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 Request for Proposal بانگەواز بۆ تەندەر

Ref. No: REACH-SUP-ITB-2021-039                                                          Issuing Date: 16/12/2021 
 

ەوە بۆ ڕێکخراوی ڕی    چ لە  ر
ر و دهۆك پارێزگبەکرێگرتنی ئۆتۆمبێل بە شۆفێ 

 و هەولێ 
ی
 سلێمان

ی
 اکان

Hiring vehicle with a driver for REACH organization in Sulaymaniyah, Erbil, and Duhok Governorates 

                                                            :Vehicle specifications :تایبەتمەندییەکان بۆ ئۆتۆمبێل

لەگەڵ .  ١ بکرێت  هاوپێچ  بەڵگەنامانە  ئەم  پێویستە کۆپی 
 داتەندەرەکە

نەی ئۆتۆمبێل . ١     
ا
 ساڵ

ی  . ٢      ر
 گشت    مۆڵەپی شۆفێ 

 نیشتماپی   کارت  ناسنامەی باری شارساپی یاخود    . ٣     
ئۆتۆمبێلێ .  ٢ لە    كهەموو  پێویستە  و  دەکرێت  بۆ  پشکنینی 

ی دەربچێت.   پشکنیر
 و سەالمەپی    . پێویستە ئۆتۆمبێلەکە٣

ا
مەرجەکاپی توندوتۆڵ

 تێدا بێت. 
 ئەم کەرەستانە لە ئۆتۆمبێلەکەدا هەبێت:  پێویستە. ٤
 کەرەستەی فریاگوزاری سەرەتاپ  .  ١     

 ە ئاگرکوژێنەو .  ٢     

 سێگۆشە  . ٣     

 بۆکیس کەرەستە. ٤     

1. A copy of the following documents shall be 

attached with the tender 

a. The vehicle’s annual registration 

b. Driver’s license 

c. National identification card 

2. All vehicles will be checked and they shall pass 

the test 

3. The vehicle shall have safety and protection 

features. 

4. The following items shall be available in the 

vehicle 

a. First aid kit  

b. Fire extinguisher 

c. Warning triangle   

d. Tool kit 

 : ر
 :Driver specifications تایبەتمەندییەکان بۆ شۆفێ 

نێوان  .  ١ لە  تەمەپی  ر 
شۆفێ  بێت.   ٥٠بۆ    ٢٣پێویستە    ساڵ 

لە   تەمەپی  ر 
شۆفێ  بێت    ٥٠ئەگەر  زیاتر  ئەگەری  ساڵ 

لە   تەمەنیان  انەی کە  ر
شۆفێ  ئەو  بەرامبەر  ە  وەرگرتنیان کەمێی

ە.  ٥٠  ساڵ کەمێی
 : داواکراو  . ئۆتۆمبێیل٢
 زیاتر. و   ٢٠١٣مۆدێیل  ٤x٤پیکاتی دەبڵ کابینە  -
)وەك تۆیۆتا فۆرچنەر، نیسان ئێکس ترەیڵ،  بەرز  ئۆتۆمبێیل  -

راڤ   تۆیۆتا  تەکسۆن،  هاوشێوە( ٤هۆندای  ئۆتۆمبێیل  وە   ،  
 . زیاتر و   ٢٠١٣مۆدێیل 

 . زیاتر و  ٢٠١٣مۆدێیل   سەرنشی    ٢١پایس -
 . زیاتر و  ٢٠١٣مۆدێیل    پایس بچوك-
بۆ    ٣٠٠٠  ەکان مانگانە لە نێوانئۆتۆمبێلدەکرێت    یت  پێشب .  ٣

   کاری پرۆژەکان. بڕؤن بەپت   ئیش و  کم   ٥٠٠٠
مانەوەی  .  ٤ خواردن،  نان  خەرجی  ر 

شۆفێ  لەسەر  پێویستە 
بەنزین خەرجی  ئۆتۆمبێلەکە،  خۆی،  هەر   ەو ،  چاکردنەوەی 

  .خەرجیەیک تر بگرێتە ئەستۆ
ڕێنماییەکاپی .  ٥ و  مەرج  هەموو  پابەندی  ر 

شۆفێ    پێویستە 
 .ڕێکخراوی ڕی    چ بێت بۆ گواستنەوە هاتوچۆ و 

پ٦ ر  . 
شۆفێ  لەسەر  ڕی    چ  ێویستە  تەواوی  یاساکاپی  بە 

  بێت.  پابەندی  و  ، واژوو بکاتبخوێنێتەوە
ر پشکنینی ڕۆژانە بۆ ئۆتۆمبێلەکەی  .  ٧

پێویستە لەسەر شۆفێ 
 بکات. 

1. The driver’s age should be between 23 to 50 

years old, drivers who are over 50 years old will 

be at a disadvantage against younger drivers 

who are under 50 years old.  

2. The required vehicles are: 

-Double Cabin 4x4 pickups 2013 model or 

higher. 

-SUVs (such as Toyota Fortuner, Nissan X trail, 

Hyundai Tucson, Toyota RAV 4 and Similar SUV 

vehicles) 2013 model or higher. 

-Bus, 21 Passengers 2013 model or higher. 

-Mini Bus 2013 model or higher. 

3. The vehicle will cover a distance of 3,000 to 

5,000 KM per month according to project 

requirements. 

4. The driver shall bear costs of meals, 

accommodation, fuel, vehicle maintenance, and 

any other costs. 

5. The driver shall comply with local traffic laws and 

REACH’s transportation rules and instructions. 

6. The driver shall thoroughly read, sign, and follow 

REACH’s code of conduct. 

7. The driver shall do daily vehicle checks. 
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ر . ٨
 گەشتەکان  لە تۆمارکردپی دڵنیابێت  پێویستە لەسەر شۆفێ 
 سەرەتا  لەالیەن سەرنشینانەوە

ا
 و کۆتایدا.  لە خاڵ

تازەکراوەی  .  ٩ ی  ر
شۆفێ  مۆڵەپی  ر 

شۆفێ  لەسەر  پێویستە 
 . هەبێت
پ١٠ و .  ڕی    چ  ستافەکاپی  بۆ  بکات  ر کارئاساپی 

شۆفێ    ە ێویستە 
 . شەخۆی بەدوربگرێت لە کێ 

١١  .   
ڕاپۆرت بەرز بکاتەوە لەکاپی بووپی هەر  پێویستە شۆفێ 

 هاتوچۆ. کێشەیەکدا یاخود بووپی ڕوداوی 
هەرێیم.  ١٢ لەناو  و   دەرچونەکان  دەبێت    ە کوردستان 

 .دەرەوەی هەرێیم تێدەکەوێت
ەکاندا دەرچونەکان بە  .  ١٣ ر

تاوەکو    نۆرە دەبێت لە نێوان شۆفێ 
 هەمو سایەقەکان بەنزیکەپ  بەقەد یەک بڕۆن مانگانە. 

کەمێی بێت لە نرجی    ٢٠گەر نرجی لێدراوی تەندەر ٪. ئە١٤
اوە لە ناوەندی نرجی    ی ڕی    چ،ڕێکخراو خەمڵێندراوی  کە وەرگێر

بودجە لە  دیاریکراو  نرجی  ئێستا،  ی  ر
پڕۆژەشۆفێ  نرجی    ی  و 

اوی بازار لە ئێستادا، نەی کردنەوەی    خەمڵێێی ژ ئەوا لەالیەن لێر
 تەندەر فەرامۆش دەکرێت. 

ر خۆی بەدوربگرێت لە بەکارهێناپی م. پ١٥
ادە  ێویستە شۆفێ 

 کحویل و هۆشبەرەکان لەکاپی دەوامدا. 
ر خۆی بەدووربگرێت لە هەڵگرتنی چە. پ١٦

  ك ێویستە شۆفێ 
 و تەقەمەپی و سەرنشینی ڕێگەپێنەدراو. 

تا پێنج شەممە،  هەشەممە    كڕۆژاپی کارکردن بریتییە لە یە .  ١٧
ئاماد  ٤٥ دەبێت  وە  هەفتەدا،  لە  تەکاژێر  ڕۆژاپی  ێداپ   بێت 
. و کار بکات و پش   بەپن ر پێویسنی
بێت  ١٨ تێدا  چاکردت   و  تەندەرێك کوژانەوە  هەر  ئەگەر   .

 فەرامۆش دەکریت. 
 

8. The driver shall ensure that all vehicle journeys 

are recorded by the passengers in the log book 

at the start and end of the journey. 

9. The driver shall have a renewed driver’s license. 

10. The driver shall facilitate toward staff as much 

as possible and avoid conflict. 

11. The driver shall report on any problems or car 

accidents. 

12. The trips will be inside KRG and with 

occasional trips outside KRG authority. 

13. The drivers will be taking turns for the trips 

ensuring all drivers drive relatively equal 

distances each month. 

14. If the driver has submitted a financial offer 20% 

less than REACH estimated salary which is 

based on an average between current driver 

salaries, budget allocation and market estimate, 

the bid shall be dismissed. 

15. The driver shall avoid using alcoholic drinks 

and drugs within working hours. 

16. The driver shall avoid carrying unauthorized 

weapons, ammunition, or passengers. 

17. Working times are from Sunday to Thursday, 

minimum 45 hours per week with flexibility to 

working outside of working hours  as per 

necessity. 

18. If any tender document has been erased or 

edited, it will be refused. 

 

 How To Submit Bid Document                                                                         تەندەر پێشکەش کردنی   شێوازى        

 

پێشکەش دەکرێت  ئیمزاکراودا تەندەرەکان لە زەرفێیک داخراو و  
 خوارەوە:  انەی ناونیشانۆ ئەم  ب
 
پی    ٢٠٨:ابراهیم پاش               ا    سلللللللللللللل ێما   . 

ا
فەرمانگەی    یك،نز   ٤٢کۆڵ

 .کەشنایس سلێماپی 
 ٠٧٧٠٦٨١٥٨٣١ژمارەی مۆبایل:   
 
ر  . ٢

، پشت ماکیس مۆڵ. : هەولێ   عەنکاوە، گەڕەیک ئاشت 
 ٠٧٧١٤٧٨٥٣٨٠ژمارەی مۆبایل: 

 
 ژم   ارە  یخ   انو ،١٥مو   ەش                  ، ش               ەق   ا   ەرەپی زرك   ا   : دهۆك.  ٣
7/14/735/Z 

 ٠٧٥٠٣٤١٧٨٠١ژمارەی مۆبایل: 
 

: یاخود بەناردت  
ی

 دۆکۆمێنتەکان بە ئیمزا وە بۆ ئیمەیڵ
iraq.org-supply@reach 

The bid documents shall be signed and 
returned to the addresses below: 
 
1. Sulaymaniyah: Ibrahim Pasha quarter 208, 
alley42, near Sulaymaniyah Meteorological 
Department 
Phone number: 0770 681 5831 
 
2.Erbil: Ankawa, Ashty quarter, behind Maxi 
Mall. 
Phone number: 0771 785 5380 
 
3. Duhok: Zrka, Arabi Shamo Street 15, house 
number 7/14/735/Z 
Phone number: 0750 341 7801 
 
or submitting sealed documents to below email 
address:  
supply@reach-iraq.org 

mailto:supply@reach-iraq.org
mailto:supply@reach-iraq.org
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  شەممە پێنج ڕۆژیدوا ڕۆژ بۆ گەڕاندنەوەی تەندەرەکان 

   . تدەبێ  ٢٠٢١/ ١٢/ ٢٣

The last day for submitting bid documents is on 
Thursday, 23/12/2021. 

ە بۆ    
 بۆ هەر پرسیارێک یاخود ڕونکردنەوەیەک تکایە ئیمەیڵ بنێ 

iraq.org-supply@reach 

 
 ٠٧٧٠٦٨١٥٨٣١ تەلەفۆت  یاخود پەیوەندى بکەن بەو ژمارە 

For any inquiries or explanation please send 
email to  
supply@reach-iraq.org 
 
or call to phone number 0770 681 5831   

 

ر 
 شۆفێ 

ی
 ناوی سیان

Full name 

 

 ناونیشان

ێرە)  ژ ( ��)تکایە ئەو پارێزگایایە هەلێ 
 کاری تیادا بکەیت ت  ێکە دەتەو 

Address 

   ،سلێمانیSulaymaniyah          ،هەولێر Erbil                    ،دهۆكDuhok 

 ژمارەی مۆبایل 
Mobile number 

 

 بەرواری لەدایكبوون 
Birth date 

 

 ئۆتۆمبێل 
ی

 مۆدێل و جۆر و ساڵ
Vehicle type, model, and 

year 

 

 ل ژمارەی ئۆتۆمبێ
Vehicle plate number 

 

 
 
اق ر

 بڕی پارەی مانگانە بە دیناری عێ 
Monthly bid price in IQD 

 

 ئەزموون 
ی

 ساڵ
Years of experience 

 

 بەروار
Date 

 

 
 واژوو 

Signature 

 

 

mailto:supply@reach-iraq.org
mailto:supply@reach-iraq.org

