
Overall 

weighting 
ڕێژەی گشتی

Criteria

پێوەر
Element

بەش

Element Weighting

ڕێژەی بەش

Vender 1

١بەڵێندەری 

Vender 2

٢بەڵێندەری 

Vender 3

٣بەڵێندەری 

Up-to-date legal Registration Documents, or providing 

document cofirms the updating of the legal registration  

 هە جۆرە دۆکیۆمێنتێک کە 
ی
، یان پێشکەشکردی بەڵگەی تۆماری یاسایی

بیسەلمێنێت کە بەڵگەنامەی تۆمارکردن نوێیە
Profile of vendor(company or institute), including previous 

experience in the same field
 پێشکەشکار 

ی
کە تێیدا  (کۆمپانیایان پەیمانگا)    پرۆفاییل تایبەت بە الیەی

 رابردوو بکات لەو بوارەدا
ی
ئاماژە بە ئەزمووی

Corresponding of the type of courses which the Vender 

specialized with the type of courses

 پێشکەشکار
ی
 جۆری خولەکان لەگەڵ شارەزایی و اختصاىص  الیەی

ی
گونجای

Capability and experience of  vendor’s trainer, the CV 

should be attached with their years of experience in such 

work.
 راهێنەر لە یس ڤیەیک گونجاودا بخرێتە روو، تێیدا 

ی
 لێهاتوویی و ئەزمووی

ئاماژە بە شارەزایی رابردووی بکریت لەو بوارەی کە پەیوەستە بە خولەکانەوە

1. Photos of the location including a logo of the vendor in 

the photo.

2. Photo of a certificate given by the institute or company 

to a participant.
   وێنەی شوێتی خول، هەروەها نمونەیەک لەو بروانامەی کە لە کۆتایدا 

خوازان ر
دەدرێت بە فێ 

Providing copy of curriculum (or modules) preferably in 

two languages (Kurdish and/or Arabic or English) 

 کەم پوختەی بابەتەکان)       کۆپیەک لەو مەنهەجە
ی
ی کە لە (یان الی

یان عەرەیی یان /کوردی لەگەڵ )خولەکەدا دەوترێتەوە  بە دوو زمان 

ی ی یان کورتەیەک لەسەر ئەو بابەتانەی لە خولەکەدا دەوترێنەوە (ئینگلێر

Availability of RT Bank account

 هەژماری بانیک لە 
ی
 بانکRTبووی

Tender documents with the stamp and signature of the 

vendor

 تەندەرەکە
ی
 هەموو دۆکیۆمێنتەکای

ی
مۆر و واژۆکردی

60% 0% 0% 0%

Life-Skills courses on “English, Kurdish and Arabic languages" for child and adults

Annex 3

 تەکنییک
ی
 الیەی

ی
شێوازی هەڵسەنگاندی

Technical Evaluation Process

Eligibility

شایستەیی

60%

5%

Technical

 تەکنییک
ی
الیەی

12%

5%

8%

12%

5%

Ref. No: REACH-SUP-ITB-2023-007

ین کۆ نمرە بۆ دەرچوون بریتیە لە  Minimum Passing score in the Technical Evaluation will be (40%)(٪٤٠)کەمێی

Total Rate (Precentage)  ڕێژەی گشتی

5%

8%
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