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 نگهێشتی گشتیبا
-G P.4)ژمارە/كەمكردنەوەی نهێنی  تەندەری پرۆژەی (2022

  ( گەیاندنى کارەبا بۆ گوندى سەرکەلی عەزیز) 
 بانگهێشتی كراوە /كەمكردنەوەی نهێنی 

 

ــــــەر ە  بە ێ ــــــاەاری س ــــــەرەوە  ەیە ئاگ ــــــنەوە یە تەنــــــدەر ی ەــــــر ژەی نــــــاوبراوی س ــــــان ەەیەی                                               , نــــــدەر و یۆماانیای
ەابەشکرەنى کارەباى بەڕێوەبەرایەتی ئاسایی   ە سەر بوە ەی,   (گشتى کارەباى گەرمیانبەڕێوەبەرایەتی  ) یە ئاماەەیراوە  ە الیەن

سـتی ژمێریاری  ە ەیوانی ئیدارەیەمان بكات بەمەبە.ب  ەریەس ئارەزووی بەشداری یرەنی  ەیە با سەرەانی, خەرج ەەکرێت کەالر
 . ژڕ حەفتا وبێنج ( 79 )بە ێكرەنی ەر ژەیە  ماوەی  ێ.  وەرگرتنی تەندەر 

 

ەەیرێـت یە یـراوەیە  (2202)ساڵی  ( 2 )ژمارە ئە  یەمكرەنەوە گشتی یە بەەێی رێنمایی  ێ بە ێكرەنی گرێبەستە حكومی یەیان •
 .بۆ  ەموو ەێشكەش یارانی تەندەر 

ی  ( 5 )یـاتممێر  (2222 / 3 / 22شـەممە  ەێـنج)ەوە ەەست ەێ ەەیات تـا ڕ ژی ( 2222/ 3 /3ممەشە ەێنج )وەرگرتنی تەندەر  ە ڕ ژی  •
ەینـار ەەبێـت  یە نـاگەڕێتەوە بـۆ   ەزار چـ  وشـەش ( 220222)ی نیوەڕ   ە ئیـدارەی گەرمیـان بەرامـبەر بە  ( 00:22 )سەر  ە بەیانی تا 

 .خاوەنەیەی وە یرێی  باڵویرەنەوەی ئە  ئاگاەارییە ەەیەوێتە ئەستۆی ئەو یەسەی یە یە  یرەنەوەیەی بۆ ەەرەەچێت 
ی ەـێ  نیـوەڕ  ەەبێـت وە ڕ ژی ئاشـكرا یرەنـی ( 00:22)یـاتممێر  ( 2222 / 3 / 27شـەممە  یەک )ەوا یاتی گەڕانەوەی تەنـدەر ڕ ژی  •

 .ەواتر یژڕ  ۆب تێخرەەا ەوا ە یرمەف یەشوو ییات ە  ەو تێبەە ەڕ وین  ێە ی( 00:09 ) رێدەر  ە  ەمان ڕ ژ  یاتممتەن
 .بكات ەیەرەندەت ییانەگەڵب یرەیس یشدارەب ۆب اریخواز رەندەت ینڕیی  ێە تێیرەئ •
ـــداربوانەب • ـــ ش ـــ رە  ۆب ـــرەنڕو  اریەرس ـــە   كەیەوەوونك ـــدەت رەس ـــر یرەن ـــوانەە ەیەژ ە ـــ نت ـــئ یرەانەس ـــرمەگ ەیداری                                         / انی
 .بكات  یانەستەبێگر. ب
 :یانەر ەم •
یـان کـاری  ەاەبـوار وە  ربنۆەسـا ەو تێـب ( 02تا  2 ) انینكرەنۆڵێە ەیەل نەیەە یشدارەبەی ەیرانەندەڵێو ب ایماانۆی وەئ ەستیوێە -1

 ە  مـارنۆت ەی ەیوانەئ) انیـراقێع انییورەستان  یرانەندەڵێب یتێییەەالن ەانان و  یتەزارەو یناسێە ەو  اوشێوەیان ئەنجامدابێت
 . تێبە  (یورەستان  یمێرە 
 ییـاتە  ەسـتیوێە  ەیە  رەنـدەت ییـانەگەڵب ە  چێ ـاوە ەینێـو ێـیەەب (الضدمن   اخلطد   التعهد  ) گرۆستەئ ە  ینووسراو ەینامەڵێب -2
 ەیرمـانگەف نیەالە  تێیراب ندەسەە ەو تێب رەسە   یوواژ رۆم ەو رەندەت ییار شەشكێە نیەالە  ەوەتێیراب ڕە رەندەت  ەیوەانەڕگ

 .انیرمەگ ەیداریئ یوانیە ە  اسای ییاروبار.ب انیەاە نووس 
 . یاتەە ێە ستەە رەندەت ەیوەیرەن یژڕ  ە  ەژڕ  تەوەن (52) ( نفاذ ا عطاءاتمدة  ) یانەرەندەت ەێ کرەنییار  ەیماو  -3
 تێبە  انی ایانیماانۆی یماریرەنۆت یگشت یتیەراەبەوەڕێب یریەشتگ نەیەە یشدارەب ەی ەیرانەندێ ەو ب ایماانۆی وەئ ەستیوێە  -2
 . یەن ییاسای یییە یو یورت  ەی چی  ەی
 . تێبە  انی (2222) ڵیسا ێینو یەایۆستەئ نەیەە یشدارەب ەی ەیرانەندەڵێو ب ایماانۆی وەئ ەستیوێە  -9



 

 

 سـتیوێە ییـارۆ  ەب یگشـت ینـدەوەرژەب ۆسـاارەن بـ ینووسـراو  ێە نیرەندەت ەیس ەر ەیە  ۆیب ستكرەنەبێگر ەیمانگرەف  -2
 .  ەوەتێنێشەبو ەڵ 
 .رەندەت ینرخ نیمترەی ییرەن ڵقبو ەب یە ین ندەەاب ستەبێگر یتەاڵسەە  -7
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