
Tender Dossier ref no: Dorcas/6455/004

Dorcas/6455/004:              رقم اضبارة المناقصة

            Supplier Form

YES  نعم  NO ال
I certify that I am able to transport the fertilizers to the distribution sites.

أؤيد بأنه لدي القابلية على نقل المواد الى منطقة التوزيع

YES  نعم  NO ال
I certify that I am the official representative of the company named above.

أؤيد بأنني الممثل الرسمي للشركة  المذكور اسمها اعاله

YES  نعم  NO ال
I have given Dorcas  a copy of our company's registration document.

Dorcasلقد قمت بتسليم نسخة من شهادة تسجيل الشركة الى 

YES  نعم  NO ال
I have read and understood all the requirements of Dorcas Tender. 

لقد قرأت وفهمت كافة متطلبات مناقصة دوركاس

YES  نعم  NO ال

I have read the ethical code of conduct and confirm that my company meets the 

requirements.

لقد قرأت شروط التنفيذ االخالقي وأؤيد بأن شركتي تلبي المتطلبات

YES  نعم  NO ال
I confirm that my company is not in any situation mentioned under the ineligibility criteria.

أؤيد بأن شركتي ليست في أي وضع مما  ورد تحت معايير عدم األهلية

YES  نعم  NO ال
Are you able to deliver the items and work at the specified location?

هل لديك القدرة على توصيل المواد والعمل في الموقع المحدد؟

ContactPerson:

الشخص المعني باإلتصال

Office Address:

عنوان المكتب

Telephone Number:

رقم الهاتف

Fax Number:

رقم الفاكس

Email Address:

عنوان البريد االلكتروني

                 استمارة المجهز

Company Stamp:

ختم الشركة

Submission of Bids: 

Submit sealed closed envelopes clearly indicating the date, time and stamp of the company in the tender submission box provided at 

Dorcas’s Duhok office located at:  Dorcas Organization,House #XX, Botan Quarter 99444, Mem Street 3rd, KRO area, Dohuk, Kurdistan 

Region of Iraq. 

Supplier's comments:

مالحظات المقاول

Please tick the following with (YES or NO):

Signature:

التوقيع

Date:

التاريخ

:تقديم العطائات

 الكائن في، Dorcasالوقت وختم الشركة الى مقر منظمة , قم باكمال وار سال عطائك في ظرف مغلق  مع جميع الوثائق المتعلقة بالشركة والخبرة والمشاريع اللتي قمتم بتنفيذها مع  وضع التاريخ

.XXالدار رقم , 3شارع  مه م ,99444محلة بوتان ,  K.R.O,دهوك

(نعم او ال )يرجى تأشير اآلتي بـِ 

Supplier Declaration (required to be considered for this tender)

(مطلوب النظر في هذه المناقصة)تصريح المجهز   

Supplier Name:

اسم المجهز

Tender Submission Form


