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Auction Offer Submission 
 

Auction Offer Submission: 
Two NISSAN Patrol for Sale 
 
Request for Auction (RFA) #:  
AUC-VEH-001 
 
Deadline Submission date:  
Wednesday, 01 /March/2023 at 11:59am. 
 
 
For further information, please contact: 
+964 751 840 3207 
procurement@ankawahc.org  

 تقديم عرض المزاد: 
 ) 2نيسان باترول للبيع عدد (

 
  رقم طلب المزاد:  

001-VEH-AUC 
 
  

  :تاريخ انتهاء التقديم

  صباحاً.  11:59الساعة  2023 – آذار – 01، ربعاءيوم األ
  
  

  لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع: 
+964 751 840 3207 

procurement@ankawahc.org 
 

 
 
 
Dear Sir / Madam,  
Ankawa Humanitarian Committee is pleased to announce an Auction to sell two vehicles, and you are 
invited to submit the auction offer as detailed in Annex (1). 
 

  سيدي / سيدتي العزيز(ة) 

  ). 1عنكاوا اإلنسانية أن تعلن عن مزاد لبيع سيارتين ، وأنتم مدعون لتقديم عرض المزاد كما هو مفصل في الملحق رقم (منظمة تسر 
  

Interested bidders are encouraged to visit us, view, and examine the vehicles. 
Location: Ankawa Humanitarian Committee Main office, Erbil – Ankawa – Yezdandokht St. “MUNTAZAH 
St.” Building #163/400 behind Mar Qardagh School. (from 09:00am to 04:00pm) 
Contact: 0751 840 3207 

 وفحصها.المهتمين على زيارتنا ومشاهدة المركبات طلب المزاد شجيع مقدمي ن
خلف مدرسة   163/400خت "شارع المنتزه" عمارة رقم ونداشارع يزد -عنكاوا  -اإلنسانية ، أربيل  عنكاوالمنظمة الموقع: المكتب الرئيسي 

 م) 04:00ص الى  09:00مار قرداغ. (من 
 07518403207هاتف: 
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General Requirements  
 
1. Please fill in the Request for Auction (RFA) with 

the required information, stamp and sign each 
page of the filled RFA. 

2. Must be registered to conduct business and in 
compliance with federal government tax 
regulations in KRG and Iraq. 

3. AHC retains the right to reject, cancel, 
negotiate, amend, split, and accept any offer.  

4. This is an invitation to vendors and is not a 
promise or obligation that AHC will contract 
with suppliers through the submitted offers. 

5. The offer should remain valid for a period of at 
least sixty (60) days from the submission 
closing date.  
 

 متطلبات عامة:

) بالمعلومات المطلوبة وختم  RFAيرجى ملء طلب المزاد ( . 1

 المعبأة. RFAوتوقيع كل صفحة من 

توافق   يجب أن يكون مسجال إلجراء األعمال التجارية مع ما . 2

   .و إقليم كوردستان لعراقفي اولوائح الضرائب الحكومية 

االنسانية   ظ منتحتفظ   . 3 عنكاوا  إلغاء، مة  في رفض،  بالحق 

  التفاوض، تعديل، تجزئة وقبول أي عرض.  

مة عنكاوا ظمنهذه دعوة للموردين وليس وعد أو التزام من   . 4

 مع الموردين من خالل العروض المقدمة للتعاقداالنسانية  

) يوماً على 60ون (تلمدة س يجب ان يكون العرض نافذاً  . 5
  األقل من تاريخ إغالق التقديم. 

  

 
Payment Terms 
1. The total payment amount shall be received via 

bank transfer or bank deposit to AHC’s bank 
account. 

2. The total payment amount shall be made 
within the agreed period, and the vehicles will 
be received after ownership documents are 
finalized. 

3. The buyer is fully responsible for paying for 
the ownership transfer, registration, and 
getting all governmental approvals. 

 شروط الدفع  
  

يتم استالم المبلغ اإلجمالي للدفع عن طريق التحويل   . 1

 المصرفي. AHCالمصرفي أو اإليداع المصرفي لحساب 

وسيتم  يتم سداد المبلغ اإلجمالي خالل المدة المتفق عليها ،  . 2

 االنتهاء من مستندات الملكية. استالم المركبات بعد 

يتحمل المشتري المسئولية الكاملة عن سداد تكاليف نقل   . 3

 .الملكية والتسجيل والحصول على الموافقات الحكومية

 
Requested Information 
The submission must include: 

 Full legal address and contact details of the 
company or company profile. 

 Name of company's official owner and copy 
of their Passport/ID. 

 Copy of company registration certificate. 
 Copy of Tax Clearance Certificate (most 

recent 

 يجب تقديم ما يلي:      
  يجب ان يتضمن التقديم ما يلي :                  

  الصحيح وعنوان االتصال للشركة العنوان الكامل 
  /اسم صاحب الشركة الرسمي مع  نسخة من جواز السفر

 بطاقة االحوال المدنية  
  صورة عن شهادة تسجيل الشركة  
 (األحدث) نسخة من شهادة براءة الذمة الضريبية .  
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Delivery Instructions:  
 
 Option 1: Complete, signed, and stamped 

proposal submitted through email:  

bids@ankawahc.org    as a PDF file.  
Email must indicate the number of the RFA,  
which is (AUC-VEH-001). 
 

 

 Option 2: Complete, signed, and stamped 
proposal delivered in a sealed envelope to 
AHC office located in Erbil – Ankawa – 
Yezdandokht St. “MUNTAZAH St.” Building 
#163/400 behind Mar Qardagh School. 
Sunday – Thursday 
8:30 AM – 4:30 PM 
For further information about the address, 
please contact: (07518403207) 

 

 تعليمات التسليم: 
  
 من  الكامل والمختوم و الموقع    المزاد  طلب  تقديم    :ر األولالخيا

 ات: طلب المزاد خالل البريد اإللكتروني المخصص الستالم ال

 bids@ankawahc.org   بصيغةPDF. 

   ب طلالبريد االلكتروني المرسل على رقم الفي   يجب ان يذكر   

  .(AUC-VEH-001)وهو 

  

 :عروض كاملة وموقعة ومختومة يتم تسليمها في   الخيار الثاني

شارع    – عنكاوا    -الكائن في أربيل    AHCظرف مغلق إلى مكتب  

 # بناية  "المنتزة"  مار    163/400يزداندوخت  مدرسة  خلف 

 قرداغ. 

 الخميس –األحد 

  مساءً  4:30 -صباًحا  8:30

  لمزيد من المعلومات حول العنوان،  

 )07518403207يرجى االتصال: (

 

Bid Requirements  
Offers that do not meet the following will be 
automatically rejected regardless of price : 
1. Bids must be received before the stated deadline. 
Wednesday, 01 /March/2023 at 11:59am. 

 
2. Offers must include all information requested 

above.  
 
3. Unit prices must be provided for all line items in 

Annex (1). 
 
4. Offers must be clean & clear. The vendor should 

sign and stamp next to handwritten corrections or 
corrections made with whiteout.   
 

5. Offers must be complete, signed on a clear date, 
and stamped on all pages and attachments.  

 

  معلومات ملء  طلب المزاد
ال يلتزم بالشروط أدناه بغض النظر عن  طلب مزاد سوف يتم رفض أي 

  السعر: 
 ات. طلب ال سيتم رفض أي طلب يقدم بعد التاريخ والوقت المحدد لقبول  . 1

  صباحاً.  11:59الساعة  2023 – آذار – 01، ربعاءيوم األ
 

 يجب أن تتضمن العروض جميع المعلومات المطلوبة أعاله.  . 2
 
 ). 1الوحدات لكافة البنود الواردة في الملحق رقم ( يجب تقديم أسعار  . 3
  
، يجب التوقيع والختم في  وواضحةالعروض يجب أن تكون نظيفة  . 4

 قلم التصحيح االبيض.  مكان أي تصحيح يدوي أو باستخدام 
  

يجب أن تكون العروض كاملة من جميع الجوانب، موقعة بتاريخ  . 5
 الملحقات. و  واضح ومختومة على جميع الصفحات
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Disclaimer Clause: I, the vendor, declare that the information provided by my company are correct. 

ة:  إخالء بند  حة.  ك   من المقدمة  المعلومات أن أقر   المزود،  أنا، المسؤول   صح
Name: 

 االسم: 
 
 

Vendor Sign and Stamp: 
 :توقيع المزود وختمه

Date: 
ــــخ:   التار

 
  

Company name : 
  

 أسم الشركة :  

Legal address  : 
  

 العنوان الثابت: 

Telephone Number: 
  

 رقم الهاتف:  

Email:  
  

 عنوان البريد اإللكتروني: 

Company 
Representative Name:  

 :الشركة اسم ممثل 

Business Certificate 
Registration Number :  

 رقم تسجيل شهادة العمل: 

Tax Registration 
Number :  

 رقم التسجيل الضريبي: 

Offer validity duration:  صالحية هذا العرض مدة : 
Other comments: 
  

 مالحظات اخرى: 
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Annex (1) 
Two NISSAN Patrol for Sale 

 
 
 Financial Proposal 

 

# Description  Qty UOM Price Per Unit  Brand  Additional 
Comments 

1 

Nissan Patrol 
Model: 2002, 4X4,  
Color: White.  
Cylinders: V6 
Gearbox: Manual 
Fuel: Gasoline (Benzene) 
Milage: 361750km (increasable) 
Seats: Leather 
Status: Used, Working 
Warranty: NO Warranty 
Erbil registration 
Plate number: 70136 IRQ/EBL 
  

1 Vehicle  $ Nissan 
Patrol 

  

2 

Nissan Patrol 
Model: 2002, 4X4,  
Color: White.  
Cylinders: V6 
Gearbox: Manual 
Fuel: Gasoline (Benzene) 
Milage: 290866km  
Seats: Leather 
Status: Not working (unknown 
breakdown)  
Warranty: NO Warranty 
Erbil registration 
Plate number: 70137 IRQ/EBL 
  

1 Vehicle  $ Nissan 
Patrol 

  

TOTAL PRICE  Currency USD 
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Required questions that the vendors must answer 

Please note that answering these questions is mandatory   
 األسئلة المطلوبة التي يجب على  المقاولين اإلجابة عنها 

 يرجى مالحظة ان اإلجابة على هذه األسئلة إلزامية 
 

No. Question Yes No Comments 
1- Offer shall remain valid for 60 days from the 

deadline of the Submission. 
لمدة   صالًحا  العرض  يظل  أن  الموعد    60يجب  من  يوًما 

  .النهائي للتقديم

   

2- VIEWINGS of the vehicles can be done at 
the AHC office location to verify the 
condition of the vehicles for sale, as these 
are not warranted by the Auctioneer (AHC) 
THE SALE WILL BE ON "AS-IS-BASIS"  

المركبات في موقع مكتب   للتحقق من    AHCيمكن مشاهدة 
البائع   يضمنها  ال  حيث   ، للبيع  المعروضة  المركبات  حالة 

 ) AHCبالمزاد العلني (
  البيع سيكون "على حالته" 

   

3- The buyer is fully responsible for paying for 
the ownership transfer, registration, and 
getting all governmental approvals. 
نقل   تكاليف  دفع  عن  الكاملة  المسؤولية  المشتري  يتحمل 

 .الملكية والتسجيل والحصول على جميع الموافقات الحكومية

   

4- The currency used in this RFA must be only 
in United States Dollar (USD) 

هذا   في  المستخدمة  العملة  تكون  أن  بالدوالر    RFAيجب 
 ) USDاألمريكي فقط (

   

5- The total payment amount shall be received 
via bank transfer or bank deposit to AHC’s 
bank account. 
The total payment amount shall be made 
within the agreed period, and the vehicles 
will be received after ownership documents 
are finalized. 

يتم استالم المبلغ اإلجمالي للدفع عن طريق التحويل  
 المصرفي.  AHCالمصرفي أو اإليداع المصرفي لحساب  

الي خالل المدة المتفق عليها ، وسيتم  يتم سداد المبلغ اإلجم
 استالم المركبات بعد االنتهاء من مستندات الملكية. 

 

   

 
 

 


