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 Name of Tender :  

Upgrading and Extension of Masgalat Primary 

Mixed School in Masgalat Village / Ninawa 

 

Tender Number : 2424 – Ninawa 

  

Deadline Submission date :  

27 May 2020, 12:00 PM 

 

For further information please contact: 

iraqprocurement@crs.org 

 

   اسم العطاء:

  – صيانة وتوسيع مدرسة  مصقالت االبتدائية في قرية مسقالت

 نينوى  

 

نينوى   – 2424رقم العطاء :   

  

 : تاريخ انتهاء التقديم 

 بعد الظهر  12:00,    2020 آيار 27

 

 التواصل مع: لمزيد من المعلومات يرجى  

iraqprocurement@crs.org 

 

 

 

Dear Sir / Madam,  

CRS Iraq Programs is looking for contractor 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( 

بتوفير  مهتم لمقاو برامج العراق تبحث عن -هيئة اإلغاثة الكاثوليكية 

بأسعار منافسة  1المواد و الخدمات المشار إليها أدناه في الملحق رقم 

 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  

 

االستالم  يوم عمل من 15سوف تتحرر الدفعة  بعد مرور  -2

الفاتورة الصحيحة. تقديم النهائي و  

  

 سوف تتحرر الدفعة عن طريق صك او تحويل بنكي . -3

سيتم دفع المبلغ بعد التحقق وقبول الخدمات  تماشيا" مع شروط  -4

الفاتورة الصحيحة و المفصلة.العقد وتقديم   
 

 

 

 

 

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 

mailto:iraqprocurement@crs.org
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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 

 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 

 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.  

 Please note that only offers within 20% above and 

below the estimated cost of the project will inter the 

competition.  

 The vendor must read, sign & stamp the Annex (2) 

related to CRS SUPPLIER CODE OF CONDUCT 

  

 معلومات ملء  العطاء

ر عن ظسوف يتم رفض أي عطاء ال يلتزم بالشروط أدناه بغض الن

 :السعر

  سيتم رفض أي طلب يقدم بعد التاريخ والوقت المحدد لقبول

 العطاءات.

 .يجب أن تتضمن العروض جميع المعلومات المطلوبة أعاله 

  على حدة ، ويتم  ةبند أو فقرجميع االسعار يجب ان تكتب لكل

 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 يفة العروض يجب أن تكون نظ ،

قلم التصحيح والختم في مكان أي تصحيح يدوي أو بإستخدام 

 االبيض. 

  موقعة,  جميع الجوانب منيجب أن تكون العروض كاملة 

 على جميع الصفحاتومختومة  بتاريخ واضح

  أعلى 20يرجى مالحظة إن العروض التي تكون فقط ضمن %

التخمينية المقدرة للمشروع سوف تدخل في أو أقل من الكلفة 

 المنافسة.

 (و الخاص 2يجب على المقاول قراءة و توقيع و ختم الملحق )

 بالقواعد السلوكية التي تنتهجها هيئة اإلغاثة الكاثوليكية.

 

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 ( 4242 - Ninawa ) 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  "من خالل تقديم الملف المختوم كامال

. يجب ان يذكر البريد االلكتروني المرسل على رقم العطاء  PDFبصيغة 

حجم وإال سيتم استبعاد العطاء . يجب ان ال يتجاوز  (نينوى  –  2424)وهو 

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

 .صفحات
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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:

 

 

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 :

25 Calendar Days 

"يوما" تقويميا  25  

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 

 فير السلع أو الخدمات؟أو تو

 

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.
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Scope of Work: 

Upgrading and Extension of Masgalat Primary Mixed 

School in Masgalat Village 

 مجال العمل 

 صيانة  وتوسيع مدرسة  مصقالت  االبتدائية في قرية مسقالت. 

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 access to quality education services in 

functional schools.  

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

غاثة  الدولية من الطائفة الكاثوليكية في الواليات المتحدة. هيئة اإل
بلد    100مليون شخص في أكثر من    100الكاثوليكية تدعم أكثر من  

لتنمية أمحليين لتعزيز الشركاء ال  في القارات الخمس وتعمل مع 
البشرية من خالل االستجابة لحاالت الطوارئ الكبرى ومكافحة  

   .وسلمية   عادلة بصورة المجتمعاتالفقر ورعاية األمراض و 
غاثة الكاثوليكية حاليا النازحين بسبب في العراق تدعم هيئة اإلو

في العيش بكرامة من خالل توفير المواد الغذائية     العنف لمساعدتهم
وغير الغذائية وترقيات لظروف المأوى وتحسين إمكانية الوصول  

والدعم التربوي والنفسي   إلى مرافق المياه والصرف الصحي،
, وتوفير الوصول خدمات تعليميه عالية الجودة  واالجتماعي لألطفال 

 في مدارس فعالة. 
Purpose: CRS seeks qualified and experienced Contracting 

companies to execute construction, rehabilitation, and water 

and sanitation upgrades to Schools in Ninawa governorate 

and surrounding districts, sub-districts, and villages. 

يجاد   إلغاثة الكاثوليكية تسعى هيثة اإل الغرض من المشروع:
  صيانة وترقيات الشركات والمقاولين المؤهلين وذوي الخبرة لتنفيذ 

الماء والصرف الصحي في المدارس غير المكتملة والواقعة ضمن  
 قضية والنواحي والقرى التابعة لها. واأل  نينوىمحافظة 

Geographic Location: 

Work site: The school is located in Masqalat village in 

Ninawa government. 

 :الجغرافيموقع  ال

 . محافظة نينوى/    مصقالت قرية  في   مصقالت تقع المدارس في  

 
Technical Specifications: Supply and install water and 

sanitation items, installment of caravans and renovation of 

school based on the following specifications:   

عمال الماء والصرف الصحي  أ تنفيذتجهيز و المواصفات الفنية:   .
الصيانة للمدارس الغير مكتملة وحسب   وونصب الكرفانات 

 ت الفنية التالية: المواصفا
 

NOTE 1: 

The Contractor will be responsible for delivering the 

completed work while using local laborers as much as 

possible. 

   :1مالحظة 
يكون المقاول مسؤوال عن تنفيذ األعمال المنجزة من خالل  استخدام   

 . العمال من 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  

  CRS.سوف يقوم مهندسي CRSالفنية وحسب توجيهات مهندسي 

بالمتابعة المستمرة للعمل 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
جميع المواد المطلوبة  ونقل  تجهيزيكون المقاول مسؤوال" عن 

 كمال وتسليم العمل. والمعدات الالزمة إلالمكائن توفير  وكذلك
 

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 

 : 5مالحظة 
اليحق للمقاول االعتماد على عمالة االطفال في تنفيذ االعمال.   

عاما. يحق   18ويعرف الطفل بانه الشخص الذي اليتجاوز عمره  
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monitor and verify the ages of all laborers to ensure 

compliance with the no child labor stipulation.   
التحقق  ومراقبة  اعمار جميع العاملين معها.وتحتفظ   CRSلمنظمة 

 .  CRSبحق التعامل مع المتعاقدين حسب قانون العمل وقوانين 
TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE 

ACTIVITIES OF THE PROJECT. 

 

 .المواصفات الفنية لفقرات المشروع 

A- Civil Works (see drawing 1 and 2)  ( 2و 1)الحظ المخطط االعمال المدنية 

1-Concrete works: (See drawing No 3) Provide materials, 

labor and tools to pour concrete for the floors beside 

classrooms. A truck Mixer and pump should be used for 

casting, the concrete should be class C25. The thickness of 

the concrete should be no less than 15cm at any location. The 

concrete should be placed on plastic sheets and reinforced 

with BRC Φ (6) mm at (15x15) cm. Expansion joints should 

be placed every 4 m in each direction across the 15cm of 

concrete. Styrofoam should be used to create the joints; the 

joints should be filled with mortar. The surface of the 

concrete should be smooth using trolling machine with 

suitable inclination for water drainage. The work includes 

wood formworks, the price includes removing 30 cm of the 

top soil and replacing with subbase type A thickness of 40 

cm should be laid in two layers, each layer 20 cm thickness 

compacted to 90% according to the technical specifications, 

all works should be done according to CRS engineer. 

تجهيز المواد   (3)الحظ المخطط رقم :  الخرسانةاعمال صب -1

لمساحة قرب  ل C25والعمال واالدوات لصب الخرسانة صنف 

الخرسانة يجب ان  . سمك المركزية باستعمال الخباطة الصفوف,

سم في كل اماكن الصب. الخرسانة يجب ان تصب   15اليقل عن 

ملم   6بقطر  BRCعلى طبقة من النايلون وتحتوي على شبكة من 

ل يجب ان تنفذ بحيث تخترق كامل  فاص ( سم. الم15*15وابعاد )

 ويجب ملئ المفاصل بالمونة. في كل اتجاه  (م  4وبابعاد )  . سمك الصبة

ب ان يكون املس )يجب استعمال الهليكوبتر سطح الخرسانة يج 

والمسطرة الهزازة( ويجب ان يتوفر ميل مناسب لتصريف مياه  

 على المقاول توفير المعدات الالزمة من القالب الخشبي  .االمطار

, السعر يتضمن رفع التربة الجيدة الحديدية والمساطر والحديدي

  Aبط صنف سم ومن ثم امالئها بالحصى الخا 30السطحية لغية 

% وحسب المواصفات الفنية العراقية  90محدول بنسبة  سم    40سمك  

 .CRS حسب توجيهات المهندس , وكل ذلك  

 
2-Toilet Cabins for Students (See drawing NO. 4) the 

price includes everything mentioned below. 

Supply and install prefabricated latrine cabins. The thickness 

of the walls is 10 cm sandwich panel. The partitions are made 

from 5 cm sandwich panel. The roof of the cabins that is 10 

cm sandwich panel should be inclined at 2% and extended 30 

cm at all sides of the cabins. The main columns (4) and the 

beams (4) should be no less than hollow squared steel pipe of 

10x10cm with 3mm thickness. Three (3) squared steel pipes 

of 5x5 cm with 3 mm thickness for extra reinforcement 

should be added at the lower and upper side. A drain channel 

of 3 mm thickness metal plate should be fixed to the backside 

of the cabin. The channels should be provided with (2) PVC 

pipes of 4" inches diameter for water drainage from the back 

side. The bed of the cabins should be from ceramic tile, 

Turkish made or equivalent, over a layer of concrete C25 

with 15 cm thickness. The two main doors are made of 

reinforced PVC with (1 x2.1) m dimension and should be 

fixed on a frame of steel section area of 5x10 cm with 3 mm 

thickness. 

 

The caravan is divided into 3 eastern toilets, including 

partitions. See drawing NO. 2. Three (3) reinforced PVC 

doors of (0.9x2) m dimension should be provided for eastern 

latrines. All the doors should be fixed on the steel frame of 

square pipe 5x5 cm with 3mm thickness.  The top of the 

partitions should be a square steel pipe 5x5 cm with 3mm 

thickness. Three (3) exhaust fans 6" diameter and 3 ventilated 

windows of 40x60 cm should be provided in the caravan. A 

ramp should be constructed at the main entrance of the toilet 

if needed with stable handicap bar (support bar).  

السعر   (4 كابنة المرافق الصحية للطالبات: )الحظ المخطط رقم-2

 يشمل كافة التفاصيل المذكورة ادناه.

 10تجهيز ونصب كرفانة ثابته في الموقع من السندويج بنل بسمك 

سم .سقف  5سم مثبتة باالرضية .القواطع من السندويج بنل بسمك 

%  2سم وميل  10الكرفانة يجب ان يكون من السندويج بنل بسمك 

جهات .االعمدة الرئيسية    كافة سم من    30باتجاه الخلف ويجب ان يمتد  

واالسفل ويجب ان يكون من البوري   في االعلى 4والجسور  46

ملم . التقوية يجب ان تكون من البورى   3( بسمك 10*10المربع )

الساقية يجب ان   ملم من االعلى واالسفل . 3( بسمك 5*5المربع )

بوري بالستيكي بقطر  2ملم و مجهزة ب  3تكون من البليت بسمك 

ان تكون من انج لتصريف المياه من الخلف. ارضية الكرفانة يجب    4

بسمك  C25السيراميك التركي وعلى طبقة من الكونكريت من نوع 

سم . الباب الرئيسي يجب ان يكون من البالستك المسلح وبابعاد  15

( سم  5*10( م ومثبت على اطار حديدي من البوري بابعاد )2* 1)

 ملم من ثالث جهات.  3وبسمك 

ويشمل  2مرافق شرقية الحظ المخططرقم    3الى  الكرفانة سوف تقسم  

ابواب من البالستيك المسلح للمرافق الشرقية بابعاد  5السعر 

 .( م 2*0.9)

جميع االبواب يجب ان تثبت على اطار حديدي من البوري المربع 

ملم .القواطع يجب ان تغطى من االعلى    3( سم وبسمك 5*5بابعاد )

  3، ويشمل السعر م مل 3( سم وسمك 5*5ببوري حديدي مربع ) 

قواعد للمرافق الشرقية مع السيفون والحنفية ذات فوهة المسدس    ثالثة

ط مع مصدر المياه وكذلك الربط مع المنهوالت وحوض التعفن ب والر

مغاسل   3  ثالثةوكذلك الشبكة الداخلية للمياه والمجاري، السعر يشمل  

ك الربط  ط بمصدر المياه وكذلب مع الخالط وكافة الملحقات مع الر

 بشبكة تصريف المياه الى خارج حدود المدرسة. 
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The price includes three (3) eastern latrines base with flash 

mixer with gun tap, three wash basins with mixer with all 

necessary parts, connecting with water resource, connecting 

with manholes and septic tank, all the interior pipe net and 

sewage net, with all accessories. The price also includes 

suppling and installing lights for each toilet, corridor and over 

washbasins. Jordanian PVC copper wire or equivalent should 

be used for the electrical installation as follows: 2x2.5 mm² 

for exhaust fans and lights. 

The price also includes site preparation of the cabin location. 

This includes: 

• replace the topsoil. 

• excavate 40x30 cm for all the wall. 

• cast 25 cm thickness of concrete class C25 over a 

thick Nylon for foundation of sidewalk. 

• build the boundary of caravan with solid concrete 

block 40x20x15 cm with wall thickness 20 cm 

• refill with subbase materials and compaction. 

• casting the floor of cabins and sidewalk by 

reinforced concrete with BRC net 6 mm thickness 

with dimension 15x15 cm.  

• plaster and paint the exterior side walls of the 

cabins. 

• Manhole per each latrine and any other manhole 

needed 

• Ramp if needed. 

 

All the work should be executed according to the technical 

specifications and instruction of CRS engineer. 

شبابيك   3انج وكذلك    6ساحبات هوائية بقطر    3الكرفانة تحتوي على  

 ( سم . 60*40من البالستيك بابعاد )

 يجب توفير جميع متطلبات المعوقين في المرافق الغربية . 

 عند الباب الرئيسي اذا تطلب االمر .   ةيجب تثبيت رمب 

عر االنارة لكل مرافق وممر وفوق المغاسل . التسليك يجب  يشمل الس

داخل انابيب بالستيك لالنارة  2(  ملم 2.5*2ان يكون بسلك )

 والساحبات . 

 يشمل السعر تهيئة موقع الكرفانة االعمال التالية: 

 ازالة التربة السطحية.  •

 ( سم 30*40الحفريات الترابية بابعاد ) •

وعلى طبقة   C25نوع   سم  25بسمك  الصب بخرسانة •

 من النايلون السميك الساس الممشى 

مع   البناء بالبلوك الكونكريتي الصلد لحدود الكرفانة •

 سم.  20( سم وبسمك 15*20*40بابعاد ) القدميات

 اعادة الدفن بالتيكلة مع الحدل.   •

بكونكريت مسلح  مع القدميات صب ارضية الكرفانة •

مع    C25.صنف الخرسانة  BRCشبكة من ب  مزود

 القدمية.

 اللبغ والصبغ للجدار المذكور.   •

منهول لكل مرافق مع اي منهول اخر اذا اقتضت حاجة   •

 العمل 

 انشاء رمبة اذا اقتضت الحاجة  •

 

كافة االعمال يجب ان تنفذ حسب المواصفات العراقية وتعليمات 

 .CRSمهندس 

 

 
3-Sun Shade: (see Drawing No. 5) Supply& install 

galvanized & prefabricated corrugated roof Panel (0.6 mm 

thickness), all according to the attached drawings. The work 

includes fixing a hollow iron (square section) pipe (50*50*3) 

mm at each 50 cm, it should have fixed over and between 

opposite walls to cover the inner court to form a gable roof. 

The steel frame should be constructed using  (100*100*3) 

mm square pipe, the frame should be supported and fixed on 

the roof each 5 m, the frame should be braced at the middle 

by longitudinal pipe (50*50*3) mm, the frame should be over 

the roof by 70 cm, the steel work should be painted by anti-

rust paint and three layers of oil paint, all works should be 

done according to CRS engineer instructions.  

تجهيز مواد    (5  )الحظ المخطط رقم  :سقيفة فوق الفناء الداخلى   -3

,  ملم 0.6والقيام بتركيب سقيفة جملونية من الصفيح المضلع سمك 

يثبت على الجدران  ملم ( 3*50* 50)بورى حديد دى ي الحدالهيكل 

سم,   50المسافة بين كل بوري واخر  ويغطى منطقة الفناء الداخلى 

الهيكل الحديدي يجب ان يزود باطار من البوري المربع 

( ملم, يجب ان يثبت االطار الحديدي مع السقف كل  3*100*100)

م, الهيكل الحديدي يجب ين يربط مع بعضه البعض ببوري حديدي    5

( ملم , الهيكيل يجب ان يكون اعلى من مستوى  3*50*50بابعاد )

كما يتم طالء الهيكل الحديدي   مع كافة الملحقات سم  70سقف بال

وكل ما يتطلبه  ثالث طبقات من الصبغ الدهنيبمادة مانع الصدأ و

 .   CRS, العمل يجب ان ينفذ حسب توجيهات مهندس العمل الجيد
4-Handrail: (See drawing No.6) Supply, install and fix 

handrail made of square steel pipe (38*38*3) mm. The height 

of the handrail should be 1 m. The distance between the 

vertical pipes C/C is 14 cm, both top and bottom pipes are the 

same (38*38*3) mm. The price includes a layer of anti-rust 

paint and two layers of oil paint, main columns made of 

square pipes (50*50*3) mm each 5 m and at the edges, all 

according to the instruction of the CRS engineer. 

تجهيزوتركيب وتثبيت  (6 : )الحظ المخطط رقملاعمال المحج  -4

م  1وبارتفاع  ملم ( 3*38*38الحديدي من البوري المربع ) رالمحج

  C/Cسم  14المسافة بين القواطع العمودية العموية  الساحة لحافة 

ويشمل   ملم  (3*38*38ومغطى من االعلى واالسفل ببوري مربع )

, اعمدة من   الصبغ الدهني طبقة من صبغ مانع الصداء و السعر

م وعند البداية والنهاية لكل  5( ملم كل 3*50*50البوري المربع )

ية العامة وتوجيهات مهندس  حسب المواصفات الفنية العراقجزء 

CRS. 
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5-Steel and PVC doors repair: Repair all the doors of the 

classrooms and teachers’ room and administration rooms. 

The work includes replacing doorknobs, locks, plates, 

screwing, adding any destined part, paint doors with three 

layers oil paint only for steel doors, any other work required 

according to the instruction of the CRS engineer. 

Note: the price includes adding sheet plates in addition to the 

mentioned above. 

صيانة االبواب   : واب الحديدية والبالستيكية المثبتةاالبصيانة  -5

للصفوف الدراسية و غرف االدارة وغرف المعلمين واي ابواب  

واي  للطالب والطالبات من)الكيلون, يدات, نرمادات, براغي,    اخرى

اجزاء مفقودة والصبغ بالصبغ الدهني بثالث طبقات فقط لالبواب  

 . CRS....الخ( وحسب توجيهات مهندس  صيانة اخرىالحديدية, اي  

 

السعر يتضمن اضافة القواطع الى االبواب واي صيانة   مالحظة:

 اخرى باالضافة الى ما ذكر اعاله. 
6-Glass for windows: supply and fix glass 4 mm to replace 

broken windows, the new glass should be clean from any 

deformation, the price includes removing broken glass and 

paste, all according to CRS engineer supervisor. 

للنوافذ المكسورة   ملم 4سمك  تجهيز الزجاج زجاج النوافذ :  -6

,   , الزجاج الجديد يجب ان يكون نظيفا خاليا من التشوهات وتثبيته

السعر يتضمن ازالة الزجاج المكسور وتنظف مكانه من اثار الزجاج 

 المشرف.  CRSوالمعجون , كل ذلك حسب توجيهات مهندس
7- PVC partition: (See drawing NO.7) Add reinforced PVC 

partitions with height 2.4 m. The partition should include one 

PVC door of (1*2.1) m. This is to isolate the teacher’s rooms 

from classrooms. The work includes all the required fixings 

with walls and floors all according to the CRS engineer 

instructions. 

The price includes all fittings. 

ضافة  ا  (7 )الحظ المخطط رقم  اضافة القواطع البالستيكية: -7

  واحد  على باب القواطع  حتوي, ت م 2.4بارتفاع  مقاطع بالستيكية

وتثبيته باالرض  االدارة عن الصفوف م لعزل  (2.1*1بابعاد )

 والجدران وحسب توجيهات المهندس المشرف. 

 يتضمن السعر كافة الملحقات 

B- Sanitation works   اعمل الصحيات 
8- Taps: Supply and install (gun type) taps with a ½” 

diameter Turkish made or equivalent. The price includes 

good quality materials that are approved by the CRS 

engineer. Also, the price includes all the required work such 

as connection to the source, with all the required accessories. 

بقطر   )نوع فوهة المسدس( تجهيز ونصب الحنفيات الحنفيات: -8

ويتضمن السعر نوعية جيدة ومقبولة من قبل المهندس   ½ انج

المشرف ويتضمن السعر الربط بمصدر المياه وكذلك االنابيب  

  المستعملة للربط مع كافة الملحقات.

 
9-Mixer for wash hand basin: Supply and install mixer for 

handwash basin, Turkish made or equivalent, the price 

includes removing the existing mixer, connecting with water 

source, connecting with the sewage system, all according to 

CRS engineer.  

ونصب خالطات مغاسل االيدي, يجب   تجهيزخالطات المغاسل: -9

ان تكون تركية الصنع او ما يماثلها, يتضمن السعر ازالة الخالط  

القديم, الربط مع مصدر المياه, الربط مع المجاري, كل ذلك حسب  

 . CRSتوجيهات مهندس 
10- Flush Tank: supply and install flush thank in the old 

latrines the price includes connecting with water source and 

all accessories, all according to CRS engineer. 

تجهيز ونصب سيفونات في المرافق المشيدة    :السيفونات اعمال  -10

السعر يشمل التوصيل بمصدر المياه مع كافة الملحقات وحسب  

 .  CRSتوجيهات مهندس 
11- Water cooler: Supply and install a 60-liter water cooler, 

Turkish origin or equivalent with the best quality available. 

The price includes filters for all stage of filtrations (seven 

stages), electrical works with all accessories, water 

connections with all accessories, drainage point should be 

connected to drainage pipes and water source point. The 

water cooler should be with two water taps, all work should 

be done according to the CRS engineer. 

 

  :جهيز ونصب برادات للماء ت -11

لتر من افضل االنواع    60تجهيز ونصب براد ماء منشأ تركي حجم   

الموجودة في السوق ويشمل السعر اعمال ايصال الماء والكهرباء  

 )سبعة مراحل(  لكافة مراحل التصفية الى البراد مع الفالتر

انابيب صرف   يتضمن السعر نقطة تصريف المياه وربطها مع ,و 

حنفيات وتتم عملية  2توي على , وتحالى المكان المنسابالمياه 

 .CRSالتجهيز تحت اشراف وتوجيهات مهندس 

C- Electrical works.   االعمال الكهربائية 
12- Wall-mounted lamp (LED): Supply, install and operate 

single wall-mounted lamp lighting (BG type or equivalent) 

fixture with 24-watt power with all necessary work. The price 

includes wires, switches and all the required works for this 

item all according to the CRS engineer.   

  مصباح تجهيز ونصب وفحص وتشغيل : )ليد(  اضاءةمصباح  -12

 BGواط من نوع   ( 24)   الجدار ذو قدرةمثبتة على    مع القاعدةاضاءة  

مع كافة الملحقات ويتضمن السعر التسليك ومفتاح   او مايماثلها

التشغيل واي اعمال مترتبة على ذلك وحسب ارشادات  

 .CRSمهندس
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13-Waterproof wall-mounted lamp: Supply, install and 

operate single waterproof wall-mounted lamp lighting (BG 

type or equivalent) fixture with 18-watt power with all 

necessary work. The price includes wires, switches and all 

the required works for this item all according to the CRS 

engineer.   

ل  تجهيز ونصب وفحص وتشغي ضاءة: مصباح مطري لال -13

 (18) الجدار ذو قدرة مثبت على  مع القاعدة مطري اضاءةمصباح 

مع كافة الملحقات ويتضمن السعر   او مايماثلها BGواط من نوع 

التسليك ومفتاح التشغيل واي اعمال مترتبة على ذلك وحسب  

 . CRSارشادات مهندس

 
14- Cable Size (3*25) mm: Supply install cable with size 

(3*25) mm to replace the damaged old cable (16*2) mm, 

from main electric source to the distribution board. for 

distance of 50 m the price includes three phase ampere gauge 

(analog), all according to the instruction of supervisor 

engineer, 

(  25*3: تجهيز ونصب كيبل بحجم )( ملم25*3كيبل حجم ) -14

   م   50  بمسافة   ( ملم 16*2بحجم )  المتضررملم بدل من الكيبل القديم  

, التجهيز يكون من المصدر لرئيسي الى صندوق التوزيع الرئيسي 

  حسب   ثالثي الطور,الكهرباء    مقياس امبيريةللمدرسة السعر يتضمن  

 المشرف  المهندس يحدده ما
Work Conditions:  شروط العمل: 

A- Work assignment عملية تخصيص العمل:  -أ 

Work will be assigned to a group of contractors. Each 

contractor will be assigned to one school based on their 

capacity and ability to complete the work during the 

timeframe designated for each school and based on the bid 

committee’s decision. 

لمجموعة من المقاولين استناداً الى قابليتهم  سيتم منح العمل  •

نهاء العمل المخصص ضمن الجدول الزمني  ألوامكانياتهم 

 . وحسب قرار 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 schools 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 at the school. 

• 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 shall coordinate with the director of the 

school and CRS to plan the work around school 

schedule to minimize school interruptions.  

• The contractor must complete the pricing to the 

attached Bill of Quantity (Tables 1) and submit it 

with the tender. 

يكون المقاول مسؤال عن توفير شخص من قبله ذو كفاءة   •
  الى  المنفذة االعمال وتسليم العمل موقع استالم لغرض

، يجب على المقاول الحضور بنفسه او  المنظمة مهندسي
 . الستالم المبالغ المستحقة له من يخوله بكتاب رسمي

المناطق   منناطق مختلفة يوافق المقاول على العمل في م •
 . اعالهفي  المذكورة  

على المقاول ضمان نوعية المواد واالدوات المجهزة من   •
وكذلك جلب نماذج من    (ايراني  منشأ  يجوز)ال  حيث المنشأ  

 . بالعمل  المباشرةهذه المواد واالدوات قبل 
اي مواد او ادوات  ورفض    رجاع  إ   المنظمة  لمهندسييحق   •

 وعلى حساب المقاول .  تبديلها وو متضررة أتالفة 
تفريغ من والى  التحميل واليكون المقاول مسؤوالعن اعمال   •

من والى مواقع العمل ويتضمن ذلك اليد   كذلكالمخزن و
 ملة. االع

  المنظمة   ومهندسي   المدرسة   ادارة   مع   التنسيق   المقاول  على •
 . الطلبة دوام على التأثير ولتقليل  العمل لتنظيم

  المرفقة  جدول الكميات تسعير اكمال يجب على المقاول •
 العطاء.  وتقديمها مع( 1 الجداول )

 

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 

يجب على المقاول ان يكون متعاون ومساهم في تسهيل   •
المشرف لمراقبة ومتابعة تقدم العمل     CRSمهمة المهندس
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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 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 CRS 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 Education 

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 Education 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 as a whole 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.  

 

وان يكون مسؤوالً عن اي تصحيح للنواقص التي يشير  
 لها المهندس المشرف. 

لتزويد  CRSيتم القيام بالفحص االولي من قبل المهندسين    •

ص الموجودة من اجل  المقاول باالرشادات وقوائم النواق 
 تصحيحها قبل الفحص النهائي. 

فحص اخر سيتم من قبل المهندسين )الفحص النهائي(،  •
  احتساب  لغرضحيث يجب على المقاول الحضور 

والذرعات النهائية والتي ستعكس الدفعة المالية،    القياسات
تغيب المقاول او المشرف الذي يمثله يكون من    حالة   وفي

اثوليكية وكاريتاس العراق االعتماد  حق هيئة االغاثة الك
  مهندسي على القياسات )الذرعات( المأخوذة من قبل 

 . المنظمة
استناداً الى تقرير الفحص النهائي يجب على المقاول تقديم   •

  يشمل )وصل رسمي( للشركة او المعمل  اسعارقائمة 
الكميات المنفذة ، بعد ذلك يقوم المهندسون بتقديم شهادة  

المالي لتمرير وانجاز الدفعة المالية حسب   االنهاء للقسم 
 الكميات المنفذة. 

يجب على المقاول تدقيق الكميات المنفذة  قبل تقديم   •
االيصال المالي وان يتم ختم اوراق الفحص النهائي التي  

 يصدق من خاللها على الكميات المنفذة. 
يقوم المهندسون بتقديم تقرير تقييم المقاول لمدير البرنامج  •

 العطاءات وحسب المعايير التالية:  وقسم 
 نوعية المواد المستخدمة.  ▪
 الوقت المخصص للعمل.  ▪
 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  

 تحسين العمل. وحول امكانية 
  و  المدة سيتم رفض اي منتجات ايرانية ويتحمل المقاول  •

ة استالم العمل  مرفض كادر المنظالمبالغ الناجمة عن 
 . تغيير المواد واعادة تركيبها من جديد   لحين

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 العمل المتبقي ان وجد وستحدد المدة  
المطلوبة النجاز العمل وستخبر المقاول بتلك المدة. بعد  

ية وشهادة النجاز النهائي يمكن اكمال االعمال المتبق
 عندها تمشية السلفة. 

 

Timeframe and Deliverables: والتسليم الزمني  الجدول : 



 
Annex (1) 

SCOPE OF WORK 
RFP# 2424 – Ninawa  

   
 

 

Page 7 of 7 
 

Contractor shall implement custom business during the 

period determined by the CRS engineers’ team for each 

school as follows: 

الفترة    خالل   المخصصةعلى المقاول تنفيذ االعمال    يجب •
الزمنية المحددة  من قبل فريق المهندسين لكل مدرسة  

 وكاالتي: 
A-The duration of implementing the project is 25 days, with 

the vacations and holidays included. Otherwise, the 

contractor shall be obliged to bear the delay penalty which is 

1% for each day, according to the Iraqi technical 

specifications. 

CRS will discount 7% from the total cost of the project. 

The maintenance period is 6 six months.  

The contractor should provide a person to fix any problem 

during the maintenance period. 

يوم ومن ضمنها العطل  25الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع -ا

والمناسبات الرسمية واالجواء الممطرة و يتحمل المقاول الغرامات  

 . % عن كل يوم وحسب المواصفات الفنية العراقية1التاخيرية 

CRS   من تاريخ اكمال  ستة اشهر % من كلفة المشروع لحد7تخصم 

المشروع. تمنح هذه النسبة للمقاول حسب صيانة المشروع. على  

المقاول تخصيص شخص لمعالجة المشاكل ان وجدت خالل فترة  

 . الصيانة

Payments: 

The contractor will submit an invoice 100% of the final total 

amount after the works have been received by the relevant 

CRS committee. CRS will pay 93% of the invoice upon 

actual completion date of the work and the remaining 7% 

after the maintenance period, which is 6 months after 

receiving of the works. 

 التسليف: 

مبلغ االجمالي %( من ال100) فاتورة بنسبةعلى المقاول تقديم 

بعد استالم العمل من قبل لجنة االستالم من قبل الهيئة على  النهائي

% من قيمة الفاتورة بناء على قيمة تاريخ 93ان تقوم الهيئة بسداد 

% من قيمة الفاتورة  7االنجاز الفعلي ثم تدفع النسبة المتبقية البالغة 

اشهر من تاريخ االستالم الفعلي  6بعد انتهاء فترة الصيانة البالغة 

 للعمل.
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Important Notes  مالحظات مهمة 

1- All the works must be executed in accordance with the 

Iraqi General Technical Specification (I.G.T.S), Drawings, 

Contract Documents and instructions of the CRS engineer. 

جميع االعمال يجب ان تكون حسب المواصفات الفنية العراقية -1

 .الهيئةالعقد وتعليمات مهندس  المخططات، وحسب 

2- All the works and materials must be approved by the CRS 

engineer. 

 الهيئةجميع المواد يجب ان تصادق من قبل مهندس -2

3- The materials shall be tested and approved according to 

the certified and known Laboratories. 

يجب فحص المواد في مختبر انشائي لفحص المواد يجب ان يكون -3

 .المختبر معترف ومصدق

4- The contractor must set up a temporary and adequate 

office at the project site for the CRS staff and contactor staff 

for daily use. 

 على المقاول تجهيز الموقع بدائرة مؤقتة لسير االعمال لموظفي-4

CRS وموظفي المقاول. 

5- All the materials shall be new and deemed to be of the best 

available type in the local market except Iranian made and as 

approved by the CRS engineer. 

النوعيات الموجودة   أفضلجميع المواد يجب ان تكون جديدة ومن    -5

 الهيئةوبموافقة مهندس في االسواق المحلية ما عدا االيرانية 

6- The item description here in after mean "Supply of all 

materials, manpower, transportation, equipment, tools, 

machinery, temporary works and all the other works required 

"as approved by the CRS supervisor engineer. 

وصف اي فقرة تعني على المقاول تجهيز المواد وااليدي العاملة   -6

والنقل واالجهزة والمعدات والمكائن وكافة االعمال وتكون مقبولة 

 الهيئة.من قبل مهندس 

7- The pricing of each item shall be accurate and based on 

realistic breakdown. Increase and decrease of prices of items 

will not be accepted. 

 زيادة  زال يجوتسعير الفقرات يجب ان تكون واقعية حيث  عملية    -7

أو نقصان اسعار الفقرات وفي حال تغيير االسعار بين الفقرات 

 .العطاءسوف يهمل 

8- Anything that is written in the original bid will be included 

in the contract and the contractor cannot make changes after 

signing the agreement. 

 .ال يستطيع المقاول تغيير أي فقرة أو سعر بعد توقيع العقد -8

9- In case there is unpriced item in the BOQ, the item 

mentioned will be included in the total price noted with other 

items. 

 هذهفي حال وجود فقرة غيرة مسعرة في جدول الكميات فان  -9

 الفقرة تعتبر محسوبة ضمن الفقرات االخرى في جدول الكميات.

10- The contractor has to supply and install all the electricity 

materials and works. This includes all the cables, including 

the connection with the main line and internal lines, as the 

price is included in the electrical item. 

 الكابالتفي فقرة الكهربائيات على المقاول تجهيز ونصب كافة    -10

 بالكابالتمع الخط الرئيسي المتعلقة باي فقرة ويتضمن سعر الربط 

خط الرئيسي وكذلك التوصيل لتوصيلها با المطلوبة العملوالمواد 

محسوبة  والكابالتوتعتبر اسعار االسالك  بين الخطوط الداخلية

 ضمنيا ضمن فقرة الكهربائيات.

11-All the sanitation items include, all types of pipes, 

whether used for sewage or used to extend water pipes of all 

diameters with all the required tools and equipment. They 

include the connection with the main source and internal 

pipeline network as required by the project. The price is 

included in the sanitary item. 

الصحيات على المقاول تجهيز كافة انواع االنابيب   فقرات  جميع  -11

 بالخطسواء المستعملة للمياه الثقيلة او الخفيفة وربط الخزانات 

الرئيسي والتوصيل بالخطوط الداخلية من الحنفيات والمرافق 

الصحية والمغاسل وكذلك ربط المياه الثقيلة بالمنهوالت واحوض 

قرة الصحيات وتعتبر محسوبة ضمن في ف األنابيبذرع  ت وال  التعفن

 الفقرة.

12- The contractor must provide a resident engineer for the 

project. 

 دائمةعلى المقاول توفير مهندس مدني في الموقع بصورة  -12

 خالل فترة المقاولة.

13- The contractor must provide a progress chart in the first 

week of contract. 

على المقاول تقديم جدول تقدم العمل خالل اسبوع من توقيع -13

 العقد.

14-The contractor should bring the certification of 

completion from DoE, the payment will be paid after DoE 

confirm the completion. 

ية المدرسية االبندائرة على المقاول عند انجاز العمل مراجعة -14

لتسليم العمل الى الدائرة المذكورة واحضار محضر االستالم ثم تدفع 

 له سلفة االنجاز.
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S.N 
 

Item description Units Qty Unit Price 
($) 

Amount ($) 

A-Civil works 

1 Concrete works. 

   M2 120 اعمال صب الخرسانة 

2 Toilet Cabins for Students. 

   L.S 1 . للطالباتكابنة المرافق الصحية 

3 Sunshade. 

   M2 100 . سقيفة فوق الفناء الداخلى

4 Handrail. 

ل. اعمال المحج   M.L 16   

5 Steel and PVC doors repair. 

   No. 20 االبواب الحديدية والبالستيكية المثبتة. صيانة 

6 Glass for windows. 

   M2 10 زجاج النوافذ. 

7 PVC partition. 

   No. 2 .قاطع من البالستك لجناح االدارة

B- Sanitation works 

8 Taps. 

   No. 5 . الحنفيات

9 Mixer for wash hand basin. 

   No. 2 خالطات المغاسل 

10 Flush Tank. 

   No. 2 السيفونات اعمال 

11 Water cooler. 

   No. 3 . ونصب برادات للماءجهيز  ت

C- Electrical works 

12 Wall-mounted lamp. 

   No. 135 . اضاءةمصباح 

13 Waterproof wall-mounted lamp. 

   No. 10 . ضاءةمصباح مطري لال 

14 Cable Size (3*25) mm. 

( ملم 25*3كيبل حجم )   M.L 45   

 Total  



4.6000

6.6000

6.6000

4.6000

4.6000

6.1000

3.1000

3.0000

6.5000

4.6000

6.2000

4.6000

2.9000

3.0000

3.0000

Exist Ramp

3.0000

1.4000

49.2000

53.4000

Drawing NO 1



4.6000

6.6000

6.6000

4.6000

4.6000

6.1000

3.1000

3.0000

6.5000

4.6000

6.2000

4.6000

2.9000

3.0000

3.0000

Exist Ramp

Classroom

Classroom

Classroom

Classroom Classroom Classroom

Classroom

Classroom

1.4000

3.0000

1.6500

3.2000

11.0000

11.2300

3.9000

3.2000

1.2000

1.4000

1.5500

1.2000

53.4000

Drawing NO 2

49.2000



Concrete section and sub base

Drawing NO 3

Concrete 15 cm thickness

over a thick nylon about

with BRC diameter 6 mm

opening (15*15) cm

Sub base type A 40 cm thickness

90% compacted

Sub grade

compacted 90%



3.9000

3.2000

1.2000

1.4000

1.5500

1.2000

2.8000

Sandwich panel

10 cm thickness

Square pipe

(100*100*3) mm

rectangular pipe

(100*50*3) mm

Concrete 15 cm thickness

Backfill materials

Solid concrete block

20 cm thickness

Concrtet 25

cm thickness

Drawing NO 4



corogated plate 0.6 mm

Drawing NO 5

frame square pipe (100*100*3) mm

3 m width

Variable long

variable height

depend on the

slab level

Square pipe (50*50*3) mm



square steel pipe

(1.5*1.5)inch 3mm thickness

handrail section

1 m

two 2 Steel bars 10 mm

diameter fixing in old

concrete by 15 cm

10 cm clear

distance

Drawing NO6



PVC partition with

door

Drawing NO 7

2.1000

0.3000

3.0000

Glass 4 mmm
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 (2الملحق )
 التي تنتهجها هيئة اإلغاثة الكاثوليكية  القواعد السلوكية

 :تمهيد
بمها فيها المجهزون     CRS  الكاثوليكية  يجب تطبيق هذه القواعد السلوكية من قبل جميع الجهات التي تقوم بتقديم الخدمات لمنظمة اإلغاثة

( ملتزمة بهذه القواعد وتطلب CRSان منظمة )  .وجهات االستشارات القانونية والعاملين والموظفين الجميع ملزمون لمراعاة هذه الشروط

ليحل محلها من الجميع االلتزام بهذه القواعد السلوكية. ونحن نلتزم بهذه القواعد ، اال اذا طلبت الجهات المانحة تبديل هذه القواعد 

 Global( او القوعد التي ينتهجها صندوق النقد الدولي )UNتعليمات وقواعد جديدة مثل القواعد السلوكية التي تنتهجها االمم المتحدة )

Conduct s Fund’s Code of ) حينها قد يتم تبديل هذه القواعد بقواعد سلوكية اخرى. لذا على جميع الجهات المعنية والمجهزون
 والجهات التي تقدم الخدمات ان تتقيد بهذه التعليمات مع مراعات الظروف المحيطة بالمشاريع ،  وعلى النحو االتي: 

ري وال تقبل من اي جهة تعمل مع المنظمة ان تنتهج هذا المنهج ، الستغالل سوقأ  ياجبار( اي عمل  CRSمنظمة )  تمنع:    العمل االجباري 

( ان يقوم رب العمل او المجهز باحتجاز مستمسكات العمال مثل CRSالعمال في اطار العمل االجباري او القهري. وال تقبل منظمة )

 ويجب ان يكون العامل حرا اذا ما اراد ان يترك العمل وقت ما شاء، لغرض اجبار العمال على اداء العملالهوية واالوراق الثبوتية 
 . بشرط ان يقوم بتبليغ رب العمل وفق الشروط

القانوني المنصوص عليه في   على النحووعمالة االطفال  اتوظيف    تمنع(  CRSاستنادا الى القواعد السلوكية فان منظمة ):  عمالة االطفال

( ال يحق لهم توظيف االطفال دون سن CRSالجهات التي تعمل مع منظمة )وعليه فأن .  بها المنظمة قانون أو قوانين البلد التي تعمل

18 .  

لمستحقات للموظفين اجميع الشركات والمقاولين الذين يعملون لدى المنظمة ان يسددوا االجور وبأن    CRSمنظمة  توقعت:  المستحقة  األجور

 ال تسديد المستحقات و الشركات والجهات المعنية على يجبو.والتعليمات القياسية الصناعية المحلية القانونيةولمنتسبين حسب المعايير 
وعلى الجهة . بها المعمول والتعهدات االتفاقات أو اللوائح أو القانون يحدده الذي قدروبال شروطبموجب إال األجور من بالخصم يسمح

 بمعلومات العمال جميع تزويدب القيام المقاول او الشركة على جبوي. دفعة كل وقت في الخصومات هذه بمثل عمالهم إبالغالمعنية 
 .العمل دخولهم قبل باألجور،  يتعلق فيما عملهم ظروف عن ومفهومة مكتوبة خطية و

والتعليمات الصادرة   الوطنية  القوانين  مع  العمل  ساعات  تتوافق  أنجميع المقاولين والشركات  بأن على    CRSمنظمة    ؤكدت:  العمل  ساعات

 مع تحديد اجور االعمال االضافية.  طوعيًا اإلضافي العمل يكون أن يجب. من الجهات المعنية

ان يراعوا الشروط CRSى منظمة  الذين يعملون لدجميع الشركات والمقاولين    يجب على  :والسالمة العامة  صحية  ظروفأجواء العمل وال

الجميع باتخاذ االجراءت الكفيلة بمنع الحوادث التي قد تحصل اثناء   ، وبأنه ويجب علىالصحية والسالمة العامة والبيئة االمنة في العمل  
 ، الشرب مياهتوفير  و النظيفة المراحيض إلى الوصول إمكانية والعمل وتوصي جميع الجهات المعنية بتوفير الخدمات العامة للعمال 

 .الوجبات الغذائية النظيفة ان امكن وكذلك
 

جميع الشركات والمقاولين ان يتفادوا حاالت التمييز العنصري عند بأن على  CRS منظمة تشدد : التمييز العنصري  محاربة و مناهضة

 القومي األصل أو الطبقة أو العرق أساس او توفير خدمات التاهيل والتدريب والترقية الوظيفية على  التوظيف توفير فرص العمل او
 .السياسي االنتماء أو الجنس أو اإلعاقة أو السن أو الدين أو
 

 والمقاولين الذين يعملون لديهاجميع الشركات بان  CRS منظمة  ؤكدت :االنظمام الى الجمعيات العمالية  وحق الجمعيات تكوين حرية

 بكامل الحرية. .يختارونها التي المنظماتالى النقابات والجمعيات و  بحرية ينضموا أن في العمال وقبحق يعترفوا يجب
 

المنظمة شاركين في برامج والم  CRSجميع موظفي  ن يتعامل مزودو خدمات العمالء معأيجب  :الالإنسانية أو القاسية المعاملة

 االستغاللواالساءة والمضايقة    ل عنيمتنعون بأي شكوأعضاء المجتمع من الذين يتم التواصل معهم كنتيجة لهذا العقد المبرم بكل أحترام و
, ويشمل ذلك التحرش الجنسي واالستغالل الجنسي والذي   CRS فيهابالمجتمعات التي تعمل . ويحرصون على عدم الحاق أي ضرر 

د من المضايقات واالعتداءات التي قد تشمل عروض جنسي غير مرغوب بها أو طلبات للحصول على خدمات جنسية أو هو نوع محد
 أتصال لفضي أو جسدي ذي طبيعة جنسية .

 

 الصلة ذات بها المعمول والتعليمات القوانين بجميع االلتزام جميع المقاولين والشركات التي تعمل لديها  من CRS منظمة  طلبت: البيئة

بالعمل من اجل توفير بيئة مالئمة للعمل كما توصي الجميع  وتوصي جميع الجهات المعنية. البيئي والحفاظ على بيئة العمل بالتأثير
 .بالحفاظ على البيئة

 والخدمات السلع بشراءبتوفير جميع الخدمات و CRS منظمة  ستقوم ،  األرواح إلنقاذ ضرورية اتخاذ االجراءات سرعة تكون عندما

 لغرض الحفاظ على االرواح والحفاظ على البيئة.  مالءمة األكثر المصدر من الضرورية
 في عمليات الشراء للسلع والخدمات .  CRSى موظفي اليجوز للمورد ان يعرض أو يقدم وعود من أن التاثير عل

 

 .وادركت فحوى هذه القواعد CRS بالجهات التي تقوم بتوفير الخدمات لـ منظمة  الخاصة يةالسلوك قواعدال جميع فقرات قرأت لقد

وادرك تماما ان اية خروقات لهذه التعليمات والمعايير السلوكية غير مسموح بها وقد تؤدي الى انتهاك او خرق شروط العمل مع المنظمة 
 .ووقعت ادناه وانا اقر واتعهد بانني التزم بهذه القواعد . 

اقر واتعهد بانني لن اقوم بتسديد اية مبالغ او منافع مباشرة او غير مباشرة الى منتسبي وموظفي المنظمة بصدد االتفاقيات والعقود كما 

 . CRSالتي ابرمها مع منظمة 

 
 اسم الشركة :  

 اسم الممثل والتوقيع :
 التاريخ : 

https://www.theglobalfund.org/media/3275/corporate_codeofconductforsuppliers_policy_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/3275/corporate_codeofconductforsuppliers_policy_en.pdf


                                                              ANNEX (2) 

CRS SUPPLIER CODE OF CONDUCT 
 
Preamble 

This Supplier Code of Conduct is applicable to, and binding upon, all Catholic Relief Services’ suppliers, service providers, and consultants in service 

to CRS. 

CRS is committed to the Code of Conduct and suppliers are expected to comply with these regulations, except when donor requirements, such as the 

UN Supplier Code of Conduct and Global Fund’s Code of Conduct for Suppliers, supersede this code. Consequently, ethical business standards 

shall govern all transactions. Suppliers must be aware of situations and circumstances requiring prudent action, including the following: 

Forced Labor: CRS requires its suppliers to prohibit forced, bonded and involuntary prison labor. Suppliers shall not require workers to lodge 

“deposits” or their identity papers with their employer or any recruiting agency. Workers shall be free to leave their employer at any time, given 

reasonable notice.  

Child Labor: CRS requires that its suppliers do not recruit or employ children, as defined by the law of the country or countries where work takes 

place. Suppliers shall not employ children under age 18 at night or subject them to hazardous working conditions.  

Fair Wages: CRS requires that its suppliers pay wages and benefits that meet, at a minimum, national legal standards or industry benchmark standards. 

Suppliers shall pay wages in legal tender and in regular intervals. Deductions from wages shall only be permitted under conditions and to the extent 

prescribed by the applicable law, regulations or collective agreements. Suppliers shall inform their workers of such deductions at the time of each 

payment. Suppliers shall provide all workers with written and understandable information about their employment conditions in respect to wages, 

before they enter employment.  

Working Hours: CRS requires that the working hours provided by suppliers comply with national laws and collective agreements. Overtime work 

must be voluntary.  

 

Healthy, Safe and Hygienic Conditions: CRS requires that its suppliers ensure that all working and, where applicable, living environments are safe 

and healthy. Suppliers shall take adequate steps to prevent accidents and injury to health arising out of, associated with, or occurring in the course of 

work. Suppliers shall provide access to clean toilet facilities and potable water, and, if appropriate, sanitary facilities for food storage.  

Anti-Discrimination: CRS requires that its suppliers do not discriminate in hiring, compensation, access to training, promotion, termination or 

retirement on the basis of race, class, national origin, religion, age, disability, sex, or political affiliation.  

Freedom of association and right to employee representation: CRS requires its suppliers to recognize workers’ right to freely form and join 

organizations of their own choosing.  

 

Harsh or Inhumane Treatment: CRS suppliers shall treat all CRS’ staff, program participants and community members with whom they have contact 

with as a result of this contract with respect, actively prevent harassment, abuse and exploitation, and ensure they do no harm to the communities in 

which CRS works. This includes sexual harassment and abuse, which is a specific type of harassment and abuse which may include unwelcome sexual 

advances, requests for sexual favors, or other verbal or physical contact of a sexual nature. 

Environment: At minimum, CRS requires its suppliers to comply with all applicable laws and regulations relating to environmental impact. Suppliers, 

wherever possible, shall support a precautionary approach to environmental matters and undertake initiatives to promote greater environmental 

responsibility.  

 

Where speed of deployment is essential in saving lives, CRS will purchase necessary goods and services from the most appropriate available source. 

The supplier shall not offer, promise, or attempt to influence CRS employees in the procurement for goods and services. 

I have carefully read CRS’ Supplier Code of Conduct and understand it. I am aware that any deviations to the ethical standards listed above are not 

allowed in any procurement transactions. Failure to abide by supplier code of conduct may constitute breach of my contract with CRS, and my 

signature below acknowledges my understanding and agreement. 

 

I understand and confirm that no personnel of CRS have received or will be offered any direct or indirect benefit arising from any agreements I sign 

with CRS. 

 

 
Company Name 

 

  
Representative Name and Signature 

 

  
Date 

http://www.wipo.int/export/sites/www/procurement/en/pdf/un_code.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/3275/corporate_codeofconductforsuppliers_policy_en.pdf
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