
 

 

  Action Against Hunger 
Mission Iraq 

AA DDVV EE RRTT II SS EE MM EE NN TT   
Request for Quotation (RFQ) 

 
Provision of 60 KVA Or 80 KVA Diesel Generator with Delivery and Installation in Qayarrah 
 

Our Reference:  PD-MOS-00117 
 

Action Against Hunger or “ACF” is a registered charity, founded in 1979. ACF operates in 37 
countries. The international network of ACF is represented in Paris, London, Madrid, New York 
and Montreal. Teams in the field combat hunger on four fronts: nutrition, food security, health, 
water and sanitation. 

 ACFيتم تمثيل الشبكة الدولية لـ   دولة 37. تعمل في 1979منظمة العمل  ضد الجوع هي مؤسسة خيرية مسجلة ، تأسست عام 

في باريس ولندن ومدريد ونيويورك ومونتريال. تقاتل الفرق العاملة في الميدان الجوع على أربع جبهات: التغذية واألمن 

  حة والمياه والصرف الصحي.الغذائي والص
Action against Hunger hereby invite qualified suppliers to bid for provision of 60 KVA Or 80 KVA 
Diesel Generator with Delivery and Installation in Qayarrah 

 

 في والتركيب التوصيل مع الديزل لمولدات KVA 80 أو KVA 60 لتوفير عطاءاتبدعوة / مؤهلين / يقدمون  ACFتقوم 

 القيارة
Interested parties can obtain the RFQ from acftender@iq-actionagainsthunger.org  with clearly 
mentioning above RFQ number in the subject.  Or can visit at the below address to receive RFQ 
documents: 

مع اإلشارة بوضوح أعاله  actionagainsthunger.org-acftender@iq  من RFQيمكن لألطراف المهتمة الحصول على

 :RFQ لقي مستنداتفي الموضوع. أو يمكنك زيارة العنوان التالي لت RFQ إلى رقم
 
Action against Hunger “ACF” International Office- ERBIL  
Address: Hediab  District, Villa 240/1/664b, Plot232/3 Section 5, Ankawa, Erbil 
Near to DHL office  

  ERBIL المكتب الدولي "ACF" العمل ضد الجوع

 DHL بالقرب من مكتب, ، عنكاوا ، أربيل 5، القسم  232/3ب ، القطعة  240/1/664العنوان: حي حديب ، فيال 
Or 
ACF MOSUL BASE OFFICE: Mosul  
Almohandseen nieghbourhood 

المهندسين حي - موصل   
 
The RFQ shall consist of one original paper copy placed in a sealed, with the words title “RFQ – 
PD-MOS-00117” written in English.    The Call for Proposal can be delivered by Hand to Action 
against Hunger office, Or submitted by Email to acftender@iq-actionagainsthunger.org  

 أسعارتتكون دعوة تقديم العروض من نسخة ورقية أصلية واحدة موضوعة في مختومة ، مكتوبًا عليها عبارة "دعوة لتقديم 

PD-MOS-00117 باللغة اإلنجليزية. يمكن تسليم الدعوة لتقديم الطلبات عن طريق مكتب ، أو إرسالها عبر البريد "

 actionagainsthunger.org-acftender@iq  اإللكتروني إلى
 
Action Against Hunger does not bind itself to award the tender to the lowest tender or any bid and 
reserves the right to accept the whole or part of the tender.  

 .وع بمنح العطاء ألدنى عطاء أو أي عطاء ويحتفظ لنفسه بالحق في قبول العطاء بالكامل أو جزء منهال يلزم العمل ضد الج
 
The deadline for submission of tenders is 24th December 2019 at 3:30pm (Iraq time).  

 .(اقالعر بتوقيت) مساءً  30:3  الساعة في2019-12-24 هو عطاءاتالموعد النهائي لتقديم ال 
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