
TENDER NOTICE إعالن مناقصة 

A non-religious, non-profit and non-governmental international humanitarian organization, is 

seeking to contract Supplier(s) for the following Service  

قديم لت مورد سعى للتعاقد معإنسانية دولية غير دينية وغير ربحية وغير حكومية ، ت منظمة

 :ةالتالي الخدمة 

Transportation Service on daily basis  for 12 months inside KRI..  العراق.-شهراً داخل إقليم كوردستان 12خدمات النقل يومياً لمدة. 

Our INGO is seeking qualified providers with a proven background in this area.  مثبتة في هذا المجال وخبرة تبحث منظمتنا عن موردين مؤهلين مع خلفية. 

Tender Package Pickup Location:  

1. Tender package can be picked up by sending a request email to the following account: 

www.mercycorps.org/tenders 

OR, by picking up the tender package in hard copies, from Mercy Corps offices in: 

 

2. KRI Duhok office: Ali Ali/075707577786 /Duhok office ( Duhok/ Masik 1 / Tavger ST / 

House Number.2. 

 

3. KRI Erbil office: Ali Ali/075707577786 /Erbil GH (Royal Complex/ Building C2 / Floor 

3 / apartment 

 موقع استالم حزمة المناقصة:
إرسال بريد الكتروني إلى العنوان يمكن الحصول على حزمة المناقصة من خالل  .1

 www.mercycorps.org/tendersالتالي: 

 أو يمكن استالم نسخ ورقية من حزمة المناقصة من مكاتب ميرسي كور التالية:

/ مكتب دهوك  075707577786: علي علي / اقليم كردستان العراق -. مكتب دهوك 2

 . 2ر / رقم البيتغ/ شارع تاف 1)دهوك / ماسيك 

 

/                                   علي: علي اقليم كردسببببببتببان العراق - مكتببب أربيبب  . 3

الشبقة /3/الطابق  C2منزل الضببيافة في أربي )مجمع رويال/المبنى  / 075707577786

13.) 

 Submitting Questions: All questions should be submitted to  

tenders@mercycorps.org 

Deadline for submitting Questions: not later than April 26, 2020 no later than   16:00 PM 

 :البريد اإللكتروني التالي: يجب إرسال جميع األسئلة إلى تقديم االسئلة 

tenders@mercycorps.org      

مساء 16:00في موعد أقصاه  2020نيسان  26آخر موعد إلرسال األسئلة:   

 Tender Submission:  
Submit Offers in sealed envelopes to Mercy Corps tender boxes, at Mercy Corps offices in 

the following locations: 

1. KRI Duhok office: Ali Ali/075707577786 /Duhok office (Duhok/ Masik 1 / Tavger ST / 

House Number.2. 

2. KRI Erbil office: Ali Ali/075707577786 /Erbil GH (Royal Complex/ Building C2 / Floor 

3 / apartment 13 

3. OR by submitting offers to the following email address: tenders@mercycorps.org 

 

 :تقديم المناقصات  

في مظاريف مختومة لصناديق مناقصات ميرسي كور، في مكاتب  يتم تقديم العروض

 ميرسي كور في المواقع التالية:

/ مكتب دهوك  075707577786: علي علي / اقليم كردستان العراق -. مكتب دهوك1

 . 2ر / رقم البيتغ/ شارع تاف 1)دهوك / ماسيك 

/                                   : علي علياقليم كردستان العراق - مكتب أربي  . 2

الشقة /3/الطابق  C2منزل الضيافة في أربي )مجمع رويال/المبنى  / 075707577786

13.) 

 روض الى البريد اإللكتروني التالي:الععن طريق إرسال  وأ . 3

tenders@mercycorps.org 

 Deadline for Offer Submission: April 30, 2020 no later than 16:00 PM  : مساءا 16:00في موعد اقصاه الساعة 2020نيسان  30اخر موعد لتقديم العرض 

Only tenders submitted in prescribed form and deadlines will be considered. Only legally 

registered firms, and firms compliant with the eligibility criteria will be considered.  

النهائية  لمواعيدالمطلوب وضمن اشك  الالمناقصات المقدمة في  في فقطسيتم النظر 

 . المذكورة

 فقط. لمعايير األهلية سيتم اعتبار الشركات المسجلة والمطابقة 

All tenders should be clearly marked: 

“Transportation Service on daily basis for 12 months inside KRI. SYD/PR 

945/2020/OPERATIONS/006” 

 يجب تقديم جميع العطاءات بعالمات واضحة:

“Transportation Service on daily basis for 12 months inside KRI. 

SYD/PR 945/2020/OPERATIONS/006” 
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