نامەی ئاگاداری بۆ دابینکردن:
داواکاری بۆ زانیاری ()RFI
دابینکردنی سووتەمەنی لە بەنزینخانەکان بۆ مۆلیدە و ئۆتۆمبێلەکانی حکومەت
ژمارەی نووسراوی داواکاری بۆ زانیاری(KRI-RFI-007/22) :

مەبەست
یەکەی گرێبەستە سەرەکییەکان ( )MCUبەشێکە لە نووسینگەی سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان .ئەم
یەکەیە لە ئێستادا بەدوای باشترین ڕێگەدا دەگەڕێت بۆ دابینکردنی شتومەک و خزمەتگوزارییەکان وەک
دابینکردنی سووتەمەنی بە کارکردن بە هاوبەشی لەگەڵ دامودەزگاکانی حکومەت.
ئەم یەکەیە ،بە دوای ڕێگەیەکی کارامەتر و نرخی کەمتر و کوالیتی باشتر دەگەڕێت بۆ دابینکردنی بەنزین و گاز
بۆ مۆلیدە و ئۆتۆمبێلەکانی حکومەت.
ئەم داواکارییە بۆ زانیاری ( )RFIهەلێکی باشە بۆ وێستگەکانی سووتەمەنی کە زانیاری خۆیان پێشکەشبکەن
لەبارەی پرۆسەی دابینکردنی سووتەمەنی بۆ حکومەت و لە داهاتوویەکی نزیکدا لەتەندەری سووتەمەنی
بەشداربن.

پێوەرەکانی وەڵامدانەوە
● بۆ وەڵامدانەوەی ئەم ()RFIیە ،پێویست ناکات دابینکەران ئەزموونی کارکردنیان لەگەڵ حکومەتدا
هەبووبێت.
● تەنها پێوەر و مەرج کە دەبێت دابینکەران تێیاندا بێت بۆ وەڵامدانەوە ،ئەوەیە کە لە هەرێمی کوردستان
کاربکەن و بەنزین و گاز دابین بکەن.
● هەموو وەڵامەکان دەبێت بە دوو بەش وەڵام بدرێنەوە ،هەروەک چۆن لە خوارەوەدا ڕوون کراوەتەوە:
-

کۆپیەکی واژۆکراو لە فۆڕمی دەربڕینی ڕەزامەندی بەشداریکردن لە :خشتەی .A
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-

پێشکەشکردنی وەڵامی هەموو ئەو پرسیارانەی لە خشتەی  Bدا هەن و دابینکەر دەبێت
بداتەوە.

وەڵامیان

● کەسانی وەڵامدەرەوە دەتوانن وەڵامەکانیان بە هەردوو شێوەی ئەلیکترۆنی یاخود کاغەز پێشکەش
بکەن.

پەیوەندیکردن و کۆتاڕۆژی پێشکەشکردنی بەڵگەنامەکان
هەموو پێشکەشکردن و پرسیارەکان لەبارەی ئەم ()RFIە ،دەبێت بۆ ئەم ناونیشانانەی خوارەوە بنێردرێن:
هەموو وەڵامە پێشکەشکراوەکەن دەنێردرێن بۆ:

گابۆ شێخۆ ،شرۆڤەکار لە یەکەی گرێبەسەتە
سەرەکییەکان

لە کاتی پێشکەشکردنی وەڵامەکان بە شێوەی ئەلیکترۆنی،
دەتوانن بۆ ئەم ئیمەیڵەی بنێرن:

tenders@pmo.gov.krd
یەکەی

سەرەکییەکان

گرێبەستە

لە

لە کاتی پێشکەشکردنی وەڵامەکان بە شێوەی نووسین (کاغەز) ،نووسینگەی سەرۆک وەزیران
دەتوانن ڕەوانەی بکەن بۆ:

ئەنجومەنی وەزیران
هەولێر ،شەقامی بارزانی نەمر  ٣٠مەتری

کۆتا ڕۆژ بۆ پێشکەشکردنی بەڵگەنامە پەیوەندیدارەکان بەم پڕۆسەی ()RFIیە ،لە خوارەوە ئاماژەیان پێدراوە:
ئەو دابینکەرانەی دەیانەوێت وەڵامی ئەم ()RFIیە بدەنەوە
دەبێت دەربڕینی ڕەزامەندی بەشداریکردنی خۆیان (خشتەی
 )Aبنێرن لە ڕۆژی:
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دوا نیوەڕۆ بە کاتی هەولێر
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لە کاتی هەبوونی پرسیار لەبارەی چۆنیەتی وەڵامدانەوەی ئەم
()RFIیە ،یەکەی گرێبەستە سەرەکییەکان ئامادەن بۆ پێدانی
وەڵام و ڕوونکردنەوەی زیاتر هەتا ڕۆژی:
کۆتا ڕۆژ بۆ وەڵامدانەوەی پرسیارەکانی ئەم ()RFIیە (خشتەی
:B

٣٠ی تشرینی دووەم  ٢٠٢٢کاتژمێر ٤:٠٠ی
دوا نیوەڕۆ بە کاتی هەولێر.
٧ی کانوونی یەکەم  ٢٠٢٢لە کاتژمێر ٤:٠٠ی
دوا نیوەڕۆ بە کاتی هەولێر

بۆ بینینی ئەم داواکاری بۆ زانیاری ()RFIیە کلیک لەسەر ئەم بەستەرەی خوارەوە بکە:
RFI
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