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Name of Tender :  

Supply and Distribution of Non-Food Items (NFIs) – 

Kirkuk Governorate 

 

Tender Number : 241019 - Kirkuk 

  

Deadline Submission date :  

24 October 2019 , 12:00 PM 

 

For further information please contact: 

iraqprocurement@crs.org 

 

  اسم العطاء:

   كركوكتجهيز و توزيع مواد غير غذائية في محافظة 

 

كركوك - 241019رقم العطاء :   

 

  

 :تاريخ انتهاء التقديم

 بعد الظهر  12:00,  2019 تشرين االول 24

 

 المعلومات يرجى التواصل مع:لمزيد من 

iraqprocurement@crs.org 

All interested vendors must attend the mandatory pre-meeting that will be held in CRS Kirkuk Office located in 

Tapa, near to Al-Ikhwan junction on Wednesday 16th October 2019 at 10 :00 AM. Applicants that will not attend 

the pre-meeting will consider their proposals to be rejected. For more information about CRS Kirkuk office address 

please contact : 07517401323 or 07517404622 

 ةفلك قربتبة و الواقع في  كركوك فيالهيئة على جميع المقاولين المهتمين بالتقديم المشاركة في االجتماع اإللزامي التمهيدي الذي سيعقد في مكتب 

صباحا"  علما ان المتقدم  الذي لن يحضر االجتماع سوف يهمل عطاءه  .  10:00في الساعة  2019  تشرين االول 16المصادف  ربعاءفي يوم االاالخوان 

07517404622و ا 13230751740 ألرقام:بايرجى االتصال  كركوكلمزيد من اإلرشاد حول عنوان مكتب هيئة اإلغاثة الكاثوليكية في   

All interested vendors must provide physical samples of the requested items to CRS Kirkuk Office before 24th 

October 2019 – 12 :00 PM for quality review purposes . Applicants that will not submit samples will consider 

their proposals to be rejected.  

 12الساعة  2019  األولتشرين  24يخ قبل تار كركوكفي  مكتب الهيئة  المطلوبة الىنماذج عينية من الفقرات  بالمشاركة تقديمعلى جميع المهتمين 

.علما" ان المتقدم  الذي لن يقوم بتقديم النماذج المذكورة سوف يهمل عطاءه ظهرا" ألغراض تقييم النوعية  . 

Dear Sir / Madam,  

CRS Iraq Programs is looking for Vendors 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 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. 

 سيدي / سيدتي العزيز)ة( 

راق تبحث عن مزودين/ مقاولين من هيئة اإلغاثة الكاثوليكية  برامج الع

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

 بأسعار منافسة وبجودة عالية.

 متطلبات عامة:

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

 الضرائب الحكومية . 

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

 تعديل، تجزئة وقبول أي عرض، دون النظرالى أدنى عرض. .

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

 المقدمة للتعاقد مع الموردين من خالل 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

ينبغي اإلشارة الى ذلك في الطلب.األقل من تاريخ إغالق التقديم و  

 

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 his ID 

 Copy of Business Registration Certificate for 

2019 

 Reference from previous similar business 

experience with reference contact 

information.  

 Copy of Tax Registration Certificate  

 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 الشركةاسم 

 2019لعام   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 that only include totals will be rejected.  

 Offers must be submitted through the tender email, 

marked with the name and tracking number of the 

procurement. 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.  

 

 معلومات ملء  العطاء

ر عن ظعطاء ال يلتزم بالشروط أدناه بغض النسوف يتم رفض أي 

 :السعر

  سيتم رفض أي طلب يقدم بعد التاريخ والوقت المحدد لقبول

 العطاءات.

 .يجب أن تتضمن العروض جميع المعلومات المطلوبة أعاله 

 على حدة ، ويتم  ةجميع االسعار يجب ان تكتب لكل بند أو فقر

 رفض العطاءات التي تحتوي على اإلجمالي فقط.  

   المخصص يجب تقديم العروض من خالل البريد اإللكتروني

. يجب تقديم عروض المناقصات المنفصلة الستالم العطاءات 

بشكل منفصل. قد تتسبب أي مستندات مفقودة في رفض 

 العرض بأكمله.

  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

 

 

Delivery Instructions:  

Completed and stamped offers will be submitted by email 

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

indicate the number of tender which is ( 241019 - Kirkuk 

) or the offer will be excluded  . The file should not exceed 

15 MBs and the company biography should not exceed 10 

pages. 

 تعليمات التسليم: 

 يتم تقديم العطاء الكامل والمختوم  عن طريق عنوان البريد االلكتروني 

Tenders@crs.org-IQ-CRS ديم الملف المختوم كامال" من خالل تق

. يجب ان يذكر البريد االلكتروني المرسل على رقم العطاء  PDFبصيغة 

وإال سيتم استبعاد العطاء . يجب ان ال يتجاوز  ( كركوك - 241019) وهو 

 ميجابايت على ان ال تتجاوز السيرة الذاتية للشركة اكثر  15حجم المرفق 

 .صفحات 10من 
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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? 

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

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

 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 

لة من عقود المرجع من الخبرة ) الرجاء ارفاق دليل من االعمال السابقة ذات الص

 , اوراق شراء , ورقة اتمام عمل , اخرى (  ال تتجاوز عشرة اوراق.
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Scope of Work 
 Basic NFI and Winterization Kits 

 العمل مجال
 الشتاء فصل حزم و  األساسية الغذائية غي   اد مو 

 

No. Items Descriptions samples 

1.  Kerosene Heater 
Korean made or 
Japanese made 
or equivalent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مدفئة نفطية  كورية او  
يابانية الصنع او  ما  

 يعادلها

• Heat Output: Max. 10,000BTU/hr 

• Fuel Tank: Cartridge type 

• Tank Capacity: 4.8L 

• Continuous Combustion Duration: 14 to 17 

hours 

• Heating Area: 16m2 

• Maximum Fuel Consumption: 0.29L/hr 

• Ignition Type: battery 

• Weight: Approx. 10kg 

• Dimensions (mm): 440(W) x 300(D) x 508(H) 
L/Qty: 20ft(340) / 40ft(687) / 40ft HQ(855) 

High quality model with a lifespan of at least 
two winters with safety switch. 

Each heater to be supplied with 1 
funnel/Plastic hand pump for easy and safe 
fuel filling and three spare wicks (fiber glass 

type). All packed together with heater 

 

 ساعة /  10،000BTU . القصوى الحرارة •
 خرطوشة نوع الوقود:  خزان •

 لت   4.8 الخزان:  سعة •
اق مدة •  ساعة 17 إل 14 حوال   المستمر:  االحت 

:  منطقة • ن  16m2 تسخي 
 ساعة /  لت  0.29  الوقود:  الستهالك األقىص الحد  •

 البطارية اإلشعال:  نوع •
 كجم  10 حوال   الوزن:  •

 508 × (D) 300 × (W) (H) 440 )مم(:  األبعاد  •
 20HQ 40ft / (687) 40ft / (340) ft الكمية:  /  ل

ن فص عن يقل ال  عمر  مع الجودة عال   طراز  (855)  الشتاء لي 
 األمان.  زر  مع

يتم تزويد   كل مدفئة بمضخة يدوية واحدة ذات مقبض  
لتعبئة الوقود  بسهولة وأمان وثالثة فتائل احتياطية )نوع 
من األلياف الزجاجية( جميع العنارصيجب ان يكون مع 

 مدفئة

  

2.  Kerosene Jerry 
can with screw 

cap 
 

جيليكان نفط   مع 
)  
ن

 غطاء لولب    )برغ

20 liters, Fuel Storage Type with screw caps 
weight 1000 g, Dark color 

 
  الوقود :تخزين نوع, الكثافة عال   بالستيك, لت   20 حجم: 
.الوزن الغطاء مع  غامق.  لون غم 1000 من اليقل لولب  
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3.  Carpet with 
woven plastic 

sheet 
 
 

كاربت مع مالءات 
 بالستيكية

4m x 6m x 8mm, un-flammable, preferably 
dark color with a Woven plastic sheet (Turkish 

made) 4x6 M 
to protect the carpet from water. 

 
4 م × 6 م × 8 مم ، غت   قابلة لالشتعال ، ويفضل اللون 
 الداكن مالءات بالستيكية ) تركية الصنع ( 4*6 مت  المنسوج

 لحماية السجادة من الماء
 

  
4.  Solar lantern 

 
 

مصباح يعمل بالطاقة 
 الشمسية

1. Rated capacity:4000mAH 
2.Longer life battery, can be charged using 

circularly above 500 times. 
3.Use with 35 long life LED bulbs, high 

brightness importing white LED. 
4.Use LED low energy consumption, last 

above 8 hours under high brightness lighting. 
5.With revolving button. 

6.Emergency function available. 
8. product with a USB charging function. 

 أمبت   ملل   4000 القدرة:  .1
 باستخدام شحنها  يمكن ، البطارية عمر  أطول .2

 .مرة 500 فوق دائري
 الجودة عالية  ليد  مصابيح  35 استخدام .3

 .لون األبيض
 تحت ساعات 8 فوق يعمل منخفظة بدرجة .4

 .السطوع عالية إضاءة
 .الدوار زر  مع .5

 .المتاحة الطوارئ وظيفة .6
 .المحمول ا  شحن وظيفة مع لمنتج .7

 

8.  Mattress 
 
 
 
 
 
 

 دوشك من االسفنج

High density foam mattress with cloth cover 
(200cm x 90cm x 10cm) 

Minimum Weight: 4 kg per piece 
Covering: Removeable with zipper; 20% 

polyester 80% Cotton, 4kg and un-flammable. 
 سم 200) بابعاد  قماش غطاء مع الكثافة عال   اسفنج فراش

 سم( 10 × سم 90 ×
 قطعة لكل كجم  4 للوزن:  األدنن  الحد 

تلبيسة من القماش قابلة لالستبدال مع سحاب تتكــــون من 
  , 80% قطن (, وزنها  4كغم , غت   قابلة 

) 20% بولست 
 لالشتعال (
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9.   
Blanket (for 1 

person) 1.5 x 2M 
x minimum 2KG 
dark color good 

quality 
 
 لشخص) بطانية

 (واحد
 م X 2  م1.5االبعاد: 
 كجم2 األدنن  الحد 

لون داكن و  نوعية 
 جيدة

 

Blanket medium thermal Make: Knitted or 
woven, weight: 100% virgin polyester and/or 
acrylic fibers or polyester/cotton Colors: Any 

dark uniform color, Size: 150 x 200cm as 
minimum: 2KG Weight determined by total 

weight/total surface. 
 منسوج أو  حياكة :توسطم حراري صنع, اصطناعية, بطانية

، 
 /  بوليست   أو  أكريليك ألياف أو  /  بوليست   ٪100 ن: الوز 

 قطن
 عل سم 200 × 150 الحجم:  داكن.  موحد  لون أي األلوان: 

 االقل. 
الوزن:  2كجم الوزن يحدد  حسب الوزن الكل   /  مجموع 

 السطح
 

 

10. [ woven plastic 
sheet (4M x 5M) 

 
 
 
 
 
 

مالءات بالستيكية 
 xمت  4) :منسوجة

 (مت  5

Woven plastic sheet 
4 x 5 M +/- 1 % with 16 eyelets. good quality 

opaque white, grey or blue plastic sheet 
(Turkish made or equivalent), laminated in all 
sides with reinforced rims by heat sealing or 

double stitching, and a 5 millimeters’ 
diameter PE or PP rope on the edge, inside 

the hem. Weight: 4 kg +/- 5%. Effective area: 
20.00 m2. 

 بلون عالية جودة وذات ثقب.  16 مع ٪1 -+/  مت   5 × 4
   مغلفة يعادله(، ما  أو   ترك   منشأ  ) ازرق أو  رمادي ، أبيض

ن
 ف

ن  كال   أو  الحرارة ختم بواسطة مقواة حافات ومع الجانبي 
 الحافة عل حبل مع الجوانب، جميع من مزدوجة خياطة

 ، PP أو PE وعن ملم 5 قطر 
 ٪. 5 -+/  كجم  4 الوزن:  .  الحاشية داخل

m2.20.00  :المنطقة الفعالة 

 

 
 

1. Iranian goods are not acceptable and shall be rejected. 
 تماما.  ةومرفوض ةمقبول غت   اإليرانية البضائع

 
2. CRS shall sign a contract with the selected vendor(s) and pay for the items distributed to 

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

 
3. CRS will do Pre-meeting with selected vendors twice, in the bidding stage and before distribution 

with vendor team who involve in the distribution to make sure that they are following CRS SOP. 
ن  المختارين لمجهزينا مع مسبق باجتماع الهيئة قومست    ، مرتي 

ن
   يشاركون الذين مجهزينال فريق مع التوزيــــع وقبل العطاءات تقديم مرحلة ف

ن
 ف

 الكاثوليكية.  االغاثة لهيئة القياس   العمل نظام يتبعون أنهم من للتأكد  التوزيــــع
 

4. CRS reserves the right to select items from the list to make customized kits, depending on needs. 
The items listed above are not a definitive selection of kits, and selected kits may exclude some 

items from the list. 
   بالحق الكاثوليكية اإلغاثة هيئة تحتفظ

ن
ن  أعاله القائمة من معينة فقرات اختيار  ف  المواد  االحتياج.  حسب المواد  من محددة حزمة لتجهت 

   قد  المطلوبة الحزمة و  للحزمة, محددة نهائية مجموعة ليست أعاله المذكورة
 القائمة.  من المواد  بعض تستثبن

 
5. The vendor should alert CRS staff in case if there is any changing to items, all colors brands should 

match. Otherwise it might create confusion with beneficiaries. 
   تنبيه البائع عل يجب

   الكاثوليكية االغاثة هيئة موظفن
ن
 فقد  ال وإ األلوان.  ماركات جميع تتطابق أن يجب ، العنارص  عل تغيت   أي وجود  حالة ف

 المستفيدين.  مع ارتباك حدوث إل ذلك يؤدي
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6. Upon request by CRS, the vendor will be responsible to provide certificates of origin for any 
above items. 

  مجهز ال سيكون ، الهيئة قبل من الطلب عند 
ا
 .أعاله المذكورة البنود  من ألي المنشأ  شهادات تقديم عن مسؤوال

 
7. If the kits requested consist of multiple items, vendors must assemble items into durable 

packages that can be easily distributed and transported by recipients. These can be cardboard 
boxes, durable plastic wrap, or other packaging as appropriate, with handles for easy transport. 
   حزمة واحدة 

ن
اذا   كانت الحزمة المطلوبة من قبل الهيئة تحتوي فقرات متعددة, يتوجب عل المجهز  تجميع هذه المواد  ف

قابلة للحمل يكون من السهل توزيعها  و  نقلها  من قبل المستلم.  قد  يكون التجميع بواسطة صناديق من الكرتون , أكياس من 
 النايلون عالية التحمل, او  أي وسيلة تجميع أخرى مناسبة مع حماالت  لتسهيل النقل

 
8. CRS will specify the contents and quantities of the required kits with purchase order, providing a 

minimum of one week’s notice for preparation and assembly. The vendor must be able to provide 
required quantities within agreed time line on the contract. One kit may include up to a quantity 

of 7 items, so for some of the items quantities are different. 
 هذه تجميع و  إلعداد  للمجهز  واحد  أسبوع مدة الهيئة ستمنح كما   , المطلوبة الحزم كميات  و  مكونات بتحديد  الكاثوليكية اإلغاثة هيئة تقوم
  مجهز ال يكون أن يجب الحزم

 
   إطار  ضمن المطلوبة الكميات توفت   عل قادرا

 يصل ما  واحدة مجموعة تتضمن قد  العقد.  بشأن عليه متفق زمبن
 .الكميات تختلف البنود  لبعض بالنسبة لذلك ، عنارص  7 من كمية  إل

 
9. CRS will monitor quality of items delivered and completeness of kits. Items that are substandard 

and do not meet specifications of the agreed upon samples or kits that are missing items will not 
be accepted.   The vendor will be responsible for returning any rejected items, the vendor must 
supply the exact item based on the approved sample submitted with the initial bid. Items of a 

commensurate quality and price may be substituted for the original item, but these substitutions 
must be reviewed and approved by CRS before items are loaded for transport. The vendor should 
alert CRS to the need to substitute an item as soon as possible and at least 3 days before the first 

distribution day. 
   المواد  الحزم.  اكتمال و  المجهزة المواد  نوعية بمراقبة الهيئة ستقوم

   عليها  المتفق المواصفات تطابق ال  الب 
ن
   الحزم او  العقد  ف

 مواد  تحوي الب 
ن  المجهز  عل يتوجب .  المرفوضة الحزم و  المواد  إعادة عن مسؤوال" المجهز  سيكون ترفض.  سوف ناقصة  بناءا" حرصا" المطلوبة المواد  تجهت 
.  العطاء مع المجهز  قبل من المقدمة و  الهيئة قبل من المقبولة النماذج عل    األصل 

ن
 مادة من المطلوبة الكمية من جزء او  كل  توفر  عدم حالة ف

   النوعية لنفس معينة
   التغيت   بهذا  الهيئة إعالم المجهز  يستطيع عندها  , الهيئة قبل من مسبقا" قبولها  تم الب 

ن
  جديد  نموذج تقديم و  النوعية ف

حة الجديدة للنوعية  األول اليوم موعد  من ايام ثالثة عن يقل ال  ما  قبل االصلية النوعية سعر  و  جودة بنفس تكون ان عل قبله من المقت 
 التوزيــــع.  و  التحميل قبل عليه الموافقة و  الهيئة قبل من البديل لنموذجا تدقيق ليتم للتوزيــــع

 
10. The price of items should include the transportation to the distribution site, with authorities’ 

approval if required, to the distribution sites (in Kirkuk, or other areas as required) and 
distribution at location. 

يجب ان يشمل سعر المواد كلف النقل مع موافقة السلطات المحلية إذا  لزم األمر ، إلى مواقع التوزيع في  محافظة  كركوك  أو  
 مناطق أخرى على النحو المطلوب وتوزيعها في الموقع

 
11. In their bid, vendors should provide details about the locations of their warehouses in Kirkuk, CRS 

staff will visit the warehouse prior to loading to check the quality of the items.   
   الهيئة بزيارة هذه المخازن قبل 

    محافظةكركوك.  سيقوم موظفن
ن
   عطاءاتهم مواقع  مخازنهم ف

ن
يتوجب عل المجهزين ان يذكروا  ف

 التحميل لتدقيق نوعية المواد
 

12. The vendor will be responsible for ensuring adequate number of personnel to offload trucks at 
the distribution site. If using local labor for these purposes, the vendor should pay the established 

rate of 25,000 IQD per day or based on what has been agreed as daily rate in the area. Also it is 
totally forbidden to use child labor by the supplier (Child is any person of less than 18 years old ). 

The vendor will manage their performance including ensuring respectful treatment of 
beneficiaries and the vendor should have sufficient numbers of workers that can speaks local 

language during the distribution, and his crew must wear vest or T-shirt with company logo for 
easy identifying. 

   العدد  توفت   عن“ مسؤوال  المجهز  يكون
ن
   الشاحنات لتفريــــغ األشخاص من الكاف

ن
 أثناء محلية عمالة باستخدام المجهز  قام اذا  التوزيــــع.  مواقع ف

 استخدام قطع   بشكل للمجهز  يسمح ال  كما   دينار  25,000 مقداره يوم   اجر  الواحد  للشخص يدفع ان المجهز  عل يتوجب عندها  التوزيــــع,
   المجهز  عل يتوجب كما   .  ( عاما" 18 عن عمره يقل شخص أي هو  الطفل ) األطفال عمالة

ن
   بما  العمال هؤالء أداء إدارة الحالة هذه ف

ن
 ذلك ف
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مة معاملة ضمان ن  من كاف  عدد  وجود  إل البائع وحاجة للمستفيدين.  محت  ن  العاملي   أثناء المحلية باللغة التحدث يمكنهم الذين الميدانيي 
كة عل ويجب ,التوزيــــع ات عماله تزويد  شر كة عالمة مع بست   التعرف.  لسهولة الشر

 
13. A CRS staff member will be present to monitor the distribution and will detail the number of kits 

or items distributed to beneficiaries on a distribution list, which should be signed by the CRS staff 
member and a vendor representative. Only the number of distributed kits documented on the 

distribution signature sheet can be invoiced to CRS. 
 قوائم عل للمستفيدين الموزعة المواد  او  الحزم عدد  لتثبيت و  التوزيــــع لمراقبة الكاثوليكية اإلغاثة هيئة من )ين(موظف سيحرصن  التوزيــــع اثناء

   و  ,التوزيــــع
   قبل من توقع ان يجب الب 

   المثبتة و  الموزعة الحزم عدد  فقط .  المجهز  ممثل و  الهيئة موظفن
ن
   يذكر  ان يمكن التوزيــــع قوائم ف

ن
 ف

 . الهيئة ال "الحقا المجهز  قبل من المقدمة الفاتورة

 
14. Transportation and delivery include unloading and uploading at the distribution site. The vendor 

must be present until the completion of the distribution each day. Items must be delivered on 
the time that CRS determent a head with vendor regarding the distribution. Undistributed items 

must be reloaded and transported away from the site at the end of the day by the vendor. 
   التفريــــغ و  التحميل أجور  التوزيــــع و  النقل يشمل

ن
ا" رسميا" يمثله من او  المجهز  يكون ان يجب التوزيــــع.  موقع ف    التوزيــــع انتهاء حب   حارصن

ن
 كل  ف

   للتوزيــــع جاهزة المواد  تكون ان يجب يوم. 
ن
   المحدد  الموعد  و  الموقع ف

ن
   لمواد ا .  صباحا" الثامنة الساعة تمام ف

 ضمن تكون توزيعها  يتم ال  الب 
 اليوم.  بانتهاء التوزيــــع موقع عن بعيدا" نقلها  و  لتحميلها  المجهز  مسؤولية

 
15. The vendor will be responsible for accessing to distribution site, access letter should be ready 

within few days before the distribution day. 
  البائع سيكون

ا
ا  الدخول خطاب يكون أن ويجب ، التوزيــــع موقع إل الوصول عن مسؤوال    جاهزا

ن
 .التوزيــــع يوم قبل قليلة أيام غضون ف

 
16. 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 عل المجهز  يوافق

ن
 . التعاقد  مدة خالل زيادة دون ستبف   العطاء ف

 
17. CRS team will count the distributed items and give the number after returning to the office. 

 .المكتب إل العودة بعد  الرقم ويعط   الموزعة العنارص  الكاثوليكية االغاثة هيئة  فريق سيحسب
 

18. Any neglect in the distribution site due to shortage to the labors, the vendor shall be responsible 
for it. 

   إهمال أي
ن
   النقص بسبب التوزيــــع موقع ف

ن
  البائع يكون ، لاالعم ف

ا
 .هعن مسؤوال

 
19. CRS will not take any responsibility of bad performance of the vendor during the distribution 

which might lead to missing some items or extra distributed items 
ء للمقاول خالل عملية التوزيــــع والذي قد  يؤدي ال فقدان أي مادة او  توزيــــع مواد  زائدة   لن تتحمل الهيئة المسؤولية عن األداء الس 

20. The vendor shall provide the requested commodities as well as point to point delivery without 
any assistance in distributing these commodities among the beneficiaries. 

  الهيئة قبل من مساعدة أي دونب  المستفيدين عل توزيعها  و  التوزيــــع مواقع ال نقلها  و   المواد/الحزم  بتوفت   المجهز  سيقوم
21. CRS retains the right to request Certificate of Origin for any item before or during or after 

distribution. 
   بالحق الكاثوليكية اإلغاثة هيئة تحتفظ

ن
ن  بعد  أو  أثناء أو  قبل مادة ألي المنشأ  شهادة طلب ف  التجهت 

 
22. Supplier will be subjected to  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. 
اء أمر  مبلغ إجمال   من ٪1 بنسبة لعقوبة المورد  سيتعرض    عليه المتفق التسليم تاريــــخ بعد  تأخت   يوم لكل الشر

ن
اء أمر  ف  .الشر

 
23. For Kirkuk distributions, CRS is targeting vendors located in Kirkuk or Baghdad governorates for 

easy access to distribution sites. 
   التوزيعات إل بالنسبة

ن
 .المستهدفة المواقع إل الوصول لسهولة بغداد  او  كركوك  من يكون ان ئعالبا يفضل كركوك  افظةمح ف
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 Table Commercial 
 التسعي   جدول

$ Price Unit 
 بالدوالر الوحدة سعر 

QTY 
 

Unit Items  

Pieces 0002 – 1001 from Kit  Pieces 1000 to up of Kit 

  1 Piece 
 قطعة

Kerosene Heater Korean 
made or Japanese made or 

equivalent 
 الصنع ةياباني او  كورية  نفطية مدفئة

 اهليعاد ما  او 

1 

  1 Piece 
 قطعة

Kerosene Jerry can with 
screw cap 

( لولب    غطاء مع نفط   جيليكان  
 

 )برغ

2 

  1 Piece 
 قطعة

Carpet with woven plastic 
sheet 

 كاربت مع مالءات بالستيكية

3 

  1 Piece 
 قطعة

Solar lantern 
 الشمسية بالطاقة يعمل مصباح

4 

  1 Piece 
 قطعة

Mattress 
 االسفنج من دوشك

5 

  1 Piece 
 قطعة

Blanket for 1 per person 
 بطانية لشخص واحد

6 

  1 Piece 
 قطعة

sheet plastic woven 
  منسوجة بالستيكية مالءات

7 
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Please provide an answer for the following questions:  
  

وري اإلجابة عىل األسئلة التالية:   من الض 
  
  

➢ Are you able to access all targeted locations in Kirkuk governorate without support from CRS to obtain 
access approvals?    

   محافظة  كركوك   بدون مساعدة من هيئة اإلغاثة الكاثوليكية للحصول عل موافقات 
ن
هل انت قادر  عل دخول المواقع المستهدفة  ف

 الدخول؟
   
  

➢ Do you accept payment by check (within 15 working days of CRS receiving an invoice)?   
  هل تقبل ان يكون السداد  عن طريق الشيكات و  خالل 15 يوم عمل ؟

  
  

➢ Do you accept payment by bank transfer (within 15 working days of CRS receiving an invoice)?   
   و  خالل 15 يوم عمل؟

ن
  هل تقبل ان يكون السداد  عن الطريق التحويل المرصف

  
 

Please confirm the maximum number of days that you will need to supply the following number of kits with 
all items:  

   تحتاجها  لتجهي    األعداد  ادناه من الحزم  من جميع المواد  أعاله: 
 يرج   تأكيد  اقىص عدد  من األيام الب 

 
   

 Requested number of kits Proposed delivery 

duration in days 

Comments (if any) 

1 Up to 1000   

2 From 1001 - 2000   

 
 
 
Please confirm in which of the below locations you have warehouses:   

   أي من المواقع أدناه لديك مستودعات للتخزين: 
 
 الرجاء التأكيد  ف

 
 

 location YES NO Comments (if any) 

3 Kirkuk    

4 Baghdad    

 
 
 


