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 Name of Tender :  

Upgrading of CRS Office in Kirkuk – Third 

Stage 

 

Tender Number : 2617 – Kirkuk (Second Round) 

  

Deadline Submission date :  

27th January  2020 , 12:00 PM 

 

For further information please contact: 

iraqprocurement@crs.org 

 

  اسم العطاء:

 لثةالمرحلة الثا - تأهيل مكتب هيئة اإلغاثة الكاثوليكية في كركوك 

 

الثانية( لة) الجوكركوك  – 2617رقم العطاء :   

  

 :تاريخ انتهاء التقديم

 بعد الظهر  12:00,   2020كانون الثاني  27

 

 

 المعلومات يرجى التواصل مع:لمزيد من 

iraqprocurement@crs.org 

Interested vendors may attend the optional pre-meeting that will be held in CRS Kirkuk Office located in Tapa, 

near to Al-Ikhwan junction on Wednesday the 22nd Jan. 2020 at 10 :00 AM. For further guidance on CRS office 

address in Kirkuk please contact the numbers : 07517401323 or 07517404622 

 الربعاءقرب فلكة االخوان في يوم افي تبة و الواقع  كركوك  التمهيدي في مكتب الهيئة في االختياريالمهتمين بالتقديم المشاركة في االجتماع  يستطيع

يرجى  كركوك. لمزيد من االرشاد حول عنوان مكتب هيئة اإلغاثة الكاثوليكية في صباحا" 10:00في تمام الساعة  2020كانون الثاني  22 المصادف

07517401323او  07517404622:  رقاماالتصال باال  

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( 

هيئة اإلغاثة الكاثوليكية  برامج العراق تبحث عن مزودين/ مقاولين من 

 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 ID 

 Copy of Business Registration Certificate for 

the company of 2019 

 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  

 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 ظرفض أي عطاء ال يلتزم بالشروط أدناه بغض النسوف يتم 

 :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

 جمالي فقط.  رفض العطاءات التي تحتوي على اإل

   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 (Kirkuk – 2617 ) 

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 

حجم وإال سيتم استبعاد العطاء . يجب ان ال يتجاوز  (كركوك  – 2617)وهو 

 10من  ميجابايت على ان ال تتجاوز السيرة الذاتية للشركة اكثر  15المرفق 

 .صفحات
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Signature 

 التوقيع

 

Date 

 التاريخ

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Company name: 

: أسم الشركة  

 

 

Legal address : 

 العنوان الثابت:

 

 

Telephone Number: 

 رقم الهاتف:

 

 

Email:  

 عنوان البريد اإللكتروني:

 

 

Company’s owner Name 

:صاحب الشركة اسم  

 

 

Business Certificate Registration Number: 

 رقم تسجيل شهادة العمل:

 

Tax registration Number: 

 رقم التسجيل الضريبي:

 

Project Duration: 

 مدة تنفيذ المشروع :

30 Calendar Days 

"يوما" تقويميا 03  

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 

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

 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.

 

 

 

 

 



 

Annex(1) 

RFP#2617 – Kirkuk (Second Round)  

 

Page 1 of 7 

 

 
SCOPE OF WORK 

CRS Office UPGRADES 

 

 مجال العمل

مكتب منظمة االغاثة الكاثوليكية صيانةعمال أ  

 

 
Introduction:  Catholic Relief Services (CRS) is the international 

relief and development agency of the Catholic community in the 

United States. CRS supports more than 100 million people in more 

than 100 countries on five continents. CRS works with local 

partners to promote human development by responding to major 

emergencies, fighting disease and poverty, and nurturing peaceful 

and just societies.   

In Iraq, CRS is currently supporting people displaced because of 

violence to live with dignity through the provision of immediate 

food and non-food items, upgrades to shelter conditions and 

improved access to water and sanitation facilities, and educational 

and psycho-social support for children. 

( هي وكالة اإلغاثة والتنمية الدولية من CRSهيئة اإلغاثة الكاثوليكية ) لمقدمة:ا

غاثة الكاثوليكية تدعم أكثر من طائفة الكاثوليكية في الواليات المتحدة. هيئة اإلال

شركاء ال بلد في القارات الخمس وتعمل مع  100مليون شخص في أكثر من  100

لتنمية البشرية من خالل االستجابة لحاالت الطوارئ الكبرى أمحليين لتعزيز ال

  .وسلمية عادلة بصورة المجتمعاتومكافحة األمراض والفقر ورعاية 

مساعدتهم  لغاثة الكاثوليكية حاليا النازحين بسبب العنف  في العراق تدعم هيئة اإلو

ترقيات لظروف في العيش بكرامة من خالل توفير المواد الغذائية وغير الغذائية و

المأوى وتحسين إمكانية الوصول إلى مرافق المياه والصرف الصحي، والدعم 

 التربوي والنفسي واالجتماعي لألطفال.

 

Geographic Location:  CRS Office is in Kirkuk -Rahim Awa – 

Al Akhwan Circle. 
 فلكة اخوان –رحيم اوة  -البناية في كركوكتقع  الموقع الجغرافي:

NOTE 1: 

The Contractor will be responsible for delivering the completed 

work while using local laborers as much as possible. 

  :1مالحظة 

العمال من  يكون المقاول مسؤوال عن تنفيذ األعمال المنجزة من خالل  استخدام 

 المنطقة نفسها قدر االمكان .
NOTE 2:  

The Contractor is responsible for implementing the assigned work 

in accordance with technical specifications and any required 

instructions by CRS engineers. The work will be continuously 

monitored by CRS engineers to ensure all technical achievements, 

local labor usage, adherence to the timeline and deliverables, and 

payment procedures are followed and properly executed.  

  :2مالحظة 

يكون المقاول مسؤوال" عن تنفيذ وتسليم العمل وفقا" للمواصفات الفنية وحسب 

بالمتابعة المستمرة للعمل  CRS.سوف يقوم مهندسي CRSت مهندسي توجيها

لضمان تطبيق المواصفات الفنية و استخدام العمال المحليين وكذلك تتبع اجراءات 

 الدفع وتنفيذها بالشكل الصحيح.

 

NOTE 3:  

The Contractor is responsible to provide all required materials, 

logistics, transportation, tools, equipment, or machinery to 

implement and complete the assigned work. 

 :  3 مالحظة

توفير  وكذلكونقل جميع المواد المطلوبة  تجهيزيكون المقاول مسؤوال" عن 

 كمال وتسليم العمل.المكائن والمعدات الالزمة إل

 
NOTE 4: 

The contractor is not allowed to use any Iranian materials during 

implementation. 

 مالحظة 4:

 ال يسمح باستخدام اية مواد ايرانية اثناء التنفيذ

NOTE 5: 

The contractor is prohibited from using any child labor while 

implementing the assigned work.  Child is defined as any person 

under 18 years old.  CRS reserves the right to monitor and verify 

the ages of all laborers to ensure compliance with the no child labor 

stipulation.   

 مالحظة 5:

للمقاول االعتماد على عمالة األطفال في تنفيذ العمل. ويعرف الطفل بانه ال يحق 

بالحق في مراقبة  تحتفظ  الهيئةعاماً.  18ذلك الشخص الذي ال يتجاوز عمره 

 والتحقق من أعمار جميع العمال لضمان االمتثال لشرط عدم عمل األطفال

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE ACTIVITIES 

OF THE PROJECT. 

 

لمشروعألفنية لفعاليات المواصفات أ . 

 

Civil Work 

Supply materials and labor implement all civil works. The 

contractor is responsible to remove the debris caused by the work 

implementation to the place indicated by the municipality.    

المدنية االعمال  

المقاول مسؤل عن رفع المخلفات  جهيز المواد والعمال لتنفيذ االعمال المدنية .ت

 الناتجة عن تنفيذ االعمال الى اي مكان يخصصه البلدية.

1. Installation of Main Slide Gate steel doors:  

Supply materials and construct new gate on the school fence 

(Drawing I) dimension (3.80 x 2. 40) m. including steps below: 

1. Supply and install a steel door & frame, and installation 

of a good quality lock according to the design prepared 

by the CRS engineers. 

2. Steel Door made from (5cm x 5cm x 3mm) square plate 

as shown in (Drawing I). 

3. Door Frame made of angle plate (5cm x 5cm x 4mm). 

4. fill the spaces with two face plate with 4 mm thickness. 

5. Install two vertical sides of the door made of the square 

steel with dimensions (10 8 10) and with thickness not 

less than 4 mm installed inside the ground by at least 50 

cm and fixed on the wall with 4 hinges. 

 : ساليد تركيب االبواب الرئيسي. 1

 3.80) مقياس ( I-)مخطط  سورالمدرسةفي  ةجديد بوابة واستحداث مواد تجهيز

x2.40 يلي وكما( م: 

 

وتركيب قفل من نوعية جيدة حسب  وااليطارالباب الحديدي  تجهيز .1

 . CRSالتصميم المعد من قبل المهندس المشرف 

 ملمx3  سمx 5 سم5) مربع حديدي مقطع من مصنوع الحديدي الباب .2

 (.I المخطط) في موضح كما( 

 .(ملم x 4 سم x 5 سم5الحديدي مصنوع من حديد الزاوية ) االطار .3

 مم 4سماكة ملء المساحات مع لوحة اثنين وجه مع  .4

( 10 * 10)بابعاد للباب مصنوع من الفوالذ المربّع عامودين ركب ت .5

سم  50بعمق اليقل عن مم مثبتة داخل األرضية  4وسمك ال يقل عن 

 .براغي 4 الجدار و مثبت على
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6. Installation of the door frame vertically using 5 iron bars, 

width 5 cm and thickness of 0.5 cm. Should be imbedded 

not less than 25 cm in the fence on both sides of the door 

and be welded well with the frame and fixed by cement 

mortar. 

7. Installation of the door to the frame with at least 5 hinges. 

8. Paint the door and the frame with a layer of anti-rust 

primer paint, and two layers of oil-white paint. 

9. Clean the site of all waste. 

10. All the work should be executed according to the 

technical specifications and instruction of CRS 

engineer. 

من مقطع  راسطات 5الباب بشكل عمودي بواسطة  ايطار تركيب .6

سم  25سم ,تدخل مسافة ال تقل عن  0.5 وسمك  سم5حديدي بعرض 

والتثبيت  االيطارفي السور من جانبي الباب وتلحم بشكل جيد مع 

 بمونة االسمنت.

 . نرمادات 5بعدد ال يقل عن  بااليطارالباب  تركيب .7

المانع للصدأ, ووجهين  البرايمرمن صبغ  وااليطاربطبقةالباب  صبغ .8

 نهائيين من الصبغ االبيض الزيتي.

 .المخلفات كافة من الموقع تنظيف .9

يجب تنفيذ جميع األعمال وفقا للمواصفات الفنية وتعليمات مهندس  .10

CRS. 

 

2. Installation of Protection bars Door: 

• Protection bars 1.25'' * 1.25 '' * 1.4 mm. as shown in 

(Drawing II). 

• Door Frame made of angle plate (5cm x 5cm x 4 mm). 

• Paint the door and the frame with a layer of anti-rust primer 

paint, and two layers of oil-white paint. 

• Installation of the door frame vertically using 5 iron bars, width 

5 cm and thickness of 0.5 cm. Should be imbedded not less 

than 25 cm in the fence on both sides of the door and be welded 

well with the frame and fixed by cement mortar. 

• Installation of the door to the frame with at least 5 hinges. 

• All works should be completed according to CRS engineer 

instructions. 

 :تثبيت كتيبة حديدية للباب. 2

 المخطط) ملم. 1.4*انج  1.25انج *  1.25تيبه حديديه من حديد عمل ك •

II.) 

 .(ملم x 4 سم x 5 سم5الحديدي مصنوع من حديد الزاوية ) االطار •

المانع للصدأ, ووجهين  البرايمرمن صبغ  وااليطاربطبقةالباب  صبغ •

 نهائيين من الصبغ االبيض الزيتي.

من مقطع حديدي  راسطات 5الباب بشكل عمودي بواسطة  ايطار تركيب •

سم في السور  25سم ,تدخل مسافة ال تقل عن  0.5 وسمك  سم5بعرض 

 والتثبيت بمونة االسمنت. االيطارمن جانبي الباب وتلحم بشكل جيد مع 

 . نرمادات 5بعدد ال يقل عن  بااليطارالباب  تركيب •

 كل ذلك حسب توجيهات المهندس المشرف. •

3. Steel Ladder: 

Supply and install a new steel ladder made of Galvanized pipe (2.5'' 

Internal Diameter x 3mm Thickness) to the roof as Shown in 

(Drawing III). All works should be completed according to CRS 

engineer instructions. 

 . درج حديدي:3

 x 3 داخلي قطر   ''2.5وتركيب درج حديدي من الحديد الزاوية )  المواد تجهيز

كل ذلك حسب  .(III)مخطط ( للسقف حسب المواصفات والمخططات  سمك ممل

 توجيهات المهندس المشرف.

Working conditions: 

 
 شروط العمل:

Assignment process:  

 
 تخصيص العمل:

• Work will be assigned to one contractor based on his capacity 

and ability to complete the work within the timeframe 

designated and based on the bid committee’s decision. 

• Contractor is entitled to apply for the rehabilitation of CRS 

Kirkuk Office and bid committee will choose the best offer. 

نهاء العمل ألوامكانياته  استناداً الى قابليته مقول واحدلم سيتم منح العمل •

 .المخصص ضمن الجدول الزمني وحسب قرار لجنة العطاءات

وسوف مكتب سي ار اس في كركوك للمقاول التقديم على إعادة تأهيل  يحق •

 .العروض بأختيارأفضلتقوم لجنة العطاءات  

Required by Contractor: 

 
 المطلوب من المقاول:

• All completed works will be received by CRS engineers. The 

contractor is responsible to provide a qualified person to 

deliver the completed Kirkuk Office to engineers. The 

contractor shall be asked to attend by himself or to provide an 

official letter (power of attorney) for any person to sign or 

receive payments. 

• Contractor shall accept to work in the location (Below 

mentioned). 

• The Contractor shall ensure the quality of the supplied material 

in term of origin (no products from Iran), and should also bring 

samples of materials and tools prior to starting the work. 

• If any damaged materials are found; CRS engineers have the 

right to reject them and should be replaced at the contractor’s 

expense.   

• The contractor is responsible of any loading and offloading's 

operations for the requested materials at the work site, this 

includes the laborers. 

• The contractor must complete the pricing to the attached Bill 

of Quantity (Tables 1) and submit it with the tender. 

 ستالما لغرضيكون المقاول مسؤال عن توفير شخص من قبله ذو كفاءة  •

، يجب على المنظمة مهندسي الى المنفذة االعمال وتسليم العمل موقع

المقاول الحضور بنفسه او من يخوله بكتاب رسمي الستالم المبالغ 

 المستحقة له.

المناطق المذكورة  في  منيوافق المقاول على العمل في مناطق مختلفة  •

 اعاله.

على المقاول ضمان نوعية المواد واالدوات المجهزة من حيث المنشأ  •

( وكذلك جلب نماذج من هذه المواد واالدوات ايراني منشأ يجوز)ال 

 بالعمل . المباشرةقبل 

و أرجاع  ورفض اي مواد او ادوات تالفة إ المنظمة لمهندسييحق  •

 وعلى حساب المقاول . تبديلها ومتضررة 

تفريغ من والى المخزن التحميل والالعن اعمال يكون المقاول مسؤو •

 ملة.امن والى مواقع العمل ويتضمن ذلك اليد الع كذلكو

( 1 الجداول) المرفقة جدول الكميات تسعير اكمال يجب على المقاول •
 العطاء. وتقديمها مع
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Preliminary meeting with Bidders: 

 
 العطاءات:االجتماع التمهيدي مع مقدمي 

• Bidders may attend a preliminary meeting to clarify the 

scope of work and technical specifications by the CRS 

engineers prior to bidding. 

• The date and time for the meeting will be determined by the 

procurement department. 

• The Bidder has the right to see site visit after the meeting 

directly. 

 

مقدمي العطاءات الحضور الى االجتماع التمهيدي لتوضيح مجال ل يحق •

 قبل تقديم العطاء.CRSالعمل والمواصفات الفنية من قبل المهندسين  

 .سيتم تحديد وقت وتاريخ االجتماع من قبل قسم العطاءات •

 بعد االجتماع مباشرة. موقع العمل ان يرىمن حق مقدم العطاء تقديم  •

Monitoring, pre-inspection, final inspection, certificates, and 

evaluation reports: 

 

 المراقبة والتنفتيش المبدئي والفحص النهائي وشهادة االنهاء وتقييم المقاول:

• The contractor shall be cooperative and contribute to 

facilitating CRS engineers’ mission to monitor and follow up 

the work progress and to be responsible of any required 

corrections due to indicated deficiencies by engineers. 

• Pre-inspection to be conducted by CRS engineers to provide 

the contractor a list of existing deficiencies to be rectified 

before the final inspection. 

• Another subsequent inspection will be conducted (Final 

inspection). The contractor shall attend the inspection to 

confirm that all deficiencies have been rectified and to do 

final measurements to which will be reflected in contractor's 

payment. Therefore, if the contractor or his supervisor does 

not participate, CRS has the right to pay the contractor based 

on the engineer’s measurements. 

• Based on the inspection reports, the contractor shall submit 

an official invoice (using the Company’s letter head) which 

presents the implemented quantities. The CRS engineers will 

then provide the finance department with a certificate of 

completion for the implemented work to proceed to the 

payment. 

• The contractor shall check the quantities with the inspectors 

before submitting the invoice and stamp the inspection 

papers to ratify and approve the implemented quantities. 

• The CRS engineers provide CRS Managers and procurement 

departments with evaluation report of contractor 

performance based on the following criteria:  

• Quality of materials. 

• Assigned time. 

• Contractor capacity. 

• Collaboration. 

• Quality of the work. 

• Based on the evaluation report by CRS Engineer, CRS 

Managers have the right to call the contractor to discuss his 

performance and how to improve it.   

• No Iranian products to be used, if any are found CRS has the 

right to refuse the work and the contactor shall fix at the 

contractor’s expenses. 

• The work site will be delivered in one-phase process which 

will be determined by the CRS engineer with the contractor. 

The work will be checked by an independent handover 

committee from CRS. The committee will identify 

remaining works to be done, if any, and will inform the 

contractor of the amount of time to complete these works.  

After completion of the remaining works and final 

certification of completion, the payment for the work can be 

processed.  

 

يجب على المقاول ان يكون متعاون ومساهم في تسهيل مهمة  •

المشرف لمراقبة ومتابعة تقدم العمل وان يكون   CRSالمهندس

 مسؤوالً عن اي تصحيح للنواقص التي يشير لها المهندس المشرف.

لتزويد المقاول CRSيتم القيام بالفحص االولي من قبل المهندسين   •

باالرشادات وقوائم النواقص الموجودة من اجل تصحيحها قبل 

 الفحص النهائي.

هندسين )الفحص النهائي(، حيث يجب فحص اخر سيتم من قبل الم •

والذرعات النهائية  القياسات احتساب لغرضعلى المقاول الحضور 

تغيب المقاول او المشرف  حالة وفيوالتي ستعكس الدفعة المالية، 

الذي يمثله يكون من حق هيئة االغاثة الكاثوليكية وكاريتاس العراق 

 مهندسيقبل  االعتماد على القياسات )الذرعات( المأخوذة من

 .المنظمة

 اسعاراستناداً الى تقرير الفحص النهائي يجب على المقاول تقديم قائمة  •

الكميات المنفذة ، بعد ذلك  يشمل)وصل رسمي( للشركة او المعمل 

يقوم المهندسون بتقديم شهادة االنهاء للقسم المالي لتمرير وانجاز 

 الدفعة المالية حسب الكميات المنفذة.

مقاول تدقيق الكميات المنفذة  قبل تقديم االيصال المالي يجب على ال •

وان يتم ختم اوراق الفحص النهائي التي يصدق من خاللها على 

 الكميات المنفذة.

يقوم المهندسون بتقديم تقرير تقييم المقاول لمدير البرنامج وقسم  •

 العطاءات وحسب المعايير التالية:

 نوعية المواد المستخدمة. ▪

 ص للعمل.الوقت المخص ▪

 قابلية المقاول. ▪

 مساهمة وتعاون المقاول. ▪

 نوعية العمل. ▪

استناداُ الى تقرير التقييم المقدم من قبل المهنسدين يكون من حق مدير  •

البرنامج دعوة المقاول للتنبيه حسب ادائه وحول امكانية تحسين 

 العمل.

المبالغ الناجمة  و المدةسيتم رفض اي منتجات ايرانية ويتحمل المقاول  •

تغيير المواد واعادة  لحينة استالم العمل معن رفض كادر المنظ

 تركيبها من جديد .

سيتم تسليم موقع العمل على شكل مرحلة واحدة والتي سيحددها   •

 المهندسين بالتعاون مع المقاول

سيتم فحص العمل من قبل لجنة استالم مستقلة. ستقوم اللجنة بتحديد  •

ان وجد وستحدد المدة المطلوبة النجاز العمل وستخبر العمل المتبقي 

المقاول بتلك المدة. بعد اكمال االعمال المتبقية وشهادة النجاز النهائي 

 يمكن عندها تمشية السلفة.
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Timeframe and Deliverables: 

 
 :والتسليم الزمني الجدول

• Contractor shall implement custom business during the period 

determined by the CRS engineers’ team for Kirkuk Office as 

follows: 

الفترة الزمنية  خالل  المخصصةعلى المقاول تنفيذ االعمال  يجب •

 وكاالتي:بنايه مكتب كركوك المحددة  من قبل فريق المهندسين ل

1. CRS Office, duration of time not exceeding (30 days)  1.  مكتب منظمةCRS(يوما  30,بمدة زمنية ال تتجاوز )" 

• A 1% delay fine will be imposed of the total contract value for 

each day of delay. 

• CRS shall retain Seven percent (7 %) of total contract price 

(the “Retention”) until 180 days from the date of receipt.  

Retention shall be released to the Contractor upon certification 

of patent defects. 

 

 عن للعقد كليةال القيمة من%  1 مقداراها  تأخيريةفرض غرامات  سيتم •

 . تأخير يوم كل

٪( من إجمالي سعر العقد )"االحتفاظ"( 7بسبعة في المئة ) CRSتحتفظ  •
االحتفاظ إلى يتم االفراج عن مبلغ . من تاريخ االستالم يوما  180حتى 

 المقاول عند التصديق على اكمال العيوب.

 

                               

 

 

 

Table – I 

Bill of Quantities 

كميات الجدول   
 

  
Item Description Unit Qty. 

Unit 

Price/$ 

Item 

Cost/$ 

Civil Work 

1 
Installation of Main Slide Gate 

steel doors 
No. 1.00   

2 Installation of Protection bars Door No. 1.00   

3 Steel Ladder m.l 6.00   

Total   
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                            Drawing I 

Installation of Main Slide Gate steel doors  
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                                        Drawing II 

Installation of Protection bars Door  
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                                          Drawing III 

Steel Ladder 


