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REQUEST FOR QUOTATION (RFQ) 

SUBJECT: SUPPLYING, FIXING, TESTING & COMMISSIONING SOLAR PANELS SYSTEM FOR SIRAJ CENTER 
LOCATED AT TIKRIT VOCATIONAL TRAINING CENTER BUILDING. 

NEF is a non-profit organization, seeking quotations from eligible contractors for the mentioned 
assignment. 
NEF for this solicitation has the right to award this assignment as a multiple or single contract 

All bids shall be submitted via sealed envelopes to our office in Baghdad Office - 14th Ramadan 
street and the subject of the tender should be clearly market on the envelope. or they can 
submit it at the Email ( procurementiraq@neareast.org) in PDF format. the original bids 
should be submitting to Baghdad office later. 

This RFQ is in no way obligates NEF to award the contract to pay any cost incurred in the 
preparation and submission of a proposal. 
NEF bears no responsibility for data errors resulting from transmission or conversion processes. 

Sincerely, 
Procurement Committee 

REFERENCE CODE: IRAQ-SAD-2020-06  : رقم المناقصة

ORIGINAL DATE ISSUED: March 30, 2020  : تاري    خ أالصدار

LAST DATE FOR CLARIFICATION: April 7, 2020  ح: لألستفسار و التوضي أخر موعد

CLOSING DATE: April 9, 2020  :تاري    خ الغلق و تسليم المناقصة
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وع  الموضوع:  ي  منظومة اللواح الطاقة الشمسية ، فحص وتشغيلتركيب، تجهي   مشر
 
دائرةلمركز رساج سنير الواقع ف

ي 
 في مدينة تكريت. العمل والتدريب المهن 

ق االدنى  م ى لغرض  الهي منظمة غير ربحية تسىع للحصول عىل عروض أسعار من  نظمة الشر ى المؤهلير ، مقاولير وع تجهي   مشر

ي في مدينة في دائرة لمركز رساج الواقع تركيب، فحص وتشغيل منظومة اللواح الطاقة الشمسية 
العمل والتدريب المهن 

ي منح التعاقد    ،العراق  -تكريت  
وتتوقع منظمتنا منح )عقود( متعددة أو مفردة نتيجة لهذا الطلب. وتحتفظ منظمتنا بالحق فى

.بأكير أو أقل من المتوقع للطلب أعاله

 14شارع  –بغداد إىل مكتب المنظمة في  في ظرف مغلق ومختوميجب عىل جميع مقدمي العطاءات تقديم العروض 

عىل ان تسليم النسخة االصليه  ).procurementiraq@neareast.org(ارسالها عىل االيميل التاىلي  او يمكن. ضانرم

الحقا اىل مكتب المنظمة. 

ي إعداد   
م بدفع أي تكاليف متكبدة فى ى م بأي حال من األحوال بمنح العقد كما أن المنظمة ال تلي  ى للمنظمة الحق بأن ال تلي 

وتقديم العرض. 

ي البيانات الناتجة عن عمليالمنظمة كما ان 
ات النقل أو التحويل او المحادثة. ال تتحمل أية مسؤولية عن أي أخطاء فى

ام   مع فائق التقدير واالحير
يات لجنة المشير
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