
 

Invitation to Bids 

Harikar NGO in partnership with UNICEF announces bid for providing Furniture and Equipment’s for Project staff centers in 

Bardarash and Zummar. 

These materials will be delivered to Ninewa governorate/ Zummar Sub-District and Bardarash District. Accordingly, interested 

companies are invited to Hand over the bids on Thursday 16th of January 2020 at Harikar Office located in Duhok city center, 

Nohadra Quarter, Jeen Street (4/32) or communicating with Harikar Procurement Officer on mobile (07514249705) and email 

(aram@harikar.org) for further assistance keeping in mind that the submission deadline is 26th of January 2020 at 12:00 PM. The 

Offers must bear your official letterhead, clearly identifying your company. Bids should be delivered in sealed and stamped 

envelope to HARIKAR NGO at Nohadra Q, Jeen Street, House #13, 1005 BA. Submissions can also be made 

online(www.Harikar.org), by sending the offers to tender@harikar.org. 

 مناقصة 

 .ناحية زمار و قضاء بردرشالمشروع في  موظفيثاث و األجهزه لاألعن اعالن مناقصة لتجهيز  تقوم منظمة هاريكار

بة في المشاركة مراجعة  ممن لديهم الرغ الشركات المختصة لذا نرجو من قضاء بردرش   وزمار  ناحية لىا و نقلها  المواد ههذيتم تجهيز سوف  انه  علما

منظمة هاريكار  في المشتريات  اقعة في محلة نوهدرا شارع زين مقابل مصرف جيهان أو األتصال ب موظفافظة دهوك الوهاريكار في محمقر منظمة 

       اراو عن طريق زيارة موقع منظمة هاريكستالم اوراق المناقصة إل ).orgaram@harikar ( يميلاال( أو 05970751424) على الموبايل

(www.Harikar.org)االيميل  الىا ها لتحميل اوراق المناقصة و ارسال(tender@harikar.org) المصادف   س الخمي  اعتبارا من يوم

 ظهرا.    12:00في تمام الساعة    01/0202/ 26 المصادف   حد ألالمناقصة يوم ااوراق  قديملت اخر يوم  علما بان  16/01/2020

تەندەران  بەالڤکرنا  

ن ثروذةى ل ناحيا زوومار و ظيسينطةها بو ظةرمانبةريَ ن موبيليا و ثَيدظيَيت ئامير و  كرينارّى تهندە ب بهالڤکرنا رابيت  دێ رێکخراوا هاريکار

 قةزا بةردةرةش

ها ميسل و قةزا طةاريزثمار ل وبو دةظةرا ناحيا زو و طةهاندن  ني كرنباددَى هينة  كرى ن دةست نيشاندظَيت ثيداويستيَيانني بو ز.

سةرةدانا  16/01/2020ى ةشدار بيت دشيت هةر ذ روذا ثينج شةمببكةت بنيةكا حةز ةر كومثاكو هةورا داخواز دكةين ل .بةردةرةش

ل سةر موبايال  ريكخراوا هاريكار نبةرّى اةرمتاخّى نوهةدرا كوالنا ذين يان ثةيوةنديَى بكةت ب ف ظيتةةت ئةوا دكةكب اريكار ا هرَيكخراو

خراوا هاريكار  ريكثةرّىتةندةران يان سةرةدانا مال طرتنارةبو و )ram@harikar.orga (( يان ميَيلّى 07514249705)

) org.arikar.Hwww( رَيكخراوَى لّى تةندةران و هنارتنا وان بو ميّينا بو وةرطرت) ender@harikar.orgt( كو دوماهيك روذ بو بو زانني 

 .يةنيظرو 12:00 ةمذمّيرد 26/01/2020ةران روذا ئيك شةمبى زظراندنا تةند

 التالي  الرابط  زيارة يرجى  المناقصات  أوراق  لتحميل

https://harikar.org/?p=688 
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