
 

 بانگەواز بۆ تەندەر 

کردن و تەندروستی کۆمەڵ ر
، )ڕی    چ( ئاوەدانکردنەوە، فێ  اقی ناحکویم، قازانج نەویستی ڕ ر

  سەربەخۆ و بێالیەن و یەکسان ویستە   ڕێکخراوێیک عێ 
    کە

ی
ی    ١٩٩٥لە ساڵ  چینە کەمدەرامەتەکان لە دانیشتوان و ئاوارە و پەنابەران لەڕێگەی یارمەتیدان و پشتگیر

دامەزراوە بە ئامانجی یارمەتیدانی
م دانەوەی بارودۆخە لەناکاوەکان بەهاوکاری دەزگا بەخشە

ی
کردنی ژیانیان وە گەشەدان بە تواناکانیان بۆ وەڵ  رەکان. کردنی هەوڵەکانیان بۆ باشیر

ی بەو ئامانجانە ڕی    چ هەڵدەستێت بە دابەشکردنی تەندەر بە ژمارە بۆ   بەکرێگرتنی ئۆتۆمبێل بۆ )  (REACH-SUP-ITB-2022-028) گەیشتر
ەوە لە پارێز  ر

، کەرکوك، نەینەوا، دهۆك گاکانی بە شۆفێ  ر
، هەولێ   ( سلێمانی

ێ   ر
   . ٢٠٢٢/ ٦/ ٢٣ بەرواریتا ئارەزوی بەشداری کردنی هەیە دەتوانێت دەرخستەی خۆی پێش کەش بکات    كهەر شۆفی 

 فۆریم تەندەرەکە پڕ بکەرەوە. بۆ پێش کەش کردنی دەرخستەکان تکایە 
 

 : بۆ زانیاری دەتوانن پەیوەندی بەم ژمارانەی خوارەوە بکەن
١ . 

ی
 ٠٧٧٠٦٨١٥٨٣١:   سلێمان

ر  . ٢
 ٠٧٧١٤٧٨٥٣٨٠:  هەولێ 

 ٠٧٧٣٦٩٩٦١٧٧نەینەوا: . ٣
 

 دەبێت  ٢٠٢٢/ ٦/ ٢٣ پێنج شەممە تەندەرەکان ڕۆژی  پڕ کردنەوەیدوا ڕۆژ بۆ 

ح  میدعوة لتقد  المقێر
ة ومحايدة ومستقلة ،  REACHمنظمة اإلعمار والتعليم وصحة المجتمع ) ی ( هي منظمة عراقية غیر حكومية وغیر هادفة للرب  ح وغیر متحیر

ي عام  
ی والعائدين والمجتمعات المضيفة الضعيفة ، من خالل مساعدة ١٩٩٥تأسست فی ی والالجئتر . تقدم ري    ج المساعدات اإلنسانية للنازحتر

ي حياتهم وتطوير قدرتهم عىل االستج
يكة. ودعم جهودهم إلحداث تغيیر فی  ابة لحاالت الطوارئ بدعم من الوكاالت الشر

 
كات  REACHمنظمة ) ي المناقصة المرقمة و المجهزين  ( منظمة اإلعمار والتعليم وصحة المجتمع)ري    ج( تدعوا الشر

    للمشاركة فی
(REACH-SUP-ITB-2022-028(  للقيام ب )ي محافظ  چی    مع السائق لمنظمة ر   ارةیالس  جار یا

ی
السلیمانیة، اربیل، کرکوك، ات  ف

 . (نینوی، دهوك
 

ی    ( ٢٠٢٢/ ٦/ ٢٣) مصادف ال الخمیسيوم حتر   االستمارة ملء بفعىل الراغبتر
 ٠٧٧٠٦٨١٥٨٣١:     یمانیةالسل  . ١

 ٠٧٧١٤٧٨٥٣٨٠: اربیل  . ٢
 ٠٧٧٣٦٩٩٦١٧٧: نینوی. ٣
  

 (٢٠٢٢/ ٦/ ٢٣) مصادفال  الخمیس اخر موعد لتقديم العطاءات يوم 
 

 
Request for Proposal 

 
Rehabilitation, Education and Community Health (REACH) is a non-governmental, non-profit, 
impartial, neutral and independent Iraqi organization, which was founded in 1995. REACH provides 
humanitarian aid to IDPs, refugees, returnees and vulnerable host communities, by assisting and supporting 
their efforts to make a difference in their lives and developing their capacity to respond to emergencies with 
the support of partner agencies. 
 
To achieve its goal REACH Invites potential suppliers and companies under bid ref (REACH-SUP-ITB-2022-
028) to bid for (Hiring Vehicle with Driver for REACH Organization in Sulaymaniyah, Erbil, Kirkuk, 
Nineveh, and Duhok Governorates). 
Interested individuals can submit the bid documents until 23/06/2022. 
 
For more information you can contact the following: 
1. Sulaymaniyah: 0770 681 5831 
2. Erbil: 0771 785 5380 
3 .Nineveh: 0773 699 6177 
 
The deadline for submitting the tender is Thursday, 23/06/2022. 
 
 


