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 بانگهێشتی گشتی
-G P.3)ژمارە/كەمكردنەوەی نهێنی  تەندەری پرۆژەی (2022

نەخۆشخانەی شەهید شێرەی نەقیب لەکەالر وە شەهید خالد  هۆڵی نەشتەرگەری نۆژەنکردنەوەی ]
  [ گەرمیانی لە کفری 

 بانگهێشتی كراوە /كەمكردنەوەی نهێنی 
 

ــــــا اری ــــــەرلە  بە ێ ئاگ ــــــەرەوە  ەیە س ــــــنەوە یە تەنــــــدەر ی ەــــــر ژەی نــــــاوبراوی س ــــــان  ەیەی                                               , نــــــدەر و یۆماانیای
ــــ ( G.I.Z ) رێکخراوی   ە سەر بو لەی,   ( گەرمیان تەندروستیگشتى بەڕێوەبەرایەتی  ) یە ئاما ەیراوە  ە الیەن , خەرج  ەکرێ

.  ژمێریاری  ە  یـوانی ئیـدارەیەمان بتـات بەمەبەسـتی وەرگرتنـی تەنـدەر .ب ووی بەشداری یر نی  ەیە با سەر انی ەریەس ئارەز
 . ژڕ سی ( 32 )بەلێتر نی ەر ژەیە  ماوەی لێ

 

ە  ەیرێـ  یە یـراوەی (2209)ساڵی  ( 2 )ژمارە ئە  یەمتر نەوە گشتی یە بەەێی رێنمایی لێ بەلێتر نی گرێبەستە حتومی یەیان •
 .بۆ  ەموو ەێشتەش یارانی تەندەر 

ی  ( 6 )یـاتممێر  (2222 / 3 / 22شـەممە  ەێنج )ەوە  ەس  ەێ  ەیات تا ڕ ژی ( 2222/ 3 /3شەممە  ەێنج )وەرگرتنی تەندەر  ە ڕ ژی  •
ــا  ــۆ   ەزار شەســ  ( 920222)ی نیــوەڕ   ە ئیــدارەی گەرمیــان بەرامــبەر بە  ( 00:22 )ســەر  ە بەیــانی ت ــاگەڕێتەوە ب ــار  ەبێــ   یە ن  ین

 .خاوەنەیەی وە یرێی  باڵویر نەوەی ئە  ئاگا ارییە  ەیەوێتە ئەستۆی ئەو یەسەی یە یە  یر نەوەیەی بۆ  ەر ەچێ  
ی ەـێ  نیـوەڕ   ەبێـ  وە ڕ ژی ئاشـترا یر نـی ( 00:22)یـاتممێر  ( 2222 / 3 / 27شـەممە  یەک ) وا یاتی گەڕانەوەی تەنـدەر ڕ ژی  •

 . واتر یژڕ  ۆب  ێخرە ا  وا   یرمەف یەشوو ییات ە  ەو  ێبە  ەڕ وین  ێە ی( 00:22 ) رێدەر  ە  ەمان ڕ ژ  یاتممتەن
 .بتات ەیەرەندەت ییانەگەڵب یرەیس یشدارەب ۆب اریخواز رەندەت ینڕیی  ێە  ێیرەئ •
ـــداربوانەب • ـــ ش ـــ رە  ۆب ـــر نڕو  اریەرس ـــە   كەیەوەوونت ـــدەت رەس ـــر یرەن ـــوانە  ەیەژ ە ـــ نت ـــئ یر انەس ـــرمەگ ەیداری                                         / انی
 .بتات  یانەستەبێگر. ب
 :یانەرلەم •
ەـنن  انـان و  یتـەزارەو یناسـێە ەو  ێـب ( 6تا  2 ) انینتر نۆڵێە ەیەل نەیە  یشدارەبەی ەیرانەندەڵێو ب ایماانۆی وەئ ەستیوێە -1
 .  ێبە  (یور ستان  یمێرە  ە  مارنۆت ەی ەیوانەئ) انیاقرێع انییور ستان  یرانەندەڵێب یتێییە

 
 
 ییـاتە  ەسـتیوێە  ەیە  رەنـدەت ییـانەگەڵب ە  چێ ـاوە ەینێـو ێـیەەب (الضدمن   اخلطد   التعهد  ) گرۆستەئ ە  ینووسراو ەینامەڵێب -2
 ەیرمـانگەف نیەالە   ێیراب ندەسەە ەو  ێب رەسە   یوواژ رۆم ەو رەندەت ییار شەشتێە نیەالە  ەوەتێیراب ڕە رەندەت  ەیوەانەڕگ

 .انیرمەگ ەیداریئ یوانی  ە  اسای ییاروبار.ب انی ا  نووس 
 . یاتە  ێە س ە  رەندەت ەیوەیر ن یژڕ  ە  ەژڕ  تەوەن (62) ( نفاذ ا عطاءاتمدة  ) یانەرەندەت ەێ کر نییار  ەیماو  -3



 

 

  ێبە  انی ایانیماانۆی یماریر نۆت یگشت یتیەراەبەوەڕێب یریەشتگ نەیە  یشدارەب ەی ەیرانەندێ ەو ب ایماانۆی وەئ ەستیوێە  -2
 . یەن ییاسای یییە یو یورت  ەی چی  ەی
 .  ێبە  انی (2222) ڵیسا ێینو یەایۆستەئ نەیە  یشدارەب ەی ەیرانەندەڵێو ب ایماانۆی وەئ ەستیوێە  -5
 سـ یوێە ییـارۆ  ەب یگشـت ینـدەوەرژەب ۆسـاار ن بـ یونووسـرا  ێە نیرەندەت ەیس ەر ەیە  ۆیب ستتر نەبێگر ەیرمانگەف  -9
 .  ەوەتێنێشەبو ەڵ 
 .رەندەت ینرخ نیمترەی ییر ن ڵقبو ەب یە ین ندەەاب س ەبێگر یتەاڵسە   -7
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