
Item 

No.

ژمارە

Unit 

یەکە

Qty. 

بڕ

Unit Price USD

نرخی تاك بە دۆالر

Total Price USD

نرخی کۆ بە دۆالر

1

Training room for 20 people 

with lunch and coffee break 

for a full day

 کەس ٢٠هۆڵ بۆ خول وتنەوە بۆ 

بە خواردنی نیۆڕۆ و ژەیم سوك بۆ 

رۆژێیک تەواو
Day 1

2
Lunch open buffet or full 

menu

نانی نیۆڕۆ بۆفێ ی کراوە یاخود 

مێنیوی هەمەجۆر
Person 1

3

Coffee break (tea, coffee, 

cake, sweets, fruit, juice and 

water)

چا، قاوە، کێك، )ژەیم سوك 

، میوە، شەربەت، ئاو یێی (شیی Person 1

4

Training room for 20 people 

with only coffee break for 4 

hours with stationary

 کەس ٢٠هۆڵ بۆ خول وتنەوە بۆ 

ی ٤تەنها بە ژەیم سوكەوە بۆ 
 کاتژمی 

ی کردنی پەڕاوگەوە بە دابیی
Day 1

Item Description

وەسفی بڕگە

Total Cost in USD کۆی گشتی بە دۆالری ئەمریکی

5. REACH will decide the dates and times of the courses. .رێکخراوی ری    چ  بڕیار لەسەر کات و بەرواری خولەکە دەدات. ٥

6. The hall should have stationery for the participants (pens, 

notebook, and flipchart).

ی بکرێت . ٦ پێنووس، دەفتەر )دەببێت پەڕاوگە بۆ بەشداربووان دابیی

.(یاداشت، و فلیپچارت

BOQ and Cost Estimate  کەرەستە و بڕەکەی
ی

ندن
ا

 لیستی خەمڵ

2. The courses will start from May 2022 to November 

2022.There might be more than one training at a time.

 ئایاری . ٢
ی

یێی دووەیم ٢٠٢٢خولەکان لە مانیک  تشر
ی

 دەستپێدەکات بۆ مانیک

. وە لەوانەیە زیاتر لە یەك ڕاهێنان هەبێت لە هەمان کاتدا٢٠٢٢

3. The space should accommodate 15 to 25 participants, 

taking into consideration social distancing. The hall should 

have enough space for activities, and chairs with a U-shaped 

table. The hall should have a suitable air-conditioning system 

and the hall should not be changed at all until the end of the 

course.

 بەشداربوو لەخۆ بگرێت و ڕەچاوی دوورنی ٢٥ بۆ ١٥هۆڵەکە دەبێت  . ٣

یەنی بکات
ا
پێویستە هۆڵەکە ڕووبەری پێویست هەبێت  بۆ چاالیک . کۆمەڵ

ی   ی ی
دەبێت وسیستەیم .  تێدا بێتU-shapedوە هەروەها کوریس و می 

ساردی و گەریم  گونجاوی تێدابێت وە بە هیچ شێوەیەك هۆڵەکە 

.نەگۆردرێ تاکو کۆتای خولەکە 

4. The vendor shall provide a coffee break (tea, coffee, cake, 

sweets, fruit, juice and water) or/and lunch depending on the 

training time, during the course.

، میوە، شەربەت، ئاو)دەبێت ژەیم سوك . ٤ یێی  (چا، قاوە، کێك، شیی

ی بە کانی ڕاهێنان لە ماوەی /یان ی بکرێن بە پشتبەسیی وە نانی نیوەڕۆ دابیی

.خولەکەدا

1. The location of the trainings will be in Sulaymaniyah city. .شوێێی خولەکان لە شاری سلێمانی دەبێت. ١

Annex-1                   ١-المرفق

Renting Training Hall with Lunch and Coffee Break in Sulaymaniyah Governorate

بەکری گرتتی هۆیل خول لەگەڵ نان خواردن و ژەیم سوك

Notes and General Terms with Guidelines :تێبیتی و مەرجە گشتییەکان
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