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بۆ دابینکردنی   (RFI)ئاگاداری دابینکردن: داواکاری بۆ زانیاری 

 ئامێری پزیشکی تیشک لە هەرێمی کوردستان
 

 پوختە 

  ، لە هەرێمی کوردستانیەکەی گرێبەستە سەرەکییەکان لە نووسینگەی سەرۆک وەزیران و وەزارەتی تەندروستی  
زانیاری    نهەڵدەست بۆ  داواکاری  بڵاوکردنەوەی  توانا  ( RFI)بە  لەسەر  زانیاری  دەستکەوتنی  کۆمپانیای    یبۆ 

ئامێری پزیشکی بۆ نەخۆشخانە    لەبارەیبەرهەمهێن بۆ پڕۆسەی دابینکردن و سازدانەوە و ئەنجامدانی ڕاهێنان  
ی هەرێمی کوردستان.  ئامێرە پزیشکییەکان لە ئێستادا بریتین لە: ئامێری سی تی  (حکومییەکان)گشتییەکان  

(CT Scan) ئامێری تیشکی موگناتیسی ،(MRI) تلاب و ئامێری کا(CathLab) . 

وەڵام و سەرنج    ،یەوە( RFI)هەوڵدەدەن لە ڕێگەی ئەم    ،یەکەی گرێبەستە سەرەکییەکان و وەزارەتی تەندروستی
سەبارەت بە باشترین ڕێگەی دابینکردن و   ،و بیرۆکەی داهێنەرانەوە و چارەسەر لە لایەن کۆمپانیای بەرهەمهێن

  ، یە (RFI)پزشکییەکان بەدەست بهێنن. ئامانجی سەرەکی ئەم    بەکارخستن و سازدانەوە و بەڕێوەبردنی ئامێری
 یبریتییە لە زیادکردنی دەرفەت بۆ نەخۆش بۆ دەستگەیشتن بە ئامێری پزیشکی باشتر و کاریگەرتر لە کەرت

   . داگشتی
ئەم   بەهۆی  کە  توێژینەوەیە  ئەم  گەش  یەوە(RFI)ئەنجامی  هاوکاری  دەستبخرێت،  پرۆسەی پێدانی  دەکرێت 

 ردن لە کەرتی گشتی دەکات. دابینک

 

 : (CA) گرێبەست  دەسەڵاتی

 کوردستان  هەرێمی حکومەتی تەندروستی وەزارەتی

 : ناونیشان

 هەرێمی کوردستان 

 

 :(RFI)زانیاری بۆ داواکاری نووسراوی ژمارەی

KRI-RFI-006/22 



 
 

 

 

Office of the Prime Minister        2 

 

 : پێشکەشکردن  ڕۆژی کۆتا

 
ی ٩تا ڕۆژی   بە شێوەی ئەلیکترۆنی  وەیە(RFI)ئەم    لەبارەیدەتوانن پرسیارەکانیان    ،ئەوانەی وەڵام دەدەنەوە

دووەم هەولێر  ١١:٠٠کاتژمێر    ، ٢٠٢٢  یتشرینی  کاتی  بە  بەیانی  و ی  وەڵام  هەموو  هەروەها  بکەن.  پێشکەش 
دوای   سەرەکییەکان  گرێبەستە  یەکەی  لەلایەن  پرسیارەکان،    ٧پرسیارەکان  هەموو  وەرگرتنی  دوای  لە  ڕۆژ 

 پێشکەش دەکرێن.

لە ڕۆژی  بە شێوەی ئەلیکترۆنی    (خشتەی ا)دەربڕینی خواستی بەشداریکردن  دەبێت    ،ئەوانەی وەڵام دەدەنەوە
 پێشکەش بکەن.  بەیانی بە کاتی هەولێر ١١:٠٠کاتژمێر  ، ٠٢٢٢ یی تشرینی دووەم٩

دەبێت وەڵامی داواکارییەکانی یەکەی گرێبەسەتە سەرەکییەکان سەبارەت بە   ،ئەوانەی وەڵام دەدەنەوە
(RFI )بەیانی بە کاتی   ١١:٠٠کاتژمێر  ،٢٠٢٢ یی تشرینی دووەم٣٠لە ڕۆژی بە شێوەیەکی ئەلیکترۆنی  ،یەکە

 پێشکەش بکەن.  هەولێر

 :  ببینی خوارەوەی بەستەرە  لەم تەندەرکردن بەڵگەنامەکانی دەتوانی

 ( RFI)داواکاری بۆ زانیاری نی  بینی ک لێرە بکە بۆ کیل 

https://govkrd.b-cdn.net/Tenders/Kurdish/2022/KRI-RFI-00622%20Kurdish%20Version.pdf

