
IRQ/T/E/19/007 رقم اظبارة المناقصة             

YES  نعم  NO ال
I certify that I am the official representative of the company named above.

أؤيد بأنني الممثل الرسمي للشركة  المذكور اسمها اعاله

YES  نعم  NO ال
I have given Mission East a copy of our company's registration documents and completed all Annex's. 

واكملت جميع الملحقات,لقد قمت بتسليم نسخة من شهادة تسجيل الشركة الى مشن ايست 

YES  نعم  NO ال
I have read and understood all the requirements of Mission East Tender. 

لقد قرأت وفهمت كافة متطلبات مناقصة مشن ايست

YES  نعم  NO ال
I have read the Ethical Code of Conduct and confirm that my company meets the requirements.

لقد قرأت شروط التنفيذ االخالقي وأؤيد بأن شركتي تلبي المتطلبات

YES  نعم  NO ال
I confirm that my company is not in any situation mentioned under the ineligibility criteria.

أؤيد بأن شركتي ليست في أي وضع مما  ورد تحت معايير عدم األهلية

YES  نعم  NO ال
Are you able to deliver and install the latrines & tanks and work in Sinjar?  

عمل في منطقة سنجار؟ هل لديك القدرة على تنصيب المراحيض وخزانات المياه وال

YES  نعم NO ال
Is this offer valid for atleast 3 months?                               

 أشهر على األقل؟3هل هذا العرض ساري لمدة     

Iraq Federal Government 

Company Registration  (Please 

Attach) 

 يرجى ارفاق شهادة تسجيل الشركة من قبل

الحكومة العراقية

Supplier's comments:

مالحظات المقاول

Please tick the following with (YES or NO):

Signature:

التوقيع

Date:

التاريخ

(نعم او ال )يرجى تأشير اآلتي بـِ 

Company Stamp:

ختم الشركة

Pictures of previous Work 

Provided

(Yes/No)

 صور للمشاريع التي تم انجازها

نعم او ال

                 استمارة المجهز

Supplier Declaration (required to be considered for this tender)

تصريح المجهز              (مطلوب النظر في هذه المناقصة) 

 اربيل الدولي ، بارك فيو،  طريق مطار (2أ ) ، الطابق الثاني ، بناية 5مكتب المنظمة بعثة الشرق ، شقةالتقديم مظاريف مغلقة مختومة تشير بوضوح الى تاريخ و وقت و ختم الشركة في صندوق تقديم العطاء المقدم في 

Iraq.tenders@missioneast.org .  او عن طريق االلكتروني  ، ال تقم بنسخ أي من موظفي بعثة الشرق اآلخرين في العرض الخاص بك عن طريق البريد اإللكتروني. ،  اربيل ،  اقليم كوردستان العراق

Tender reference : IRQ/T/E/19/007

Annex 1: Supplier form

Submission of Bids: 2 Options - Tender Box or Email

By Email:

Documents can either be submitted by the tender box in the Erbil office or by email to iraq.tenders@missioneast.org 

Do not copy any other Mission east staff into your bid by email.  

or By Tender Box

Submit sealed closed envelopes clearly indicating the date, time and stamp of the company in the tender submission box provided to Mission East’s Erbil 

office located at:  Mission East Organisation, Apartment 5, Second Floor, Building A2, Park view, Airport Road, Erbil, Kurdistan Region of Iraq. 

             Email Address:                        

كتروني عنوان البريد االل

  Experience working with Mission 

East (if yes, state  where and type 

of working        خبرة في العمل مع بعثة 

الشرق اذا كانت االجابة نعم حدد مكان و نوع العمل

Have you worked in Sinjar area

هل عملت في منطقة سنجار

Company Name:

اسم الشركة

Contact Person:

الشخص المعني باإلتصال

Office Address:

عنوان المكتب

Telephone Number:

رقم الهاتف

Experience working with other 

NGOs for the provision and 

installation of latrines , please list

 خبرة العمل مع المنظمات غير حكومية االخرى  

يرجي ذكر القائمة

Kurdistan Company Registration 

(Please Attach)

 يرجى ارفاق شهادة تسجيل الشركة في كردستان 

العراق

Tender Submission Form


