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Name of Tender :  

Supply & Distribution of Stationary in Duhok 

Governorate including all districts & subdistricts 

 

Tender Number : 17620 – Duhok  

  

Deadline Submission date :  

2 July 2020  – 12 :00 PM 

 

 

For further information please contact: 

iraqprocurement@crs.org 

 

   اسم العطاء:

و توزيع قرطاسية في محافظة دهوك و بضمنها جميع  تجهيز  

 قضية و النواحي  اال

 

   دهوك -  17620رقم العطاء : 

 

 : تاريخ انتهاء التقديم 

 بعد الظهر  12:00  –  2020تموز   2

 

 التواصل مع: لمزيد من المعلومات يرجى  

iraqprocurement@crs.org 

 

Dear Sir / Madam,  

CRS Iraq Programs is looking for suppliers to provide 

the items shown in Attachment 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.  

 

 سيدي / سيدتي العزيز)ة( 

من المهتمين  جهزينهيئة اإلغاثة الكاثوليكية  برامج العراق تبحث عن م

بأسعار منافسة  1بتوفير المواد  المشار إليها أدناه في الملحق رقم 

 وبجودة عالية.

 متطلبات عامة:

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

  في الحكومة الفدرالية .الضرائب الحكومية 

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

 الى أدنى عرض. . أي عرض، دون النظرتعديل، تجزئة وقبول 

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.

 

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

ن تاريخ إغالق التقديم وينبغي اإلشارة الى ذلك في الطلب.األقل م  

 

الفاتورة  استالميوم عمل من  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

وتقديم الفاتورة الصحيحة و المفصلة.العقد   
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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 

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

 .القواعد السلوكية التي تنتهجها هيئة اإلغاثة الكاثوليكيةب

 

 

Bid Requirements  

Offers that do not meet the following will be 

automatically rejected regardless of price: 

1. Offers must be received before the stated 

deadline.  

2. Offers must include all information requested 

above.  

3. Unit prices must be provided for all line 

items. 

4. Offers for separate tenders must be 

submitted separately. Any missing documents 

may cause the rejection of the entire offer. 

5.  Offers must be clean & clear. The vendor 

should sign and stamp next to handwritten 

corrections or corrections made with 

whiteout.  

6. Offers must be complete, signed in a clear 

date and stamped on all pages.  

7. 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

المحدد لقبول سيتم رفض أي طلب يقدم بعد التاريخ والوقت  .1

 العطاءات.

 يجب أن تتضمن العروض جميع المعلومات المطلوبة أعاله. .2

 .على حدة  ةجميع االسعار يجب ان تكتب لكل بند أو فقر .3

يجب تقديم عروض المناقصات المنفصلة بشكل منفصل. قد   .4

 تتسبب أي مستندات مفقودة في رفض العرض بأكمله.

، يجب التوقيع وواضحة العروض يجب أن تكون نظيفة  .5

قلم التصحيح  باستخداموالختم في مكان أي تصحيح يدوي أو 

 االبيض. 

 موقعة,  جميع الجوانب منيجب أن تكون العروض كاملة  .6

 على جميع الصفحاتومختومة  يخ واضحبتار

أن هيئة اإلغاثة الكاثوليكية ستقوم بتوقيع عقد  يرجى مالحظة .7

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

 

 

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 (17620  - Duhok) 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  يجب ان ال يتجاوز    العطاء.وإال سيتم استبعاد    (دهوك   -  17620)وهو  

 10من    على ان ال تتجاوز السيرة الذاتية للشركة اكثر  ميجابايت  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:

 

 

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 

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

الفقرة وصف  

Unit 
 الوحدة

Unit Price $ 
بالدوالر الوحدة سعر  

1 A4 paper Double (5 Reams ) 

 ربطات ( 5صندوق يحوي ال (  A4 نوع مزدوج  ةورق طباع

Box 

 صندوق

 

2 A4 paper – color (5 Reams) 

ربطات ( 5الصندوق يحوي ) 4Aنوع  ورق طباعة ملون   

Box 

 صندوق

 

3 Flip chart papers – Sin Arline brand 23” x 32” 

 انج 23*  32حجم  Sin Arline  ورق تعليق للمحاضرات نوعية

Set 

 سيت

 

4 Flip chart stand 

المحاضراتقاعدة تعليق ورق                 

Piece 

 قطعة

 

5 Stapler of good quality, size 24/6 or 26/6  

 26/6او  24/6نوعية جيدة حجم كابسة 

Piece 

 قطعة

 

6 Staples of good quality size 24/6 or 26/6 

  26/6او  24/6نوعية جيدة حجم   كابسة كلبس

Piece 

 قطعة

 

7 Notebook 32k leather cover 

 32k بغالف جلدي  مالحظات دفتر

Piece 

 قطعة

 

8 Notebook 25k leather cover 

 25Kمالحظات بغالف جلدي  دفتر                

Piece 

 قطعة

 

9 Notebook 18k leather cover 

 18Kمالحظات بغالف جلدي  دفتر

Piece 

 قطعة

 

10 Notebook spiral A4-sinArLine brand 

 Sin Arlineنوعية  A4قياس  بسلكمالحظات  دفتر

Piece 

 قطعة

 

11 Notebook spiral 7*9' - Sin Arline 

 Sin Arline نوعية’9*7  قياس بسلك مالحظات دفتر

Piece 

 قطعة

 

12 Notebook spiral 5*8 (A5)- Sin Arline 

 Sin Arline  نوعية (A5) 8*5 قياس بسلك مالحظات دفتر

Piece 

 قطعة

 

13 Sticky notes – XINGLI 

 XINGLIنوعية  -  الصقة مالحظات قصاصات

   Cubic 

price 

المكعب سعر  

 

14 Markers for flip chart – White man 

 White Manتعليق للمالحظات نوعية  لورقماجيك  أقالم

Set of 12 

 12 من سيت

 قلم

 

15 Markers for white board color-Sigmaflo 

 Sigmafloنوعية  ءالبيضاأقالم ماجك للسبورات 

Set of 12 

 12من سيت

 أقالم

 

16 Highlighter markers two colors –Zebra FM1 

 Zebra FM1نوع   بلونين للتظليل ماجك أقالم

Set of 2 

 من سيت

 قلمين

 

17 Plastic file folder master 

 نايلون فايل

Set 

 دستة

 

18 Deli brand button folder clear A4 size 

 Deliنوع A4 قياس ِ زر غلقنايلون مع حقيبة 

Set of 10 

10سيت من   

 

19 Plastic sleeves *100 – Dolphin brand 

 Dolphin   100 *فواصل شفافة نوعية
Box 

 صندوق
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20 Wooden pen holder with accessories 

 قاعدة أقالم خشبية مع ملحقاتها

Piece 

 قطعة

 

21 Large Pen holder plastic with accessories 

 مع ملحقاتهاكبيرة  بالستيكيةقاعدة أقالم 

Piece 

 قطعة

 

22 Small Pen holder plastic small with accessories 

مع ملحقاتها صغيرة بالستيكيةقاعدة أقالم   

Piece 

 قطعة

 

23 Erasers – Milan brand or equivalent 

ما يعادلها او  ميالن نوعية ممحاة  

Set of 30 

30سيت من   

 

24 Pencils –Mikro brand P-611 or equivalent 

 او ما يعادلها P – 611 ميكرو نوعية  رصاص أقالم

Pack of 

12 

12من  حزمة  

 

25 Blue, black, and red 0.7 size Pens – Montex brand or 

equivalent 

 مونتكس او ما يعادلهانوعية  0.7اسود, احمر حجم  ازرق،  جاف أقالم

Set of 10 

10سيت من   

 

26 3 tray plastic document shelves  

للمكتب ةثالثي ةأوراق بالستيكي وفرف  

Piece 

 قطعة

 

27 Small tape– Flamingo brand or equivalent  

 فالمنغو او ما يعادلهانوعية  شفاف صغير تيب

Set of 8 

8سيت من   

 

28 Big tape 100 yards – Flamingo / Mingli 

 Flamingo / Mingliيارد نوعية   100شفاف كبير قياس  تيب

Piece 

 قطعة

 

29 A3 paper –double A 

 Double Aنوعية  A3 حجم  طباعة ورق

Set 

 بند

 

30 Big Box file – Bigpoint brand or equivalent  

 او ما يعادلها  Bigpointملف أرشيف بحجم كبير بنوعية 

Piece 

 قطعة

 

31 Glue of good quality – GLU stick 

 GLU stickجيدة صمغ بنوعية 

Box of 20 

من  صندوق

20   

 

23  Staple remover 

كابسةالكلبس  قالعه  

Piece 

 قطعة

 

33 Blue and black Ink for stamps – Original of good quality 

ومن نوعية جيدة لألختام أصلي ازرق, اسود حبر   

Piece 

 قطعة

 

43  Hole puncher of good quality 

من نوعية جيدة ثاقبة ورق  

Piece 

 قطعة

 

35 Soft pen *12 -Uniball brand or equivalent  

 ما يعادلها  او  Uni Ballنوعية  12سوفت *أقالم 

Pack of 

12 

12من  حزمة  

 

36 Large Scissor (for office not children) 

(لألطفالكبير للمكتب )ليس  مقص  

Piece 

 قطعة

 

37 Nylon File folder 

 فايل نايلون

Set 

 دستة

 

38 Binder clips – deli brand 19 mm 40/box 

 صندوق/قطعة  40  - مل 19قياس   Deliماسكة ورق نوعية  

Box 

 صندوق

 

39 Binder clips - deli brand 32 mm 40/box 

 قطعة /صندوق 40  - مل32قياس   Deliماسكة ورق نوعية 

Box 

 صندوق
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40 Yellow & white envelopes set size A3 – Master brand 

 Master نوعية A3 قياس االبيض واالصفر باللونينسيت ظروف 

Set of 50 

50سيت من   

 

41 Yellow & white envelopes set size A4 – Master brand 

 Master نوعية A4االبيض واالصفر قياس  اللونينب سيت ظروف

Set of 50 

50سيت من   

 

42 Yellow & white envelopes set size A5 – Master brand 

 Masterنوعية  A5االبيض واالصفر قياس  اللونينب سيت ظروف

Set of 50 

50سيت من   

 

43 Yellow & white envelopes set size 4*9 - Master brand 

 Masterنوعية  9*4االبيض واالصفر قياس باللونين  سيت ظروف

Set of 50 

50سيت من   

 

44 Tape dispenser of small size 

بالحجم الصغير قاعدة شريط الصق  

Piece 

 قطعة

 

45 Tape dispenser of big size 

بالحجم الكبير قاعدة شريط الصق  

Piece 

 قطعة

 

46 Clip board size A4  

  4Aحجم لوحة 

Piece 

 قطعة

 

47 Signature pad of good quality  

حبر للبصمة علبة  

Piece 

 قطعة

 

48 Color paper A4* 250 sheet*10 COLOR/SHEET 

 بعشرة الوان 250عدد  A4ورق ملون قياس 

Pack 

 حزمة

 

49 Calculator – Casio brand or equivalent  

 كاسيو او ما يعادلهاحاسبة لألرقام نوعية 

Piece 

 قطعة

 

50 Index cards color – YBL 

 YBLنوعية  فواصل ملونة

Set 

 سيت

 

51 Pins 

 دبابيس

Pack 

 باكيت

 

52 Filing folders for desk drawer w/ hooks– carpenter HOLDS 

داخل جرارة كابينة فايل تعليق  

Set of 50 

50سيت من   

 

53 Archive folder 

للحفظ فايل كارتون  

Piece 

 قطعة

 

54 Coloring pencils 

ملونة رصاص أقالم  

Set of 12 

12سيت من   

 

55 Color stickers note- XINGLI 

 XINGLI عيةملونة الصقة نوقصاصات 

Pack 

 حزمة

 

56 Registry notebook - 100 paper  

100عدد  تسجيل دفتر  

Piece 

 قطعة

 

57 Registry notebook - 200 paper  

صفحة 200 تسجيل دفتر  

Piece 

 قطعة

 

58 Registry notebook - 300 paper 

صفحة 003دفتر تسجيل   

Piece 

 قطعة

 

59 Registry notebook - 400 paper 

صفحة 004دفتر تسجيل   

Piece 

 قطعة

 

60 Laptop bag good quality 

 حقيبة كومبيوتر من نوعية جيدة

Piece 

 قطعة

 

16  Laptop Backpack good quality Piece  



Attachment (1) 

RFQ# 17620 - Duhok 
                                                      

Page 4 of 10 

 

 قطعة حقيبة كومبيوتر للظهر من نوعية جيدة

26  Flash USB 4GB – Imation / Toshiba USB 3  

 Imation / Toshibaنوعية    GB 4للخزن سعة  USB 3 فالش دسك

Piece 

 قطعة

 

63 Flash USB 8GB – Imation / Toshiba USB 3 if available 

 Imation / Toshibaنوعية    GB 8للخزن سعة  USB 3 فالش دسك

Piece 

 قطعة

 

64 Flash USB 16GB – Imation / Toshiba USB 3 if available 

 Imation / Toshibaنوعية    GB 16للخزن سعة  USB 3 فالش دسك

Piece 

 قطعة

 

65 Flash USB 32GB – Imation / Toshiba USB 3 if available 

 Imation / Toshibaنوعية    GB 32للخزن سعة  USB 3 فالش دسك

Piece 

 قطعة

 

66 Agenda of the current year with leather cover 

للسنة الحالية جلدي  غالف مع مفكرة   

Piece 

 قطعة

 

67 Set of Photo paper A4 

  4Aسيت ورق صور حجم 

Set of 20 

20سيت من   

 

68 Heavy duty stapler big size – Deli brand or equivalent 

 او ما يعادلها  Deliكابسة حجم كبير نوعية 

Piece 

 قطعة

 

69 Big Staples – size 13mm 

ملم  13 – كبير حجم كابسة كلبس  

Piece 

 باكيت

 

70 Shredder big size - Sun wood SD9331 brand or equivalent 

 او ما يعادلها Sun wood SD9331تالفة أوراق حجم كبير نوعية 

Piece 

 قطعة

 

71 I.D cover 

 غالف هوية

Set of 10 

10سيت من   

 

27  White board 45*60cm 

 سم 60*45 ياسق سبورة بيضاء

Piece 

 قطعة

 

37  White board 60*90 cm 

سم  90 *60 قياسسبورة بيضاء   

Piece 

 قطعة

 

47  White board 90*120 cm 

سم 120* 90سبورة بيضاء قياس   

Piece 

 قطعة

 

57  White board 120*180 cm 

سم  180*  120سبورة بيضاء قياس    

Piece 

 قطعة

 

67  White board 180*240 cm 

سم 240*  180سبورة بيضاء قياس   

Piece 

 قطعة

 

77 Wooden boards 60*90 cm 

سم 90*  60لوحة خشبية قياس   

Piece 

 قطعة

 

78 Wooden boards 90*120 cm 

سم 120*  90لوحة خشبية قياس   

Piece 

 قطعة

 

79 Paper cutter A4 

 A4قاطعة ورق قياس 

Piece 

 قطعة

 

80 Big punch paper -Maped -6565 brand or equivalent 

 او ما يعادلها Maped – 6565ثاقبة ورق كبيرة الحجم نوعية 

Piece 

 قطعة

 

18  Butterflies binder clips - deli 19 mm 

 مل 19 قياس Deli نوعية  الشكل فراشية صغيرة ورق ماسكة

Pack 

 حزمة
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28  Butterflies binder clips - deli 32 mm 

 مل 32قياس   Deliنوعية  الشكل فراشية كبيرة ورق ماسكة

Pack 

 حزمة

 

38  Correction pen 

  االخطاء لتصحيح ابيض حبر قلم

Box 

 صندوق

 

48  White Board eraser without magnetic 

بدون مغناطيس صبورة البيضاءلل ممحاة  

Piece 

 قطعة

 

85 Set of Magnets cars – medium size (8-12 per set) 

 (per set 12-8) متوسطة الحجم مغناطيسيةسيت سيارات 

Set 

 سيت

 

86 Volleyball, middle size, leather, good quality  

 كرة طائرة متوسطة الحجم ، مصنوعة من الجلد، ذو نوعية جيدة 

Piece 

 قطعة

 

87 Football, artificial leather, good quality 
 كرة القدم، جلد صناعي ، نوعية جيدة

Piece 

 قطعة

 

88 Basketball, middle size, leather, good quality 
الحجم ، مصنوعة من الجلد، ذو نوعية جيدة، كرة سلة متوسطة . 

Piece 

 قطعة

 

88 Skipping rope – 150cm length 

سم150حبل قفز بطول   

Piece 

 قطعة

 

89 Volleyball net (9.5X1) m 

(م 1*5.9شبكة كرة طائرة )  

Piece 

 قطعة

 

90 Geometry compass medium size 

 فرجال هندسي متوسط الحجم

Piece 

 قطعة

 

91 English to Arabic Dictionary – Oxford or equivalent 

أكسفورد أو ما يعادله - عربيقاموس إنجليزي إلى   

Piece 

 قطعة

 

92 Arabic to English Dictionary – Oxford or equivalent  

أكسفورد أو ما يعادله -قاموس عربي إلى إنجليزي   

Piece 

 قطعة

 

93 Set of 12 water colors paints with brushes of good quality 

لون مع فرش من نوعية جيدة 12من  مائية سيت ألوان  

Set 

 سيت

 

94 Globe of big size 

 كرة أرضية من الحجم الكبير

Piece 

 قطعة

 

95 Set of 3 colors of modeling clay 

ألوان 3سيت طين اصطناعي من   

Set 

 سيت

 

96 Respiratory system posters in Arabic/Kurdish (30X90) cm 

(سم 90*30)  كردي( \اللغة ) عربي التنفسيملصقات الجهاز   

Piece 

 قطعة

 

97 Large map of the world in Arabic/Kurdish – big size 124*126 

cm 

سم 126*124 سالكبير قيامن الحجم   كردي( \اللغة ) عربي خارطة العالم  

Piece 

 قطعة

 

98 Set of crayons 

 سيت ألوان شمعية

Set 

 سيت

 

99 Large map of Iraqsize 124*126 cm in Arabic/Kurdish as 

needed 

سم 126 *124حجم  بالحجم الكبير  كردي( \اللغة ) عربي خارطة العراق  

Piece 

 قطعة

 

100 Anatomy poster (muscle) between60*100CM--100*120 CM 

in Arabic/Kurdish, as needed 

Piece 

 قطعة
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ما بين  بأبعاد  كردي( \اللغة ) عربي )العضالت( لإلنسانملصق تشريح 

سم120*100سم الى 100*60  

101  Math signs posters between (60*100CM--100*120 CM) in 

Arabic/Kudish as needed 

سم الى 100* 60ما بين  بأبعاد  كردي( \اللغة ) عربي الرياضيات ملصق اشارات

سم 120* 100  

Piece 

 قطعة

 

201  Math Multiplication table poster between (60*100CM--

100*120 CM) in Arabic/Kurdish as needed 

سم الى 100* 60ما بين  بأبعاد كردي( \اللغة ) عربي الضرب ملصق جداول

سم 120* 100  

Piece 

 قطعة

 

301  English posters for primary classrooms (Alphabet)  between 

(60*100CM--100*120 CM) 

ما بين   بأبعاد( ملصقات باللغة اإلنجليزية للصف االول االبتدائي )الترتيب األبجدي 

سم120*100سم الى 100*60  

Piece 

 قطعة

 

401  Cardboard paper (35*50cm band of 100) 

ورقة 100بند من  –سم  50*35 بأبعادورق مقوى   

Set 

 سيت

 

501  Geometric Triangle (90 - 45 degrees) - medium size (8-10 

pieces per set) 

 (قطع / سيت 10-8)الحجم درجة متوسطة  90 – 45مثلثات هندسية بزوايا 

Set 

 سيت

 

601  Geometric Triangle (30 – 60 – 90 degrees)  - medium size (8-

10 per set) 

قطع / سيت( 10-8) درجة متوسطة الحجم 90  – 60 – 30مثلثات هندسية بزوايا   

Set 

 سيت

 

701  Scissors with safety function for children – medium size 

 مقص آمن لألطفال متوسط الحجم

Piece 

 قطعة

 

801  Carton papers (60*100cm band of 100) 

100بند من   -سم 100*60ورق نشرات( بأبعاد )كارتون اوراق   

Set 

 سيت

 

901  Wooden board numbers from (1 set of numbers 1-10) 

10-1 لألرقامسيت واحد  ارقام )الواح خشبية(  

Set 

 سيت

 

011  Small Wooden clock 

صغيرة خشبيةة ساع  

Piece 

 قطعة

 

111  Set of Magnet numbers and letter (set size varies) 

مغناطيسهسيت أحرف واعداد   

Set 

 سيت

 

211  Picture dictionary 

مصور قاموس  

Piece 

 قطعة

 

311  Set of Small balls and basket 50 pieces 

قطعة 50 سلة مع صغيرة كراتسيت   

Set 

 سيت

 

411  Multiplication table workbook 

(معي)لون  الضرب جدول عن تلوين دفاتر  

Piece 

 قطعة

 

511  Alphabet workbook 

(معي)لون  األبجدية الحروف عن تلوين دفاتر  

Piece 

 قطعة

 

611  Skeleton posters between (60*100CM--100*120 CM) 

ما بين  بأبعاد( العربية باللغة العظمي الهيكل)  األنسان جسم توضح نشرة

سم120*100سم الى 100*60  

Piece 

 قطعة

 

711  Set of Geometric shapes 16 pieces 

قطعة 16 هندسية أشكال سيت  

Set 

 سيت
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811  bag of blocks (lego) 50 pieces / 46.4*30.5*42*5 

قطعة  50 46.4*30.5*42*5 ميكانو    

Set 

 سيت

 

911  Snake and stairs 

السلم و الحية لعبة  

Piece 

 قطعة

 

021  Kurdish Dictionaries (from Kurdish to Arabic and from 

Arabic to Kurdish in one dictionary ) 

(واحد قاموس في الكردي  الى العربي من و العربي الى الكردي  من)  قاموس  

Piece 

 قطعة

 

121  Coloring books for collecting numbers 

عن جمع األعداد )لون معي( لوينت دفاتر  

Piece 

 قطعة

 

221  Magnetic white boards eraser 

للسبورة مغناطيسية مساحة  

Piece 

 قطعة

 

321  Posters about English Language between (60*100CM--

100*120 CM) 

سم120* 100سم الى 100* 60ما بين  بأبعاد اإلنكليزيةتعليمية عن اللغة  ملصقات  

 

Piece 

 قطعة

 

421  Copybook of 60 pages (pack of 12) 

/ درزن( 12) ورقة 60 فئة دفتر  

Piece 

 قطعة

 

521  Pencil sharpeners (set of 50 or 60 depending on availability) 

of good quality 

حسب المتوفر من نوعية جيدة قطعة60او  50سيت من  –)مقطاطة(  مبراة  

Set 

 سيت

 

621  Plastic Ruler – 30cm length of good quality 

سم30 بطول بالستك مسطرة  من نوعية جيدة  

Piece 

 قطعة

 

721  

 

Lanyard for Badges 

لتعليق الباج حبل  

Piece 

 قطعة

 

821  

 

Color pen Montex brand or equivalent size 0.7 

 0.7قياس  مونتكس او ما يعادلهانوعية  ملون جاف قلم

Set 

 سيت

 

921  

 

Small colored sticky note’ finger’ for papers to designate 

specific pages  

وراق لتعين صفحات معينةلأل ملونه اصابع صغيرة ملصقات  

Set 

 سيت

 

031  

 

Paper A4 for certificates 160 GSM good quality 

 نوعية جيدة GSM 160لطبع الشهادات  ورق

Set 

 سيت

 

131 

 

Paper leather clip A4 double / good quality 

تستخدم لحفظ الورق وتقديم دعم للكتابة قياس  االعلى في تعليقمع  صغيرة لوحة

A4 نوعية جيدة 

Piece 

 قطعة

 

231  

 

key tags 

مفتاح كل لتعينالمفاتيح  مدالية  

Piece 

 قطعة

 

133 Periodic table for High school  

  الجدول الدوري فيالكيمياء للمدارس االعدادية

Piece 

 قطعة

 

431  Anatomy poster(mathematics) 60*80 cm 

(سم  80*60) ملصق توضيحي للرياضيات  

Piece 

 قطعة

 

531  Anatomy poster  (Geographic  ( 60*80 cm 

سم 80*60 ملصق توضيحي للجغرافيا   

Piece 

 قطعة

 

631  Anatomy poster (English topics) 60*80 cm 

سم 80*60اإلنكليزية ملصق توضيحي للمواضيع    

Piece 

 قطعة
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731  Anatomy poster (Arabic topics) 60*80 cm   

سم  80*60 ملصق توضيحي للمواضيع اللغة العربية  

Piece 

 قطعة

 

831  Anatomy poster (historical topics) 60*80 cm 

سم 80*60 ملصق توضيحي لمواضيع التاريخ   

 

Piece 

 قطعة

 

931  Anatomy poster (sciences lesson) 60*80 cm 

سم  80*60ملصق توضيحي للمواضيع العلمية    

Piece 

 قطعة

 

140 Motivational posters (hygiene) size A3  

A3 ملصقات تحفيزية للنظافة حجم 

Piece 

 قطعة

 

141 Art/ Painting copybook for students to draw A3  

A3 دفاتر رسم للتالميذ حجم 

Piece 

طعةق  

 

142 Coloring Markers (for drawing 12 piece/set) 

قطعة /سيت  12اقالم ملونة للرسم   

Set 

 سيت

 

143 Blank and lined index Cards 

طاقات الفهرس  المخططة ب  

Set 

 سيت

 

144 

Blu-Tack or equivalent brand (gum for sticking posters to 

wall) 

 Tack-Bluمعجون ملصق يستخدم لتعليق الرسوم والبوسترات على الحائط نوع 

Piece 

 قطعة

 

 

 

 

 

Important Notes 

 مالحظات مهمة

 
1. Iranian goods are not acceptable and shall be rejected. 

 تماما.  ةومرفوض ةالبضائع اإليرانية غير مقبول

2. CRS shall sign a long-term contract with the selected vendor(s) and pay for the items distributed only. 

 و ستدفع الهيئة لقاء المواد الموزعة فقط.  االختيار هز)ين( الذين يقع عليهم مع المجطويل األمد هيئة اإلغاثة الكاثوليكية بتوقيع عقد  تقوم

3. CRS reserves the right to select items from the list to make customized kits, depending on needs. The 

items listed above are not a definitive selection of kits, and selected kits may exclude some items from 

the list. 

ي  تحتفظ
فقرات معينة من القائمة أعاله لتجهير  حزمة محددة من المواد حسب االحتياج. المواد المذكورة أعاله  اختيار هيئة اإلغاثة الكاثوليكية بالحق ف 

ي بعض المواد من القائمة. 
 ليست مجموعة نهائية محددة للحزمة, و الحزمة المطلوبة قد تستثن 

4. If the requested kits consist of multiple items, vendors must assemble items into durable packages that 

can be easily distributed and transported by recipients. These can be cardboard boxes, durable plastic 

wrap, or other packaging as appropriate, with handles for easy transport. 

ي  المواد  هذه تجميع المجهز  عىل يتوجب, تعددةم فقرات تحتوي الهيئة قبل من المطلوبة الحزمة كانت  اذا 
 للحمل قابلة واحدة حزمة ف 

, التحمل عالية النايلون من أكياس,  الكرتون من صناديق بواسطة التجميع يكون قد . المستلم قبل من نقلها  و  توزيعها  السهل من يكون

النقل لتسهيل حماالت مع مناسبة أخرى تجميع وسيلة أي او   

5. CRS will specify the contents and quantities of the required kits within the purchase order. The vendor 

must be able to provide required quantities within agreed time line on the purchase order. 
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اءالمطلوبة الحزم  وكمياتهيئة اإلغاثة الكاثوليكية بتحديد مكونات  تقوم  عىل توفير  مجهز , يجب أن يكون الضمن طلب الشر
ً
قادرا

ي متفق عليه 
اءالكميات المطلوبة ضمن إطار زمن  ي طلب الشر

ف  . 

6. CRS will monitor quality of items delivered and completeness of kits. Items that are substandard and do 

not meet specifications of the contract or kits that are missing items will not be accepted.   The vendor 

will be responsible of returning any rejected items. Items of a commensurate quality and price may be 

substituted for the original item, but these substitutions must be reviewed and approved by CRS before 

items are loaded for transport. The vendor should alert CRS of the substitute item as soon as possible 

and at least 3 days before the first distribution day. 

ي ال تطابق واكتمالالهيئة بمراقبة نوعية المواد المجهزة  ستقوم
ي تحوي مواد ناقصة  الحزم. المواد الن 

ي العقد او الحزم الن 
المواصفات المتفق عليها ف 

ي حالة عدم توفر كل  المرفوضة.  والحزمسوف ترفض. سيكون المجهز مسؤوال" عن إعادة المواد 
يتوجب عىل المجهز تجهير  المواد المطلوبة حرصا". ف 

ي تم قب
ي او جزء من الكمية المطلوبة من مادة معينة لنفس النوعية الن 

ولها مسبقا" من قبل الهيئة , عندها يستطيع المجهز إعالم الهيئة بهذا التغيير ف 

حة من قبله عىل ان تكون بنفس جودة و سعر النوعية االصلية قبل ما  جديد للنوعيةنموذج  وتقديمالنوعية  من ثالثة ايام عن  يقل ال الجديدة المقي 

 لبديل من قبل الهيئة و الموافقة عليه قبل التحميل و التوزي    ع. موعد اليوم األول للتوزي    ع ليتم تدقيق النموذج ا

 

7. The price of items should include the transportation to the distribution site assigned ion the purchase 

order, with arthurites approval if required, to the distribution sites and distribution at location. 

اء وكلف  ي  طلب الشر
يجب ان يشمل سعر المواد كلف النقل مع مو افقة السلطات المحلية إذا  لز م األمر  ، إىل مو اقع التو ز ي    ع  المحددة ف 

ي  الموقع
 تو ز يعها  ف 

8. The vendor will be responsible for ensuring adequate number of personnel to offload supplies at the 

distribution site. 

ي من األشخاص لتفري    غ الش “عن مسؤوال المجهز  يكون
ي مواقع التوزي    ع.  حناتتوفير العدد الكاف 

 ف 

9. A CRS staff member & CRS partner’s staff will be present to monitor the distribution and will confirm the 

number of kits or items distributed to beneficiaries on a distribution list, which should be signed by the 

CRS staff member and a vendor representative. Only the number of distributed kits documented on the 

distribution signature sheet can be invoiced to CRS. 

كاء الهيئة الكاثوليكية  اإلغاثة هيئة من)ين( موظف سيحرص   التوزي    ع اثناء  للمستفيدين الموزعة المواد  او  الحزم عدد  لتثبيت و  التوزي    ع لمراقبةو من شر

ي  و , التوزي    ع قوائم عىل
ي  قبل من توقع ان يجب الن 

ي  والمثبتة الموزعة الحزم عدد  فقط المجهز.  ممثل و  الهيئة موظف 
ي  يذكر  ان يمكن التوزي    ع قوائم ف 

 ف 

 . الهيئة اىل" الحقا المجهز  قبل من المقدمة الفاتورة

 

10.         .         Transportation and delivery include unloading and loading at the distribution site. The vendor 

must be present until the completion of the distribution each day. Items must be delivered on the location & 

date assigned in the purchase order. This includes supply and delivery of items to all districts and sub-

districts within the Dohuk Governorate and in KRG-administered Ninewa. Undistributed items must be 

reloaded and transported away from the site at the end of the day by the vendor. 

ي  والتفري    غأجور التحميل  والتوزي    عالنقل  يشمل
ا" حن  انتهاء التوزي    ع ف  ي موقع التوزي    ع. يجب ان يكون المجهز او من يمثله رسميا" حاض 

ف 

اء.  وهذا يشمل توريد وتسليم المواد إىل جميع  ي طلب الشر
ي الموقع والموعد  المحدد ف 

كل يوم. يجب ان تكون المواد جاهزة للتوزي    ع ف 

ي ال 
ي تديرها حكومة إقليم كردستان.  المواد الن 

األقضية و النواحي  داخل محافظة دهوك و جميع األقضية و  النواحي  التابعةلمحافظة نينوى الن 

اليوم بانتهاءبعيدا" عن موقع التوزي    ع  ونقلها يتم توزيعها تكون ضمن مسؤولية المجهز لتحميلها    

11. The vendor agrees that the prices submitted through his/her tender shall remain without any increase 

for this scope of work during the contract period. 

ي )ها( قبله من المقدمة األسعار  ان عىل المجهز  وافقي
 . التعاقد  مدة خالل زيادة دون ستبف   العطاء ف 
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12. Any negligence on the distribution site due to shortage of workers will be vendor’s responsibility. 

ي 
ي موقع التوزي    ع بسبب النقص ف 

 عنه مجهز يكون ال العمال،أي إهمال ف 
ً
 .مسؤوال

 

13.  The vendor shall provide the requested commodities as well as point to point delivery without any 

assistance in distributing these commodities among the beneficiaries. 

 سيقوم المجهز بتوفير المواد / الحزم  و نقلها اىل مواقع التوزي    ع و توزيعها عىل المستفيدين  بدون أي مساعدة من قبل الهيئة . 

14. CRS retains the right to request Certificate of Origin for the origin for any item before or during or after 

distribution. 

ي طلب شهادة المنشأ 
 مادة قبل أو أثناء أو بعد التجهير   أليتحتفظ هيئة اإلغاثة الكاثوليكية بالحق ف 

15. Supplier will be subjected to A penalty of 1% of the total amount of Purchase Order amount for each day 

of delay beyond the agreed delivery date in the Purchase Order. 

اء1سيتعرض المورد لعقوبة بنسبة  ي أمر الشر
اء لكل يوم تأخير بعد تاري    خ التسليم المتفق عليه ف   .٪ من إجماىلي مبلغ أمر الشر

 



 

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


                                                              ATTACHMENT (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

