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Annex 6 

 ٦ملحق 

 إعادة التأهيل والتعليم وصحة المجتمع "ريج" منظمة 

Rehabilitation, Education and Community Health “REACH” Organization 

 

Ref. No: REACH-SUP-ITB-2022-004                                                             Issue Date: 13/01/2022 

 

 Invitation to Bidقديم عطاءات دعوة لت 

 مشاريع صغيرة جدا في محافظة كركوك  ١٠مشاريع صغيرة و  ٣توريد وتسليم المواد ل 

Supply and Delivery of Tools and Materials for 3 Small Business and 10 Micro Business in Kirkuk 

Governorate 

Reference Number: REACH-SUP-ITB-2022-004 

 

 onditionsCal Technic                                                                                                     الشروط الفني         

 
تقييم   الفني   المقاولسيتم  التقييم  معايير  على  بناًء   أوالً 

أسعار (٥)مرفق   على  بناًء  تقييمه  سيتم  ذلك  وبعد   ،

 . عطاءاتال

 

 

The supplier will first be evaluated based on the 

Technical Evaluation Criteria (Annex 5), after 

that they will be evaluated based on submitted 

bid prices. 

  قةی الطر کونی س ە، ألن RT Bankالمقاول فتع حساب في   یعل جبی  ١

 . إلمورد یال REACHاألجر من   لی لتحو دةی الوح

 

 

. یشمل السعر بما في ذلك توفیر العمالة للتحمیل والتفریغ لجمیع المواد ٢

التوزیعات، كما یشمل تكالیف التأجیر   المذكورة في القائمة المرفقة للمواقع

مخزن )او ملك(  لحفظ المواد واألدوات بین االختیار األولي حتى تاریخ 

 .التوزیعات

 

    

یجب توفیر جمیع المواد وفقا للمواصفات المطلوبة في جدول الكمیات   .٣

و  الصور المرفقة  )وفي حالة عدم الحصول على نفس العناصر ، یمكن 

ها ما یعادلها في األداء والمواصفات( ویجب الموافقة علیها للمقاول توفیر

والمستفیدون من   REACH  من قبل الموظفین المشرفین من منظمة

  .المشروع

 

   

والمورد، یجب على    REACH بعد توقیع العقد بین منظمة ریج .٤

المقاول جمع جمیع األدوات والمواد المطلوبة في تاریخ محدد في محافظة  

 كركوك لغرض التدقیق واالختیار من قبل اللجنة الموصى بها من

REACH في نفس التاریخ.  

 

   

 REACH الموظفین المشرفین في) ستقوم اللجنة الموصى بها .٥

بالتنسیق مع المورد  بإجراء التدقیق واختیار  (والمستفیدون من المشروع

 األدوات والمواد وفقًا لالرقام والمواصفات المطلوبة والمذكورة  في

BOQ جدول الكمیات و مرفق الصور .  

 

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 price includes providing labor for loading and 

offloading for all materials in the distribution site, 

also includes costs of hiring (owning) a storage for 

keeping materials and tools between the initial 

selection till the distribution date.   

3. All materials should be provided according to the 

required specifications in BOQ, attached photo (in 

case of not getting the same items, the contractor 

can provider equivalent in performance and 

specifications) and must be approved by 

supervising staff from REACH and project 

beneficiaries.   

4. After signing the contract between REACH and 

supplier, the contractor should collect all required 

tools and materials on a known date in Kirkuk for 

the purpose of checking and selection process by 

the recommended committee from REACH at the 

same date.   

5. The recommended committee (supervising staff in 

REACH and project beneficiaries) in coordination 

with contractor will conduct the checking and 

selecting the tools and materials according to the 

required numbers and specifications in BOQ and 
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سیتم توزیع جمیع األدوات والمواد بشكل یومي )وسیتم تحقیق سالمة  .٦

ثناء عملیة التجمیع والتوزیع من قبل المقاول( ،  جمیع المواد واألدوات أ

كل یوم سیتم توزیع المواد واألدوات على ثالثة لستة من المستفیدین،  

وسیتم فحص األدوات والمواد مرة أخرى خالل أیام التوزیع كتحقیق ثاني 

  .للمواصفات المطلوبة

 

 

 

 

    

د  التي  یجب على المقاول تقدیم اوراق الضمان لتلك العناصر والموا .٧

 . لدیها  اوراق الضمان

 

یجب أن یتم توزیع جمیع األدوات والمواد على المستفیدین بالتنسیق  .٨

وفقًا لخطة التوزیع المرفقة.  REACH والمرافقة مع فریق اإلشراف في

 ( 4)المرفق 

 

 

    

بعد توزیع األدوات والمواد على المستفیدین ، سیتم مراقبتها من قبل  .٩

لمدة ثالثة أیام، إذا حدثت أي تغییرات أو   REACH فریق االشراف في

عیوب للمواد خالل تلك الفترة، یجب تغییرها من قبل المقاول بموجب  

 ف. تعلیمات فریق االشرا 

 

    

. النصوص االنكلیزیة والعربیة سینظر فیها لتوفیر األدوات والمواد .١٠

    

 

attached photos.   

6. The distribution of all tools and materials will be 

done by daily basis (which the safety of all 

materials and tools during the collection and 

distribution   process will be undertaken by the 

contractor), each day some of materials and tools 

will be distribute from three to six beneficiaries), 

the tools and materials will be checked again 

during the distribution days for the purpose of 

double checking and required specifications. 

7. The contractor should provide a guarantee for 

those items which have it already    

8. The Distribution of all tools and materials for the 

beneficiaries should be done by coordinating and 

accompanying with the REACH's supervising staff 

according to the attached distribution plan. (Annex 

4)    

9. After distribution tools and materials to 

beneficiaries, they will be monitored by REACH's 

supervisors’ staff for three days, if any changes or 

defects happened for them during that period, they 

should be changed by the contractor under 

supervisor staff instructions.    

10. Both English and Arabic texts to be considered 

for providing tools and materials    

  

 

 General Conditions Submitting for Bid                                                    الشروط العامة لتقديم العطاء             

 

 

 . أن يكون سعر الوحدة بالدينار العراقي ١

 

أحد ٢ مع  لها  أي عالقة  اإلفصاح عن  العطاء  مقدم  على  . يجب 

في   يتسبب  قد  للعالقات  اكتشاف  أي  فإن  وإال   ، ريج  موظفي 

 رفض العطاءات.

 

 

في  ٣ مصرفية  حوالة  طريق   عن  مشروع  تكاليف  دفع  سيتم   .

وتقرير    ٣٠  غضون الفواتير  تسليم  تاريخ  من  استالم  يوما 

 الميداني.

 

أو عن طريق ٤ تكاليف مصرفية  أي  . منظمتنا غير مسؤل عن 

 رسائل أو بطاقة الهاتف المحمول.

 

يودع  ٥ أن  العقد  توقيع  عند  بامناقصة  فائز  مقاول  على  يجب   .

 

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

 للمقاول بعد انتهاء مدة صيانة. 

 

 

بدون مبرر  .  في حال عدم ا٦ االموعد تنفيذ مشروع  لتزام  في 

قدره   مالية  غرامة  سيكون  مناقصة,  شروط    ١٥٠٠٠٠خارج 

 دينار العراقى لكل يوم تأخير.

 

 

 

 .  سيتم رفض عطاءات اذا ما لم يتم توقيعها و ختما.  ٧

 

 

. تحتسب فترة اجراء الفحوصات المختبرية على المواد الداخلة  ٨

 .)المقاولة( في العمل من ضمن مدة العقد

 

 .منظمتنا غير مسؤل عن أى تقلبات فى سعر دوالر أمريكي. ٩

 

 

 

منظمتنا ليس مسؤال لتسهيالت نقل مواد و معدات "موافقة    .  ١٠

 سيطرات" في داخل و خارج محافظة كركوك.

 

 

بتقدیم  ١١ المقاول  عن  یجب  الشركةو.  تسجیل  خصة ر،  ثیقة 

لعام المجددة  رسم،  ٢٠٢١  الشركة  الرسالـة  من  من   ةینموذج 

  المشروع   ەاإلداري لهذ  کلیهیكل اإلداري للشرکة، و ه،  ەالشرک

 و هویة الغرفة التجارة.  

 

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 

Chamber of Commerce.  
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 How To Submit Bid Document اوراق العطاءكيفية تقديم 

 يجب توقيع اوراق المناقصة وارجاعه الى عنوان التالي:  

 

 

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

 ٠٧٥٠٣٣٠٣١٦٠:  لیرقم الموبا 

 ٠٧٧٠٦٨١٥٨٣١رقم الموبايل السليمانية: 

 

 عن طريق ارسال اوراق العطاء موقعة الى البريد الكتروني: او

 iraq.org-supply@reach 

 

 

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 

يوم    اخر المناقصة  اوراق  الرجاع  المصادف    الخميسيوم 

٢٠/٢/٢٠٢٢ 

 

Last day for submitting bid documents is on 

Thursday, 20-01-2022. 

 يرجى ارسال طلب للتوضيح الى البريد الكتروني  لالستفسار

iraq.org-supply@reach 

 ٠٧٧٠٦٨١٥٨٣١االتصال على الرقم   او

Kindly send request for clarification to email  

supply@reach-iraq.org 

or call to phone number 07506815831  

 

 
                                                               :   Company or Contractor Name اسم الشركة أو المقاول

          

 :  Executive Manager الشركةمدير 

 

  Address of the company: عنوان الشرکة

 

 :  Phone No رقم موبايل

 

 :Emailبريد األكترونى 

 

 :  Dateتأريخ 

 

    Signature and Stamp:توقيع و ختم

                                                                                                                                                   :Annex :المرفق

                 
 Annex 1 – BOQ .1 جدول الکمیات  - ١. الملحق ١

 Annex 2 – BOQ Photos .2 رسم جدول الکمیات – ٢. الملحق ٢

 Annex 3 – Beneficiary Portions .3 حصص المستفیدین – ٣ق . الملح٣

 Annex 4 – Distribution Plan .4 جدول التوزیع – ٤. الملحق ٤

 Annex 5 – Technical Evaluation Committee .5 معاییر التقییم الفني - ٥. الملحق ٥

 Annex 6 – Invitation to Bid .6 دعوة لتقدیم عطاءات  -٦. الملحق ٦
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