Annex-3 ٣ الملحق
Technical Evaluation Process
الفن
عملية التقييم
ي
Construction of Irrigation Channel in Bna Village in Kirkuk Governorate
انشاء ساقية اروائية يف قرية بنە يف محافظة كركوك
SN
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Technical Evaluation Criteria الفن
معايي التقييم
ر
ي
Availability of RT Bank account
RT توفر حساب بنك
Availability of tax clearance for 2020, and should it should be attached

2

ر
 ويجب إرفاقه٢٠٢١ يب لعام
توافر تخليص ض ي

Weight in
grades

Vendor-2
Grade

Vendor-3
Grade

Vendor-4
Grade

Vendor-5
Grade

0

0

0

0

0

5
5

Availablity of the vendor's official registration document, vendors renewed license
for year 2021, and vendors identification card with chamber of commerece, and a
3 sample of the vendor's official letter template, and they should be attached
 و رخصة ر،الشکة
توفی وثیقة تسجیل ر
 و هویة الغرفة التجارة و نموذج من،٢٠٢١ الشكة المجددة لعام
ر
الرسالـة رسمیة من ر
الشکە و يجب إرفاقه

15

Availability of vendor's CV, their company structure, and their administrative
4 structure for this project, and they should be attached
 و هیکل اإلداري لهذە ر،للشکة
 هيكل اإلداري ر،الشکة
 رCV توفی
المشوع و يجب إرفاقه
ر

10

Previous experience for similar project with government in the region, they have to
attach document (such as copy of contract, and/or photo, and/or copy of hand over,
6 etc…) to prove this.
ر
الخیة السابقة ر
 يجب عليهم إرفاق وثيقة )مثل نسخة من العقد و، لمشوع المماثل مع الحكومة يف المنطقة
.) إلثبات ذلك...  إلخ،  أو نسخة من التسليم/  أو صورة و/
Previous experience for similar project with REACH or other INGOs/NGOs, previous
experience in the region, they have to attach document (such as copy of contract,
and/or photo, and/or copy of hand over, etc…) to prove this.
7
الخیة السابقة ر
غی
 المنظمات ر/ غی الحكومية الدولية
 أو مع المنظمات رREACH لمشوع المماثل مع
ر
 أو/  و،  يجب عليهم إرفاق مستند )مثل نسخة من العقد،  والخیة السابقة يف المنطقة، الحكومية األخرى
. ) إلثبات ذلك...  إلخ،  أو نسخة من التسليم/  و، صورة
Duration of implementation (not exceeds 40% of the estimated duration)
8
) من المدة التخمينية٪40 مدة التنفيذ )ال تتجاوز

Vendor-1
Grade

5

5

10

Stamped and signed all documents.
9

.مختوم وموقع عىل جميع الوثائق
Total
Pass or Fail - Passing grade is 35 or more

5
60

