
 

INVITATION TO BID (IT Equipment) 

Dear Prospective Offerors: 

CHF International is looking for a company/contractor that can provide IT equipment and devices to be delivered to CHF office in Duhok, Iraq 

INSTRUCTIONS:  

- Please request the solicitation documents (RFQ), electronically from the email address   CHF.Procurement@chfinternational.org  Or 
request the solicitation documents (RFQ) in hard copy from CHF office in Duhok City. (Iraq, Duhok, Geribasi, Baghdad Bank St. Near 

Qandil NGO. The red building with 4 floors, CHF office - second floor GPS: 36°52'16.0"N 42°58'56.9"E). 
- When requesting the RFQ documents, please state the title of the RFQ in the email subject line “IQ-COSTA-NES-PC-20-103 – IT 

equipment” 
- Please include your WhatsApp number, so we can inform you about any updates, changes or new information regarding the RFQ 
- When requesting the RFQ documents, state the Company/ Supplier title in the email message. 
- Questions about this RFQ shall be sent no later than Sunday 04:00 PM (Iraqi Local Time) on 16 Feb 2020 to the following email address: 

CHF.Procurement@chfinternational.org     
- The deadline for offer submission is Monday 04:00 PM (Iraqi Local Time) on 17 Feb 2020 

Looking forward to hearing from your soon. 

Best Regards 

NES PROCUREMENT DEPARTMENT 
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( المعلوماتمعدات تكنولوجيا  )   دعوة لتقديم العطاءات   
 اىل المزودين المحتملي   

 
كة / مقاول يمكنه توفي  معدات وأجهزة تكنولوجيا المعلومات ليتم تسليمها إىل مكتب   مؤسسة االسكان التعاونية تبحث  ي دهوك ، العراق مؤسسة االسكان النتعاونيةعن شر

 .ف 

 

 التوجيهات: 
ون  - يد اإللكير ونًيا من عنوان اليى

  CHF.Procurement@chfinternational.org يرجى طلب وثائق "طلب تقديم العروض"، إلكير

ي " طلب تقديم العروض" أو طلب وثائق 
ي نسخة ورقية من مكتب مؤسسة األسكان التعاونية ف 

لحمراء ذات شارع بنك بغداد قرب منظمة قنديل. البناية ا –دهوك  –العراق دهوك ) ف 

 (N 42°58'56.9"E"16.0'52°36في الطابق الثاني. موقع خريطة :   CHFاالربع طوابق. مكتب 

ي  ) عند طلب مستندات )طلب تقديم العروض -
ون  يد اإللكير ي سطر موضوع اليى

   مواد تكنولوجية     IQ-COSTA-NES-PC-20-103:   ، يرجى ذكر عنوان طلب اإلقتباس ف 

ات أو معلومات جديدة بخصوص  االلتماسيرجى تضمي   رقم  -  الواتس اب الخاص بك ، حتر نتمكن من إعالمك بأي تحديثات أو تغيي 

- -  . ي
ون  يد اإللكير ي رسالة اليى

كة / المورد ف   عند طلب مستندات "طلب تقديم العروض" ، حدد اسم الشر

ي موعد أقصاه  - -
ي )بالتوقيت المحلي  04:00 االحد يوم يجب إرسال األسئلة حول طلب تقديم العرض هذا ف 

ي العرافر
:    2020شباط  16( ف  ي التاىلي

ون  يد اإللكير عل عنوان اليى

 CHF.Procurement@chfinternational.org 

ي ا مساًء )بالتوقيت المحلي  04:00  االثني   هو آخر موعد لتقديم العروض  - -
ي  لعرافر

 2020  شباط   17( ف 

 

  شكرا لكم، ونحن نتطلع  الرد قريبا 

يات   قسم المشير


