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Name of Tender :  

Supply Cleaning Materials & Kitchen Supplies 

to CRS Offices . 

 

Tender Number : 20520 - CRS  

  

Deadline Submission date :  

20th May 2020  – 12 :00 PM 

 

 

For further information please contact: 

iraqprocurement@crs.org 

 

   اسم العطاء:

ف و تجهيزات مطبخية الى مكاتب هيئة اإلغاثة  مواد تنظي تجهيز 

   الكاثوليكية

 

   اإلغاثة الكاثوليكيةهيئة  – 20520رقم العطاء : 

 

 : تاريخ انتهاء التقديم 

 بعد الظهر  12:00 –   2020 أيار  20

 

 المعلومات يرجى التواصل مع: لمزيد من 

iraqprocurement@crs.org 

 

Dear Sir / Madam,  

CRS Iraq Programs is looking for suppliers to provide 

the items shown in Annex 1 at competitive price and 

high quality.  

 

General Requirements  

1. Must be registered to conduct business and in 

compliance with  federal 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. 

6. Relevant bid committee may request for physical 

samples of some items during evaluation process of 

bids.  

7. The contractor has the right to apply to any of the 

four governorates mentioned in the tender, which are 

Erbil, Dohuk, Kirkuk and Mosul, according to his 

capabilities. 

 سيدي / سيدتي العزيز)ة( 

من المهتمين  جهزينهيئة اإلغاثة الكاثوليكية  برامج العراق تبحث عن م

بأسعار منافسة  1المشار إليها أدناه في الملحق رقم  بتوفير المواد 

 وبجودة عالية.

 متطلبات عامة:

توافق  ولوائح . يجب أن يكون مسجال إلجراء األعمال التجارية مع ما ي 1

  في الحكومة الفدرالية .الضرائب الحكومية 

مواد اصلية المنشأ من جمهورية  إيران ال يستطيع المجهز تقديم اي . 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

 قبول أي عرض، دون النظرالى أدنى عرض. .تعديل، تجزئة و

هذه دعوة للموردين وليس وعد أو التزام من هيئة اإلغاثة  الكاثوليكية  .5

 للتعاقد مع الموردين من خالل العروض المقدمة

. قد تقوم لجنة اإلحالة المعنية بطلب نماذج عينية لبعض المواد اثناء 6

 عملية تقييم العروض.

يحق للمقاول التقديم على أي محافظة من المحافظات األربعة المذكورة  .7

 في العطاء و التي هي أربيل، دهوك، كركوك و الموصل حسب امكانياته.

 

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 & detailed 

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

قديم وينبغي اإلشارة الى ذلك في الطلب.األقل من تاريخ إغالق الت  

 

يوم عمل من إستالم الفاتورة  15سوف تتحرر الدفعة  بعد مرور  -2

والمفصلة. الصحيحة  

  

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

 

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

المفصلة.العقد وتقديم الفاتورة الصحيحة و   
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Acceptance of Payment Terms 

 

Do you accept the above payment terms? 

 Yes 

 No 

 

 الموافقة على شروط الدفع:

 

 هل توافق على شروط الدفع اعاله:

  اوافق 

  ال اوافق 

Requested Information 

The submission must include: 

 Full legal address and contact details of the 

company 

 Name of company’s owner and copy of ID 

 Copy of  company registration certificate  

 Copy of Tax Registration Certificate  

 Reference from previous similar business 

experience with reference contact 

information.  

 Bank account information. 

 The vendor must read, sign & stamp the 

Annex (2) related to CRS SUPPLIER CODE 

OF CONDUCT 

 يجب تقديم ما يلي:     

  يجب ان يتضمن التقديم ما يلي :                   

 للشركةالكامل الصحيح وعنوان االتصال  العنوان 

  مع  نسخة من بطاقة االحوال المدنية  صاحب الشركة اسم 

 شركةصورة عن شهادة تسجيل ال  

  شهادة التسجيل الضريبيصورة عن  

  و معلوماتفي االعمال السابقة المماثلة المرجع من الخبرة 

 االتصال للمرجع

 تفاصيل معلومات الحساب المصرفي 

  ( و الخاص 2راءة و توقيع و ختم الملحق)قيجب على المقاول

 .القواعد السلوكية التي تنتهجها هيئة اإلغاثة الكاثوليكيةب

 

 

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 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 CRS will sign a long term contract 

with the selected supplier(iers) . 

  

 معلومات ملء  العطاء

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

 :السعر

  بعد التاريخ والوقت المحدد لقبول سيتم رفض أي طلب يقدم

 العطاءات.

 .يجب أن تتضمن العروض جميع المعلومات المطلوبة أعاله 

 على حدة  ةجميع االسعار يجب ان تكتب لكل بند أو فقر. 

   يجب تقديم عروض المناقصات المنفصلة بشكل منفصل. قد

 تتسبب أي مستندات مفقودة في رفض العرض بأكمله.

  يجب التوقيع وواضحة العروض يجب أن تكون نظيفة ،

قلم التصحيح والختم في مكان أي تصحيح يدوي أو بإستخدام 

 االبيض. 

  موقعة,  جميع الجوانب منيجب أن تكون العروض كاملة 

 على جميع الصفحاتومختومة  بتاريخ واضح

 أن هيئة اإلغاثة الكاثوليكية ستقوم بتوقيع عقد  يرجى مالحظة

 .  )هم(طويل األمد مع المجهز )ين ( الذي سيتم اختياره 

 

 

Delivery Instructions:  

Completed and stamped offers can be submitted by email to 

CRS-IQ-Tenders@crs.org  as PDF file. Email must indicate 

the number of tender which is (20520 - CRS) or the offer will 

be excluded . The file should not exceed 15 MBs and the 

company biography should not exceed 10 pages. 

 عليمات التسليم: ت

 عنوان البريد االلكتروني  يتم تقديم العطاء الكامل والمختوم  عن طريق

Tenders@crs.org-IQ-CRS   "من خالل تقديم الملف المختوم كامال

. يجب ان يذكر البريد االلكتروني المرسل على رقم العطاء   PDFبصيغة 

يجب    العطاء.وإال سيتم استبعاد    (اإلغاثة الكاثوليكية هيئة    –  20520)وهو  

على ان ال تتجاوز السيرة الذاتية  ميجابايت 15حجم المرفق ان ال يتجاوز 

 . صفحات   10من  للشركة اكثر
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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:

 

 

Representative Name 

الممثل: اسم  

 

 

Business Certificate Registration Number : 

 رقم تسجيل شهادة العمل:

 

Tax registration Number : 

 رقم التسجيل الضريبي:

 

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? 

المكتب  /الموظفين  /مثل إدارة ) هل لديك شراكات مع أي من الشركات األخرى 

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

 أو توفير السلع أو الخدمات؟

 

If the answer for previous question is yes, please provide 

details here including the names of partner companies. 

نعم ، يرجى تقديم التفاصيل هنا بما في ذلك عن السؤال السابق إذا كان الجواب 

 أسماء الشركات الشريكة 

 

Other comments: 

 مالحظات اخرى: 

 

Experience / references for the related work of experience 

(Please attached any related contract, purchase order, 

certificate, etc.) that does not exceed 10 pages. References 

MUST include contact information.   

 يجب ان يحتوي على عناوين االتصال من مراجع الخبرة 

المرجع من الخبرة ) الرجاء ارفاق دليل من االعمال السابقة ذات الصلة من عقود 

 , اوراق شراء , ورقة اتمام عمل , اخرى (  ال تتجاوز عشرة اوراق.

 

 

 

 

 



Annex (1)  
(  1الملحق )  

 
Scope of Work  نطاق العمل 

  )ين( مع مجهز توقيع عقد طويل االمدهيئة اإلغاثة الكاثوليكية ل تسعى . .1

  في: مطبخ لمكاتب الهيئة  ومعداتلتوفير مستلزمات تنظيف وأدوات 

و يشمل  كركوك و الموصل  دهوك، لها،التابعة أربيل ودور الضيافة 

 .النقلذلك تكلفة 

نوعية ممتازة وموافق عليها من قبل   اتالمواد يجب ان تكون ذجميع  .2

  وإال العقد  ومواصفاتلبنود  ومطابقة الكاثوليكيةموظفي هيئة اإلغاثة 

يتوجب على المجهز استبدالها  وعندهارفضها من قبل الهيئة  مسيت 

 فورا". 

  ومدة التسليم    وموقع بالكميات المطلوبة    جهز بإبالغ الم الهيئة  سوف تقوم .3

 الهيئة من قبل اي سيتم توقيعهت ال الشراء اوامرمن خالل تجهيز ال

يجب على المقاول تسليم الكميات   .قبل بدء العمل الفعلي جهزوالم

التجهيز   ومكان حسب مدةولبنود العقد المحددة في أمر الشراء وفقًا 

خالفا لذلك تحتفظ الهيئة بالحق في إلغاء العقد   المثبت في طلب الشراء 

 .دون فترة إشعار

  لموعد ا حسبالمطلوبة  تسليم الموادتأخر  اوعدم في حالة تكرار حالة  .4

للهيئة إنهاء أو    يحقالطرفين  في أوامر الشراء الموقعة بين    عليه  المتفق

 .في المحاكم التابعة لإلقليمالمقاول  ومقاضاةالغاء العقد 

في األسواق  مادة معينة مذكورة في العقد نوعية لفي حالة عدم توفر  .5

  بعد فحص الهيئة واصفات أخرى تطابق م نوعيةب استبدالهايتم المحلية 

ويتم  المعنيين هيئةالوظفي عليه من قبل م الموافقةو النموذج البديل

 . احتساب أسعار المواد الجديدة بنفس الكلفة

في   مواد والكمية المطلوبةلل األسعار التعاقدية على يتم الدفع اعتمادا"  .6

مصرفي  صك    عن طريق  . يتم الدفعتم تسليمها فعليا"  والتيطلب الشراء  

يوم عمل من استالم الفاتورة الصحيحة   15 خالل بنكيةأو حوالة 

 . والمفصلة

يكون المنتج من أصل إيراني أو منتهي الصالحية أو ذو نوعية   أاليجب    .7

برفض  يئة الحق الهأو عاطل خالف ذلك تملك  سوراو مكغير جيدة 

الغذائية   د. المواالمجهز استبدالها فورا" وعلىاستالمها  وعدمالمواد 

 تاريخ يكون أن يجب  صالحية  ءانتهاالتي تحمل تاريخ  وغير الغذائية

؛  ر من تاريخ التجهيزأشه 6 عن يقل ال المنتجات جميع صالحيةال انتهاء

تدفع أو تعوض حتى لو تم توزيع هذه   لنالهيئة  فإن ذلك،خالف 

 .المنتجات

وفي حالة عطل   األجهزة ضمان لمدة ال تقل عن سنة تملك أنيجب  .8

 " عن استبداله. الجهاز خالل فترة الضمان يكون المقاول مسؤوال 

 

 مسؤولة عن مصاريف النقل.  وغيرهيئة اإلغاثة الكاثوليكية ال تتحمل   .9

 

المذكورة  يحق للمقاول التقديم على أي محافظة من المحافظات األربعة   .10

كركوك و الموصل حسب   دهوك، أربيل،و التي هي في العطاء 

 امكانياته. 

1.CRS seeks to issue long term contract with supplier(s) to 

provide cleaning items and kitchen supplies for: CRS Erbil 

offices and Guest houses, Duhok Offices, Kirkuk office & 

Mosul office including the transportation cost. 

2.All materials should be of good quality and approved by 

CRS Staff and comply with contractual terms & specifications 

otherwise it will be rejected & the supplier will be responsible 

of replacing them immediately. 

3. CRS Will inform the contractor about the required 

quantities, delivery location & delivery duration through 

Purchase orders that will be signed by CRS and Contractor 

before the actual work. The contractor shall deliver the 

specifies quantities in the PO according to contract terms & 

per delivery duration & location mentioned in the PO 

otherwise, CRS has the right to terminate the contract without 

prior notice. 

 4. In case of repeated failure or delay in the delivery of the  

requested goods per the delivery dates in the PO, CRS has the 

right to terminate or cancel the contract and the prosecution of 

the contractor in the courts of the region. 

5. If the quality of a specific item mentioned in the contract is 

not available in the local market, it will be replaced with 

another quality that matches the specifications of CRS after 

checking and approving the alternative item’s sample by 

relevant CRS staff and the prices of the new materials are 

calculated at the same cost. 

6. Payment shall be made according to the contractual prices 

of items and the quantity required in the PO that was delivered 

actually. Payment will be released through bank cheque or 

bank transfer within 15 working days of receiving the correct 

and detailed invoice  

7. The product must not be of Iranian origin, expired, of poor 

quality, broken, or idle, otherwise CRS has the right to refuse 

the materials and not to receive them and the supplier must 

replace them immediately. Food and non-food items with an 

expiration date must be have expiration date of at least 6 

months from the date of delivery; otherwise, CRS will not pay 

or compensate even if these items are distributed 

8. The devices must have a warranty of minimum one year 

and in the event of device damage during the warranty period, 

the contractor will be responsible for its replacement. 

9.CRS is not responsible for transportation costs. 

10.The contractor has the right to apply to any of the four 

governorates mentioned in the tender, which are Erbil, 

Dohuk, Kirkuk and Mosul, according to his capabilities. 
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Bill of Quantities

Cleaning Materials and Kitchen supplies

NO# Item Description UoM QTY Illustrative Photos Unit Price (IQD) for 
CRS Erbil office

Unit Price (IQD) for 
CRS Duhok office

Unit Price (IQD) for 
CRS Mosul office

Unit Price (IQD) for 
CRS Kirkuk office

1
Drinking Water(0.33Ltr) of good quality
دة ة ج ب 0.33 ل نوع ماء لل Set of 24 1

2
Drinking Water Cup (200 ML) of good quality
دة ة ج الس 200 مل نوع ب  ماء لل

Pack of 60 1

3
Drinking Water for Water Cooler17.5 lit proffered 
MIRA or Shireen brands
ن ا او ش فضل نو م اد الماء 17.5ل  ب ل ماء لل

Piece 1

4

Coffee 250 gm bin alamid brand is proffered with 
different taste
د اطعمة مختلفة ع بن العم فضل ن قهوة 250 غم 

Packet 1

5

 
Tea bag vanilla spice perfect engergy.16 Bag 
preferred brand YOGI  with different taste
ز  اس شاي جا  ا
ة فضل نوع ة  ,واطعمة مختلفة ال مع طاقة مثال الفان  yogi 

pack of 16 bags 1

6
  Green Tea With Ginger And Cinnamon- 20 Bags
س ل وقرفة 20 ك شاي االخ زنجب

pack of 20 bags 1

7
Tea cumin and Citron preferred Alattar Brand
ة العطار فضل نوع ون   مون و س جاي 

pack of 20 bags 1

8

Tea with Fruit Citroen 100%natural and other taste 
preferred picwick Brand picwick
ة فضل نوع هة ستلرون 100%طب  واطعمة اخرى   فا  شاي 

pack of 20 bags 1

9
Aniseed Tea and other taste preferred Royal 
almalki Brand 
ال المل  ة رو فضل من نوع سون واطعمة مختلفة   ا شاي 

pack of 20 bags 1

10

Green tea Green Tea Jasmine + Green Tea Mint + 
Green Tea Lemon + Green Tea Cringer and Cinnamon + 
Green Tea Earl grey + Green Tea cardamom prefer 
Alattar brand
اسم + شاي أخ  اس ( شاي أخ   جاي اخ مكون من ا
ل والقرفة + شاي الزنجب مون + شاي أخ   نعناع + شاي أخ ل
ة العطار فضل نوع ل األخ ) أخ إيرل غراي + اله

pack of 20 bags 1

11
Black Pepper100gm
فلفل اسود 100غم

piece 1

12
mint dry 35 gm
نعناع مجفف 35 غم

piece 1

13
salad Baharat spice mix prefer Knor brand
different taste
مختلف االطعمة  ة كنور فضل نوع ل  بهارات سلطة مش

Pack of 3 bags 1

Kitchen Supplies
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Bill of Quantities

Cleaning Materials and Kitchen supplies

NO# Item Description UoM QTY Illustrative Photos Unit Price (IQD) for 
CRS Erbil office

Unit Price (IQD) for 
CRS Duhok office

Unit Price (IQD) for 
CRS Mosul office

Unit Price (IQD) for 
CRS Kirkuk office

14
Lemon juice 500 ML
مون  500مل حامض الل

piece 1

15
Nestle nesquick coffee Chocolate Flavor Powder
ك سك ستله قهوة  مسحوق نكهة الشوكوالته/

Piece 1

16
Pistachio Coffee Bags
زة طم الجا اس قهوة ال ا

Pack of 24 bags 1

17
Pistachio Coffee powder 600 g
اودر 600 غم _ قهوة قزوان 

Piece 1

18
Nescafe Gold 200gm
افة كولد 200 غم س

Piece 1

19
Tea like dughazal 500 g
شاي دوغزال 500 غم 

Pack 1

20
Nescafe 3in1 prefer brand Mahmoud 20 g
ةمحمود 20 غم فضل نوع افة 3 1 نو  س

pack of 28 bags 1

21
Sugar 5 KG
شكر 5 كغم

Pack 1

22
Milk, Fat free 1liter
ب خا دسم 1ل  حل

Packet 1

23
Milk,allmarai, Medium Fat(1Ltr)
ب المرا وسط الدسم 1ل  حل

Packet 1

24
Milk,allmarai, full Fat(1Ltr)
ب المرا فول الدسم 1ل  حل

Packet 1

25
Milk, Nido 400 gm ,low and high fat
ل وكث الدسم دو 400 غم قل ب ن حل

piece 1

26
Tea Bag, Mahmood Brand
اس شاي محمود ا

Pack of 25 bag 1
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Cleaning Materials and Kitchen supplies

NO# Item Description UoM QTY Illustrative Photos Unit Price (IQD) for 
CRS Erbil office

Unit Price (IQD) for 
CRS Duhok office

Unit Price (IQD) for 
CRS Mosul office

Unit Price (IQD) for 
CRS Kirkuk office

27
Tea ,Ahmad Brand preferred 500 g
ة احمد 500 غم فضل نوع جاي 

pack 1

28
cappuccino with Choco granola 25g
التة كرانوال 25 غم جينو مع شو ا

pack of 20 bags 1

29
hot chocolate prefer Mahmood brand 20 g
ة محمود 20 غم فضل نوع التة ساخنة  شو pack of 24 PCs 1

30
Tea Bag, Lipton
تون اس شاي اخ لي ا

Set of 25 bag 1

31
Green Tea bag 
زة شاي االخ الجا Set of 25 bag 1

32

 
cinnamon stick 200 g 
قرفة عود 200 غم   Piece 1

33
Hill for Tea 40 g
ل 40 غم

Piece 1

34
Salt 1 kg
ملح 750 كغم 

Piece 1

35
Salt 500 ml
ملح 500 مل

Piece 1

36
hot sauce 88ML
شطة الحارة 88 مل

Piece 1

37
Hot Ketchup preferred ZER or HANA brand 550 g
نا 550 غم ر او  ة ز فضل نوع كجاب حار 

Piece 1

38
Mayonnaise  410 G
مايون 410غم

Piece 1

39
Natural Cider Vinegar 473ml
خل التفاح 473مل

Piece 1
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40
Natural white Cider Vinegar 473ml
ض مل خل التفاح 473االب

Piece 1

41
Molasses Pomegranate Sour sauce preferred Zer 
Brand345 g
ر 345 غم ة ز فضل نوع س الرمان مركز  د

Piece 1

42
Olive Pomace oil natural 1lit
تون الطب 1 ل  ت ال ز

Piece 1

43
oil   preferred Aafiya brand 1.8 liter
ة 1.8لي  ة عاف فضل نوع ت  ز

piece 1

44
coffee mate400 GM
ض القهوة 400غم مب

piece 1

45
Disposable Spoons big size
سفري مالعق  حجم كب

Set of 50 1

46
Disposable forks
ات طعام سفري شو

Set of 50 1

47
Disposable Knives
ة ا سف س

Set of 50 1

48
Disposable Spoons for tea medium size
مالعق متوسطة الحجم للشاي سفري

Set of 50 1

49
disposable cup with handle good quality دة ة ج  نوع
دة الص سفري مع 

Set of 50 1

50
disposable plastic cup 180cc good quality
دة ة ج م نوع الس الص سفري للماء 

Set of 100 1

51
Disposable Bowel good quality(medium size)
دةحجم وسط, ة ج ةصحن سفري نوع ماعون للشور

Set of 12 1

52
Disposable plate good quality (Medium Size)
دةحجم وسط, ة ج ماعون صحن سفري نوع

Set of 12 1
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53
Disposable plate good quality (big Size)
دةحجم كب , ة ج ماعون صحن سفري نوع

Set of 12 1

54
Disposable food container  good quality small Size)
دةحجم صغ , ة ج ة سفري نوع ماعون لحفظ االغذ

Set of 6 1

55
Disposable food container  good quality Big Size)
دةحجم كب , ة ج ة سفري نوع ماعون لحفظ االغذ

Set of 6 1

56
cup for coffee with Saucers medium size
كوب قهوة مع صحن الفنجان حجم متوسط

Set of 6 1

57
CUP for coffee with Saucers small size

كوب قهوة مع صحن الفنجان حجم صغ 
Set of 6 1

58
Coffee pot  stainless steel and heat resistant  
handle big size 1 liter
دة حجم ل 1 دلة قهوة فوالذ مقاوم للصدأ مع 

Piece 1

59
Ceramic Mugs for coffee and milk-large size- with 
Handle 
ب دة للقهوة والحل ك مع  ام كوب كب س

Piece 1

60
 classic tea cup glass blown from high-quality glass 
with  Saucers
ة مع صحن  صغ   انة  زجاج است

Set of 6 1

61
spoon stainless steel medium size
ملغقة فوالذ مقاوم للصدأ حجم وسط

Set of 6 1

62
spoon stainless steel small size
ملغقة فوالذ مقاوم للصدأ حجم صغ 

Set of 6 1

63
spoon stainless steel big size
ملغقة فوالذ مقاوم للصدأ حجم كب 

Set of 6 1

64
fork stainless steel  medium size
شوكة فوالذ مقاوم للصدأ حجم وسط

Set of 6 1

65
Round Dinner Plate ceramic medium size
ك حجم وسط ام صحن دائري  س

Set of 6 1
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66
Soup Bowl, White, ceramic, medium size
ك.حجم وسط ام ض.س ة اب صحن للشور Set of 6 1

67
salad Bowl, White, ceramic, small size
ك.حجم صغ  ام ض.س صحن لللسلطة اب Set of 6 1

68
Soup Bowl, White , ceramic , big size
ك .حجم كب  ام ض.س ة .اب صحن للشور

Piece 1

69
water drinking glass medium size
ب حجم وسط الص لماء ال

Set of 6 1

70
glass cup with handle for tea with sources
دة مع صحن صغ  كوب زجا مع 

Set of 6 1

71
 Fry Pan Tefal Non-Stick set of three sizes (medium 
and small and big size)
فال مع 3 احجام مختلفة مقالة للط ت

Set of 3 1

72
stewpot tefal size 24 cm with 5 lit
فال حجم 24سم مع 5 ل  Piece جدر ت 1

73
stewpot tefal size 28 cm with 7.9 Lit
فال حجم 28سم مع 7.9ل  جدر ت

Piece 1

74
Stainless Steel  small  knives for fruit
ه  سك فوالذمقاوم للصدأ صغ للفوا

Set of 6 1

75
Stainless Steel Knives multi purpose Knife 170mm 
Plain 
سك فوالذ مقاوم للصدأ متعدد االستخدام 170ملم

piece 1

76
salad chopping machine plastic
ك الس جهاز تقطيع للسلطة 

Piece 1

77
simple plastic  fruit squeezer
 
طة س ة  ك الس آلة  عصارة 

Piece 1

78
Electrical Orange Juice  Squeezer machine-small size

ة الحجم تقال صغ ة لع ال ائ الة عص كه
Piece 1
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79
Citrus Juicer machine-Iron-large size
ه د لع الفوا ات من الحد عصارة كب الحمض

Piece 1

80
water drinking  jar with handle  glass
ض الزجاج  ب مع مق اه ال اناء م

Piece 1

81
 plastic container with lid
الس مع غطاء ق  اب Set of 3 1

82
 plastic container with lid with handle food storage  
20 lit
ة مع غطاءخزن الموادل  20 ك الس سطل 

Piece 1

83
ladle spoon stainless steel for soup
مغرفة ملعقة الفوالذ المقاوم للصدأ للحساء Piece 1

84
serving spoon stainless steel 
ةالفوالذ المقاوم للصدأ ملعقة كب

Piece 1

85
Large serving wooden spoon
ة خشب ملعقة كب

Piece 1

86
 Frying Skimmer Strainer Ladle Spoon
مغرفة مصفاة للط  

Piece 1

87

White Polyethylene Cutting Board standard size

ض  ح التقطيع اب ل ل حجم بو اث    
حجم ستاندرد 

Piece 1

88
Kettle Strainer Drip Teapot Stainless Steel 1500 ml 
Silver  
كت للشاي فوالذ مقاوم للصدأ حجم 1500 مل

Piece 1

89
plate rectangular for hospitality stainless-steel 
different sizes
احجام مختلفة لة فوالذ مقاوم للصدأ م مستط ة تقد ن ص

Set of 3 1

90
Cordless Electric Kettle white nawal brand preffered 
or equivelant 1.7 liter
ة نوال 1.7 ل  فضل نوع ض  ا اب كت كه

Piece 1

91
tea maker machine 110 litre preferred Nawal Brand
ة نوال فضل نوع الة صنع  الشاي 110 ل 

Piece 1
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92

coffee maker machine preferred MODEX brand 
single cup

كس ة مود فضل نوع الة صنع  القهوة 
كوب مفرد

Piece 1

93
Kitchen Dish Drying Rack Holder 2 Tier Dryer 
Stainless Steel 
قتان من الفوالذ المقاوم للصدأ  ف االوا .ط رف لتجف

Piece 1

94

 cruet bottles with stainless steel rack
طل زجا مع رف الفوالذ المقاوم للصدأ

Set of 2 1

95
sugar bottle sugar dispenser medium size
اناء للشكر متوسط الحجم Piece 1

96
set Glass bottle, Stainless, iron handle for salt and 
Baharat.
دي للملح والبهارات ض حد طل زجا مع مق ت  س

Set of 2 1

97
 biscuit  for guest like Funmix brand
ل للضيوف سكت  مش

Pack 1

98
good quality of chocolate like makntosh  brand or 
equivalent
ه شا نتوش او ما  ة ما التة مثل نوع دة من الشو ة ج نوع

Pack 1

99
Kitchen vest water proof
ة مطبخ ضد الماء صدر

Piece 1

100
Gas Bottle standard size
نة) غاز حجم عادي طل (قن

piece 1

101
tooth pick( oud) 
عود اسنان

piece 1

102
Rubber Latex Dish Washing Cleaning Long 
Waterproof Non-slip Gloves
ل حجم وسط مقاوم للماء ل ط ف وللغس قفازات للتنظ

Pair 1

103
Gloves, Medical good quality
دة ة ج ة نوع كفوف طب Set of 100 1

104
Disposable face mask
مامة سفري للوجه

Set of 50 1

Cleaning Materials
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105
Sponge soft scrap
اسفنج مواع 

Piece 1

106
Dish Sponge Scrubber 
سلك اسفنج المواع 

Piece 1

107
white board cleaner spray
اي منظف الصبورة س

Piece 1

108
screen laptop  cleaner spray
اي منظف شاشة الالبتوب س

Piece 1

109

Dish washing liquid ABC brand preferred different 
colour 750 g
ABCة فضل نوع ل  سائل الغس
ا لوان مختلفة 750 غم

Piece 1

110
ceramic remover liquid around 1 liter
ك حوا 1 ل  ام سائل منظف الس

Piece 1

111

Toilet  Cleaner , lime scale remover Liquid(prefer 
Hrpic brand 500 ml)
ك اي ة  فضل نوع لس  ل ال ض سائل م  منظف المراح
500مل

Piece 1

112
Glass Cleaner, Liquid,90 ml(like green clean )
ة منظف الزجاج سائل 90 مل مثل نوع
)green clean )

Piece 1

113
Floor Cleaner, ABC Brand  preferred(900ml)
ة  900 مل فضل نوع سائل منظف االر 

Piece 1

114
Super Gel for cleaning the floor Emlaaq 1 KG
yellow and green color
منظف جل العمالق 1كغم لون اخ واصفر

Piece 1

115

power gel for cleaning spots splash bran is 
proffered 1.5 KG
ة فضل نوع قع  ف ال  جل لتنظ
الش 1.5 كغم س

Piece 1

116

Cooker Cleaner, oil remover Brand experox  
preferred, Liquid, for GHs 750 ML
وكس كسب ة ا فضل  نوع ون سائل  ل الد اخ م  مظف الط
مل 750

Piece 1

117

spray and Wipe for
Cleaning  bath ABC brand is proffered 750 ML

ع 750 مل فضل ن ف الحمامات  اي لتنظ  س
ABC

Piece 1
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118
 Carpet & Upholstery Foam Cleaner , spray bottle 
with brush
اي وفرشاه طل س ف السجاد والمفروشات  رغو منظف لتنظ

Piece 1

119
Bleach for utensil and sink whiting 1000 ML
ض االوا والمغسلة 1000 مل ض(فاس) لت مب Piece 1

120
Air Freshener 500 ML
معطر جو 500 مل

Piece 1

121
air fresher dispenser spray device  preferred 
Exosual Brand 
جهاز معطر جو اوتمات 

Piece 1

122
Air freshener spray preferred Exosual Brand 260 ml
ة فضل نوع اي  260مل Exosual معطر الجوس

Piece 1

123

Disinfect Soap preferred Dettol brand different 
color and type

مختلف األلوان و األنواع ة ديتول  فضل نوع صابون معقم 

Piece 1

124
Liquid soap (Dettol brand preferred)215 ml 
different color
مختلف االلوان ة ديتول215مل  فضل نوع صابون سائل 

Piece 1

125

 
Hand Gel preferred Dettol Antibacterial 50 ML
ة الديتول50 مل فضل نوع دين  جل معقم ال

Piece 1

126
Surface cleaner Dettol Brand is preferred 500 ML
ة ديتول 500 مل فضل نوع ح  منظف السط

Piece 1

127
Desks clener (easy preferred) 825ml 
فضل ايزي 825 مل اتب  منظف م

Piece 1

128
 Disinfect liquid 500ml proffered Dettol brand
ة ديتول فضل نوع سائل معقم 500 مل 

Piece 1

129
Drain declogger gel 1 L good quality
دة ة ج منظف المجاري 1ل نوع

Piece 1

130
Tide, Ariel Brand  preferred 5KG
ال 5 ع ار فضل ن ل  KGمسحوق الغس

Paket 1
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131
Bucket plastic with lid-  size 15 to 20 lit
ك مع الغطاء 15-20ل  الس سطل 

Piece 1

132

door mate (entrance)  plastic from one side 
entrance mat Large size 60 cm x 30 cm
عاد ك حجم كب اال الس  سجاد ار للمدخل من جهة 
سم x 60  36سم

Piece 1

133

door mate indoor   plastic from one side entrance 
mat medium size 150 cm x 60 cm 

ك حجم وسط الس  سجاد ار للمدخل من جهة 
سم * 60 سم 150

Piece 1

134
Disposable table cloth (good quality)
دة ة ج سفرة المائدة سفري-نوع

Roll 1

135
Trash Bags   size ( medium)
ات حجم ( الوسط) اس نفا ا Roll 1

136
Trash Bags size (big )
ات حجم (كب ) اس نفا ا Roll 1

137
Aluminuim foil 150 m,Good quality, heavy duty
دة ة ج ورق المنيوم للمطبخ150 م نوع

Roll 1

138

roll of transparent cling film adhesive 200 m

لفة من  غطاء شفاف الصقة 200 م
Roll 1

139
Cloth for cleaning floor and Surfaces
ات ف االسطح و األرض قماش لتنظ

Piece 1

140
Cloth for Tables cleaning
ف الطاولة قطع اقمشة لتنظ Set of 3 1

141
toilet tissue holder big size plastic
ك الس ض (كب الحجم) س للمرحا لي حامل 

Piece 1

142
toilet tissue Holder small size plastic
ك الس ض صغ الحجم  س للمرحا لي حامل 

Piece 1

143
tissue holder wooden or plastic for kitchen
الست للمطبخ لينكس خش  أو  حامل ال

Piece 1
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144

disinfect spray (Dettol brand proffered) 450ml for 
toilet with different fragrances
ض 450 مل م المراح ة ديتول لتعق فضل نوع  س معقم 
مختلف الروائح

Set 1

145
Magic Cloth for cleaning glass
ف الزجاج قطعة قماش(السحري)لتنظ

Piece 1

146

Floor Cleaning Cloth Mop good quality big size

دةحجم كب  ة ج ات نوع ف االرض ممسحة تنظ
Piece 1

147

metal folding cloth laundry drying rack (mediium 
size)
س-الحجم وسط ف المال ف وتجف ش   رف معد لت

Piece 1

148
Brush for floor  good quality

دة ة ج ة نوع فرشاه ارض
Piece 1

149
water broom  big size for floor with wooden  handle
دة خشب ة مع  ة لالرض ماسحة كب

Piece 1

150
water hose 1/2 inch supported by wires
خرطوم ماء حجم 1/2 انج 
كة أسالك  ش مدعم 

Meter 1

151
water wiper and brush from other side with 
wooden handle 
دة خشب   ماسحة وفرشاة مع 

Piece 1

152

Easy Wring Microfiber Spin Mop, Bucket Floor 
Cleaning good quality with the feature of drying the 
foot
ة دة مع خاص ة ج ة نوع ف االرض ظ  ممسحة مع سطل لت
القدم ف  التجف

Unit 1

153
Small water sweeper dual sided with bottle spray
طل مع مرشة من الجهة االخرى ة من جهة و ماسحة صغ Piece 1

154
Brush small for bathroom
ة فرشاة للحمام صغ

Piece 1

155
small brush for toilet with holder
ض مع قاعدة ة للمراح فرشاة صغ

Piece 1

156
stand Brooms with dustpan good quality
دة ة ج فرشاة مع مكرافة نوع Unit 1
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157
Tissue pure soft care(150x2 ply white tissues)
ل مزدوج قة 150 مند س ناعمة رق لي

Piece 1

158
Tissue, Kitchen big size, thick
س للمطابخ ثخ وحجم كب  لي

Set of 24 1

159
Tissue for Restroom small size, soft
ض صغ الحجم وناعم الملمس س للمراح لي

Set of 48 1

160
Hand fold paper tissue big size
لينكس مغاسل مطوي حجم كب 

Set of 12 1

161
Naphthalene Balls for toilet
كرات النفثال للمرحاض Set of 3 1

162
Crawling insect killer  powder
ات والزواحف اودر لقتل الح مسحوق 

Piece 1

163
Mosquito &fly killer spray pif paf brand is preferred
اف ف  ة   فضل نوع ان  اي لقتل الذ س

Piece 1

164

Mouse Glue Trapused for Mice and  Rats 
ان و الجرذذان ستخدم  قتل الف دة الفأر    الصق ,مص
استخدام الصق  

Piece 1

165
Garbage bin around 80 liter with movable lid
ات حجمه حوا 80 ل مع غطاء متحرك سلة نفا

Piece 1

166
Garbage bin around  around 20 lit with movable lid
ات حجمه حوا 20 ل  مع غطاء متحرك سلة نفا

Piece 1

167
Garbage bin around  around 6 lit with open lid
ات حجمه حوا 6 ل من غ غطاء سلة نفا

Piece 1

168
Garbage bin around 660 litwith movable lid
ات حجمه حوا 660 ل  مع غطاء متحرك سلة نفا

Piece 1

169
rain boot for cleaner  with different size
مختلف االحجام بوت مطري للمنظفات 

Pair 1



 

1 | P a g e 
 

 (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

