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 إعالن مناقصة   

 

  منظمة بهار:ملحة عن 

هي منظمة مستقلة غير حكومية وغير ربحية تعمل في املجال اإلنساني بغض النظر عن الدين أو العرق أو الرأي 

 .(SPHRE) للمنظمات باملعايير األساسية للعمل اإلنسانيبهار  السياس ي. تلتزم

الجماعي لالستجابة اإلنسانية في سوريا، من خالل توفير الدعم لألشخاص املتضررين من تساهم بهار في العمل   

النزاع وتخفيف العبء على كاهل املجتمع املضيف من خالل توفير الدعم املالي والعيني ووضع األساس للمشاريع 

 األمن الغذائيوالحماية و   التعليماملستدامة من أجل زيادة قدرة أفراد املجتمعات على الصمود في مجال الصحة و 

  ..واملواد غير الغذائية واملخيمواملياه واالصحاح وترويج النظافة 

 

 

 موضوع التعاقد: 

  

 حول:إلى التعاقد  تدعو منظمة بهار     

 : يما يلمتكاملة تتضمن سكنية مياه  وتجهيز وحداتشراء  

 مكعب.متر  1)مطلية بالزنك( سعة  شراء وتركيب خزانات مياه مغلفنة -1

 إلى االكسسوارات. باإلضافة PPRشراء وتركيب أنابيب مياه  -2

 شراء وتركيب وحدات تنقية املياه. -3

 )يرجى مراجعة امللفات املرفقة( محافظة الرقة وريفها /في الشمال الشرقي

 يوم. / 90فترة التعاقد /  -1

 مما يتيتجزأ منه كطلب عرض السعر وكل    ال  املرفقة بهذه الدعوة للتعاقد جزءتعتبر جميع الوثائق وامللحقات   -2

 ذكر إلحاقه بالنداء في الظرف املالي.
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 توجيهات وإرشادات عامة: 

  

 املؤهلين.التقّدم لهذه الدعوة متاح لكل املزودين  -1

أنها ل تشارك في أي نوع من أنواع تثال لجميع القوانين املعمول بها، وضمان ميلتزم مقّدم الخدمات على اال  -2

 
 
  . النشاط التي تعتبر جرما

 نكليزية والعربية ويفضل اللغتان اال  هي اللغة االنكليزيةاللغة املعتمدة لورقيات عرض السعر املقّدم  -3
 
و في  ،معا

 حال حدوث اي خالف بينهما تتعتبر النصوص التي باللغة االنجليزية هي النافذة. 

 ر أن يكون مذكو  العرض املقّدم يجب -4
 
التسليم واألسعار  ومدةفيه بشكل واضح مدة صالحية العرض  ا

  واملواصفات.

  يجب على املوردين تقديم عروضهم على كل املواد املطلوبة. -5

قة  -6
ّ
رمز املناقصة  مع ومختومةجميع املظاريف وملفات العروض املقّدمة ذات الصلة يجب أن تكون مغل

 منظمة بهار.واملشروع على املظروف املختوم قبل تسليمها إلى مكتب 

تتوافق مع املواصفات املطلوبة والذي قد يؤدي إلى رفض  لها الحق في رفض أي مادة في العرض ال منظمة بهار -7

  املقّدم بالكامل.العرض 

 يجب أن تكون العروض مقّدمة على أساس التعليمات املذكورة لشروط عملية التقديم ملوضوع هذه الدعوة -8

يطابق شروط   أي عرض ال  بهار رفضملنظمة  ويحق  ،  (املظاريف واملعلومات املدونة عليها ومحتوى كل منها  عدد)

  التقديم املذكورة فيه.

في حال وجود اختالف بين سعر الوحدة والسعر اإلجمالي املستمد من سعر الوحدة، يكون سعر الوحدة هو  -9

  املعتمد.

املسؤولية الناتجة عن تغّير سعر املادة أو الخدمة بعد التعاقد، وعلى الطرف املتعاقد  منظمة بهارتتحمل  ال -10

تفاق على غير بالسعر الذي تم التعاقد عليه حول الخدمة موضوع التعاقد، مالم يتم اال  هماتبالتزامعها الوفاء  

  ومكتوب.ذلك بين الطرفين املتعاقدين بشكل صريح 
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املسؤولية عن سالمة العاملين التابعين للطرف املتعاقد أو عن تعويضاتهم عند تنفيذ  منظمة بهارتتحمل  ال -11

  هة كانت.موضوع التعاقد معها أمام أي ج

 قرار اعتماد العرض األفضل سيعطى للعرض املطابق ملواصفات للمادة والخدمة واألقل  -12
 
القرار  بحسب سعرا

  .الفنية واملشترياتفض العروض الصادر عن اللجان  جلسة في محضر

  ذلك. املنظمةطلبت  منظمة بهار إذامنشأ املواد يجب أن يكون موافق عليه من  -13

 قاهرة يجب على املزود أو املنّفذ املتعاقد أن يخطر املشتري كتابي ظروففي حال وقوع حادث ناتج عن  -14
 
بذلك  ا

ر الوضع الناتج على تنفيذ موضوع التعاقد خالل مدة 
ّ
على وقوع الظرف ساعة  / 48/  ال تتجاوز ويشرح كيف أث

من اإلخطار ى كحد أقص  أيام / 3/ خالل فيذ القاهر، وفي هذه الحالة يتفق الطرفان على الوسائل البديلة للتن

  عن الظرف القاهر ونتائجه. للمنظمةاملزود 

يتم تقييمها باملقارنة حسب األسعار   وبعدهاسيتم تحديد العروض التي تحقق املواصفات الفنية املطلوبة فقط   -15

  املقدمة فيها ووقت التوصيل من قبل لجنة املشتريات.

  الرجوع للمورد. في حال وجود عملية تحبير على االوراق املقدمة من قبل املورد سيتم استبعاد العرض دون  -16

 ستفسار كتابألي مزود الحق في اال  -17
 
املراسلة على أو    ربيلأمكتبنا في  ة  قبل املوعد النهائي للتقديم عن طريق زيار   يا

  .باملناقصة. ذكره في إعالنالذي تم  ياإللكتروننفس عنوان البريد 

 

 

 

 

 

  



 TENDER REF:BO/NES/RQ/PHII/04                                                                                                     

PROJECT CODE: BO/NES/RQ 

TENDER No.: 00120-EBL 

 

  

  

4 
 

 طريقة التقدم للتعاقد: 

 

 يجب على العارض تسليم ظرف أساس ي مغلق مختوم وموقع ويتم ذكر املعلومات التالية عليه:  -1

 التابع له املناقصة.  املرجعيرقم ال -

 رقم املناقصة املراد التقدم لها.  -

 اسم مكان التنفيذ ملوضوع املناقصة.  -

 بداخله على ثالث مغلفات مختومة أي يالظرف األساس  يحتوي  -2
 
ومغلقة بشكل جيد لضمان سرية املعلومات  ضا

 املوجودة داخلها، وهذه املغلفات هي: 

 الثبوتية للمزود.  الرسميةمغلف األوراق  -

 ومغلف العرض الفني.  -

 ومغلف العرض املالي.  -

 تتضمن املغلفات الثالثة وثائق املناقصة التالية:  -3

 مغلف األوراق الثبوتية للمزود يتضمن:  •

 تعهد بعدم املشاركة في أنشطة مخالفة للقوانين.  -

 إن وجدت. نسخة عن عقود سابقة في مجال األعمال املتفق عليها في العقد -

  للشخص املفوض بالتوقيع عن الشركة. صورة هوية شخصية أو جواز سفر -

 املغلف الفني يتضمن:   •

العلم انه   تقديمها معالشروط الفنية مع كتابة املالحظات وبلد املنشأ والنوعية املراد    نسخة موقعة ومختومة من -

ختم وتوقيع كل ورقة من أوراق   العامة )يجبرشادات املذكورة في ملف املالحظات  مات حسب اال يعلتتم اعطاء  يس

 . (الشروط الفنية. مع مالحظة أنه سيتم رفض العرض الذي لم يتم فيه ذكر التفاصيل في العرض الفني
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 مغلف مالي يتضمن:  •

 سعار اإلفرادية واإلجمالية.  نسخة موقعة ومختومة من جدول الكميات املرفقة مع اال  -

 مّوقعة ومختومة مع كافة املعلومات املطلوب ملؤها من قبل مقّدم العرض.نسخة من هذه الدعوة للتعاقد،  -

يكون املزود مسؤول عن اتباع هذه الخطوات في عملية تقديم أوراقه لضمان عدم رفض عرضه وتحقيق الشفافية   -4

   منظمة بهار.والسير وفق إجراءات املناقصة لدى 

 الستبعادراق املطلوبة أعاله سيؤدي  وإن عدم تزويد العارض بأي من املغلفات أو األو  -
 
العرض الناقص بدون   حتما

عتراض على اال  املنظمة أوالرجوع للعارض وسيفقد حقه بالتقدم للمناقصة دون أن يكون له الحق في مراجعة 

 ستبعاد.قرار اال 
 

 لرفض العرض وإن كانت -
ً
الوثائق  كما ُيعد عدم فرز الوثائق املطلوبة ضمن مغلفاتها الصحيحة سببا

 صحيحة وكاملة.
 

 

 

  

 املطالبات: 

.ريكي حمر اال السعر املعروض من قبل املزود يجب أن يكون بعملة الدوال  -1
 
    صرا

 وفق (%±  25)بنسبة أن تزيد أو تنقص من كميات املواد املطلوبة  للمنظمةيحق  -2
 
 مليزانية املشروع.  ا

 وفق  موضوع العقد تسليمالحق بإلغاء أمر الشراء إذا فشل املزود في    ملنظمة بهارفشل التنفيذ:   -3
 
للشروط واملواد   ا

من إلغاء أمر  أيام 3 قبل املنظمة، ويتم إلغاء أمر الشراء عندها بإخطار مقدم من فترة التعاقدأعاله خالل 

  أي مسؤولية. على املنظمةالشراء دون أن يترتب 

في حال نشوء خالف أو نزاع بين طرفي التعاقد حول موضوع هذه الدعوة أو تنفيذها، يتم اتباع  حل الخالفات: -4

 
 
 تفاق، يتم اللجوء للتحكيم الثالثي بموجب التعاقد املوقع بين الطرفين. ، وفي حال عدم االطريق الحل ودّيا
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 : العرض التقديم علىشروط 

ظهراً/   3:00/ الساعة / 20.2002.16تاريخ / إلى / 20.2020.03فترة التقديم على المناقصة من تاريخ /  

 ما عدا أيام الجمعة والسبت  بالتوقيت المحلي

 وأي عرض بعد هذه الفترة سيعتبر غير مقبول 

 

في حساب منظمة بهار الرئيس ي قبل تقديم عرضه  دوالر أمريكيأالف  ثمان /0008$/مبلغ  إيداععلى العارض  -1

 الحساب: معلومات

BANK NAME:  BAGHDAD 

BANK ACCOUNT: 1106950 USD-000 

LOCATION: ERBIL-60 M – NEAR FROM JALA AL-KHIYAT MOSQUE 

COMPANY NAME -EBL -DESCRIPTION: INITIAL INSURANCE FOR TENDER 00120  

يؤكد على جَدية التقديم للعرض وسيتم إعادة املبلغ إلى العارض في حال  ةولياأل  اتتأمينجزء من مبلغ الكو هو 

 من تاريخ انتهاء التقديم للعرض 15عدم رسو نتيجة املناقصة عليه خالل فترة أقصاها / 
 
 .(20.2020.16)/ يوما

2-  
 
 يتجزأ منه.  ال يعتبر نموذج طلب عرض السعر املرفق بهذه الدعوة جزءا

م العرض ملئ جميع املعلومات املطلوبة في نموذج عرض السعر، وستعتبر األسعار ومدة صالحيتها على مقّد  -3

 
 
 من التعاقد.  وجميع مواصفات املواد أو الخدمة ومعلوماتها وعنوان مقدم العرض ومالحظاته جزءا

  في  20.2020.16قبل تاريخ  أربيل وذلكفي  نظمةعلى العارض تقديم عرضه في مكتب امل -4

   ظهرا   3تمام الساعة 
 

 

 عنوان المكتب: -5

   

ma’una Church, Ainkawa (Two side)  Erbil, KRG, IRAQ-479 Bahar St, Near Um Al 

 

 

 

  

 : التوريد والدفعطريقة 
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 التوريد: شروط •

 بجدولة تسليم سلع العقد كما هو موضح أدناه
 
 .سيكون املورد ملزما

سيتم من خاللها تسليم كامل الكميات املذكورة بالعقد بحسب الشروط  يوما /90د /تعاقمدة ال -

 واملواصفات املذكورة.

 يحق للمنظمة اختيار أكثر من مزود لبنود العرض. -

يجب على العرض أن يكون متضمنا كافة أجور وتكاليف النقل والشحن والتحميل والتفريغ بما فيها    -

 الضرائب املترتبة عليها وال يتحمل طالب العرض أي تكاليف متعلقة بهذا الشأن مهما كان نوعها. 

 :شروط الدفع •

 :( كما يليضاربة عليهرسو نتيجة امل تكون طريقة وشروط الدفع التي يتعين على العارض )في حالس

 .العملة )الدوالر األمريكي(يجب أن يتم الدفع بـ -

 .يجب أن يتم الدفع عن طريق التحويل املصرفي -

 خالل الفاتورةمن قيمة  (100%باملائة ) مئةدفع  وسيتم بكامل الكميةعلى املورد تقديم فاتورة رسمية  -

ا من تاريخ 45خمسة وأربعين )أقصاها  مدة  بهار.وذلك بعد تأكيد االستالم من قبل فريق منظمة فاتورة ال( يوم 
 

 

 الغرامات: 

  

بما أن عامل الوقت في تقديم الخدمات هو من أساسيات هذا العقد، لذلك يحق  غرامة التأخير:

عن إتمام الخدمة بعد تاريخ  كل يوم تأخيرللطرف األول عند انتهاء املدة ان يفرض غرامة مقطوعة عن  

 من قيمة التعاقد الكلية.  باأللف( اثنان) 20.00نتهاء املتفق عليه بنسبة اال 

 

 

 

 

 

  

 معلومات مطلوبة ملقدم العرض:  
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 ملكتب املنظمة: السعر عرض املعلومات أدناه عند تقديم ئملالتأكد من نرجو من املتقدم للمناقصة 

a اسم الشركة. 

b  سم الكامل ملقدم العرضاال. 

c مكان اإلقامة. 

d  رقم الهوية الشخصية أو جواز السفر. 

e لكترونيالبريد اال. 

f .التوقيع أو الختم 

g  التقديم.تاريخ 
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Invitation to Tender 

  

ABOUT BAHAR ORGANIZATION: 

Bahar is an independent, non-governmental, non-profit organization, working in the humanitarian 

field regardless of religion, ethnicity, or political view. Bahar is committed to the core standards for 

humanitarian work for organizations (SPHRE). Bahar contributes to the collective work of 

humanitarian response in Syria, by providing support to people affected by the conflict and 

reducing the burden on the shoulder of the hosting community through provisions of financial and 

in-kind support and laying the foundation for sustainable projects in order to increase the 

resilience of individuals of communities in the field of health, education, protection, food security, 

WASH, non-food items and camps.  

 

 

Contracting scope:   

Bahar Organization invites contractors for:  

Purchase and installation of integrated residential water units which includes: 

1- Purchase and installation of galvanized water tanks 1 cubic meter. 

2- Purchase and installation of PPR water pipes in addition to accessories. 

3- Purchase and installation of water purification units. 

NES/ Ar-Raqqa district and sub-district. 

1- Duration of contracting /90/ day. 

2- All documents and attachments of this contracting invitation is considered as part of this invitation 

(like Price Quotation and all that have been attached to the financial envelope.)   
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Directions and General Guidance:   
  

1- Participation for this invitation is available for all the qualified suppliers.  

2- The supplier will be committed to obey all valid rules and guarantee that it does not participate 

in any activities that considered of criminal nature.  

3- The accepted language of the price quotations is English and preferably both English and 

Arabic together, in case of contradiction English copy is ruler.  

4- The presented offer must clearly include the offer validity, place and time of delivery, prices 

and specifications.  

5- The suppliers must present their offers for all requested materials.  

6- All envelops and offers' files to be presented sealed and stamped with the bid's code and the 

project's code on the envelop before handing them over to the office of Bahar Organization.   

7- Bahar Organization has the right to reject any material in the offer that does not meet with the 

required specifications which might lead to rejecting the whole presented offer.  

8- The offers must be presented according to the mentioned instructions of the presentation of 

the subject of this call (number of envelops and the information and content of each one to be 

mentioned on them.). then Bahar Organization has the right to reject any offer that does not 

meet the mentioned presentation rules.  

9- In case of discrepancies of the unit price and the total price which is derived from the unit price 

the later will be approved.  
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10- Bahar Organization will not be responsible of any change in price or service after contracting 

and the contractor should commit to his price offered for the service of the mentioned contract 

unless both parties agreed otherwise in a clear and written statement.  

11- Bahar Organization will not be held responsibility for the safety of the contractors' workers or 

their indemnities while implementing the contracted subject in front of any entity.  

12- Choosing the best offer will be for the one that meets the specifications of the material, service 

and the lower price as per the unfolding envelops committees  

and as per the technical and purchasing committees' decision mentioned in the unfolding 

offers report.  

13- Materials origin must be approved by the Bahar Organization if requested for.  

14- In case of an accident due to unavoidable force, the supplier or contracting implementer must 

notify the buyer in writing and explain how this situation affects the completion of the 

contracting subject within less than 48 hours of the force majeure, in this case both parties 

would agree to the alternative ways for implementation within maximum 3 days of the 

notification delivered to Bahar Organization about the unavoidable circumstance and its 

results.  

15- Offers to be accepted are only those that meet the requested technical specifications and then 

they will be evaluated according to the price, delivery time and place by the purchasing 

committee.  

16- In case of submitting an offer with overwriting, this offer will be excluded without 

informing the supplier.  

17- Any supplier has the right to inquire in writing before the dead line of presentation by visiting 

our office in Erbil or replay to the same E- mail mentioned in the invitation to the tender.  
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How to present for contract:   
  

1- The bidder must deliver a main sealed, signed and stamped envelope mentioning the following 

information on it:  

- The reference code of the tender.  

- The bid number you want to present to.  

- Implementation place name of the bid.  

2- The basic envelop contains three stamped and perfectly sealed to insure the inside information 

confidentiality, these envelops are:   

- The supplier official identity paper envelope 

 - The technical offer envelope.  

- The financial offer envelope.  

3- The three envelops contain the following bid's documents:  

• The envelop of the supplier identity that contains:  

- An undertake not to participate in any illegal activities.  

- Copy of previous contract in the agreed work field.  

- Identity or passport copy for the delegated person on behalf of the company. 

• The technical envelop contains:  
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- A copy of the technical terms’ notebook with a stamp and signature put on each page of it the notes, 

country of origin and quality columns should be completed (the marks will be according to the 

general notes book). All the offers do not have a clear note will be rejected automatically.   

• Financial Envelop contains:  

- A filled copy of the BOQs signed and stamped. 

- A copy of this contract invitation, signed and stamped with the required information to be filled by 

the bidder.  

4- The supplier is responsible of following these steps in presenting his papers to avoid his offer being 

rejected and to ensure transparency and to go along with the bidding's procedures of Bahar 

Organization.  

- If the bidder fails to present any of the above mentioned envelops or the required papers his bid 

will be rejected without notice to the bidder and will lose his right to this bid and the right to refer 

to the organization or object, the elimination decision.  

- The fail to classify the required documents in their correct envelops will lead to rejecting 

the bid even all documents are full and correct.  

 

Requirements:   

1- The price offered by the supplier must be in the currency of: USD  

2- Bahar Organization has the right to increase or decrease the requested quantities of the materials 

by (25 ± %) according to the project budget.  

3- Fail to implement: Bahar Organization has the right to cancel the purchase order if the supplier fails 

in Delivery of the above mentioned subject contract according to the terms and materials within 

the contract duration, and the purchase order will be cancelled then, by an advanced notification 
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from Bahar Organization before 3 days from the cancellation of the purchase order without any 

responsibilities on Bahar Organization.  

4- Dispute solving: In case of any discrepancies or disputes between the two parties of the contract 

about this invitation or its implementation, the friendly solution should be followed, if unable to 

reach understanding, they must go for tripartite arbitration according to the contract signed by 

both parties.  

Bids delivery Terms:  
  

 

The duration to submit the bids is from: 03th February 2020 to 16th February 

2020 at 15:00 local time, except Friday and Saturday days 

Bids received after this time will not be considered. 

 

 

1- Bidder must deposit 8,000 $/ eight thousand dollars in the main Bahar Organization account 

before submitting his offer.  

Account information: 
 

    BANK NAME:  BAGHDAD   

    BANK ACCOUNT: 1106950 USD-000 

    LOCATION: ERBIL-60 M – NEAR FROM JALA AL-KHIYAT MOSQUE     

COMPANY NAME -EBL -DESCRIPTION: INITIAL INSURANCE FOR TENDER 00120         

as an initial guarantee confirming the seriousness of the offer and this amount will be returned to 

the bidder after bids analyzing if his offer was not accepted within/15 / Days from the date of 

submission of the offer (16.02.2020). 

2- The form of price quotation attached to this invitation is considered as part of this invitation.  
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3- The bidder must fill up all information required in the price quotation's form. The prices and 

their validity and all materials specifications or the service and its information and the bidder 

address and his notes are part of the contracting.  

4- The bidder must deliver his offer to our office in Erbil before the deadline 16.02.2020 at 15:00   

5- The office address is:  

  

479 Bahar St, Near Um Al-ma’una Church, Ainkawa (Two side)  Erbil, KRG, IRAQ 

 

Method of supplying and payment:  

Supplying conditions: 

Supplier will be obliged to schedule the delivery of Contract’s Goods as stated below.    

- Contracting duration is /90/ day. through which, the full quantities mentioned in the 

contract will be delivered according to the technical terms and specifications mentioned. 

- The organization can choose more than one provider for the terms of the offer. 

- The offer must include all wages and costs of transport, shipping, loading and off-

loading, including the taxes incurred by them, and Bahar should not bear any costs related 

to this matter, regardless of their type. 

Payment conditions: 

- Payment shall be made in (USD).  

- Payment shall be made by bank transfer. 

- The supplier has to deliver an official invoice for all quantities and the payment will be 

hundred (100%) percent of the value of the invoice and will be paid within Forty-Five (45) days 

from date of the invoice after the goods receipt’s note from Bahar organization’s team. 
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Penalties:  

1- Delay penalty: As the time factor in supplying services is one of the main of this contract, so the 

first party has the right to apply a lumpsum of penalty at the dead line for each day of delay of 

completing the service after the agreed date of completion is over at 0.002 of the total contract 

value.  

 

 

Information Required from The Bidder:  

We kindly ask the bidder to be sure to fill up the following information upon presenting the price 

quotation to Bahar office: 

• Company Name. 

• Bidder full name. 

• Place of residence:   

• ID No. or Passport No.:   

• E-mail:   

• Bidder Signature / Stamp 

• Date of submission 

 


