات فى سعر دوالغير مسؤل عن أى تقنا منظمت . ٩

 

 

 

موافقة  "  اتلتسهيالت نقل مواد و معدمنظمتنا ليس مسؤال    .  ١٠

 .كركوكارج محافظة خخل و ي دات" فسيطرا

 

 

الميج.  ١١ عن  الشركةو  تقديمبقاول  ب  تسجيل  خصة ر،  ثيقة 

لعام المجددة  رسم،  ٢٠٢١  الشركة  الرسالـة  من  من   ةينموذج 

  المشروع   ەاإلداري لهذ  کليهيكل اإلداري للشرکة، و ه،  هالشرک

   ة.ة التجارية الغرفو هو

 

 

1. Unit price shall be in Iraqi Dinars. 

 

2. 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. The laboratory test periods shall be counted 

within the implementation of duration. 

 

9. Our organization shall not be held responsible 

for any fluctuation in US dollars. 

 

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 
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Chamber of Commerce.  

 

 tnemuocit Bid DSubmTo  How ءعطااوراق الم يفية تقديك

 

 نوان التالي:  اق المناقصة وارجاعه الى عيجب توقيع اور

 

 

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

 ٠٧٥٠٣٣٠٣١٦٠:  ليرقم الموبا 

 ٠٧٧٠٦٨١٥٨٣١ة: يمانيالسلالموبايل  رقم

 

 :اق العطاء موقعة الى البريد الكترونياور يق ارسال عن 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    االثنينع 

٢٠/١٢/٢٠٢١ . 

 

Last day for submitting bid documents is on 

Monday, 20-12-2021. 

 الى البريد الكتروني  يرجى ارسال طلب للتوضيح 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 ةركشال رمدي

 

  Address of the company: ةرکلشعنوان ا

 

 :  Phone No موبايلرقم 

 

 :Email رونىبريد األكت

 

 :  Date خأريت

  

 

    Signature and Stamp:مختتوقيع و 

 

                                                                                                                                                   :Annex :المرفق

                 
 Annex 1 – BOQ .1 ت الکمياجدول   - ١الملحق . ١

 Annex 2 – Technical evaluation criteria .2 معايير التقييم الفني - ٢الملحق . ٢

 Annex 3 – Invitation to bid .3 اءاتتقديم عطدعوة ل  -٣الملحق  .٣
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