
 

 

1 

 

 " ريجإعادة التأهيل والتعليم وصحة المجتمع " مةظمن

Rehabilitation, Education and Community Health “REACH” Organization 

 

Ref. No: REACH-SUP-ITB-2021-044                                                            Issue Date: 28/12/2021 

 

 Invitation to Bid اءاتقديم عطدعوة لت 

 البالستيكية بكافة مستلزمات اإلنتاج  تنفيذ البيوت

Execution of Tunnel Green Houses with All Production Requirements 

Ref. No: REACH-SUP-ITB-2021-044 

 sechnical conditionT                                                                                                     الشروط الفني                

 
  يسيتم تقييم البائع أوالً بناًء على معايير التقييم الفن 

أسعار    ، وبعد ذلك سيتم تقييمه بناًء على(٤)مرفق 

 . عطاءاتلا
 

 

The supplier will first be evaluated based on the 

Technical Evaluation Criteria (Annex 4), after 

that they will be evaluated based on submitted 

bid prices. 

 کونيس  ە، ألنRT Bankالمورد فتع حساب في    یعل  جبی  .  ١

 . إلمورد  یال REACHاألجر من  لیلتحو دةيالوح قةیالطر

 

يجب أن تكون جميع بنود العمل مطابقة للمواصفات الفنية . ٢

والمواصفات   (1975 العربيةالطبعة   -IGTS) العامة العراقية

القياسية العراقية للطرق والجسور والمواصفات المذكورة في 

  ( وتعليمات مهندس الموقع الزراعي 1المادة )

  

 

 

لمواد من أفضل األنواع المعتمدة من يجب أن تكون جميع ا . ٣

  قبل مهندس الموقع إذا لم تذكر في تفاصيل العمل

   

مهندس   )إذا لزم األمر أو طلب  يجب اختبار مواد البناء .٤

  الموقع( حسب مواصفات األعمال اإلنشائية 

  

السعر يشمل النقل والتوزيع وتوفير المواد المذكورة في . ٥

بيت البالستيكي وحسب ارشادات الفاتورة وايضا تثبيت ونصب ال

    .المهندس المشرف

متابعة و اعطاء الدورات الضرورية من قبل مهندس الشركة . ٦

تكون حسب المناطق بانتظام و باشراف  توجيهات المهندس  و

  مشرف و لمدة موسم واحد.ال

 متر(. 46.5 متر الطول:9ابعاد البيت البالستيكي )العرض: .٧

   

 

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 the work items should be according to Iraq 

General Technical Specifications (IGTS- Arabic 

edition 1975), Iraqi Standard Specifications for 

Roads and Bridges, specifications mentioned in 

Article parts 1 and instructions of the 

agricultural site engineer. 

3. All material must be from best type and 

approved by site engineer if does not mention in 

the item details.  

4. Construction materials should be tested (if 

necessary or asked by site engineer) according to 

construction works specification. 

5. The price includes transportation, distribution 

and providing the materials mentioned in the bill 

and installation of the greenhouses according to 

the instruction of the site engineers. 

6. Follow-up and give the necessary training by the 

company's engineer, according to the regions 

regularly and under the supervision of the 

instructions of the supervising engineer, for a 

period of one season. 

7. Green house dimensions ( width: 9m, Length: 

46.5m) 
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 diB for gubmittinS ditionsnoeneral CG                                                              لتقديم العطاء الشروط العامة               

      

لمعدات و ا مواد نقلمع  العمل تكاليفسعر الوحدة یشمل كافة . ١

 .يف اعالنكاليف األداریة و تكالتو ا هلى موقع و فيا

 

 

 

ع.  ٢ الوقاملوا   كاترالشلى  یجب  یوين  نماذجفرن  و    ون  مواد 

 .تالمحسب طلب من لجنة اس عدادالم

 

 

 أن یكون سعر الوحدة بالدینار العراقي . ٣

 

عل.  ٤ مقدمیجب  ألعا  ى  اإلفصاح عن  أحد طاء  مع  لها  ي عالقة 

ری في   جموظفي  یتسبب  قد  للعالقات  اكتشاف  أي  فإن  وإال   ،

 رفض العطاءات.

 

 

قبل    ضروریةل  عمالفاصيل  تة واالطالع على  الزیارة الموقعي.  ٥

 .  تقدیم العطاء

 

دفع  .  ٦ طریق  تكاليسيتم  عن  مشروع  في    مصرفيةحوالة    ف 

من  یوم  30ضون  غ ويم  تسل  ختاریا  ستالم  اتقریر  الفواتير 

 .الميداني

 

أي تكالمنظمتنا غير م.  ٧ و عن طریق أ  مصرفيةيف  سؤل عن 

 .مولاقة الهاتف المحبطرسائل أو 

 

معل  یجب.  ٨ فى  بامناقصاقاول  توعن  ةئز  یودع    نأ  لعقدا  قيعد 

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

 . انةيص ةدمتهاء عد انللمقاول ب

 

 

التزام  .  ٩ ا    في حال عدم  برر بدون م   تنفيذ مشروع  الموعدفي 

مناخار شروط  سةصقج  قدر,  مالية  غرامة   150000ه  يكون 

 .تأخيروم ل یلك ر العراقىنادی

 

 

 

   ا.ختم عها ويتوق ما لم یتمات اذا ءاعط يتم رفضس . ١٠

 

 

ف.  ١١ اجرتحتسب  المواد  ترة  على  المختبریة  الفحوصات  اء 

 .قد )المقاولة(مدة الع ضمن نمل في العم الداخلة

 

تحققسيتم  .  ١٢ و  لج  اختيار  قبل  المعدات من  و  مواد  نة  نماذج 

عدم نقص أو  حال  ات في  واد و معدالم  م رفضو سيت.ةمخصص

موا  تطابق  جدفصمع  في  ا  ات كميالول  ات  سيتم  نوع  ختيار  او 

 المواد من قبل لجنة مخصصة. 

 

 

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.  Companies and contractors shall provide 

materials and tools sample as per request from 

receiving committee. 

 

3. Unit price shall be in Iraqi Dinars. 

 

4. Bidder shall disclose any relationship that have 

with one of the REACH staff, otherwise any 

discovery of relationships may cause in 

dismissing the bids.  

 

5. The Bidders shall do site visiting within before 

submitting the Bid Documents. 

 

6.  The payment will be release within 30 days 

from the day of submitting invoices and receipt 

of satisfactory inspection report through Bank 

transferring. 

 

7. Our organization is not responsible for any Bank 

costs, or message costs and mobile card costs. 

 

8.  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. 

 

9.  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. 

 

10. All bid documents shall be signed and 

stamped, unless the bid will be dismissed. 

 

11. The laboratory test periods shall be counted 

within the implementation of duration. 

 

12. The tools and materials will be checked and 

selected by a dedicated committee. and the 

materials and tools will be rejected if there is 

deficiency or none-compliance with 

specifications and the type of materials will be 

select by a committee. 
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 .ر أمریكيسعر دواللبات فى غير مسؤل عن أى تقنا منظمت. ١٣

 

 

 

موافقة "  اتلتسهيالت نقل مواد و معدمنظمتنا ليس مسؤال    .  ١٤

 . وینينارج محافظة خت" في داخل و سيطرا

 

 

الميج.  ١٥ عن  الشركةو  تقديمب قاول  ب  تسجيل  خصة ر،  ثيقة 

لعام المجددة  رسم،  ٢٠٢١  الشركة  الرسالـة  من  من   ةينموذج 

  المشروع   ەاإلداري لهذ  کليهيكل اإلداري للشرکة، و ه،  ەالشرک

 ة. ة التجارية الغرفو هو

 

13. Our organization shall not be held responsible 

for any fluctuation in US$. 

 

14. Our organization is not responsible for any 

Transportation permission ‘Checkpoint 

permission letters’ whether inside or outside 

Nineveh Governorate. 

 

15. 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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 tnemuubmit Bid DocTo S How اءعطاوراق الم قديت ةيفيك

   نوان التالي:عالالى  ایجب توقيع اوراق المناقصة وارجاعه

 

 

لحم   نوري خلفالمقابل جامع ذو الالفرع -حي المشراك  نينوى:

 دولبعجين الجن

 ٠٧٧٣٦٩٩٦١٧٧ رقم موبايل:

  

 ٠٧٧٠٦٨١٥٨٣١ة: يمانيسلالرقم الموبایل 

 

ط  او ارسال  عن  موقعة  وراریق  العطاء  مختوم  اق  الى ة  و 

 البرید الكتروني:

 .orgqira-eachr@yplups 

 

 

The bid documents shall be signed and returned to 

the addresses below: 

 

Nineveh: Mishrag neighborhood, opposite to Thu-

Alnwry Mosque - Nineveh Governorate 

Phone No: 0773 699 6177 

 

Sulaymaniyah phone number: 0770 681 5831 

 

or submitting sealed, signed, and stamped 

documents to below email address:  

supply@reach-iraq.org 

 Last day for submitting bid documents is on ٤/١/٢٢٠٢ ءثاالثالة یوم قصااوراق المنع رجایوم ال اخر

Tuesday, 04/01/2022. 

 لى البرید الكتروني ال طلب للتوضيح ایرجى 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 مدی

 

  Address of the company: ةرکلشعنوان ا

 

 :  Phone No رقم موبایل

 

 :Email رونىبرید األكت

 

 :  Date خأریت

  

    Signature and Stamp:مختتوقيع و 

 

 

                                                                                                                                                   :Annex :المرفق

                                                                                                                                                               
  Annex 1 – BOQ .1 الکميات  ولجد – ١ مرفق. ١

 Annex 2 – Beneficiary’s Portions .2 المستفيدين  حصة– ٢مرفق  .٢

 Annex 3 – Distribution Plan .3 يعالتوزجدول  – ٣ق . مرف٣

 Annex 4 – Technical Evaluation Criteria .4 معايير التقييم الفني  – ٤مرفق .٤

  Annex 5 – Invitation to bid .5  ة لتقدیم عطاءاتودع  – ٥مرفق . ٥
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