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 كتاب إعراب عن اهتمام

خدمات المناولة والتنظيف في وخدمات النقل الداخلي، والتبخير والرش، لتقديم "

 في العراق )دهوك وأربيل(" WFP برنامج األغذية العالمي مستودعات

 

يقوم حالياً برنامج األغذية العاالي  الااابل لممال اليا اي  ما  يي ولياة العاراع بيرايعاة  وا يا  

وكاذل  خايمات  ،خايمات النقال الاياخ  سااااة  ما  إلب اي  االيخاصر  الخاصة بشركات النقل 

 العراع )ةهوك وألبيل(.البرنامج م   مساوةعات م الابخير والرش، وخيمات اليناولة والانظيف 

هايام اا باقاييل إة واليؤه اة أ  ُُعارخ خطيااً عا  ُيط ب م  الشركات الي اي ام  هذا السياع، و

الجايو  ، إلا  ياناب هاياامإلهذه الخيمات. ويجب أ  ياضي  الط ب اليقي م خطااخ إعاراخ عا  ا

 باقييي ا، باإلضامة إل  نبذ  ع  الشركة م  الخيمات الييلية ُ ال اإلشال  إل  أي   ماضيناً أةناه 

، وبالااال    ينبيا  سيعاراألعيرو   سيتدار إل هذا ليي  للي الشركة. ُيري  مالحظة أ  

ول  يال النظر م  أية ط باات ُارة ماضاينة  .اليقي مط ب الُضيي  أية أسعال أو عروض مالية ضي  

مييي يييو   15:00الموعييد النئيياتي لتقييديم الهلبييات هييو السيياعة ماليااة.  اً أو عروضاا اً أسااعال

ل  يال النظار ما  الط باات الاوالة  بعاي هاذا الو ا  ، و2018كانون الثاني / يناير  25الخمي  

، مال ككار عباال  عاإلعاراخ هالوالة أةناي  مي ف مخاوم إل  العنوا  ضل الط بات باليي س   والااليخ. ُُ 

خايمات اليناولاة والانظياف ما  ووالابخيار والارش، ، ع  ا هايام باقييل خيمات النقال الاياخ  

 ةعات برنامج األغذية العالي  م  العراع )ةهوك وألبيل(ع.مساو

يقاوم بالاواصال مال وما  مال قوم برناامج األغذياة العاالي  باسااعراض يييال الط باات، وسايهذا 

يريا  اسابيا  النقال  سااايال . ، حيث ُيرسل إلي ا الشركات الا  ُساوم  اليعايير األساسية

 هايام.إلبإلسا  خطاخ اإلعراخ ع  ا كات الا   ام   مالحظة أن  ل  يال ا ُصا  بجييل الشر

  ا ية الخيمات اليط وبة:

الرقم 

 المتسلسل
 ةييييييييييييييييييييييالخدم

وضع عالمة على 

الخدمة التي تئتم 

 بتقديمئا

  النقل الياخ   م  ألبيل إل  يييل الي امظات م  العراع 1

  م  العراعالنقل الياخ   م  ةهوك إل  يييل الي امظات  2

  النقل الياخ   م  كركوك إل  يييل الي امظات م  العراع 3

  
 

1 
برنااامج األغذيااة  مساااوةعاتخاايمات الابخياار والاارش ماا  

 العالي  م  ةهوك
 

2 
خاايمات الابخياار والاارش ماا  مساااوةعات برنااامج األغذيااة 

 العالي  م  ألبيل
 

  
 

1 
األغذياة خيمات اليناولة والانظياف ما  مسااوةعات برناامج 

 العالي  م  ألبيل
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