
 

 

 

                                                                                                                                                               

                                                                                                      وەزارەتــی نـــــاوخـــۆ              
                                                                                                            ئــیدارەی گــــەرمیـان                

 بەڕێوەبەرایەتی کاروباری یاسا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  255   : ژمارە 

                                                                                                                        5255   /  5  /  5 :  ڕێکەوت 

 

 بانگهێشتی گشتی
-G P.21)ژمارە/كەمكردنەوەی نهێنی  تەندەری پرۆژەی (2021

 بۆ جاری دووەم[كی ڤی میدان 33لە سەر تاوەرەكانی  كی ڤی دێهاتی باوەنور 33البردنی فیدەری  ]
 بانگهێشتی كراوە /كەمكردنەوەی نهێنی 

 

ــــــنەوە ەە تەنــــــدەر ی  ــــــ  ژەی نــــــاوب اوی ســــــەرەوە  ەیە  نــــــدەر و ەۆم انیاەــــــان ەەەەی ــــــاەاری ســــــەررەو بەمێا                                               , ئاگ
ــــــاەەە اوە مە  یەن ــــــوەبە) ەە ئام ــــــای ەە ربەڕێ ــــــك ەنی ەارەب ــــــاتی ,   (رایەتی ەابەش ــــــوەرەی ەا  ــــــەر ب                                   ی  %(8)مە س

                           ەرەەس ئــــارەزووی بەشــــداری ە ەنــــی  ەیە بــــا ســــەرەانی, بەڕێــــوەبەرایەتی ەابەشــــك ەنی ەارەبــــای ەە ر خەر  ەەە ێــــ  
 . ژڕشەس   ( 02 )بەرێك ەنی    ژەەە  ماوەی رێ.  بكات بەمەبەستی وەرگ تنی تەندەر ژمێ یاری مە ەیوانی ئیدارەەەمان .ب

 

ەەە ێـ  ەە ەـ اوەیە  (5200)ساڵی  ( 5 )ژمارە ئەو ەەمك ەنەوە گشتی یە بە ێی رێنمایی رێ بەرێك ەنی گ ێبەستە حكومی یەەان •
 .بۆ  ەموو  ێشكەش ەارانی تەندەر 

ی  ( 1 )ەـاتممێ   (5255 / 5 / 01شـەممە  یەک)ەوە ەەس   ـێ ەەەـات تـا ڕ ژی ( 5255/ 5 /3شەممە  ج ێن )وەرگ تنی تەندەر مە ڕ ژی  •
و ێنج ەینار ەەبێ   ەە ناگەڕێتەوە بۆ خـاوەنەەەی   سێ ( 320222)ی نیوەڕ  مە ئیدارەی گەرمیان بەرامبەر بە  ( 00:22 )سەر مە بەیانی تا 

 .وە ە ێی  باڵوە ەنەوەی ئەو ئاگاەارییە ەەەەوێتە ئەستۆی ئەو ەەسەی ەە ەەو ە ەنەوەەەی بۆ ەەرەەچێ  
ی  ــێن نیــوەڕ  ەەبێــ  وە ڕ ژی ئاشــك ا ە ەنــی ( 00:22)ەــاتممێ   ( 5255 / 5 / 52شــەممە  ەوو )ەوەی تەنــدەر ڕ ژی ەوا ەــاتی گەڕان •

 .ەوات  یژڕ  ۆب  ێخ ەەا ەوا ە یرمەف ی شوو یەات ەم ەو  ێبەە ەڕ وین نێ  ی( 00:22 )  ێتەندەر مە  ەمان ڕ ژ  ەاتمم
 .بكات ەەەرەندەت یەانەگەڵب ی ەیس یشدارەب ۆب اریخواز رەندەت ینڕیە نێ   ێە ەئ •
 / یرە ـون یەاروبار / انیرمەگ ەیداریئ یرەانەس تواننەە ەەەژ    یرەندەت رەسەم  كەیەوەوونك ەنڕو  اری  س رە  ۆب شداربوانەب •
 .بكات  ەانەستەبێگ  یتیەراەبەوێرەب
 :ەانەررەم •
یـان کـاری  ەاەبـوار وەم ربنۆ سـ  ەو  ێـب ( 02تا  5 ) انینك ەنۆڵێ  ەی ل نەەەە یشدارەبەە ەیرانەندەڵێو ب ایم انۆە وەئ ەستیوێ  -1

 ەم مـارنۆت ەە ەیوانەئ) انیـ اقێع انیەورەستان  یرانەندەڵێب یتێەیە الن ەانان و  یتەزارەو یناسێ  ەو  اوشێوەیان ئەنجامدابێ 
 .  ێبە  (ەورەستان  یمێرە 
 یەـاتەم ەسـتیوێ   ەیە  رەنـدەت یەـانەگەڵب ەم چێ ـاو  ەینێـو ێـی ەب (نامضـام امخـ امتعهـد ) گ ۆسـتەئ ەم ینووس او ەینامەڵێب -5
 ەیرمـانگەف نیە ەم  ێە اب ندەسە  ەو  ێب رەسەم  یوواژ رۆم ەو رەندەت یەار شەشكێ  نیە ەم ەوەتێە اب ڕ  رەندەت  ەیوەانەڕگ

 .انیرمەگ ەیداریئ یوانیە ەم اسای یەاروبار.ب انیەاە نووس 
 . ەاتەە ێ  س ەە رەندەت ەیوەە ەن یژڕ  ەم ەژڕ  تەوەن (12) ( مدة امنفاذ امعطاءات ) ەانەرەندەت یەار ە ەوو ەیماو  -3
  ێبە  انی اەانیم انۆە یمارە ەنۆت یگشت یتیەراەبەوەڕێب ی ی شتگ نەەەە یشدارەب ەە ەیرانەندێمەو ب ایم انۆە وەئ ەستیوێ   -4
 . یەن ییاسای یەیە یو ەورت وەە چی  ەە
 .  ێبە  انی (5255) ڵیسا ێینو ی اەۆستەئ نەەەە یشدارەب ەە ەیرانەندەڵێو ب ایم انۆە وەئ ەتسیوێ   -2



 

 

 سـ یوێ  یەـارۆ  ەب یگشـت ینـدەوەرژەب ۆسـ ارەن بـ ینووسـ او نێ  نیرەندەت ەیس    ەیە  ۆیب ستك ەنەبێگ  ەیرمانگەف  -0
 .  ەوەتێنێشەبو ەڵ 
 .رەندەت ین خ نیمت ەە ی ەنە ڵقبو ەب یە ین ندە اب س ەبێگ  یتەاڵسەە  -7

 رامیار عبدالرحمن احمد                                                                                                                         
   سەرپەرشتیاری ئیدارەی گەرمیان.ج                                                                                                              


