
 

  زاینی 17/12/2019: ڕێکەوت

 

 ڵناوما یگشت کۆمپانیاکانی بازرگانی تایبەت بە دابین کردنی کەلوپەل: بۆ

 (Request for Proposal)داواکاری بۆ ناردنی دەرخستە  : بابەت

کۆماری کۆریا لە هەولێر لە رێگەی ئاژانسی کۆیکای کۆری و بە هەماهەنگی لەگەل  خانەیکونسوڵ

دانە  3,300 زیاتر لە ناوەندی هاوبەشی هەماهەنگی قەیرانەکان لە وەزارەتی ناوخۆ هەڵدەستێت بە کڕینی

بۆ ئەم مەبەستە داوا لە گشت . سۆبەی کیڕۆسین بەو تایبەتمەندیانەی کە لیستی هاوپێچدا هاتووە

ۆمپانیاکانی بواری دابینکردنی کەلوپەلی بازرگانی دەکەین بفەرموون بە ناردنی دەرخستە بۆ ک

 .ڕاگەیاندنی ئەم داواکاریەى ڕۆژلە ،  ژڕۆ 6بەشداربوون لەو پێشبڕکێیە لە ماوەی 

 :تکایە ڕەچاوی ئەو خااڵنەی خوارەوە بکەن لە کاتی ناردنی دەرخستەکە

 تایبەتمەندیەکانی داواکراو -

روەها تێچووی چاپکردنی تێچووی گەیاندن بۆ شوێنی دیاریکراو و هە بە لەخۆگرتنی) سۆبەکەنرخی  -

 (Donated by the Republic of Korea: بەو شێوەیە دەبێتکە  نووسینێک وەک هێمای خێرخوازی

 بڕی داواکراو یدابینكردن یتوانا -

 کاتی پێویست بۆ دابینکردنی سۆبەکان ەكردن باژەئام -

ئاراستەی نوسینگەی ئاژانسی لە رێگەی نوێنەری کۆمپانیا دەرخستە لە ناو زەرفێکی داخراو  -

، ژووری 8، نهۆمی (B3) 3هەولێر، پارک ڤیوو، بینایەی ژمارە : کۆیکا بکرێت بە ناونیشانی

 25ژمارە 

 

 :سەبارەت بە کۆمپانیاش، پێویستە ئەو بەڵگەنامانە بنێرن

 (CV) سی ڤی کۆمپانیا -

  (Tax Clearance)بەڵگەنامەی لێخۆشبوون لە باج  -

 ئەزموونی کار کردنی لەگەڵ ئاژانسە ناوخۆیی و نێودەوڵەتیەکان -

 هەر ئەزموونێکی تری پەیوەندیدار -

 :ئاگاداری

 .دابین بكات( خطاب ضمان) ینیایڵى دەنامگەل  ەب ەویستپێ ەبراو یانیاپمۆك -1

. ڕاگەیاندنی ئەم داواکاریەلە ڕۆژى ڕۆژه  6دواکات بۆ پێشکەش کردنی دەرخستەکان   -2

 بە ئامادەبوونی نوێنەری کۆمپانیاکان کاتژمێر (22/12/2019) زەرفەکان لە هەمان ڕۆژ

هەر دەرخستەیێک . دەکرێنەوە وەک دواکات بۆ پێشکەش کردنی دەرخستەکان بەیانیی 10:00

 . دوای ئەم بەروار و کاتە پێشکەش بکرێت، ئاژانسی کۆیکا وەری ناگرێت

 

 ...لەگەڵ ڕێزدا 

 کونسوڵخانەی کۆماری کۆریا لە هەولێر

 عێڕاق -هەرێمی کوردستان 



  ٨، نهۆمی ٣، بلۆکی پارک ڤیووهەولێر، جادەی گوالن، : ناونیشان
حکومەتی هەرێمی کوردستان -رێلە هەول ئۆفیسی کۆیکا  

abdollah88dd@overseas.koica.go.kr  
+964 750 303 8862 

 هاوپێچکراو

 

Specifications تایبەتمەندیەکان 

Brand Korean 

Fuel Kerosene 

Type Red-heated round type, Radiation 

Kind Wick-up & down glide 

Heating Space More than 15 m² 

Tank Capacity More than 5 Liters 

Fuel Consumption Less than 0.40 L/hr 

Heat Output 
Low: More than 9,500 BTU 
High: Less than 11,500 BTU 

Combustion hour More than 15 hours 

Size 
Height: Below 50 cm 
Width: Above 30 cm 
Length: Above 30 cm 

Weight Less than 6 kg  

 


