
                                                Invitation to Tender 

دعوة الى مناقصة              

   Providing life-saving assistance to vulnerable conflict-affected families on Sinjar mountain 

Installing emergency latrines and water tanks on Sinjar mountain 

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

Contact person: 
 
Binar Mohsin (WASH/Shelter Manager) 

 الشخص المعني لالتصال    
 

مدير مشاريع المياه والمأوى -محسن    ربين     

Email address: (for general questions) 
 
wsm@missioneast.org 

      عنوان البريد )لالسئلة العامة )
 

wsm@missioneast.org 

Mission East Address 
 
Apartment 5, Second Floor, Building A2, Park 
View, Airport Road, Erbil, Kurdistan Region of 
Iraq 

   عنوان منظمة مشن ايست 
 

(، طابق  2بارك فيو، بناية  )اي طريق مطار اربيل الدولي ،

 الثاني، شقة رقم خمسة ،اربيل اقليم كردستان العراق 

Date of Tender: 
 
26th Jan 2020 

 تاريخ العطاء
 
  26th Jan 2020 

Final date to respond to Tender: 
 
2nd Feb 2020 

 الموعد النهائي للرد على المناقصة 
 
2nd Feb 2020 

 

Submission by Tender Box or Email 
 

 Tenders may be submitted in one of the following 
ways no later than 2:00 PM on 2nd of February 2020: 
 

1) Delivered to the Mission East Erbil Office: 
All documents must be included together in 
a sealed envelope. The envelope should be 
labeled with the words ‘tender’ and tender 
reference number IRQ/T/E/19/007. The 
envelope should be delivered to Apartment 
5, Second Floor, Building A2, Park view, 
Airport Road, Erbil, Kurdistan Region of 
Iraq. Upon delivery, your envelop will be 
put in a locked box, and you will be asked 
to sign a document showing that you have 
delivered the envelope. 

 
2) Email: Send an email with all required 

documents attached to: 

iraq.tenders@missioneast.org. The 
subject of the email should be ‘Tender 
IRQ/T/E/19/007. The email address will 
not be accessible to Mission East Iraq 
staff until the opening date. Do not send 

يمكن تقديم العطاءات بإحدى الطرق التالية في موعد ال يتجاوز 

:2020 شباط 2في  مساء   2:00  

 
:أربيلإلى مكتب البعثة في شرق  التسليم( 1  

يجب . يجب أن يتم تضمين جميع الوثائق مع ا في مظروف مختوم

ورقم مرجع العطاء " العطاء" تسمية المظروف بالعبارة  IRQ / T / 
E / 19/007 

الطابق  2 أ عمارة،  5شقة  االمنظمة  فرع يجب تسليم المغلف إلى 

 كوردستان إقليم ،  أربيل ،  المطار طريق ، فيو باركالثاني ، المبنى 
عند التسليم ، سيتم وضع المغلف الخاص بك في صندوق . العراق

.مغلق ، وسيُطلب منك التوقيع على مستند يظهر أنك سلمت المغلف  
 
 
 
 
 
 
إرسال بريد إلكتروني مع جميع المستندات : البريد اإللكتروني( 2

: المطلوبة المرفقة بـ  

iraq.tenders@missioneast.org 
 
"موضوع الرسالة اإللكترونية هو    

Tender IRQ / T / E / 19/007 

 Mission East Iraq من الوصول إلى  لن يتمكن موظفو المنظمة

mailto:iraq.tenders@missioneast.org


any inquiries to this address. 
 

 ال ترسل أي. عنوان البريد اإللكتروني حتى تاريخ االفتتاح
 استفسارات إلى هذا العنوان

 

Instructions to Suppliers 

  تعليمات للموردين

Please read all Instruction to Suppliers carefully and provide all information required: 

SCOPE OF SUPPLY:                                                                                                                                                                                                             
Installing latrines and water tanks on Sinjar 
Mountain/Ninewa  
 
The projects are described in more details in 
Annex 2 – BOQ and Annex 4 - Drawings. 
 

1. Read the Tender Specifications below. 
Please make sure you have understood 
the Evaluation Criteria (including the 
Ethical Code of Conduct, Ineligibility 
Criteria also Covering Grounds for 
Exclusion). 

2. Complete Annex 1 Supplier Form & 
Annex 2 BOQ Forms; including all the 
information requested. 

3. Please provide the following 
information/documents: 
a) Tenderer’s valid registration in Federal 
Iraq and if available in Kurdistan.  
b) Company Profile, pictures and list of 
similar projects or CV. 

 
TENDER SPECIFICATIONS: 
The project must comply fully with the technical 
specifications set out in Annex 2 – BOQ and 
Annex 4 - Drawings. Any alternative specifications 
offered may be considered if it is in the best 
interest of Mission East and must be mutually 
agreed in writing in the contract. 
 
EVALUATION CRITERIA: 
Tenders received from other suppliers: 
1. Delivery time – Including delivery to Sinjar 
Mountain. It should be realistic and efficient 
(40%). 
2. Company profile (20%) 
3. Price – based on good value for money 
according to the requirements and specifications 
(20%). 
4. Experience with Mission East or other 
international NGO, in delivery of items and 
working before in the Sinjar area (20 %). 
 
ETHICAL CODE OF CONDUCT: 
The Code of Conduct defines the ethical 

:  نطاق التوريد    
ي جبل سنجار   و خزانات مياه نصب مراحيض

 
نينوى  - ف  

 
. 

 
ي الملحق رقم  

 
الرسومات  4والملحق رقم   2للتفاصيل اكثر ف  

 
قراءة مواصفات المناقصة المبينة ادناه. يرجى التأكد من  .1 

ي ذلك قواعد السلوك األخالقية أو  فهمك 
 
لمعايثر التقييم )بما ف

ي تغطي أيضا أسباب لالستبعاد(
 .معايثر عدم األهلية الت 

 
 
 

جدول الكميات؛    2نموذج المورد & الملحق    1إكمال الملحق  . 2 
ي ذلك جميع المعلومات المطلوبة

 .بما ف 
 
 

: الرجاء نزويدنا بالوثائق والمستندات التالية   .3  
 
وايضا  العراق   تقديم نسخة تسجيل فعالة من اتحاد مقاولي (  ا

   اذا وجد   كوردستانمن   
 

كة وقائمة( ب وصور عن مشاري    ع   مشاري    ع مماثلة  نبذة عن الشر
ة الذاتي مماثلة ة و السثر  

 
 

: ةمواصفات المناقص :   
ي  
المواد يجب أن تتوافق تماما مع المواصفات الفنية المحددة ف 

ي الملحول ملف المناقصة )جدا
  ،2  قالكميات(كما هو موضح ف 

ي جميع النواجي مع جدول   الرسومات 4والملحق رقم 
وتتفق ف 

 الكميات 
ي أي مواصفات بديلة  

ها من التعليمات.يمكن  النظر ف  وغثر
ق ويجب االتفاق عليها   ي مصلحة بعثة الشر

معروضة إذا كانت ف 
 
 
ي العقد.   كتابة
ف  . 

 
 

: معيار التقييم   

ي ذلك موافقسوف يتم تشغيل 
  ةلجنة تقييم المناقصة )بما ف 

من مقر الرئيىس لمشن ايست(، وسيتم استخدام المعايثر  
التالية للحكم عىل العطاء الخاص بك ضد المناقصات الواردة  

. من موردين آخرين :   
يجب أن   - التوصيل مع ايصالها ال جبل سنجار . 1              

ة إنجاز العقد واقعية وفعال ة تكون فث   (40%). 
 
كة  . 2 % 20ملف الشر  

- ا للمتطلبات والمواصفات  
ً
القيمة مقابل المال وفق  ( 20٪ )  .3    



requirements and standards for our suppliers, 
whom we expect to sign and respect the Code of 
Conduct and work actively towards the 
implementation hereof. By signing the Code of 
Conduct suppliers agree to place ethics central to 
their business activities. 
The provision of the ethical standards constitutes 
minimum rather than maximum standards. 
International and national laws shall be complied 
with and where the provisions of law and Mission 
East's standards address the same subject, the 
highest standard shall apply. 
It is the responsibility of the Supplier to assure 
that their contractors and subcontractors comply 
with the ethical requirements and standards set 
forth in this Code of Conduct.  
Mission East acknowledge that implementing 
ethical standards and ensuring ethical behavior in 
our supply chain is a continuous process and a 
long-term commitment for which we also have a 
responsibility. In order to achieve high ethical 
standards for procurement we are willing to 
engage in dialogue and collaboration with our 
suppliers. In addition, we expect our suppliers to 
be open and willing to engage in dialogue with us 
to implement ethical standards for their 
businesses.  
Unwillingness to co-operate or serious violations 
of the Code of Conduct will lead to termination of 
contracts. 
HUMAN RIGHTS AND LABOUR RIGHTS:     
Supplier must at all times protect and promote 
human- and labour rights and work actively to 
address issues of concern. As a minimum they are 
obliged to comply with the ethical standards. 
INTERNATIONAL HUMANITRIAN LAW:                                                                                                                                                                                                 
Suppliers linked to armed conflicts or operating in 
armed conflict settings shall respect civilian’s 
rights under International Humanitarian Law and 
not be engaged in activities which directly or 
indirectly initiate, sustain, and/or exacerbate 
armed conflicts and violations of International 
Humanitarian Law . Suppliers are expected to 
take a ‘do no harm’ approach to people affected 
by armed conflict.                                                     
INVOLVEMENT IN WEAPON ACTIVITIES                                                                                                                                                          
Mission East advocates for the Ottawa 
Convention against landmines and the 
Convention on Cluster Munitions against cluster 
bombs. Suppliers shall not engage in any 
development, distribution, sale, or, 
manufacturing of anti-personnel, cluster bombs, 
components, or any other weapon which feed 
into violations of International Humanitarian Law 

ها من المنظمات غثر الحكومية  . 4   ق أو غثر تجربة مع بعثة الشر
ي منطقة 

 
. سنجار الدولية والعمل من قبل ف ( 20 ٪ ). 

 
: قواعد السلوك األخالقية  

تحدد  تحدد قواعد السلوك المتطلبات والمعايثر األخالقية  
لموردينا ، الذين نتوقع منهم التوقيع عىل قواعد السلوك  

امها ، والعمل بنشاط    عىل تنفيذ هذا القانون.من خالل  واحث 
التوقيع عىل قواعد السلوك، يوافق الموردون عىل وضع      
ي صلب أنشطتهم التجارية. إن توفثر المعايثر  

 
األخالقيات ف

. يجب   األخالقية يشكل الحد األدن  وليس الحد األقىص للمعايثر
ام بالقوانير  الدولية والوطنية، وحيث تتناول أحكام القانو   

ن  االلث 
قية الموضوع نفسه ، تطبق أعىل المعايثر   والبعثة المتعاقدة الشر

تقع عىل عاتق المورد مسؤولية ضمان امتثال المقاولير   
والمقاولير  من الباطن للمتطلبات والمعايثر األخالقية  

ي قواعد السلوك هذه
 
 .المنصوص عليها ف

ق بأن تنفيذ المعايثر األخالقية وضمان   ف بعثة الشر تعث 
ي سلسلة التوريد الخاصة بنا هو عملية   السلوك 

 
ي ف

 
األخالف

ا مسؤولية تجاهه. من  
ً
ام طويل األجل نتحمل أيض مستمرة والث  

يات، نحن عىل   أجل تحقيق معايثر أخالقية عالية للمشث 
ي حوار وتعاون مع موردينا. باإلضافة إل  

 
استعداد للدخول ف

ي  ذلك، نتوقع أن يكون موردونا منفتحير  ومستعدين للدخ 
ول ف 

 .حوار معنا لتنفيذ المعايثر األخالقية ألعمالهم
ة لمدونة قواعد   ي التعاون أو االنتهاكات الخطثر

عدم الرغبة ف 
 السلوك سيؤدي إل إنهاء العقود 
 حقوق االنسان و حقوق العمال 

ي جميع األوقات حماية وتعزيز حقوق     
يجب عىل المقاولير  ف 

القضايا ذات االهتمام. كحد  اإلنسان والعمل بنشاط لمعالجة  
ام بالمعايثر األخالقية  

، يجب عليهم االلث   .أدن 
ي الدولي 

 :القانون اإلنسان 
اعات المسلحة أو العاملير    يجب عىل المقاولير  المتصلير  بالث  

ام حقوق المدنيير  بموجب القانون  
اع المسلح احث  ي أوضاع الث  

ف 
ي أنشطة تؤدي ب

ي الدولي وأال يشاركوا ف 
شكل مباشر أو  اإلنسان 

اعات المسلحة وانتهاكات القانون   غثر مباشر إل نشوب الث  
ي الدولي أو إدامتها و / أو تفاقمها. من المتوقع أن يتخذ  

اإلنسان 
ار" لألشخاص    المقاولون مقاربة "عدم اإلض 

ي أنشطة األسلحة
اع المسلح المشاركة ف     المتأثرين بالث  
ق تدعو إل اتفاقية أوتاوا  لمكافحة األلغام األرضية  عثة الشر

واتفاقية الذخائر العنقودية ضد القنابل العنقودية. ال ينخرط  
ي أي تطوير أو توزي    ع أو بيع أو تصنيع أسلحة مضادة  

الموردون ف 
لألفراد أو قنابل عنقودية أو مكونات أو أي ساالح آخر يتغذى  

ي الدولي وحقوق اإلنسان
 .عىل انتهاكات القانون اإلنسان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



and Human Rights.                                             
 
 
 
INELIGIBILITY CRITERIA: 
Tenderers falling into any of the following cases 
are excluded from participation in the 
procurement procedure:  
(a) They are bankrupt or being wound up, or 
having their affairs administered by the courts, 
have entered into an arrangement with creditors, 
have suspended business activities, are the 
subject of proceedings concerning those matters, 
or are in any analogous situation arising from a 
similar procedure provided for in national 
legislation or regulations;  
(b) They have been convicted of an offence 
concerning their professional conduct by a 
judgement that has the force of res judicata;  
(c) They have been guilty of grave professional 
misconduct proven by any means that the 
contracting authority can justify;  
(d) They have not fulfilled obligations relating to 
the payment of social security contributions or 
the payment of taxes in accordance with the legal 
provisions of the country in which they are 
established or with those of the country of the 
contracting authority or those of the country 
where the contract is to be performed;  
(e) They have been the subject of a judgement 
that has the force of res judicata for fraud, 
corruption, involvement in a criminal organisation 
or any other illegal activity detrimental to the 
Communities' financial interests;  
(f) Following another procurement procedure or 
grant award procedure financed by the European 
Community budget, they have been declared to 
be in serious breach of contract for failure to 
comply with their contractual obligations.  
(g) They are engaged in the exploitation of child 
labour  
(h) They do not respect their employees’ basic 
social rights and working conditions.  
Candidates or tenderers must provide a written 
statement with their tender documents that they 
are not in one of the situations listed above.  
 
 
GROUNDS FOR EXCLUSION  
Contracts shall not be awarded to candidates or 
tenderers who, during the procurement 
procedure:  
(a) Are subject to a conflict of interest;  
(b) Are guilty of misrepresentation in supplying 

 
 
 

 
ة معيار عدم الجدار  :   

ي أي من الحاالت التالية من  
 
يستبعد العارضون الذين يدخلون ف

اء  ي إجراءات الشر
 
 المشاركة ف

 ا(انهم عرضة لتضارب المصالح        
ي  
 
ي المحاكم او الدخول ف

 
او لديهم مشاكل قانونية وادارية ف

كات وهمية ي تقديم    اتفاقات مع شر
 
ب(المشارك مذنب ف

ط   ي تقديم المعلومات المطلوبة كشر
 
معلومات غثر صحيحة ف

ي تقديم هذه  
 
ي إجراء المناقصة أو تفشل ف

 
للمشاركة واألهلية ف

 المعلومات 
ي ممارسات فاسدة أو احتيالية أو متواطئة أو        

 
 ج( متورط ف

 قشية
ي أي من الحاالت      

 
ان اصحاب العطاءات الذين يقعون ف

ي عملية التجهثر    التالية سيتم استبعادهم
 
من المشاركة ف : 

ي المحاكم وتدار   (
 
ي حالة افالس او لديهم دعاوى ف

 
كونهم ف

تصفية مع  شؤونهم من قبل المحاكم والذين لديهم ترتيبات 
الدائنير  والذين قاموا بإيقاف نشاطاتهم التجارية والذين لديهم  

   معرضون إلجراءات تتعلق بهذه األمور أو الذين هم تحت 
يعات   أي حالة  مماثلة تنشأ عن اجراءات مماثلة وفق التشر

 والتعليمات الوطنية؛
ي خطثر تم اثباته بأية وسيلة  

ى( انهم مذنبون بسوء ترصف مهت 
يره؛   يمكن للسلطة المتعاقدة تثى

 ف( الذين هم مدانون بارتكاب مخالفة تتعلق بترصفاتهم       
اماتهم المتعلقة بتسديد مبالغ الضمان   )ز( انهم لم ينجزوا الث  

ي بالدهم  
ائب بموجب احكام القانون ف  االجتماعي او تسديد الرص 

ي أسسوا فيها او مع الذين هم من بالد السلطة  
 الت 

ي سينفذ فيها العقد؛          
او مع الذين هم من البالد الت 

ها صالحية الحكم فيها المتعاقدة المهنية من قبل جهة قضائية ل  
ي  
ـه( لقد تعرضوا للحكم بتهمة االحتيال أو الفساد أو التورط ف 
ي آخر يرص  بالمصالح  

منظمة إجرامية أو أي نشاط غثر قانون 
 المالية للجماعات 

ي استغالل عمالة االطفال 
كون ف   ك( انهم مشث 

مون الحقوق االجتماعية االساسية لموظفيهم   ل( انهم ال يحث 
وط العم ل وشر  

 يجب عىل المرشحير  او اصحاب العطاءات تقديم ترصي    ح  
ي اعاله 

 خطي بوثائق العطاء الخاص بهم مما لم يذكر ف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:أسباب االستبعاد    
ال تمنح العقود للمرشحير  أو المناقصير  الذين ، أثناء إجراءات  



the information required by the humanitarian 
organisation as a condition of participation in the 
contract procedure or fail to supply this 
information.  
(c) Have engaged in corrupt, fraudulent, collusive 
or coercive practices. 
 
HOW DOES MISSION EAST DECIDE WHO WINS 
THE CONTRACT? 

1. Mission East has an Evaluation 
Committee made up of at least 3 
members. 

2. Mission East evaluates Tender responses 
on the Evaluation Criteria. If Mission East 
has previous history with the supplier, 
this will be taken into consideration. 

3. Mission East also considers if the supplier 
can follow the instructions of this tender. 

4. The supplier must be able to access Sinjar 
city and demonstrate previous 
experience 

 
NOTICE TO SUPPLIERS: 

1. Mission East may reduce or increase or 
cancel the quantity of any item before 
the awarding date 

2. Unit prices in offers must remain the 

same even if there is a reduction in the 

quantities of up to 20%. 

3. Offers must be valid for three months. 
4. Supplier must pay for all transportation 

costs of the materials to distribution site 

on Sinjar Mountain 

5. Supplier is responsible for getting access 
permission to transport the materials to 
Sinjar Mountain. Mission East can only 
provide a support letter if needed. 

 
 

 
 
 
ADDITIONAL NOTES: 
a) All the works must be executed in accordance 
with the Iraqi General Technical Specifications 
(I.G.T.S.) published by Ministry of Housing and 
Reconstruction/ Republic of Iraq, the drawings, 
contract documents and instructions of the 
Engineer. 
b) All the works and materials must be approved 
by the project manager Engineer. 
c)The materials shall be tested and approved by 
the National Centre of Construction Laboratories 

اء   الشر
 أ( تخضع لتضارب المصالح ؛

ي تقديم معلومات 
 
خاطئة عند تقديم المعلومات  ب( مذنبون ف

ي إجراء  
 
ط للمشاركة ف المطلوبة من قبل المنظمة اإلنسانية كشر

 .العقد أو عدم تقديم هذه المعلومات 
 
 
 

ي ممارسات فاسدة أو احتيالية أو تواطؤ أو قشية    
 
 ج( تورط ف

 
 

   كيف تقرر مشن ايست من الذي سيفوز بالعقد؟
ق لديها لجنة  .  1       اعضاء كحد    3تقييم مؤلفة من  بعثة الشر

 أدن  
تقوم مشن ايست بتقييم العطاءات المقدمة وفق المعايثر .  2  
المبينة  ادناه. واذا كانت هناك اعمال سابقة بير  مشن ايست   

 .والمجهز فسوف تؤخذ بنظر االعتبار 
ا ما إذا كان يمكن للمورد اتباع    3     

ً
ق أيض تدرس بعثة الشر
 .تعليمات هذه المناقصة

ي منطقة يجب أن يكون المورد قادًرا على    .4 .
 
  سنجار العمل ف

ات سابقة   .وان تكون لديهم خثى
 
 
 

 
 

 
: مالحظة اىل المقاولي     

  
كمية اية مادة  او الغاء   قد تقوم مشن ايست بتقليص او زيادة . 1

 قبل تاري    خ االحالة 
ي العطاء ثابتا حت  لو حدث  . 2

يجب ان يبق  سعر الوحدة ف 
ي المناقصة لحد 

ي الكميات ف 
%20تقليص ف  . 

 3.يجب ان تكون العطاءات نافذة لمدة ثالثة اشهر    
وع  . 4 قد يدفع المورد جميع تكاليف نقل المواد إل موقع المشر

 .جبل سنجار
لمورود  مسؤول عن توفي  إذن وصول المواد إىل  . 5

ق  تقدر ان توفر كتاب كدعم لغرض   سنجار منطقة.  بعثة الشر
 الحصول عىل الموافقة 

 
 
 
 

: مالحظات اظافية  
للمواصفات التقنية أ( يجب أن يتم تنفيذ جميع األعمال وفقا 

ت من قبل وزارة اإلسكان والتعمثر /   العامة العراقية نشر
جمهورية العراق، وحسب المخططات وتوجيهات المهندس  

ف   المشر
ب( جميع المواد يجب ان تتم الموافقة عليها من قبل    

وع   مهندس مدير المشر
ج( المواد يجب ان يتم فحصها من قبل المختثى المركزي      

ستخدامقبل اال   
د( يجب عىل المقاول توظيف مهندس مقيم دائم ليكون       

ة التنفيذ وع خالل فث  ي موقع المشر
ا ف   حاض 



(NCCL). 
d)The supplier must employ a permanent resident 
Engineer to be present at the project site during 
the execution period. 
e) All the materials shall be new and deemed to 
be of best available type in the local market and 
as approved by the project manager Engineer.     
f) The item description herein after means 
"Supply of all materials, manpower, 
transportation, equipment, tools, machinery, 
temporary works and all the other works 
required", as approved by the Engineer.   
g) In case of differences between Annex 2: BOQ 
and contract documents, the Annex 3: Drawings 
will govern. Unless requirements of the Engineer 
are presented.   
h) The Supplier should visit the project site before 
applying to it.       

ي تعتثى من أفضل  
و( يجب أن تكون جميع المواد الجديدة والت 

ي يوافق عليها مهندس  
ي السوق المحىلي والت 

 
األنواع المتوفرة ف

وع   مدير المشر
لة والنقل والمعدات واألدوات  ز( توريد جميع المواد واليد العام 

واآلالت واألعمال المؤقتة وجميع األعمال األخرى المطلوبة  
ف   حسب توجيهات المهندس المشر

 
 
 
 
 

ي ملحق  
 
ي حالة وجود اختالفات بير  جدول الكميات ف

 
و   2ح( ف

وثائق العقد، يتم اللجوء ال المخططات او مهندس مدير  
وع   المشر

 
 

وع قبل تقديم العطاءـه(عىل المقاول زيارة م      وقع المشر          
 

         
 

PLANNED TIMETABLE:                                                                                                                                                                                                                       

Mission East reserves the right to alter the dates and time in the following timetable. 

 :الجدول الزمني المقرر

 .مشن ايست يحتفظ لنفسه بحق تغيير التواريخ والتوقيت في الجدول الزمني التالي

  Date/  التاري    خ Time/ الوقت 

Advertising the tender   
   Jan 26, 2020 اعالن المناقصة 

Deadline for request for any clarifications from 
ME Contacted person (in writing). 
الموعد األخثر الذي تصدر به التوضيحات من قبل الشخص   
ق  ي البعثة الشر

 Binar .(كتابتا)  الذي تم االتصال به ف 
Muhsen : wsm@missioneast.org 

Feb 1, 2020 2:00 PM 

Deadline for submission of tenders (closing date) 
ي لتقديم العطائات  )   

 Feb 2, 2020 2:00 PM  تاري    خ االغالق)الموعد المهان 

Contract award 
  موعد اعالن النتيجة

Feb 5, 2020 
  

Contract start 
 Feb 6, 2020 تاري    خ بداية العقد 

  

 

 

 

 

 

 



 

CLARIFICATION OF TENDER DOCUMENTS AND 
ADDITIONAL INFORMATION:     
Tenderers may submit questions in writing up to 
Feb 1st, 2020 before 24 hours from the deadline 
of tender, specifying the tender reference 
IRQ/T/E/19/007. Information regarding 
interpretation of this Invitation to tender must be 
requested in writing to Mission East’s contact 
person.  
Tenderers are not allowed to approach Mission 
East for verbal clarification. 
Any clarification given by Mission East will be 
submitted to all tenderers at the latest on the 
date specified in the timetable. If Mission East 
provides additional information, such information 
will be sent in writing to all other prospective 
tenderers at the same time. 
Any prospective tenderer seeking to arrange 
individual meetings during the tender period with 
either Mission East and/or any other organization 
with which Mission East is associated or linked 
may be excluded from the tender procedure 
 
LANGUAGE OF TENDERS: 
The tenders, all correspondence and documents 
related to the tender exchanged by the tenderer 
and Mission East must be written in clear English. 
Supporting documents and printed literature 
furnished by the tenderer may be in local 
language. 
 
PRICE: 
Price shall be quoted in USD. 
 
 
ANTI-CORRUPTION:                                                                                                                                                                                                                                                       
Corruption is defined as the misuse of entrusted 
power for private gain and it includes bribery, 
fraud, embezzlement and extortion. The 
Contracting Authority holds a great responsibility 
to avoid corruption and ensure high standards of 
integrity, accountability, fairness and professional 
conduct in our business relations. Suppliers are 
expected to have the same approach by 
undertaking good and fair business ethics and 
practices, take action to prevent and fight 
corruption, and abide by international 
conventions as well as international and national 
laws. To fight corruption and promote 
transparency, Suppliers who are confronted with 
corrupt practices are advised to file a complaint in 
a Complaint Mechanism. 

 ألتوضيحات ومعلومات إضافية عن وثائق العطاء :  
 

ساعة من  24يجب عىل المشاركون إرسال أسئلتهم كتابة قبل 
ي للمناقصة

ي   الموعد النهان 
 
,2020عام    1شباطف ، وتحديد رقم    

IRQ/T/E/19/007 المناقصة ، وعنوان العقد. يجب طلب   
  
ً
المعلومات المتعلقة بتفسثر هذه الدعوة لتقديم العطاءات خطيا

ي الجهة المتعاقدة 
 
 إل الشخص    المسؤول عن االتصال ف

ال يسمح للمشاركير  االتصال بالجهة المتعاقدة للتوضيحات         
 .الشفهية

من الجهة المتعاقدة سيتم إرسالها خطيا إل  أي توضيحات      
ي  
ي الجدول الزمت 

 
ي العطاء بموعد كما تم توضيحه ف

 
المشاركير  ف

 . المقرر
إذا توفر للسلطة المتعاقدة عىل معلومات إضافية حول ملف    

العطاء، وسيتم إرسال هذه المعلومات خطيا إل جميع  
ي نفس الوقت

 
ي العطاء ف

 
 .المشاركير  ف
ي هذا العطاء    سيتم استبعاد 

 
من المناقصة أي من المشاركير  ف

ة العطاء سواء مع السلطة   تيب لقاءات فردية خالل فث  يسىع لث 
ن مع السلطة   ي تقث 

المتعاقدة و/ أو أي منظمة أخرى الت 
 .المتعاقدة

 
 

 
: للغة   

المناقصات، جميع المراسالت والوثائق المتعلقة بالمناقصة  
ق  يجب أن تكون مكتوبة  المتبادلة بير  المتقدم  وبعثة الشر

ية واضحة. الوثائق الداعمة والمطبوعات المقدمة   باللغة اإلنجلثر 
ي اللغة المحلية 

 .من العطاء قد يكون ف 
 
 
 
 

:  التسعي    
 .السعر بالدوالر األمريكي             

 
 

: مكافحة الفساد   
لتحقيق يتم تعريف الفساد أنها إساءة استخدام السلطة الموكلة 

از.   مكاسب خاصة وتشمل الرشوة واالحتيال واالختالس واالبث  
ة لتجنب الفساد وضمان   تتحمل الهيئة المتعاقدة مسؤولية كبثر
ي  
ي ف 
اهة والمساءلة واإلنصاف والسلوك المهت  معايثر عالية من الث  

عالقاتنا التجارية. من المتوقع أن يتبع المقاولون نفس النهج من  
يات وممارسات تجارية جيدة وعادلة ،  خالل تطبيق أخالق

ام باالتفاقيات   واتخاذ إجراءات لمنع الفساد ومكافحته ، وااللث  
الدولية والقوانير  الدولية والوطنية. لمحاربة الفساد وتعزيز  

الشفافية ، ُينصح المقاولون الذين يواجهون ممارسات فاسدة  
ي آلية الشكاوى

 .بتقديم شكوى ف 
 
 
 

ي 
أي شكل من أشكال الممارسة الفاسدة خالل  مشاركة المورد ف 

أي مرحلة من مراحل عملية االختيار ، فيما يتعلق بأداء العقد أو  
ي أي سياق عمل آخر أمر غثر مقبول وسيؤدي إل رفض  

ف 



A supplier’s involvement in any form of corrupt 
practice during any stage of a selection process, in 
relation to the performance of a contract or in 
any other business context is unacceptable and 
will lead to the rejection of bids or termination of 
contracts. 
 
 
 
 
ATTACHED ANNEX’S:                                                                                                                                                                                                                                               
Annex 1: Supplier form 
Annex 2: -BoQ 
Annex 3: Mission East Anti -Fraud Policy 
Annex 4: Drawings  
 
 
 

. العطاءات أو إنهاء العقود  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المرفقا المرفقة  :  
: نموذج المورد 1الملحق   
الكميات   جداول: 2الملحق   
سياسة لمكافحة الغش : 3الملحق   
: المخططات 4الملحق   

 
 

 


