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بانگوێشتی گشتی 

تەندەری پرۆژەی  (G P.19-2021)ژمارە/كەمكردنەوەی نهێنی

 بۆ جاری سێیەم (نۆژەنکردنەوەی سیستمی ڕوناکی لە قەزای کفری  )

 بانگهێشتی كراوە/ كەمكردنەوەی نهێنی 
 

                                              , ئاگاداری سەرجەم بەلێندەر و كۆمپانیاكان دەكەینەوە كە تەندەر ی پرۆژەی ناوبراوی سەرەوە هەیە 

 دابەشکردنى کارەباىبەڕێوەبەرایەتی  ئاسایی لە سەر بودجەی,   (دابەشکردنى کارەباى کفری بەڕێوەبەرایەتی  ) كە ئامادەكراوە لە الیەن

ژمێریاری لە دیوانی ئیدارەكەمان بكات بەمەبەستی .ب هەركەس ئارەزووی بەشداری كردنی هەیە با سەردانی, کفری خەرج دەکرێت

 . تەقویمى یە ىۆژڕ نەوەد ( 90)ماوەی جێ بەجێكردنی پرۆژەكە .  وەرگرتنی تەندەر 
 

 كە دەکرێتجێ بەجێ ( 2016)ساڵی  ( 2 )ژمارە ئەم كەمكردنەوە گشتی یە بەپێی رێنمایی جێ بەجێكردنی گرێبەستە حكومی یەكان •

. كراوەیە بۆ هەموو پێشكەش كارانی تەندەر 

 ( 9) كاتژمێر  (2022 / 6 / 2شەممە پێنج )ەوە دەست پێ دەكات تا ڕۆژی ( 2022 /5/ 17  شەممەسێ )وەرگرتنی تەندەر لە ڕۆژی  •

 دینار كە ناگەڕێتەوە بۆ شەست و پێنج هەزار ( 65,000)نیوەڕۆ لە ئیدارەی گەرمیان بەرامبەر بە پێش ی  ( 11:00 )ی سەر لە بەیانی تا 

. خاوەنەكەی وە كرێی  باڵوكردنەوەی ئەم ئاگادارییە دەكەوێتە ئەستۆی ئەو كەسەی كە كەم كردنەوەكەی بۆ دەردەچێت 

وە ڕۆژی ئاشكرا كردنی تەندەر یە ی پێش نیوەڕۆ ( 11:00)كاتژمێر  ( 2022 / 6 / 5شەممە یەک  )دوا كاتی گەڕانەوەی تەندەر ڕۆژی  •

.  دواتریژڕۆ ۆ بتێخرە دا دوا دیرمە فی پشووی كاتە لە ویە ەڕۆوی نشێ پی (11:15 ) رێلە هەمان ڕۆژ  كاتژم

.  بكاتەكەرەندە تیكانەگەڵ بیرەی سیشدارە بۆ باری خوازرەندە تینڕی كشێ پتێكرەئ •

                                        / انیرمە گەیداری ئیردانە ستواننە دەكەژۆ پریرەندە ترەسە  لكەیەوەوونكردنڕ و اری پرسرە هۆ بشداربوانەب •

 . بکەن كانەستەبێگر. ب

: كانەرجەم •

 یتێكیە پالن دانان و یتەزارە ویناسێ پە وتێب ( 9 تا 2 ) انینكردنۆڵێ پەی پلنەكە دیشدارەبە كەیرانەندەڵێ و بایمپانۆ كوە ئەستیوێپ- 1

 . تێبەه ( كوردستان یمێرە هە لمارنۆ تە كەیوانەئ) انیراقێ عانی كوردستان یرانەندەڵێب

 

 

 یكاتە لەستیوێ  پەیەهدا  رەندە تیكانەنامەگەڵ بە لچێ هاوپەینێ وێیپەب (الضامن اخلطي التعهد )گرۆستە ئە لی نووسراوەینامەڵێب -2

 داد ەیرمانگە فنیەالە لتێ كرابندەسە پە وتێ برەسە لۆی وواژرۆ مە ورەندە تی كارشەشكێ پنیەالە لەوەتێ كرابڕ پرەندە  تەیوەانەڕگ

 .انیرمە گەیداری ئیوانی دە لاسای یكاروبار. بانینووس 

  .كاتە دێ پستە دەوەرەندە تەیوە كردنیژڕۆ ە لەژڕۆ تەوەن (90 ( )مدة نفاذ العطاءات ) كانەرەندە تپێ کردنی كار ەیماو - 3

 چی هە كتێبە هانی اكانیمپانۆ كیماركردنۆ تی گشتیتیەراەبەوەڕێ بیری پشتگنەكە دیشدارە بە كەیرانەندێلە و بایمپانۆ كوە ئەستیوێپ - 4

  .یە نییاناسای یكیە ی و كورتمەك

  .تێبە هانی( 2022 )ڵی ساباجی دەرامەتی یپاكۆستە ئنەكە دیشدارە بە كەیرانەندەڵێ و بایمپانۆ كوە ئەستیوێپ - 5

 ەڵ هستیوێ پیكارۆ هە بی گشتیندەوەرژە بۆ سپاردن بی نووسراوشێ پنیرەندە تەیسۆ پرەیە هۆی بستكردنەبێ گرەیرمانگەف - 6

 . ەوەتێنێشەبو

                                                          .رەندە تی نرخنیمترە كی كردنڵ قبوە بیە ی نندە پابستەبێ گریتەاڵسەد - 7

    

 رامیار عبدالرحمن احمد                                                             

   سەرپەرشتیاری ئیدارەی گەرمیان.  ج                                                  


