
Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No

Availability of RT Bank account    ( 10 ) 

RTتوفر حساب بنك 

Availability of tax clearance for 2023, and should be attached    (8)

ي لعام  يب   ويجب إرفاقه2022توافر تخليص ضر

Previous experience for similar project with government in the region, 

they have to attach document (such as copy of contract, and/or photo, 

and/or copy of hand over, etc…) to prove this.    ( 12 )

ي المنطقة ، يجب عليهم إرفاق وثيقة 
ر
وع المماثل مع الحكومة ف ة السابقة لمشر مثل (الخب 

.إلثبات ذلك )...أو نسخة من التسليم ، إلخ / أو صورة و / نسخة من العقد و 

Previous experience for similar project with REACH or other 

INGOs/NGOs, previous experience in the region, they have to attach 

document (such as copy of contract, and/or photo, and/or copy of 

hand over, etc…) to prove this.   ( 10 ) 

وع المماثل مع  ة السابقة لمشر /  أو مع المنظمات غبر الحكومية الدولية REACHالخب 

ي المنطقة ، يجب عليهم إرفاق مستند 
ر
ة السابقة ف المنظمات غبر الحكومية األخرى ، والخب 

.إلثبات ذلك  )...أو نسخة من التسليم ، إلخ / أو صورة ، و / مثل نسخة من العقد ، و (

Duration of implementation (not exceeds 40% of the estimated 

duration) ( 8 ) 

)٪ من المدة التخمينية40ال تتجاوز (مدة التنفيذ 

Stamped and signed all documents especially Trip plan and Technical 

Evalutation Criteria documents  ( 12 ) 

ي
مختوم وموقع عىل جميع الوثائق وخاصة خطة الرحلة ووثائق معايبر التقييم الفبر

Conclusion:

1) As per above evaluation matrix; vendors ?, ?, ? are discqualified due to non-compliance with the tender requirements.

2) The TEC recommends to conduct a physical verification of vendors ? and ? to verifiy their respective capacity.

TEC Chairperson TEC Member TEC Member

Date:

Technical Evaluation Process

For the project of:  Rehabilitation of production facilities and provision of agricultural equipment (  home garding kits , greenhouses , irrigation equipment up to 203 

beneficiaries )  , in Karamlies , AL Karam  , Badna Kabir and Yarghnti  villages / AL Hamadaniayh district /  Ninawa Governorate

Annex-5

 5الملحق 
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Date: Date: 

The successful vendor should earn minimum three Yes (s)  

ى

 يجب أن يكسب البائع الناجح ثالثة نعم كحد أدن

Vendor-5

ي
عملية التقييم الفنى

وع لية ، الصوبات الزراعية ، معدات الري حنى  )إعادة تأهيل مرافق اإلنتاج وتوفير المعدات الزراعية : / المستفيدون من أجزاء مشر ى ي قرى كرمليس والكرم وبدنة كبير  ( مستفيد ومستفيدة 203مجموعات البستنة الميى
ى

ف

ي  
محافظة نينوى/   قضاء الحمدانية / و يرغننى

Vendor-1
SN Technical Evaluation Criteria ي

معايير التقييم الفنى
Vendor-2 Vendor-3 Vendor-4


