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Name of Tender :  

Supply & Distribution of Stationary in 

Ninawa governorate including all districts & 

subdistricts  

 

Tender Number : 15919 - Ninawa 

  

Deadline Submission date :  

1 October  2019 – 12 :00 PM 

 

For further information please contact: 

iraqprocurement@crs.org 

 

  اسم العطاء:

و بضمنها  نينوى محافظة في قرطاسية  تجهيز و توزيع

 جميع االقضية و النواحي 

 

نينوى - 15919رقم العطاء :   

  

 :تاريخ انتهاء التقديم

 بعد الظهر  12:00 –  2019 األول تشرين  1

 

 لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

iraqprocurement@crs.org 

 

Dear Sir / Madam,  

CRS Iraq Programs is looking for suppliers to provide 

the items and services shown in Annex 1 at competitive 

price and high quality.  

General Requirements  

1. Must be registered to conduct business and in 

compliance with  federal government tax regulations. 

  2. The supplier cannot provide or use any items with 

origin in the Islamic Republic of Iran or produced by 

Iranian companies.  

3. Experience supplying International Organizations, 

Non-Governmental Organizations, or large private 

companies will be an advantage.   

4. CRS retains the right to reject, cancel, negotiate, 

amend, split and accept any offer, without 

consideration of the lowest offer.  

5. This is an invitation to vendors and is not a promise 

or obligation that CRS will contract with suppliers 

through the submitted offers. 

6. Relevant bid committee may request for physical 

samples of some items during evaluation process of 

bids.  

 سيدي / سيدتي العزيز)ة( 

من المهتمين  جهزينهيئة اإلغاثة الكاثوليكية  برامج العراق تبحث عن م

بأسعار  1بتوفير المواد و الخدمات المشار إليها أدناه في الملحق رقم 

 منافسة وبجودة عالية.

 متطلبات عامة:

توافق  ولوائح . يجب أن يكون مسجال إلجراء األعمال التجارية مع ما ي 1

  في الحكومة الفدرالية .الضرائب الحكومية 

مواد اصلية المنشأ من جمهورية  إيران ال يستطيع المجهز تقديم اي . 2

 اإلسالمية او انتجت من قبل شركات ايرانية.

. الخبرة في تزويد المنظمات الدولية، المنظمات الغير حكومية، أو   3

 الشركات الكبيرة الخاصة ستكون ميزة.

. تحتفظ هيئة االغاثة الكاثوليكية بالحق في رفض، إلغاء، التفاوض،  4

 قبول أي عرض، دون النظرالى أدنى عرض. .تعديل، تجزئة و

هذه دعوة للموردين وليس وعد أو التزام من هيئة اإلغاثة  الكاثوليكية  .5

 للتعاقد مع الموردين من خالل العروض المقدمة

. قد تقوم لجنة اإلحالة المعنية بطلب نماذج عينية لبعض المواد اثناء 6

 عملية تقييم العروض.

 

Payment Terms 

1. Quotation should remain valid for a period of at 

least ninety (90) days from the submission closing 

date and should be indicated in the quotation  

2. Payment shall be after delivery, within 15 

working days of receiving correct invoice. 

3. Payment shall be via check or bank transfer. 

4. Payment shall be made upon verification and 

acceptance of goods/services per contract and 

upon presentation of correct, itemized invoice. 

 شروط الدفع 

( يوما" على 90. يجب ان يكون العرض نافذا" لمدة تسعين )1

قديم وينبغي اإلشارة الى ذلك في الطلب.األقل من تاريخ إغالق الت  

 

يوم عمل من إستالم الفاتورة  15سوف تتحرر الدفعة  بعد مرور  -2

 الصحيحة.

  

 سوف تتحرر الدفعة عن طريق صك او تحويل بنكي . -3

سيتم دفع المبلغ بعد التحقق وقبول الخدمات  تماشيا" مع شروط  -4

المفصلة.العقد وتقديم الفاتورة الصحيحة و   
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Acceptance of Payment Terms 

 

Do you accept the above payment terms? 

 Yes 

 No 

 

 الموافقة على شروط الدفع:

 

 هل توافق على شروط الدفع اعاله:

  اوافق 

  ال اوافق 

Requested Information 

The submission must include: 

 Full legal address and contact details of the 

company 

 Name of company’s owner and copy of ID 

 Copy of  company registration certificate  

 Copy of Tax Registration Certificate  

 Reference from previous similar business 

experience with reference contact 

information.  

 Bank account information. 

 يجب تقديم ما يلي:     

  يجب ان يتضمن التقديم ما يلي :                  

 للشركةالكامل الصحيح وعنوان االتصال  العنوان 

  مع  نسخة من بطاقة االحوال المدنية  صاحب الشركة اسم 

 شركةصورة عن شهادة تسجيل ال  

  شهادة التسجيل الضريبيصورة عن  

  و معلوماتفي االعمال السابقة المماثلة المرجع من الخبرة 

 االتصال للمرجع

 تفاصيل معلومات الحساب المصرفي 

 

 

Bid Requirements  

Offers that do not meet the following will be 

automatically rejected regardless of price: 

 Offers must be received before the stated deadline.  

 Offers must include all information requested 

above.  

 Unit prices must be provided for all line items. 

 Offers for separate tenders must be submitted 

separately. Any missing documents may cause the 

rejection of the entire offer.  

 Offers must be clean & clear. The vendor should 

sign and stamp next to handwritten corrections or 

corrections made with whiteout.    

 Offers must be complete, signed in a clear date and 

stamped on all pages.  

 Please note that CRS will sign a long term contract 

with the selected supplier(iers) . 

  

 معلومات ملء  العطاء

ر عن ظسوف يتم رفض أي عطاء ال يلتزم بالشروط أدناه بغض الن

 :السعر

  سيتم رفض أي طلب يقدم بعد التاريخ والوقت المحدد لقبول

 العطاءات.

 .يجب أن تتضمن العروض جميع المعلومات المطلوبة أعاله 

 على حدة  ةجميع االسعار يجب ان تكتب لكل بند أو فقر. 

   يجب تقديم عروض المناقصات المنفصلة بشكل منفصل. قد

 له.تتسبب أي مستندات مفقودة في رفض العرض بأكم

  يجب التوقيع وواضحة العروض يجب أن تكون نظيفة ،

قلم التصحيح والختم في مكان أي تصحيح يدوي أو بإستخدام 

 االبيض. 

  موقعة,  جميع الجوانب منيجب أن تكون العروض كاملة 

 على جميع الصفحاتومختومة  بتاريخ واضح

 أن هيئة اإلغاثة الكاثوليكية ستقوم بتوقيع عقد  يرجى مالحظة

 .  )هم(طويل األمد مع المجهز )ين ( الذي سيتم اختياره 

 

 

Delivery Instructions:  

Interested suppliers may submit their offers through one of 

the following methods: 

1. Completed and stamped offers can be submitted by 

email to CRS-IQ-Tenders@crs.org  as PDF file. 

Email must indicate the number of tender which is 

(15919 - Ninawa) or the offer will be excluded . The 

file should not exceed 15 MBs and the company 

biography should not exceed 10 pages. 

2. Complete and  signed offer can be delivered in 

sealed envelope with tender number on it (15919 - 

Ninawa) to CRS Mosul Office located in Mosul – 

Nirgal quarter -Behind Children Hospital. For 

further information about the address please 

contact:  07507523487 

 عليمات التسليم: ت

 ءاتهم بإحدى الطرق التالية :مشاركة تقديم عطامهتمين بالعلى المجهزين ال

يتم تقديم العطاء الكامل والمختوم  عن طريق عنوان البريد  .1

من خالل تقديم  Tenders@crs.org-IQ-CRS االلكتروني 

. يجب ان يذكر البريد  PDFالملف المختوم كامال" بصيغة 

 ( نينوى - 15919)االلكتروني المرسل على رقم العطاء وهو 

  15حجم المرفق وإال سيتم استبعاد العطاء . يجب ان ال يتجاوز 

 10من  ميجابايت على ان ال تتجاوز السيرة الذاتية للشركة اكثر

 .صفحات

كافة الوثائق المطلوبة في   والموقع مععطاء الكامل يتم تقديم ال .2

(  ويسلم  نينوى - 15919ظرف مغلق يكتب عليه رقم  العطاء )

في  الموصل و الواقع في  حي نركال  خلف الى مقر المنظمة 

. لمزيد من المعلومات حول العنوان يرجى مستشفى األطفال

 07507523487بالرقم :  االتصال

mailto:CRS-IQ-Tenders@crs.org
mailto:CRS-IQ-Tenders@crs.org
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Past Experience Reference List 

 قائمة مراجع االعمال السابقة

 

 Name of 

Organization 

 أسم

 المنظمة

Name of Person 

 أسم الشخص

Name of 

Project  أسم

 المشروع

Project 

Start Date 

تاريخ المباشرة 

 بالمشروع

Project 

duration 

مدة تنفيذ 

 المشروع

Phone 

Number 

 رقم الموبايل

Email Address 

 البريد االلكتروني
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Signature 

 التوقيع

 

Date 

 التاريخ

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Company name: 

: أسم الشركة  

 

 

Legal address : 

 العنوان الثابت:

 

 

Telephone Number: 

 رقم الهاتف:

 

 

Email:  

 عنوان البريد اإللكتروني:

 

 

Representative Name 

الممثل: اسم  

 

 

Business Certificate Registration Number: 

 رقم تسجيل شهادة العمل:

 

Tax registration Number: 

 رقم التسجيل الضريبي:

 

Do you have partnerships with any other companies (such as 

shared management / staff / office / bank account)?  Do you 

cooperate with any other companies in preparing offers or 

providing of goods or services? 

المكتب  /الموظفين  /مثل إدارة ) هل لديك شراكات مع أي من الشركات األخرى 

؟ هل تتعاون مع أي من الشركات األخرى في إعداد العروض ( البنك /حساب مشترك 

 أو توفير السلع أو الخدمات؟

 

If the answer for previous question is yes, please provide 

details here including the names of partner companies. 

نعم ، يرجى تقديم التفاصيل هنا بما في ذلك عن السؤال السابق إذا كان الجواب 

 أسماء الشركات الشريكة 

 

Other comments: 

 مالحظات اخرى: 

 

Experience / references for the related work of experience 

(Please attached any related contract, purchase order, 

certificate, etc.) that does not exceed 10 pages. References 

MUST include contact information.   

 يجب ان يحتوي على عناوين االتصال من مراجع الخبرة 

المرجع من الخبرة ) الرجاء ارفاق دليل من االعمال السابقة ذات الصلة من عقود 

اوراق شراء , ورقة اتمام عمل , اخرى (  ال تتجاوز عشرة اوراق.,   
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                                                           Item Description 

الفقرة وصف  

Unit 
 الوحدة

Unit Price $ 
بالدوالر الوحدة سعر  

1 A4 paper Double  ( 5 Reams ) 

 ربطات ( 5صندوق يحوي ال (  A4 نوع مزدوج  ةورق طباع

Box 

 صندوق

 

2 A4 paper – color (5 Reams) 

ربطات ( 5) الصندوق يحوي 4Aنوع  ورق طباعة ملون   

Box 

 صندوق

 

3 Flip chart papers – Sin Arline brand 23” x 32” 

 انج 23*  32حجم  Sin Arline  ورق تعليق للمحاضرات نوعية

Set 

 سيت

 

4 Flip chart stand 

المحاضراتقاعدة تعليق ورق                 

Piece 

عةطق  

 

5 Stapler of good quality, size 24/6 or 26/6  

 26/6او  24/6نوعية جيدة حجم كابسة 

Piece 

 قطعة

 

6 Staples of good quality size 24/6 or 26/6 

  26/6او  24/6نوعية جيدة حجم  كابسة كلبس

Piece 

 قطعة

 

7 Note book 32k leather cover 

 32k بغالف جلدي  مالحظات دفتر

Piece 

 قطعة

 

8 Note book 25k leather cover 

 25Kمالحظات بغالف جلدي  دفتر                

Piece 

 قطعة

 

9 Note book 18k leather cover 

 18Kمالحظات بغالف جلدي  دفتر

Piece 

 قطعة

 

10 Note book spiral A4-sinArLine brand 

 Sin Arlineنوعية  A4قياس  بسلكمالحظات  دفتر

Piece 

 قطعة

 

11 Note book spiral 7*9' - Sin Arline 

 Sin Arline نوعية’9*7  قياس بسلك مالحظات دفتر

Piece 

 قطعة

 

12 Note book spiral 5*8 (A5)- Sin Arline 

 Sin Arline  نوعية (A5) 8*5 قياس بسلك مالحظات دفتر

Piece 

 قطعة

 

13 Sticky notes – XINGLI 

 XINGLIنوعية  -  الصقة مالحظات قصاصات

   Cubic 

price 

المكعب سعر  

 

14 Markers for flip chart – White man 

 White Manتعليق للمالحظات نوعية  لورقماجيك  أقالم

Set of 12 

 12 من سيت

 قلم

 

15 Markers for white board color-Sigmaflo 

 Sigmafloنوعية  ءأقالم ماجك للسبورات البيضا

Set of 4 

 4 من سيت

 أقالم

 

16 Highlighter markers two colors –Zebra FM1 

 Zebra FM1نوع   بلونين للتظليل ماجك أقالم

Set of 2 

 من سيت

 قلمين

 

17 Plastic file folder master 

 نايلون فايل

Set 

 دستة

 

18 Deli brand button folder clear A4 size 

 Deliنوع A4 قياس ِ زر غلقنايلون مع حقيبة 

Set of 10 

10سيت من   

 

19 Plastic sleeves *100 – Dolphin brand 

 Dolphin   100 *فواصل شفافة نوعية
Box 

 صندوق
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20 Wooden pen holder with accessories 

 ملحقاتهاقاعدة أقالم خشبية مع 

Piece 

 قطعة

 

21 Large Pen holder plastic with accessories 

 مع ملحقاتهاكبيرة  بالستيكيةقاعدة أقالم 

Piece 

 قطعة

 

22 Small Pen holder plastic small with accessories 

مع ملحقاتها صغيرة بالستيكيةقاعدة أقالم   

Piece 

 قطعة

 

23 Erasers – Milan brand or equivalent 

ما يعادلها او  ميالن نوعية ممحاة  

Set of 30 

30سيت من   

 

24 Pencils –Mikro brand P-611 or equivalent 

 او ما يعادلها P – 611 ميكرو نوعية  رصاص أقالم

Pack of 

12 

12من  حزمة  

 

25 Blue, black, and red 0.7 size Pens – Montex brand or 

equivalent 

 مونتكس او ما يعادلهانوعية  0.7اسود, احمر حجم  ازرق، جاف أقالم

Set of 10 

10سيت من   

 

26 3 tray plastic document shelves  

للمكتب ةثالثي ةأوراق بالستيكي وفرف  

Piece 

 قطعة

 

27 Small tape– Flamingo brand or equivalent  

 فالمنغو او ما يعادلهانوعية  شفاف صغير تيب

Set of 8 

8سيت من   

 

28 Big tape 100 yards – Flamingo / Mingli 

 Flamingo / Mingliيارد نوعية  100شفاف كبير قياس  تيب

Piece 

 قطعة

 

29 A3 paper –double A 

 Double Aنوعية  A3 حجم  طباعة ورق

Set 

 بند

 

30 Big Box file – Bigpoint brand or equivalent  

 او ما يعادلها  Bigpointملف أرشيف بحجم كبير بنوعية 

Piece 

 قطعة

 

31 Glue of good quality – GLU stick 

 GLU stickجيدة صمغ بنوعية 

Box of 20 

من  صندوق

20  

 

23  Staple remover 

كابسةالكلبس  قالعه  

Piece 

 قطعة

 

33 Blue and black Ink for stamps – Original of good quality 

ومن نوعية جيدة لألختام أصلي ازرق, اسود حبر   

Piece 

 قطعة

 

43  Hole puncher of good quality 

من نوعية جيدة ثاقبة ورق  

Piece 

 قطعة

 

35 Soft pen *12 -Uniball brand or equivalent  

 ما يعادلها  او  Uni Ballنوعية  12سوفت *أقالم 

Pack of 

12 

12من  حزمة  

 

36 Large Scissor (for office not children) 

(لألطفالكبير للمكتب )ليس  مقص  

Piece 

 قطعة

 

37 Nylon File folder 

 فايل نايلون

Set 

 دستة

 

38 Binder clips – deli brand 19 mm 40/box 

 صندوق/قطعة  40  - مل 19قياس   Deliماسكة ورق نوعية  

Box 

 صندوق

 

39 Binder clips - deli brand 32 mm 40/box 

 قطعة /صندوق 40  - مل32قياس   Deliماسكة ورق نوعية 

Box 

 صندوق
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40 Yellow & white envelopes set size A3 – Master brand 

 Master نوعية A3 قياس االبيض واالصفر باللونينسيت ظروف 

Set of 50 

50سيت من   

 

41 Yellow & white envelopes set size A4 – Master brand 

 Master نوعية A4االبيض واالصفر قياس  اللونينب سيت ظروف

Set of 50 

50سيت من   

 

42 Yellow & white envelopes set size A5 – Master brand 

 Masterنوعية  A5االبيض واالصفر قياس  اللونينب سيت ظروف

Set of 50 

50سيت من   

 

43 Yellow & white envelopes set size 4*9  - Master brand 

 Masterنوعية  9*4االبيض واالصفر قياس باللونين  سيت ظروف

Set of 50 

50سيت من   

 

44 Tape dispenser of small size 

بالحجم الصغير قاعدة شريط الصق  

Piece 

 قطعة

 

45 Tape dispenser of big size 

بالحجم الكبير قاعدة شريط الصق  

Piece 

 قطعة

 

46 Clip board size A4  

  4Aحجم لوحة 

Piece 

 قطعة

 

47 Signature pad of good quality  

حبر للبصمة علبة  

Piece 

 قطعة

 

48 Color paper A4* 250 sheet*10 COLOR/SHEET 

 بعشرة الوان 250عدد  A4ورق ملون قياس 

Pack 

 حزمة

 

49 Calculator – Casio  brand or equivalent  

 كاسيو او ما يعادلهاحاسبة لألرقام نوعية 

Piece 

 قطعة

 

50 Index cards color – YBL 

 YBLنوعية  فواصل ملونة

Set 

 سيت

 

51 Pins 

 دبابيس

Pack 

 باكيت

 

52 Filing folders for desk drawer w/ hooks– carpenter HOLDS 

داخل جرارة كابينة فايل تعليق  

Set of 50 

50سيت من   

 

53 Archive folder 

للحفظ فايل كارتون  

Piece 

 قطعة

 

54 Coloring pencils 

ملونة رصاص أقالم  

Set of 12 

12سيت من   

 

55 Color stickers note- XINGLI 

 XINGLI عيةالصقة نونة ملوقصاصات 

Pack 

 حزمة

 

56 Registry notebook - 100 paper  

100عدد  تسجيل دفتر  

Piece 

 قطعة

 

57 Registry notebook - 200 paper  

صفحة 200 تسجيل دفتر  

Piece 

 قطعة

 

58 Registry notebook - 300 paper 

صفحة 003دفتر تسجيل   

Piece 

 قطعة

 

59 Registry notebook - 400 paper 

صفحة 004دفتر تسجيل   

Piece 

 قطعة

 

60 Laptop bag good quality 

 حقيبة كومبيوتر من نوعية جيدة

Piece 

 قطعة

 

16  Laptop Backpack good quality 

 حقيبة كومبيوتر للظهر من نوعية جيدة

Piece 

 قطعة
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26  Flash USB 4GB – Imation / Toshiba USB 3  

 Imation / Toshibaنوعية    GB 4سعة  للخزن USB 3 فالش دسك

Piece 

 قطعة

 

63 Flash USB 8GB – Imation / Toshiba USB 3 if available 

 Imation / Toshibaنوعية    GB 8للخزن سعة  USB 3 فالش دسك

Piece 

 قطعة

 

64 Flash USB 16GB – Imation / Toshiba USB 3 if available 

 Imation / Toshibaنوعية    GB 16للخزن سعة  USB 3 فالش دسك

Piece 

 قطعة

 

65 Flash USB 32GB – Imation / Toshiba USB 3 if available 

 Imation / Toshibaنوعية    GB 32للخزن سعة  USB 3 فالش دسك

Piece 

 قطعة

 

66 Agenda of the current year with leather cover 

للسنة الحالية جلدي غالف مع مفكرة   

Piece 

 قطعة

 

67 Set of Photo paper A4 

  4Aسيت ورق صور حجم 

Set of 20 

20سيت من   

 

68 Heavy duty stapler big size – Deli  brand or equivalent 

 او ما يعادلها  Deliكابسة حجم كبير نوعية 

Piece 

 قطعة

 

69 Big Staples – size 13mm 

ملم 13 – كبير حجم كابسة كلبس  

Piece 

تكيبا  

 

70 Shredder big size - Sun wood SD9331 brand or equivalent 

 او ما يعادلها Sun wood SD9331تالفة أوراق حجم كبير نوعية 

Piece 

 قطعة

 

71 I.D cover 

 غالف هوية

Set of 10 

10سيت من   

 

27  White board 45*60cm 

 سم 60*45 ياسق سبورة بيضاء

Piece 

 قطعة

 

37  White board 60*90 cm 

سم 90 *60 قياسسبورة بيضاء   

Piece 

 قطعة

 

47  White board 90*120 cm 

سم 120* 90سبورة بيضاء قياس   

Piece 

 قطعة

 

57  White board 120*180 cm 

سم 180*  120سبورة بيضاء قياس    

Piece 

 قطعة

 

67  White board 180*240 cm 

سم 240*  180سبورة بيضاء قياس   

Piece 

 قطعة

 

77 Wooden boards 60*90 cm 

سم 90*  60لوحة خشبية قياس   

Piece 

 قطعة

 

78 Wooden boards 90*120 cm 

سم 120*  90لوحة خشبية قياس   

Piece 

 قطعة

 

79 Paper cutter A4 

 A4قاطعة ورق قياس 

Piece 

 قطعة

 

80 Big punch paper -Maped -6565 brand or equivalent 

 او ما يعادلها Maped – 6565نوعية  ثاقبة ورق كبيرة الحجم

Piece 

 قطعة

 

18  Butterflies binder clips - deli 19 mm 

 مل 19 قياس Deli نوعية  الشكل فراشية صغيرة ورق ماسكة

Pack 

 حزمة

 

28  Butterflies binder clips - deli 32 mm 

 مل 32قياس   Deliنوعية  الشكل فراشية كبيرة ورق ماسكة

Pack 

 حزمة

 

38  Correction pen Box  
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 صندوق  االخطاء لتصحيح ابيض حبر قلم

48  White Board eraser without magnetic 

بدون مغناطيس صبورة البيضاءلل ممحاة  

Piece 

 قطعة

 

85 Set of Magnets cars – medium size (8-12 per set) 

 (per set 12-8) متوسطة الحجم مغناطيسيةسيت سيارات 

Set 

 سيت

 

86 Volley Ball - medium size 

متوسطة الحجم كرة طائرة  

Piece 

 قطعة

 

87 Football – medium size 

 كرة قدم متوسطة الحجم

Piece 

 قطعة

 

88 Skipping rope – 150cm length 

سم150حبل قفز بطول   

Piece 

 قطعة

 

89 Volleyball net (9.5X1)m 

(م1*5.9شبكة كرة طائرة )  

Piece 

 قطعة

 

90 Geometry compass medium size 

 فرجال هندسي متوسط الحجم

Piece 

 قطعة

 

91 English to Arabic Dictionary – Oxford or equivalent 

أكسفورد أو ما يعادله - عربيقاموس إنجليزي إلى   

Piece 

 قطعة

 

92 Arabic to English Dictionary – Oxford or equivalent  

أكسفورد أو ما يعادله -ليزي قاموس عربي إلى إنج  

Piece 

 قطعة

 

93 Set of 12 watery colors paints with brushes of good quality 

لون مع فرش من نوعية جيدة 12من  مائية سيت ألوان  

Set 

 سيت

 

94 Globe of big size 

 كرة أرضية من الحجم الكبير

Piece 

 قطعة

 

95 Set of 3 colors of modeling clay 

ألوان 3سيت طين اصطناعي من   

Set 

 سيت

 

96 Respiratory system posters (30X90)cm 

(سم90*30ملصقات الجهاز التنفسي )  

Piece 

 قطعة

 

97 Large map of the world – big size 124*126 cm 

سم 126*124 سالكبير قياخارطة العالم من الحجم   

Piece 

 قطعة

 

98 Set of crayons 

شمعية سيت ألوان  

Set 

 سيت

 

99 Large map of Iraq size 124*126 cm 

سم 126 *124حجم  خارطة العراق بالحجم الكبير  

Piece 

 قطعة

 

100 Anatomy poster (muscle) between(60*100CM--100*120 CM) 

سم120*100سم الى 100*60ما بين  بأبعاد )العضالت( لإلنسانملصق تشريح   

Piece 

 قطعة

 

101  Math signs posters between(60*100CM--100*120 CM) 

سم120*100سم الى 100*60ما بين  بأبعاد الرياضيات ملصق اشارات  

Piece 

 قطعة

 

201  Math Multiplication table poster between(60*100CM--

100*120 CM) 

سم120*100سم الى 100*60ما بين  بأبعاد الضرب ملصق جداول  

Piece 

 قطعة

 

301  English posters for primary classrooms (Alphabetical order 

…)) between (60*100CM--100*120 CM) 

ما بين  بأبعاد( ملصقات باللغة اإلنجليزية للصف االول االبتدائي )الترتيب األبجدي

سم120*100سم الى 100*60  

Piece 

 قطعة
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401  Cardboard paper (35*50cm band of 100) 

ورقة 100بند من  –سم  50*35 بأبعاد ورق مقوى  

Set 

 سيت

 

501  Geometric Triangle (90 - 45 degrees) - medium size (8-10 

pieces per set) 

 (قطع / سيت 10-8)الحجم درجة متوسطة  90 – 45مثلثات هندسية بزوايا 

Set 

 سيت

 

601  Geometric Triangle (30 – 60 – 90 degrees) - medium size (8-

10 per set) 

قطع / سيت( 10-8) درجة متوسطة الحجم 90 – 60 – 30مثلثات هندسية بزوايا   

Set 

 سيت

 

701  Scissors with safety function for children – medium size 

 مقص آمن لألطفال متوسط الحجم

Piece 

 قطعة

 

801  Carton papers (60*100cm band of 100) 

100بند من   -سم 100*60شرات( بأبعاد ورق ن)كارتون اوراق   

Set 

 سيت

 

901  Wooden board numbers  from (1 set of numbers 1-10) 

10-1 لألرقامسيت واحد  ارقام )الواح خشبية(  

Set 

 سيت

 

011  Small Wooden clock 

صغيرة خشبيةة ساع  

Piece 

 قطعة

 

111  Set of Magnet numbers and letter (set size varies) 

مغناطيسهسيت أحرف واعداد   

Set 

 سيت

 

211  Picture dictionary 

مصور قاموس  

Piece 

 قطعة

 

311  Set of Small balls and basket 50 pieces 

قطعة 50 سلة مع صغيرة كراتسيت   

Set 

 سيت

 

411  Multiplication table workbook 

(معي)لون  الضرب جدول عن تلوين دفاتر  

Piece 

 قطعة

 

511  Alphabet workbook 

(معي)لون  األبجدية الحروف عن تلوين دفاتر  

Piece 

 قطعة

 

611  Skeleton posters between(60*100CM--100*120 CM) 

ما بين  بأبعاد( العربية باللغة العظمي الهيكل)  األنسان جسم توضح نشرة

سم120*100سم الى 100*60  

Piece 

 قطعة

 

711  Set of Geometric shapes 16 pieces 

قطعة 16 هندسية أشكال سيت  

Set 

 سيت

 

811  bag of blocks (lego) 50 pieces / 46.4*30.5*42*5 

قطعة  50 46.4*30.5*42*5 ميكانو    

Set 

 سيت

 

911  Snake and stairs 

السلم و الحية لعبة  

Piece 

 قطعة

 

021  Kurdish Dictionaries ( from Kurdish to Arabic and from 

Arabic to Kurdish in one dictionary ) 

(واحد قاموس في الكردي الى العربي من و العربي الى الكردي من)  قاموس  

Piece 

 قطعة

 

121  Coloring books for collecting numbers 

عن جمع األعداد )لون معي( لوينت دفاتر  

Piece 

 قطعة

 

221  Magnetic white boards eraser 

سبورةلل مغناطيسية مساحة  

Piece 

 قطعة

 

321  Posters about English Language between(60*100CM--

100*120 CM) 

سم120*100سم الى 100*60ما بين  بأبعاد اإلنكليزيةتعليمية عن اللغة  ملصقات  

Piece 

 قطعة
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421  Copybook of 60 pages (pack of 12) 

/ درزن( 12) ورقة 60 فئة دفتر  

Piece 

 قطعة

 

521  Pencil sharpeners (set of 50) of good quality 

من نوعية جيدة قطعة 50سيت من  –)مقطاطة(  مبراة  

Set 

 سيت

 

621  Plastic Ruler – 30cm length of good quality 

سم30 بطول بالستك مسطرة  من نوعية جيدة  

Piece 

 قطعة

 

721  

 

Lanyard for Badges 

لتعليق الباج حبل  

Piece 

 قطعة

 

821  

 

Color pen Montex brand or equivalent size 0.7 

 0.7قياس  مونتكس او ما يعادلهانوعية  ملون جاف قلم

Set 

 سيت

 

921  

 

Small colored sticky note’ finger’ for papers to designate 

specific pages  

وراق لتعين صفحات معينةلأل ملونه اصابع صغيرة ملصقات  

Set 

 سيت

 

031  

 

Paper A4 for certificates 160 GSM good quality 

 نوعية جيدة GSM 160لطبع الشهادات  ورق

Set 

 سيت

 

131 

 

Paper leather clip A4 double / good quality 

تستخدم لحفظ الورق وتقديم دعم للكتابة قياس  االعلى في تعليقمع  صغيرة لوحة

A4 نوعية جيدة 

Piece 

 قطعة

 

231  

 

key tags 

مفتاح كل لتعينالمفاتيح  ليةمدا  

Piece 

 قطعة

 

133 Periodic table for High school  

 لوح الرموز الكيميائية للمدارس االعدادية

Piece 

 قطعة

 

431  Anatomy poster(mathematics) 60*80 cm 

(سم 80*60) ملصق توضيحي للرياضيات  

Piece 

 قطعة

 

531  Anatomy poster (Geographic(60*80 cm 

سم 80*60 ملصق توضيحي للجغرافيا   

Piece 

 قطعة

 

631  Anatomy poster (english topics) 60*80 cm 

سم 80*60اإلنكليزية ملصق توضيحي للمواضيع    

Piece 

 قطعة

 

731  Anatomy poster (Arabic topics) 60*80 cm  

سم 80*60 ملصق توضيحي للمواضيع اللغة العربية  

Piece 

 قطعة

 

831  Anatomy poster (historical topics) 60*80 cm 

سم 80*60 التاريخملصق توضيحي لمواضيع    

Piece 

 قطعة

 

931  Anatomy poster (sciences lesson) 60*80 cm 

سم 80*60ملصق توضيحي للمواضيع العلمية    

Piece 

 قطعة

 

140 Motivational posters (hygiene) size A3  

A3 ملصقات تحفيزية للنظافة حجم 

Piece 

 قطعة

 

141 Art/ Painting copybook for students to draw A3  

A3 دفاتر رسم للتالميذ حجم 

Piece 

طعةق  

 

142 Coloring Markers (for drawing 12 piece/set) 

قطعة /سيت  12اقالم ملونة للرسم   

Set 

 سيت

 

143 Blank and lined index Cards 

طاقات الفهرس  المخططة ب  

Set 

 سيت
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144 Blu-Tack or equivalent brand (gum for sticking posters to 

wall) 

 Tack-Bluمعجون ملصق يستخدم لتعليق الرسوم والبوسترات على الحائط نوع 

Piece 

 قطعة

 

 

Important Notes 

 مالحظات مهمة

1. Iranian goods are not acceptable and shall be rejected. 

 تماما.  ةومرفوض ةالبضائع اإليرانية غير مقبول

2. CRS shall sign a long-term contract with the selected vendor(s) and pay for the items distributed only. 

 و ستدفع الهيئة لقاء المواد الموزعة فقط.  االختيار مع المجهز)ين( الذين يقع عليهم طويل األمد هيئة اإلغاثة الكاثوليكية بتوقيع عقد  تقوم

3. The price of items should include the transportation to the distribution site assigned ion the purchase 

order, with arthurites approval if required, to the distribution sites and distribution at location.  

اء      طلب الشر
 
يجب ان يشمل سعر المواد كلف النقل مع موافقة السلطات المحلية إذا  لزم األمر ، إلى مواقع التوزيع  المحددة ف

 وكلف توزيعها في الموقع

4. The vendor will be responsible for ensuring adequate number of personnel to offload supplies at the 

distribution site.  

  من األشخاص لتفري    غ الش عن“ مسؤوال المجهز  يكون
 
  مواقع التوزي    ع.  حناتتوفير العدد الكاف

 
 ف

5. Transportation and delivery include unloading and loading at the distribution site. The vendor must be 

present until the completion of the distribution each day. Items must be delivered on the location & 

date assigned in the purchase order. Undistributed items must be reloaded and transported away from 

the site at the end of the day by the vendor. 

  موقع التوزي    ع. يجب ان يكون المجهز او من يمثله رسميا" والتفري    غأجور التحميل  والتوزي    عالنقل  يشمل
 
  كل يوم.  ف

 
ا" حتى انتهاء التوزي    ع ف حاض 

  الموقع 
 
  طلب د المحد والموعد يجب ان تكون المواد جاهزة للتوزي    ع ف

 
اء. ف   ال يتم توزيعها تكون ضمن مسؤولية المجهز لتحميلها  الشر

 ونقلها المواد التى

 اليوم.  بانتهاءبعيدا" عن موقع التوزي    ع 

6. The vendor agrees that the prices submitted through his/her tender shall remain without any increase 

for this scope of work during the contract period.  

  )ها( قبله من المقدمة األسعار  ان عىل المجهز  يوافق
 
  . التعاقد  مدة خالل زيادة دون ستبقى  العطاء ف

7. Any negligence on the distribution site due to shortage of workers will be vendor’s responsibility. 

  
 
  موقع التوزي    ع بسبب النقص ف

 
 عنه العمال،أي إهمال ف

ً
 .يكون البائع مسؤوال

   

8. CRS retains the right to request Certificate of Origin for the origin for any item before or during or after 

distribution. 

  طلب شهادة المنشأ 
 
 مادة قبل أو أثناء أو بعد التجهير   أليتحتفظ هيئة اإلغاثة الكاثوليكية بالحق ف

9. Supplier will be subjected to A penalty of 1% of the total amount of Purchase Order amount for each day 

of delay beyond the agreed delivery date in the Purchase Order. 

اء1سيتعرض المورد لعقوبة بنسبة    أمر الشر
 
اء لكل يوم تأخير بعد تاري    خ التسليم المتفق عليه ف  .٪ من إجمال  مبلغ أمر الشر

 


