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 رێکخراوی ئاوادانکردنەوە و فێرکردن و تەندروستی کۆمەڵ "ڕیچ"

Rehabilitation, Education and Community Health “REACH” Organization 

 

Ref. No: REACH-SUP-ITB-2023-007                                                                     Issue Date: 8/2/2023 

 Invitation to Bid بۆ تەندەر بانگەواز

 (  تایبەت بە سودمەندانی ڕێکخراوی ڕیچ لە بازیان و ئەاڵیی و فێربوونی زمانەکانی ئینگلیزی و کوردی و عەرەبیخولی )

 تاسلوجە لە پارێزگای سلێمانی.
Life-Skills courses on “English, Kurdish and Arabic languages” for the 

 Beneficiaries in Bazian, Allay and Tasluja in Sulaymaniyah governorate. 

 

 

  جۆری ئەو خوالنەی کە داوکاراون بۆ بەهیزکردنی توناو

لێهاتوویی بەشداربوان لە بواری زماندا بۆ ئەم بابەتانەی 

  :خوارەوەیە

  بۆ تەمەنی سەرو و خواروی  زمانی ئینگلیزی (

 ساڵ(٨١

 یاروو خو روەس ینەمەت ۆب)   زمانی کوردی 

 ڵ(سا٨١

  یو خوارو روەس ینەمەت ۆب) زمانی عەرەبی 

 ڵ(سا٨١

 کۆرس بۆ هەر بۆ هەر  ٨٢:  کۆ و ژمارەی کۆرسەکان

 کۆرس ٨٨سێ زمانی ئینگلیزی و کوردی و عەرەبی )

کۆرسی  ٤١کۆرسی زمانی ئینگلیزی و  ٤١واتە 

، ئەگەری (کۆرسی زمانی عەرەبی ١زمانی کوردی و 

کان بۆ شوێنەکان هەیە گۆڕانکاری لە ژمارەی کۆرسە

 .و دەکەوێتە سەر ژمارەی بەشداربووان لە ناوچەکاندا

 رۆژە / بۆ ماوەی چوار هەفتە/  ٢٢:  ماوەی کۆرس

 کاژێر.  ٢رۆژ / رۆژی  ٥هەفتەی 

 ئەو بەروارەی کە کۆرسەکانی تێدا ئەنجام دەدرێت :

بەگوێرەی لیستی تۆماری بەشداربوان لە ماوی نێوان 

 ( دەبن.٢٢٢٢/ ٥تا مانگی  ٢)مانگی 

 ٢٥تا  ٨٥بۆ هەرکۆرسێک ) ژماری بەشداربوو 

 بەشداربوو( دەبن.

  : شوێنی خول 

 Required Module and Topics: Improving the 

languages skill level of the participants through 

conducting courses in below subjects: 

 English Language  

 Kurdish Language 

 Arabic Language 

 Total Number of Courses: 28 courses (14 English, 

10 Kurdish and 4 Arabic) 

 Duration of Courses: Each course will be for 20 

days/ 5 days in a week/ 2 hours per day. 

 Frequency: depending on registrations, the training 

will be held between Feb to May 2023 

 Number of Participants: 15-25 Participants per 

each training  

 Locations:  

 20 in Bazian and Allay (6 English, 10 Kurdish and 

4 Arabic Language courses) 

 8 in Tasluja: (8 English language courses) 

- (Changes in the number of courses per locations 

would be possible according to the availability of 

beneficiaries) 

 

 Required goods and services with their 
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 و بۆ بەشداربووانی بازیان  انیبازخول لەناو  ٢٢

ە بۆ وجڵو تاسخول لەنا ٨٢،هەروەها  ییەاڵئ

 .یمانێسل یزگاێپار ەل دانیشتوانی تاسڵوجە

 : ئەو خزمەتگوزاریی و پێداویستیانەی داواکراون 

 

 هێنەر : پێویستە ئەم مەرجانەی خوارەوەی تیابێت:ڕا 

پێویستە بەالیەنی کەم بروانامەی بەکالۆریۆس  -

 هەبێت.

 النی کەم سێ ساڵ شارەزایی هەبێت لە بوارەکەدا. -

بتوانێت بەزمانی کوردی و عەرەبی بابەتی  -

 کۆرسەکە شەرح بکات.

 شوێن( ی وتەوەی خول:   هۆڵ( 

ەیوەندیداری رێکخراوی ریچ بە هاوکاری الیەنی پ -

 فەرمی شوێن دابین دەکات بۆ وتنەوەی خولەکان.

 

 :قرطاسية 

نۆت بووک و قەڵەمی جاف رەنگاورەنگ و هەر  -

 پێدایستیەکی دیکە کە پیویست بێت بۆ خولەکان.

 :کۆفی برێک 

 ئاوی دەبە یان پەرداخ سەفەری.  -

 شەربەتی ڕانی یان هاوشێوەکانی -

 کێک لە جۆری پۆپ كێک یان هاوشێوەکانی. -

 اد : دابینکردنی هەرجۆرە ئامێر و موادێکی پێویست مو

بۆ فێرکردنی پراکتیکی سوودمەندان لەماوەی 

 خولەکەدا.

 

  مەرج و ڕێنمایی و ئەرکەکانی ڕاهێنەر و )ڕێکخەری

 کۆرس ئەگەر هەبوو( لەکاتی وتنەوەی کۆرسەکاندا:

  دابینکردنی ئەجێندای تەواوی خول و کۆپیەک لەو

بەر بۆ هەموو بەشداربووان  مەنهەجەی کەدەوترێتەوە 

 لە دەستپێکی خولەکان.

  شێوازی کاری تێگەیشتنی تەواوی هەبێت بۆ

 ریچ و رێنماییەکانی.ڕێکخراوی 

  توانای ئەوەی هەبێت کە پەیڕەوی ڕێنماییەکان بۆ کارە

مرۆڤانەییەکان بکات ، هەروەها پەیرەوی رێنماییەکانی 

پاراستنی مافەکانی منداڵ بکات و خۆی بە دوور 

 بگرێت لە هەموو جۆرە توندوتیژیەک.

specifications:  

 Trainer: For all courses along the durations 

with below specifications: 

- Should has minimum bachelor degree.  

- Should has minimum Three years of experience at 

the related field. 

- Can teach the course in Kurdish and Arabic 

language. 

 (REACH will arrange a free hall in coordination with 

government)  

 Stationary: Includes notebook, pens, and any other 

necessities for the courses for the participants 

 Coffee Break: Including water (glass in cartoon), 

juice, cake and candy, according to the attached BOQ 

which includes the amounts per each course 

 Tools: Including all necessary tools and materials 

which use to learn participants practically during the 

courses. 

 

 Tasks and requirements from the trainers (and 

facilitators if any) during conducting the 

courses will be:  

 Providing a color copy of curriculum and agenda to all 

participants before starting course. 

 Well known and understanding of REACH procedures 

and policies. 

 An understanding of humanitarian work with 

consideration to GBV, Child Protection, and 

Safeguarding. 

 Follow instructions, collaborate and report to 

REACH’s focal point. 

 To maintain confidentiality in the Workplace in terms 
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  پەیڕەوکردنی ڕێنماییەکان و هەرەوەها هەماهەنگی

کردن لەگەڵ نوێنەری ڕێکخراوی ڕیچ لەماوەی 

 خولەکەدا.

  پاراستنی نهێنی شوێنی کارکردن و هەروەها

 بەشداربووان.

 .چاودێری هەموو بەشدابوان بکات بەبێ جیاوازی 

 ەکان.پەیوەست بوون بە کات و بەرواری خول 

  خۆی بەدوور بگرێت لەهەر جۆرە دەمارگیریەکی

 ئاینی،سیاسی،نەتەوەیی و رەگەزیی.

 

 :مەرج و ڕێنمایيە گشتيەکان بۆ الیەنی دابينکەر 

  ژمارەی خولەکان رێژەییەو دەکرێت زیاتر یان کەمتر

 بێت.

 .رێکخراو کات و بەرواری خولەکان دیاری دەکات 

 ینی راهێنەر رێکخراو مافی ئەوەی هەیە کە داوای گۆر

یان هۆڵی وتنەوەی خول بکات، ئەگەر هاتوو بەالیەوە 

گونجاو نەبوون، لەکاتی بوونی حاڵەتێکی لەو جۆرە 

پێویستە الیەنی دابینکار لەماوەی سێ رۆژدا دوای 

داواکاری رێکخراو، راهێنەری نوێ یاخود هۆڵی نوێ 

 .دابین بکات

  دوای تەواو بوونی هەر خولێک رێکخراوی ریچ

گاندنی تەواو بۆ )سەنتەر و راهێنەرەکان( هەڵسەن

دەکات،لە هەمانکاتدا بەشداربوانی خولەکانیش 

هەڵسەنگاندن دەکان، لەسەر ئەنجامی ئەو 

هەڵسەنگاندنانە بڕیار لەسەر درێژکردنەوەی گرێبەستی 

 الیەنی دابینکار دەدەرێت.

  الیەنی دابینکار پێویستە بە شێوازێکی شەفاف و

جێبکات و هەروەها مامەڵەیەکی یەکسان کارەکانی جێبە

 دروست لەگەڵ ستافی رێکخراو بکات.

 

 

 

 

 

 

 

  ئەو الیەنانەی رێگەپێدراون بە پێشکەشکردنی ئەم

 خزمەتگوزاریە:

  ئەو الیەنەی داوکاری پیشکەشدەکات مەرجە تۆماربێت لە

ێراقی فیدراڵ( بە گوێرەی شوێنی حکومەتی هەرێم یان ع)

 خولەکان.

  

 کار لە کاتی پێشکەشکردنی پێویستە الیەنی دابین

داواکاریەکەیدا ئەم دۆکیۆمێنتانە هاوپێچ بکات ) وێنەی 

شوێن و هۆڵ کە لۆگۆی الیەنی دابینکار دیار بێت(، 

of the community center and the participants. 

 Follow up the participants during the training. 

 Commit to the date and time of the course. 

 The training course is to be free from any fanaticism 

(religious, political, national, and sexual).     

 

    

 General Terms for service provider: 

 The number of required courses is estimated and the 

probability of increasing and decreasing are potential. 

 Start date and end dates of the courses will be decided 

by REACH 

 REACH has the right to ask for changing the trainers 

and/or the hall during the courses if they saw 

it/him/her as incompetence, and the supplier should 

make it promptly not later than three days after the 

request from REACH. 

 After the end of each course, the center (including all 

facilitations) will be evaluated by REACH and 

Participants, and based on the evaluation result, the 

contract will extend for a longer period to give the 

similar courses. 

 The Service Provider is required to exercise duties 

with fairness, integrity and flexibility through the 

entire process, with continuous coordination and 

communication with REACH focal points. 

  

 Eligible Service Providers 

 Applications are accepted only from institutions 

registered with the government (KRI or Federal Iraq 

based on the location). 

 The applier shall submit the following documents with 
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بەڵگەنامەی تۆماری یاسایی، سی ڤی الیەنی دابینکار کە 

ئاماژە بە شارەزایی پێشووتری بکات لە کاری راهێنانیدا، 

 هەجەی کە دەوترێتەوە.سیڤی راهێنەر و کۆپیەک لەو مەن

  گونجاوترین الیەن لەسەر بنەمای نرخ و الیەنی تەکنیکی

 هەلدەبژێردرێت.

  

  پێویستە هەستێت بە کردنەوەی الیەنی دابینکار

کەبەکاردێت بۆ  RTژمارێکی بانکی لە بانی هە

مەبەستی ڕەوانەکردنی خەرجی کۆرسەکان لە 

 .ڕێکخراوی ڕیچەوە بۆ الیەنی دابینکار

 

the RFQ (photo where the applier’s logo is showing, 

legal registration documents, CV of vendor (company 

or institute) including previous training experience in 

the same field of training, location details, trainer CV, 

a copy of the curriculum). 

 The most proper offer will be chosen by the REACH, 

according to price and the technical aspect. 

 The successful supplier should open an account in RT-

Bank, which it will be the way for transferring the 

money from REACH to the aforementioned supplier. 

 

                                            General Conditions Submitting for Bid تەندەر پێشکەشکردنی بۆ گشتیەکان مەرجە

   

دەبێت نرخی یەکەی ناو تەندەرەکە نرخی گواستنەوەی . ٤

و تێچوی کارگێری و تێچوی  ە و ئامێرەکانکەرەست

 .باڵوکردنەوەی تێدابێت

 

 

 ەکان دابین بکاترپێویستە بەڵێندەر نمونەی کەرەستە و ئامێ. ٢

 .بۆ لیژنەی وەرگرتن بەپێی داواکراو

 

 

 عێراقی بێت. دەبێت نرخی یەکە بە دیناری. ٢

 

 ٢٢) ەیماو ەل ستەبێگر ىەپار ڕیب یرجکردنەخ یوازێش. ٤

 ەو نوسراو کانەکار مووەه یرگرتنەو ەل تێبە( دژداڕۆ

 .یبانک ڵەیواەح ەب  کانیەستیوێپ

 

 

یاخود  یبانک یکیەچوێت چیه ەل یەن رپرسەب کخراوڕێ. ٥

 .لتێچوی مۆبای

 

 یگشت ۆی(ک٪٥) ڕیب ەکەرەندەت ەیبراو رەسەل ەستیوێپ. ٦

 یواژوکردن یکاتەل تێدابن ەبارمت كەو ەکەستەبێگر ڕیب

 یکاەبارمت ەیوەداواکردن یماف ەکەرەندەڵێب ەو ،ەکەستەبێگر

 ەوەچاکردن ەیماو یبوون واوەت یدوا تێبەد

 

 یکاتەل کانەکار یکردن ێجەبێج ەل وتنەدواک یکاتەل .٧

 اخودی کارێجەبێج نىیەال رەسەل ەستیوێپ داۆیخ یکراویارید

 یکێژڕۆ رەه ۆب یاقێڕع ینارید  ٨٥٢٢٢٢ڕیب ایمپانۆک

 ەڵەیه ۆیهەب ەکەوتنەدواک كێکات چڕی ەبدات ب وتنەدواک

 . تێب ەوەاکیمپانۆک اخودی کارێجەبێج نىیەال

 

پێویستە هەموو هاوپێچەکانی تەندەرەکە واژوو و مۆر . ١

 .کرابێت، وە بە پێچەوانەوە تەندەر فەرامۆش دەکرێت

1. Unit price should include all working costs with 

transportation of materials and equipment to site 

and in the site, administration costs and 

advertisement fee. 

 

2. The companies and contractors shall provide 

materials and tools sample as per request from 

receiving committee. 

 

3. The unit price shall be in Iraqi Dinars. 

 

4.  The payment will be release within 30 days 

from the day of submitting invoices and receipt 

of satisfactory inspection report through bank 

transferring. 

 

5. Our organization is not responsible for any bank 

costs, or message costs and mobile card costs. 

 

6.  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. 

 

7.  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. 

 

8. All bid documents shall be signed and stamped, 

unless the bid will be dismissed. 
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ئامێرەکانی کە بەڵێندەر دابینی دەکات . کەرەستە و ٩

هەڵسەنگاندنیان بۆ دەکرێت و لەالیەن لیژنەوە. ئەگەر بەپێی 

  رەت دەکرێتەوە. تایبەتمەندی و جۆری داواکراو نەبوو ئەوا 

 

 

 

 

رێکخراو بەرپرس نیە لە گۆرانگاری لە گۆڕینی نرخی .  ٨٢

 دۆالردا.

 

 یتۆڵەم یرگرتنەو ەل یەن رپرسەب مانەکەکخراوڕێ .٨٨

 ندا.کاەبازگ وانێن ەل ۆهاتوچ

 

 

 مەئ ەستیوێپ ەستیوێپ ەوەتەڵێد کانەخول ەینیەال وەئ. ٨٢

 ەینێ، و داەیوەرانەگ یکاتەبکات ل رەندەت یچێهاوپ ەنتانێمیۆکۆد

 یڤیس ر،ەنتەس یڤیس مار،ۆت ەیخول ، بروانام ەیوەوتن ۆڵیه

 خول. یجەنهەم ەل کەیە، کورت رەنێراه

 

 

 

 

 شۆرامەف تێب داێت یو چاکردن ەوەکوژان رەندەت . ئەگە٨٢

 .ێتکرەد

 

9. 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. 

 

10. Our organization shall not be held responsible 

for any fluctuation in US$. 

 

11. Our organization is not responsible for any 

transportation permission ‘Checkpoint 

permission letters’. 
 

12.  The applier shall submit the following 

documents with the tender (photo of the training 

hall, legal registration documents, CV of vendor 

(company or institute) including previous 

training experience in the same field of training, 

location details, trainer CV, a copy of the 

curriculum). 

 

13. If any tender document has been erased or 

edited, it will be refused. 
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 How To Submit Bid Document                                                                  رەندەت یکردن شەشکێپ  وازىێش         

 داوکراوواژوداخراو و  یکێرفەز ەل کانەرەندەتدەبێت 

 :ەوەخوار ەیشانانیناون مەئ ۆب بکرێت شەشکێپ

 

 ەیرمانگەف كی،نز ١٨ ینۆاڵک ٨١٢پاشا   می:ابراه یمانێسل

یمانێسل یشناسەک . 

 ٥٠٧٥٥٧٧٧٧٧٠:  لیباۆم ەیژمار 

 

 :ەیڵیمیئ ۆب ەواژووەو ەب کانەنتێمۆکۆد یناردنەب اخودی

iraq.org-eachtenders@r 

The bid documents shall be sealed and returned in 

an enclosed envelope to the below address: 

 

Sulaymaniyah: Ibrahim Pasha quarter 208, alley 42, 

near Sulaymaniyah Meteorological Department 

Phone number: 0750 155 5557 

 

or submitting sealed documents to below email 

address:  

tenders@reach-iraq.org 

 The last day for submitting bid documents is on  ٥١/٢/٣٢٠٢ شەممە چوار ڕۆژی  تەندەرەکان گەڕاندنەوەی بۆ ڕۆژ دوا

,Wednesday 15/2/2023 

تکایە ئیمەیڵ بنێرە  كونکردنەوەیەیاخود ڕ كبۆ هەر پرسیارێ

 بۆ 

iraq.org-tenders@reach 

 ٥٠٧٥٥٧٧٧٧٧٠ مۆبایلییاخود پەیوەندى بکەن بە ژمارە 

For any inquiries or explanation please send email 

to  

tenders@reach-iraq.org 

or call to phone number 0750 155 5557 

 

                                                               :  Company or Contractor Name ناوی کۆمپانیا یان بەڵێندەر

          

 : Executive Manager بەڕێوەبەری کۆمپانیا

 

  Address of the company: ناونیشانی کۆمپانیا

 

 : Phone No ژمارەی مۆبایل

 

  :Email ئیمیڵ

 

 : Dateبەروار

 

    Signature and Stamp:واژوو و مۆر

 

 

                                                                                                                                                   :Annex :هاوپێچ

                 
 Annex 4 Announcement  بانگەواز  4 هاوپێچی

 Annex  BOQ 3  دەرخستە3 هاوپێچی

 TEC 2 Technical Evaluation Criteria تەکنیکی هەڵسەنگاندنی مەرجی  2هاوپێچ

 Annex 1 – Invitation to Bid بانگەواز بۆ تەندەر – 1 هاوپێچ
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