
 
 

 عطاءاتالدعوة تقديم 

( هي منظمة عراقية غير حكومية وغير هادفة للرب  ح وغير متحيزة ومحايدة ومستقلة ، REACHمنظمة اإلعمار والتعليم وصحة المجتمع )

اعدة مس. تقدم ري    ج المساعدات اإلنسانية للنازحين والالجئين والعائدين والمجتمعات المضيفة الضعيفة ، من خالل ٥٩٩١تأسست في عام 

 ودعم جهودهم إلحداث تغيير في حياتهم وتطوير قدرتهم على االستجابة لحاالت الطوارئ بدعم من الوكاالت الشريكة. 

 

    للمشاركة في المناقصة المرقمةو المجهزين ( منظمة اإلعمار والتعليم وصحة المجتمع)ري    ج( تدعوا الشركات REACHمنظمة )

   (REACH-SUP-ITB-2023-008  للقيام ب )( و) اءلممرافق صحية في منطقتي الزاب في الحويجة وفيلق في كركوك وتوزيع خزانات ا  93ترميم 

 .لكترونيا حسب الشروط والمواصفات المذكورة في اوراق المناقصة والتي يمكن الحصول عليها ا

 

 .فعلى الراغبين بتقديم العطاء استالم نسخة من اوراق المناقصة

  iraq.org-Tenders@reach ارسال نسخة مختومة من اوراق المناقصة الى االيميل األلكترونييرجي 

   ٥٩١فيال   -مجمع نور ستي بوابة اولى  –کرکوك :شوراو  أو الى

 ٥٢٢٠١٧١٥٧٧٠،    ٥٢٢٥٠٣٢٧٧٠٠:  لیرقم الموبا

 

  ٦١/٢/٢٠٢٣ مصادفال خميسالاخر موعد لتقديم العطاءات يوم 

 ، في سطر الموضوع بالبريد اإللكتروني. (REACH-SUP-ITB-2023-008)مالحظة / يرجى كتابة رقم المناقصة: 

 

 

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.  

 

Therefore, to achieve its goals our organization invites suppliers and companies to participate in the tender 

reference number (REACH-SUP-ITB-2023-008) for (Renovation 39 WASH facilities in Al Zab in Hawija and 

Failaq in Kirkuk and water tanks distribution) and according to the conditions and specifications mentioned 

in the tender documents, which can be obtained from online: 

 
Suppliers and companies can submit their bid online and send sealed documents to below email  
Email:  Tenders@reach-iraq.org 

 

Or submit their bid documents in sealed enclosed envelope to our office address: 

Kirkuk: Shoraw, Noor City compound, villa #395 

Phone number: 0770 237 5522, 0772 191 0952 

 

Deadline for submitting bid documents is on Thursday (16/2/2023).  

Note: Please write tender reference number: (REACH-SUP-ITB-2023-008) in the subject email. 
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