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 Name of Tender :  

Supply and Install Shelter Units in Duhok 

Governorate including all Districts & 

Subdistricts . 

 

Tender Number : 17028 - Duhok 

  

Deadline Submission date :  

26th  July 2020, 12:00 PM 

 

For further information please contact: 

iraqprocurement@crs.org 

 

   اسم العطاء:

بضمنها جميع    تجهيز و نصب وحدات مأوى في محافظة دهوك 

 االقضية و النواحي  

 

 

   دهوك -  28170 : رقم العطاء

  

 : تاريخ انتهاء التقديم 

 بعد الظهر   12:00,    2020 تموز 26 

 

 المعلومات يرجى التواصل مع: لمزيد من 

iraqprocurement@crs.org 

 

 

 

Dear Sir / Madam,  

CRS Iraq Programs is looking for contractors to 

provide the items and services shown in Attachment 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( 

 ين مهتمينلمقاوبرامج العراق تبحث عن  -هيئة اإلغاثة الكاثوليكية 

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

 منافسة 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

 أدنى عرض. . ىالنظر التعديل، تجزئة وقبول أي عرض، دون 

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 from 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

التقديم وينبغي اإلشارة الى ذلك في الطلب.األقل من تاريخ إغالق   

 

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

اتورة الصحيحة و المفصلة.العقد وتقديم الف  
 

 

 

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
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 

or passport. 

 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 

  او مع  نسخة من بطاقة االحوال المدنية  صاحب الشركةاسم

 جواز السفر

 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: 

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. 

Offers that only include totals will be rejected. 

4. Bids that include mistakes in calculations within 

the Bill of Quantities will be excluded from 

competition.  

5. 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.  

6. Offers must be clean & clear. The vendor should 

sign and stamp next to handwritten corrections or 

corrections made with whiteout.   

7. Offers must be complete, signed in a clear date 

and stamped on all pages.  

8. Please note that only offers within 20% above and 

below the estimated cost of the project will inter 

the competition.  

9. The vendor must read, sign & stamp the 

Attachment (2) related to CRS SUPPLIER CODE 

OF CONDUCT 

  

 معلومات ملء  العطاء

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

 : السعر 

بعد التاريخ والوقت المحدد  سيتم رفض أي طلب يقدم  .1

 لقبول العطاءات. 

يجب أن تتضمن العروض جميع المعلومات المطلوبة   .2

 أعاله. 

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

 ويتم رفض العطاءات التي تحتوي على اإلجمالي فقط.   

سيتم استبعاد العطاء الذي يتضمن خطأ في حسابات جداول   .4

 الكميات 

يجب تقديم العروض من خالل البريد اإللكتروني    .5

يجب تقديم عروض    العطاءات.المخصص الستالم 

المناقصات المنفصلة بشكل منفصل. قد تتسبب أي  

 مستندات مفقودة في رفض العرض بأكمله. 

، يجب التوقيع  واضحةو نظيفة العروض يجب أن تكون  .6

قلم    باستخداموالختم في مكان أي تصحيح يدوي أو 

 التصحيح االبيض.  

  موقعة الجوانب،جميع   من يجب أن تكون العروض كاملة  .7

 على جميع الصفحات ومختومة   بتاريخ واضح

%  20يرجى مالحظة إن العروض التي تكون فقط ضمن  .8

للمشروع سوف  أعلى أو أقل من الكلفة التخمينية المقدرة  

 تدخل في المنافسة. 

( و  2يجب على المقاول قراءة و توقيع و ختم الملحق)  .9

الخاص 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 ( 28701  - 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 وإال سيتم استبعاد العطاء . يجب ان ال يتجاوز    (  دهوك  -  17028)وهو  

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

 .صفحات

 

mailto:CRS-IQ-Tenders@crs.org
mailto:CRS-IQ-Tenders@crs.org
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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:

 

Contract Duration: 

 

 

 مدة العقد:

 

 

CRS will sign long term contract with more than one 

contractor while actual quantities will be determined in 

purchase orders that will be signed later with selected 

contractors . 

مع عدة مقاولين و سيتم   األمدالكاثوليكية بتوقيع عقد طويل  اإلغاثةستقوم هيئة 

ن الذين وقع تحديد الكميات في طلبات الشراء التي ستوقع الحقا" مع المقاولي

 عليهم االختيار.

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 

 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.   

رة يجب ان يحتوي على عناوين االتصال من مراجع الخب  

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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Background: CRS is improving the living conditions of displaced 

and returnee families who are living in critical conditions. All the 

services are based on international minimum standards for 

emergencies and are designed to protect families from outside 

elements and provide appropriate privacy inside. To date CRS has 

upgraded and repaired more than 10000 buildings in Duhok, 

Ninawa, Kirkuk, Anbar and Baghdad & provided more than 350 

transitional shelters in Anbar governorate.  

The purpose of project: CRS seeks qualified and experienced 

contracting companies to provide and install shelter units in the 

camps and/or outside the camps in Duhok Governorate, districts 

and subdistricts that belongs to it. 

IMPORTANT RULES: 

1- The Contractor will be responsible for delivering the completed 

work while using laborers from the community. The Contractor 

is responsible for utilizing laborers in accordance with national 

labor laws and providing supervision and payment to these 

laborers according to market rates for such laborers, not below 

market prices. 

2- The contractor is responsible of 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.  

 

3- The contractor is responsible to provide all the required 

materials, logistics, transportations, tools, equipment, or 

machinery to implement and complete the assigned work. 

 

 

 

Description of the Work: 

Technical Specifications:  

1- Supply all necessary materials, tools and manpower to 

construct wooden shelter unit with outside dimensions of 

(3.66m Width x 7.32 m Length, 2.44m height from the sides 

and 3 m from the middle) with two slope sides (Cottage 

shape) equipped with solar lighting system . 

2- The structure of T-shelter is made from timber frames 

covered with Oriented Strand Board (OSB), thickness (11) 

mm. The OSB sheets shall be fixed to the frame using screws 

or nails and wood glue. All panels shall be connected to each 

other using screws and washers of which the screw diameter 

shall be 8mm and 120mm length. The number of screws to 

be used for each side is 4 screws; besides using the nails for 

strengthening. 

3- Pieces of wood should be added for support during fixing the 

trusses in accordance to the instructions of CRS engineer. 

4- The unit is installed on a concrete pad of 3.9m width, 7.5 m 

length and 10 cm thickness, the prefabricated panels will be 

installed at the site and based on the following specifications: 

 

 The Front Side (Sketch-A):   

  لألسر  المعيشية الظروف تحسينب  الكاثوليكية االغاثة هيئة تقوم :مقدمة ال

 جميع وتستند حرجة. ظروف في يعيشون لذينا والعائدة ةلنازحا

 وهي  الطوارئ لحاالت الدولية المعايير من األدنى الحد على مساعداتال

  الخصوصية   وفيروت   الخارجية  المناخية  الظروف  من  األسر  لحماية  مصممة

 االغاثة هيئة قامت اآلن، حتى .المأوى داخل في الساكنة للعوائل المناسبة

 في مبنى 10000 من أكثر وترميم  تصليحب  العراق في الكاثوليكية

 350 من اكثر وتجهيز وبغداد نبارالوا وكركوك نينوى دهوك اتمحافظ

 االنبار.  محافظة في وقتي مأوى

 

  الشركات   إليجاد العراق في االغاثة هيثة تسعى المشروع: من الغرض

 في المأوى وحدات ونصب لتزويد الخبرة  وذوي المؤهلين والمقاولين

 .ونواحيها واقضيتها  دهوك محافظة في المخيمات  خارج او مخيماتال

 

 

 هامة:  قواعد

  من  عمال  باستخدام العمل  تسليم عن مسؤوالا  سيكون لوالمقا  -1

  العمل  لقوانين وفقا  العمال استخدام عن المسؤول هوو المجتمع

  السوق  ألسعار  وفقا  العمال  لهؤالء والدفع   اإلشراف وتوفير   الوطنية

 . السوق أسعار من أقل وليس ، العمال لهؤالء

 

  للمواصفات  وفقا"  العمل وتسليم تنفيذ عن مسؤوال" المقاول يكون  -2

   المنظمة  كادر  سيقوم حيث ، CRS مهندسي  توجيهات وحسب الفنية

 . الفنية المواصفات تطبيق لضمان للعمل المستمرة بالمتابعة

  العدد   النقل,   المطلوبة,  المواد  ميعج   وفيرت   عن  مسؤوال"  المقاول  يكون -3

 العمل.  وتسليم  إلكمال الالزمة والمعدات والمكائن واالدوات

 

 العمل:  وصف 

   الفنية: المواصفات

  وحدة  إلنشاء الالزمة العاملة االيدي و االدوات و المواد كافة تجهيز -1

  طول   متر  7.32و  عرض  متر  3.66  خارجية  بأبعاد الخشب  من  يةسكن 

  من  مائل رت م 3 الوسط ومن الجوانب  من متر 2.44 بارتفاع و

 الشمسية.  الطاقة على تعمل بإنارة  مجهزة ،كوخ( )شكل الجهتين

  بخشب  مغطاة خشبية اتراأط من مصنوع الوحدة هيكل يكون -2

 أو  الخشب براغي باستخدام ملم 11  بسمك (OSB) مضغوط

  مع  اإلطارات مقاطع لربط المستخدمة البراغي ،والغراء المسامير

  مع  ملم ( 120) وطول ملم  (8)  قطر  ذات تكون ان  يجب بعضها

  طول  لكل  المستخدمة  البراغي عدد  ويكون .لإلسناد كبيرة واشرات

 للتقوية.  مسامير استخدام مع براغي اربعة هو قائم او مائل ضلع

  في  لجملوناتا تثبيت عمالأ اثناء لإلسناد الخشب من قطع اضافة -3

 . CRS مهندس توجيهات وحسب الربط اماكن

  7.5 × )عرض( متر 3.9  خرسانية قاعدة على الوحدة تثبيت يتم -4

  شكل  على السكنية الوحدة نصب يتم ، سم 10 بسمك و  )طول(  متر

  الفنية  المواصفات حسب و الموقع في تركيبها يتم جاهزة مقاطع

 التالية:

 

 

 (: A-)ملحق   االمامية الجهة

  إطارات  ةثالث  من االمامية( )الواجهة  االمامية الجهة تتكون -1

)1,A2,A3(A خشب  من  مصنع الواحد اإلطار  مقطع يكون  بحيث  

  ات اإلطار تغليف يتمو  سم  4.5 ×  سم  4.5 عرضي  مقطع  ذو

 ملم.  11  بسمك OSB نوع المضغوط الخشب من الواح باستخدام

  إطار  يحتوي ان و الملحق في موضح  هو كما A1 إطار انشاء يتم -2

A1 ارتفاع(  متر 2.0 × )عرض( متر 1.07 بأبعاد باب على(  
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1- The front side is made of three frames (A1, A2 and A3). Each 

frame shall be made from timber of cross section 4.5x4.5 cm 

covered with wooden sheet (OSB) of thickness (11) mm. 

2- Frame A1 is made as shown in Sketch-A and shall include a 

door of 1.07m width x 2.0m height made from timber of 

cross section 4.5x4.5 cm. The door shall be covered with 

wooden sheet (OSB) of thickness (11) mm. The door shall 

be fixed on the frame using 4 hinges with slide lock (from 

both sides) and door handle (from both sides), and the door’s 

frame shall be provided with doorstop edge the frame of the 

door shall be made as shown in Sketch (A). 

3- Frame A2 shall be made as shown in Sketch-A. 

4- Frame A3 shall be made as shown in Sketch-A and shall 

include a window of (101 cm width x 80 cm height) consist 

of two parts: 

The first part is movable with 0.51m width and 0.80m height 

and made from timber of cross section 4.5x4.5cm. The 

window shall be covered with wooden sheet (OSB) of 

thickness (11) mm, fixed on the frame using 3 hinges with 

slide lock and handle from inside (the openable wing to be 

moved to inward) and fly mesh shall be fixed from outside 

with proper wooden frame. 

The second part of the window is fixed (0.51m width x 0.80m 

height) made from a clear transparent plastic sheet of 3 mm 

thickness adjacent to the open-able window and separated by 

wooden prop of cross section 4.5x4.5 cm. Also, there is a 

curtain for the window illustrated in the curtain paragraph. 

 

The Back Side (Sketch-B):   

1- The back side is made up of three frames (B1, B2 and B3). 

Each frame shall be made from timber of cross section 

4.5x4.5 cm covered with wooden sheet (OSB) of thickness 

(11) mm. 

2- Frame B1 shall be made as shown in Sketch-B. 

3- Frame B2 shall be made as shown in Sketch-B. 

4- Frame B3 shall be made as shown in Sketch-B and shall 

include a window with the same dimensions and 

specifications of the window in the front side. 

 

The Sides (Sketch-C):   

1- The side is made up of 7 frames (5 (C1), 1 (C2) and 1 (C3)). 

Each frame shall be made from timber of cross section 

4.5x4.5 cm. These frames are fixed on two main columns 

where the second and third panels meet, as well as the fourth 

and fifth panels), timber of cross section 9.5x4.5 cm and will 

be fixed directly to the front side and back side covered with 

wooden sheet (OSB) of thickness (11) mm. 

2- Frame C1 shall be made as shown in the Sketch-C and the 

number of (C1) frames are (10) for both sides.  

3- Frame C2 shall be made as shown in the Sketch-C and the 

number of (C2) frames are (2) for both sides.  

  و  سم  4.5 × سم  4.5 عرضي مقطع ذو خشب من مصنع ويكون

  ملم   11   بسمك  OSB  نوع  المضغوط الخشب  من  بالواح  الباب  يغلف

  خشب ال براغي باستخدام  4 عدد نرمادة باستخدام  الباب  يثبت ان و

 باب  يدة و والخارج الداخل من سركي قفل على الباب يحتوي وان

  الباب  توقف حافة  على  الباب إطار يحتوي وان والخارج  الداخل  من

 (. (A الملحق في موضح  كما الباب هيكل ويكون ) الغلق عند

 الملحق.  في  موضح هو كما A2 إطار انشاء يتم -3

 على  يحتوي ان و الملحق في موضح هو كما A3 إطار انشاء يتم -4

 فردتين: من الشباك يتكون  (. سم  x 80 سم 101) بأبعاد شباك

 ويكون  ارتفاع م  0.80و عرض م 0.51 بأبعاد متحركة فردة  :الولىا

 باستخدام   وتغطى  سم،  4.5  ×  سم  4.5  عرضي  مقطع  ذو  خشب  من  مصنع

  تثبيته ويتم ملم. 11 بسمك OSB نوع المضغوط  الخشب من لوح

 شباك ال ويحتوي  كما الخشب، براغي باستخدام 3 عدد نرمادة باستخدام

  اتجاه  يكون ان يجب  الداخل،  من شباك يده و  الداخل من سركي  قفل  على

 يتم  المتحرك الجزء الى ذباب مانع اضافة  مع الداخل  الى الشباك فتح

   مناسب. خشبي  إطار مع الخارج من تثبيته

 3 بسمك شفاف بالستيكي لوح من مصنوعة  ةمتحرك غير فردة :الثانية

 م   0.80و   عرض  م  0.51  بإبعاد  و  المتحرك  الشباك  بجانب  تثبيته  يتم   ملم

 باستخدام  المتحرك  الشباك عن فصله  ويجب خشب  بإطار  ويثبت ارتفاع

 تزويد يتم وكما سم. 4.5 × سم 4.5 عرضي مقطع ذو خشب عمود

 . الستارة ةفقر في تفاصيلها موضحة معتمة بستارة الشباك

 

 

 (: B-)ملحق الخلفية الجهة

  إطارات  ثالث من الخلفية( )الواجهة  الخلفية الجهة تكونت  -1

)1,B2,B3(B خشب   من مصنع الواحد اإلطار مقطع يكون بحيث 

  باستخدام  اإلطار تغليف يتمو سم 4.5 × سم 4.5 عرضي مقطع ذو

 ملم. 11 بسمك OSB نوع المضغوط  الخشب من الواح

   .الملحق في  موضح هو كما B1 إطار انشاء يتم -2

 الملحق.  في  موضح هو كما B2 إطار انشاء يتم -3

  على  يحتوي ان و الملحق في موضح هو كما B3 إطار انشاء يتم -4

     االمامية. الجهة  شباك ومواصفات ابعاد بنفس شباك

 

 

 (: C-)ملحق الجانبية الجهة

 

  5) اطارات 7 من الجانبية( )الواجهة الواحدة الجانبية الجهة تتكون -1

(C1) 1و (C2 ) 1و (C3) )  الواحد  اإلطار مقطع يكون بحيث  

  هذه   وتكون  سم.  4.5  ×   سم  4.5  عرضي   مقطع  ذو   الخشب   من  مصنع

 اللوحين التقاء اماكن حيث ينرئيس ينعمود على مستندة االطارات

  ذو  الجدار الواح من والخامس الرابع اللوحين وكذلك والثالث الثاني

  وحدة ال  داخل  مثبت  جانب  كل  من  سم(x  4.5  سم9.5)  عرضي  مقطع

  اإلطار  تغليف ويتم والخلفية االمامية الجهة على مباشرة ومستندة

 .ملم 11  بسمك OSB نوع المضغوط الخشب من الواح باستخدام

  اإلطارات   عدد   وان,  الملحق  في   موضح   هو   كما  C1  اإلطار   انشاء  يتم -2

C1 اتراأط 10 معا للجانبين . 

  اإلطارات   عدد   وان  الملحق   في  موضح  هو  كما  C2  اإلطار   انشاء  يتم -3

C2 أطار 2 معا للجانبين 

  اإلطارات   عدد   وان  الملحق   في  موضح  هو  كما  C3  اإلطار   انشاء  يتم -4

C3 أطار. 2 معا للجانبين 

 

 

 :ةالستار



Attachment (1) 

Scope of Work for Large Size Tshelter Units (6-9 persons) 

RFP# 17028 – Duhok 

 

Page 3 of 19 

 

4- Frame C3 shall be made as shown in the Sketch-C and the 

number of (C3) frames are (2) for both sides. 

 

The Curtain: 

1- A curtain pipe (3/4) " is fixed for curtain rail in the middle 

truss of the shelter and shall be fixed from both sides and 

from the middle as directed by the supervising engineer. 

2- Prepare and fix dark-colored satin fabric curtain high quality 

with width of 5m, and height of 2.44m with curtain rings that 

pressed to be fixed with the pipe. 

3- Supply and fix a curtain with the same type for the windows 

with width 110 cm and height 100 cm. 

 

The roof (sketch-D): 

The roof consists of two parts: 

 

A- The first part:  Bearing frame. 

 

1- Four timber trusses of cross section 9.5x4.5 cm and 4.5x4.5 

cm to be fixed in the front and rear side and two trusses inside 

the unit (where the second and third panels meet, as well as 

the fourth and fifth panels) from the side wall (as shown in 

Sketch) and to be fixed on the columns using 2 angles 3 mm 

thickness and at least 4 screws.  

2- These four trusses will be connected with each other by using 

a purlin of 9.5x4.5 cm cross section. (2 for each side and 

along the unit) as it is clear in the Sketch. 

B- The second part: The sections. 

1- The roof is made up of 14 frames (10 (D1), 2 (D2), and 2 

(D3)). The frames shall be made from timber of cross section 

4.5x4.5 cm. as it is clear in the sketch. 

2- The frames shall be covered with OSB of thickness (11) mm. 

3- The frames shall be fixed on the trusses so that the total 

number of the frames in each side is 7 ((5D1), (1D2) and 

(1D3)) (i.e. two slope sides - cottage roof).  

4- To cover the roof units, there are two choices to (sketch D-

1) 

a- The first choice: The roof shall be covered with corrugated 

plastic sheets installed with the same slope of the roof with 

proper fixing on the unit using self-drilling screws. It is 

necessary to use timbers of (2x4) cm at the contact places 

between the corrugated plastic sheet and the roof or other 

fixing ways agreed by CRS engineer. Also, to cover the peak 

by using a plate with width of 20 cm from each side, with 

proper installation and as directed by the supervising 

engineer.  

 

b- The second choice: The roof shall be covered by tarpaulin 

(tents type, weight 550 gm/m2 and 1100 d tex) and to be 

fixed to the sides of timbers roof using timber of (2X4) cm 

and self-drilling screws. 

 

  ويجب  الوسطي بالجملون للستارة ("4/3) بقطر ستارة انبوب يثبت -1

  المهندس  توجيهات وحسب الوسط ومن الجانبين من مثبت يكون ان

 المشرف. 

 المعتم   النوع  من  و  الحريري(  )النسيج  الساتان  من  ستارة  وتثبيت  تهيئة -2

  التي  الستارة حلقات مع  م 2.44 وارتفاع م 5 بعرض لنوعيةا جيدة

 .نبوباال على تثبيتها ليتم كبسها يتم

 110 بعرض وتكون للشبابيك. النوعية نفس من ستارة وتثبيت تهيئة -3

 سم.   100 وارتفاع سم

 

 

 

 

   (:D-الملحق )انظر السقف

 :  جزئين  من  السقف يتكون

 

 للمقاطع.  الحامل الهيكل   :االول الجزء - أ

 

 

  9.5 مقطع ذو خشب من مكونة (4) عدد خشبية جملونات تثبيت يتم -1

  البداية  في  سم x 4.5 سم 4.5 مقطع ذو خشب و سم x 4.5 سم

  والثالث   الثاني  اللوحين  التقاء  اماكن  )  الوحدة  داخل  في  اثنينو  والنهاية

 موضح   هو   كما  و  الجدار(  الواح  من  والخامس   الرابع  اللوحين  وكذلك

  حديد  باستخدام االعمدة على الجملونات تثبيت يتم وان الملحق في

 االقل.  على 4 عدد  براغي و ملم 3 سمك ،2 عدد زاويا

  خشبي  مداد باستخدام بعضها مع االربعة  الجملونات  ربط يتم -2

  طول  وعلى  جانب كل في 2) سم  9.5x4.5 مقطع ذو  )طراحية(

   الملحق. في  موضح وكما الوحدة(

 

 

 . المقاطع :الثاني الجزء  -ب 

بحيث    )(D3)  2( و D2)  2و (  D1) 10 (اطار  14السقف من  يتكون   -1

سم   4.5يتكون اإلطار الواحد من الخشب الصلب ذو مقطع عرضي 

 سم. كما موضح في الملحق.  4.5× 

  OSBيتم تغليف اإلطار باستخدام الواح من الخشب المضغوط نوع  -2

 ملم. 11بسمك  

لى الجملونات بحيث يكون عدد المقاطع عيتم تثبيت اطارات السقف  -3

7 (5 (D1 و )1 (D2)  1و (D3 )) جانب و ان يكون السقفلكل 

 مائال في اتجاهين )شكل كوخ(. 

 (. D-1ملحق (لتغطية سقف الوحدة السكنية هنالك خياران:  -4

من البالستيك الواح  يتم تغطية سطح الوحدة باستخدام  :  الخيار االول   -أ

وبنفس ميل السقف مع التثبيت الجيد على السقف باستخدام  المموج

(  2X   4براغي سريعة الربط مع ضرورة وضع الواح من الخشب )

أو اي طريقة   والسطح البالستيكية االلواح بينالتماس اماكن  فيسم 

وكذلك تغطية السطح   .CRSتثبيت اخرى يوافق عليها مهندس 

سم   20من الوحدة السكنية باستخدام البليت وبعرض  )القمة( العلوي

 من كل جانب مع التثبيت الجيد وبحسب توجيهات المهندس المشرف. 

 

الجادر الخاص  تغطية سطح الوحدة باستخدام يتم : الخيار الثاني  -ب 

مع تثبيت الجادر على   d tex )  1100و  2غم / م  550الوزن  (  بالخيم

( سم  2X  4) باستخدام خشبوحدة المأوى سقف  خشب جوانب

  وبراغي سريعة للتثبيت.
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Balancing & Final Installation (Sketch-E): 

1- After tying the front, back, sides, and the roof frames 

together, the T-shelter unit shall be balanced vertically and 

horizontally. 

2- The shelter unit shall be fixed to the concrete pad using 16 

angle plates of 9.0 cm x 9.0 cm and 3 mm thickness, the plate 

should have 2 holes in each side to be fixed to the shelter 

sections with two self-drilling screws of 8mm diameter and 

using two roll bolt of 16M to the concrete pad from inside of 

shelter unit (as shown in Sketch-E). 

3- After final installation, all the gaps between the frame 

sections shall be filled and closed using transparent silicon. 

4- Supply Acrylic compound paint off light brown color (anti-

moisture and waterproof paint) to paint the walls from 

outside. The surface shall be clean and prepared before 

painting. The work shall be performed according to the 

material specifications. Apply a base layer paint if required 

before the painting works.   

5- Supply Elastomeric Polyurethane Sealant and seal the joints 

between the concrete pad and the wooden frames from the 

external sides to make a waterproof barrier. The work shall 

be performed according to the material specifications. 

 

 

 

Concrete Pad (Sketch-F): 

1- Prepare and level the ground under the shelter unit and 

compact it to be ready for casting. 

2- Supply and provide all the necessary material, tools and 

manpower to pour reinforced concrete pad for the shelter unit 

(3.9m width x 7.5 m length and 10 cm thickness) with 

additional concrete pad for the entrance (1.0m x 1.4m and 

10cm thickness). 

3- The concrete pad shall be reinforced with BRC mesh 6mm 

bar diameter and 20 cm bar spacing. 

4- The concrete mixture ratio shall be 1:2:4. 

5- The contractor is responsible for curing the concrete pad and 

keeping the location clean is a part of the contractor’s 

responsibility. 

6- Construct a parapet from concrete around the inner sides of 

the walls with 20 cm height and 15 cm width, as the external 

face of the parapet connected to the inner side of the OSB 

sheets. The parapet is implemented after installing the unit. 

 

 

Lights (Sketch-G): 

1- The contractor shall provide solar light system, the system 

includes one solar panel to be fixed on the roof and two lights 

to be fixed at the ceiling. Also, the system includes 

rechargeable battery that can be recharged by the solar panel 

and can turn-on the two lights together for 8 hours 

 (: E- )ملحق   النهائي التثبيت و  الموازنة

  و  انشاء من االنتهاء بعد عموديا و افقيا السكنية الوحدة  موازنة يتم -1

 جميع ربط  و  السقف  و الجانبين و  الخلفية  و  االمامية  الواجهة تثبيت

 البعض. بعضها مع المقاطع

  زاوية  حديد  باستخدام  الخرسانية بالقاعدة السكنية الوحدة  تثبيت يتم -2

 على وتحتوي ملم 3 وبسمك سم 9.0 × سم 9.0 بأبعاد 61 عدد

 براغي باستخدام الخشبية المقاطع على للتثبيت جانب كل من ثقبين

  بولت  رول  براغي باستخدام  للتثبيت الكونكريت جهة وعلى  ملم 8

M16 ، موضح  هو كما و السكنية الوحدة داخل من التثبيت يكون 

 الملحق.  في

بعد االنتهاء من الموازنة و التثبيت النهائي للوحدة السكنية يتم ملئ   -3

جميع الفراغات ما بين المقاطع للجانبين و للواجهات و وغلق 

 للسقف باستخدام السيلكون الشفاف. 

مانعة للرطوبة و تسرب الماء  تبني   تجهيز مادة عزل اكريليكي لون   -4

للوحدة السكنية. يجب تنظيف    ةالخارجي الجدران  والقيام بطالء

الطالء.  سطح الخشب وازالة جميع الشوائب واالوساخ قبل عملية 

طبقة مادة   وضعمع  . يجب تنفيذ االعمال حسب مواصفات المادة

 تطلب االمر.البدء بالطالء ان  قبل  اساس

ما يعرف  Elastomeric Polyurethane Sealant تجهيز مادة  -5

بعجينة الصوصج و القيام بعزل المنطقة ما بين القاعدة الخرسانية 

دخول الماء  لو الوحدة السكنية من الجهة الخارجية  و تشكيل مانع 

يجب تنفيذ االعمال حسب  ومياه االمطار الى الوحدة السكنية  /

 . مواصفات المادة

 

 

 

 (: F-)ملحق  الخرسانية القاعدة

  ألعمال لتجهيزها التربة اسفل الوحدة السكنية وحدل تهيئة وتسوية  -1

 الصب. 

و صب قاعدة   إلنشاءتجهيز المواد و االدوات و االيدي العاملة  -2

  7.5متر )عرض( ×  3.9 بأبعادخرسانية مسلحة للوحدة السكنية 

مع عمل صبة خرسانية اضافية امام  سم 10و بسمك متر )طول(  

 سم.   10وبسمك    متر  x  1.40متر    1.0  بأبعادمدخل الوحدة السكنية  

ملم وبفراغات بينية للشبكة    (6)قطر  BRCيجب استخدام شبكة  -3

 . سم 20×  سم 20

 . 1:2:4 هي الخرسانية للقاعدة الخلط  نسبة -4

 ابقاء و .خرسانةال  لصبة المعالجة اعمال عن مسؤوال المقاول يكون -5

 المقاول.   التزامات من هي نظيفا العمل موقع

  20 بارتفاع السكنية الوحدة داخل الخرسانة من )مرد(  حاجز بناء -6

 يكون ان علي للوحدة، الداخلي المحيط حول سم 15 وعرض سم

 ويتم    الداخل  من  (OSB)  ال  حا ول أل  مالمس  للحاجز  الخارجي  الوجه

 . السكنية الوحدة نصب بعد عمله

 

 

 

 

   :  (G  – )ملحق االضاءة

  الطاقة  على يعمل انارة بنظام السكنية الوحدة تجهيز المقاول على -1

 على تثبيته يتم واحد شمسي لوح من النظام يتكون ان و , الشمسية

 تثبيت  يتم  و   2  عدد   مصباح  النظام  يتضمن  ان  و  السكنية  الوحدة  سقف

  النظام  يحتوي وايضا السكنية. الوحدة  داخل السقف على المصابيح

  ان  يجب و الشمسية االلواح طريق عن للشحن ةقابل بطارية على

  تقل  ال فترة معا المصباحين تشغيل على قدرة  ذات  البطارية تكون
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continuously. The size of the solar panel should be enough 

to fully charge the battery within one day. 

2- The solar light shall be 150 Lumens (equivalent to a 15W 

light bulb) Suitable for home emergency use and other 

usages. 

 

Fire extinguisher (Dry Powder)  

1- Supply fire extinguisher for the T- shelter with at least 10 

months validity according to the following specifications: 

- Weight 4 Kg. 

- Used for types (A, B and C). 

2- Supply fire blanket with dimensions 1.8 m X 1.8 made from  

Fiber glass 100%, red color saved at Box made from UPVC. 

 

 

IMPORTANT NOTES: 

1- The contractor is responsible to use metal clamps during 

connecting the sections in additional to the screws to fix the 

frames. 

2- The contractor is responsible to fill all the gaps between 

sections for the sides and ceiling and between the sides of the 

ceiling using transparent silicon. 

3- All the wooden sections and panels shall be free from 

defects, impurities and dirt. 

4- The contractor is responsible to fill the interior gaps that 

created inside the unit at the contact point of fixing the roof 

frames with wall frames by timber pieces. 

 

Working Conditions: 

Assignment process:  

1- Work will be assigned to a group of contractors. Each 

contractor will hence be assigned a group of shelter units 

based on their capacity and ability to complete the work on-

time and due to the bid committee’s decision, the estimated 

quantities to be assigned based on stages 

2- The quantities assigned to each contractor in each phase to 

be within a limited time, subsequent quantities will be 

assigned on phases.   

3- When the contractor completes the first assigned quantity, A 

new quantity (more or less) based on the evaluation report 

from engineers will be assigned (See below the evaluation 

criteria). 

4- The contractor is responsible to provide qualified people to 

receive the assigned work from the engineers. 

5- All contractors should accept to work in different locations 

(Above mentioned), and there is no specific location for each 

contractor. 

6- CRS will assign different quantities for each work phase for 

each contractor based on his evaluation rate as follow: 

  الشمسية  الخلية حجم يكون ان يجب و متواصلة. ساعات 8 عن

   الواحد. اليوم خالل كامال شحنا البطارية شحن إلعادة مناسبا

 

  اعتيادي  باحمص ليعاد ما) لومن 150 اضاءة بقوة المصباح يكون -2

 . اخرى واستخدامات  ئللطوار مالئم واط(، 15 بقوة

 

 

 

  Powder Dry نوع الحريق طفاية

 لصالحية ا  حديث  بتاريخ  وتكون  السكنية  لوحدةل  حريق  مطفأة  تجهيز -1

 -االتية: المواصفات وحسب اشهر 10 عن يقل ال ما

 . كغم 4 بوزن تكون -

 (.C and A,B) الستعماالت مالئمة -

 من مصنوعة م X 1.8 م 1.8 بأبعاد للحريق خاصة بطانية تجهيز -2

  صندوق   داخل  محفوظة  احمر  لون  وذات  %100  الزجاجية  االلياف

 . PVCU ال من

 

 مهمة:  اتمالحظ

 اثناء   لإلسناد  فالت  معدني  قفيص  استخدام  عن  مسؤوالا   المقاول  يكون -1

ا  المقاطع تثبيت   لربط  المستخدمة البراغي الى باإلضافة جميعا

 المقاطع.

  للجوانب  المقاطع بين الفراغات كل  مليء عن مسؤوالا  المقاول يكون -2

 الشفاف.  السليكون باستخدام السقف جانبي وبين والسقف

  السكنية  الوحدة بناء في المستخدمة الخشبية االلواح و المقاطع جميع -3

 االوساخ.  و  الشوائب و  العيوب من خالية تكون ان يجب

  اإلطارات  بين جودةوالم الداخلية جواتالف ملئ عن مسؤول المقاول -4

  بالجدران(  السقف تثبيت )منطقة الجدران واطارات للسقف المائلة

 . جواتالف مع يتالءم وبما بالخشب

 

 

 العمل:  شروط

 العمل:  تخصيص

 وامكانياتهم  قابليتهم  الى  ناداا است   المقاولين  من  لمجموعة  العمل  منح  يتم -1

  لجنة  قرار وحسب الزمني الجدول ضمن المخصص العمل ألنهاء

  السكنية  للوحدات التخمينية الكميات تخصيص ويكون العطاءات،

 مراحل.  اساس على

  تكون  مرحلة كل في  مقاول لكل ستخصص التي السكنية الوحدات -2

 تخصيصها  يتم سوف الحقة كميات هنالك للتنفيذ، محدد وقت ضمن

 حل. مرا وعلى

 كميات   مهي تسل  سيتم  خصصت  التي  االولى  الكميات  المقاول  اكمال  بعد -3

 المهندسين   قبل   من  االداء  تقييم  تقرير  على  اعتماداا   اقل  او  اكثر  اخرى 

 التقييم(. معايير االسفل في  انظر )

 االعمال الستالم قبله من اشخاص توفير عن مسؤول المقاول -4

 له.  المخصصة

  المذكورة  )المناطق مختلفة  مناطق  في العمل على ونالمقاول يوافق  -5

 واحد.   لمقاول محدد موقع هنالك يكون لن حيث اعاله(

 للمقاول   الكاثوليكية  االغاثة  هيئة  قبل  من  العمل  كميات  تخصيص  سيتم -6

 يلي: كما التقييم نسبة وحسب  مراحل على

   اضعاف  ثالثة او مضاعفة كميات تخصيص يتم 75%≤  -

 وقابليته.   المقاول قبول  حسب

  مضاعفة  كمية او  الكمية نفس  تخصيص  يتم (74-50%) -

 وقابليته.   المقاول قبول  حسب
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- ≥ 75% contractor will receive double or triple 

quantities for next phase based on his work capacity 

and acceptance.  

- (50-74) % contractor will receive same or double 

quantities based on his acceptance and capacity. 

- < 50% the contractor to be excluded from the 

assignment and the work.  

 

Required from the contractor: 

▪ The contractor shall change or fix all damaged items.  

▪ The contactor should commit to the specified time 

otherwise a penalty of 1% of the total value of this 

contract will be subjected for each day of delaying.  

▪ All executed works will be received by CRS engineers. 

The contractor is responsible to provide a qualified 

person to deliver and receive the completed works.  The 

contractor shall provide an official letter (power of 

attorney) for any person to sign or receive payments. 

▪ CRS will withhold 10% of the total amount for 3 months 

as maintenance period. This amount will be paid to the 

contractor when all the damages and shortages are fixed 

after 3 months from handing over. The contractor will not 

fix damages as a result of household use. 

▪ The contractor shall ensure the quality of the supplied 

material and the origin of the product (no Iranian 

products) and should also bring samples of materials and 

tools prior to awarding the contract. 

▪ If any damaged materials are found; engineers have the 

right to reject them and should be replaced at the 

contractor’s expense.   

▪ The contractor is responsible of any loading and off-

loading operations for the requested materials at the work 

site, this includes the laborers. 

▪ The contractor shall provide a skilled engineer or 

supervisor to supervise the work and make sure that the 

work meets the SOW and technical specifications.  

▪ The contractor shall provide the CV of the assigned 

supervisor and CRS has the right to review, approve, and 

ask the contractor to change the engineer/supervisor if 

needed.  If the contractor uses another supervisor, other 

than the approved one, CRS has the right to terminate the 

contract. 

▪ In case of reports of abuse or exploitation – physical, 

emotional, financial, or others to the laborers, the 

contractor will be followed-up immediately by CRS staff 

and the contract will be terminated and/or exclude the 

contractor from future work. 

▪ The contractor is responsible for site clean up after 

completing the work. 

  تخصيص  واي العمل من المقاول اقصاء سيتم 50%> -

 للكميات.

 

 

 المقاول:  من المطلوب

   . متضررة فقرة أي اصالح او بإبدال يقوم المقاول ▪

  يتحمل  وبخالفه مرحلة لكل المحدد بالوقت االلتزام المقاول على ▪

 يوم  كل عن الكلية المشروع قيمة من %1 قدرها تأخيريه غرامة

 . تأخير

 االغاثة  هيئة منظمة مهندسي قبل من المنفذة االعمال استالم سيتم ▪

  ذو  قبله  من شخص توفير عن مسؤوال المقاول يكون ،الكاثوليكية

  التخويل  ورقة توفير المقاول على االعمال، وتسليم الستالم كفاءة

 االستالم   اوراق  لتوقيع  اخر  احد  اي  بتخويل  قام  اذا  ما  رسمي  كتابب 

 الدفوعات.  استالم أو

 من  اشهر 3 لمدة  الصيانة اعمال تنفيذ عن مسؤول المقاول يكون ▪

  من   %10  بحجز   االغاثة   منظمة  ستقوم   حيث  االولي  االستالم  تاريخ

 دفع  يتم لن وبخالفه الصيانة اعمال انجاز لحين المستحق المبلغ

  الناتجة   االضرار   بإصالح  يقوم  لن  لمقاولوا  ،  للمقاول  المتبقي  المبلغ

 الساكنين. استخدام عن

  حيث  من المجهزة واالدوات المواد  نوعية ضمان المقاول على ▪

 من   نماذج  جلب  وكذلك  بها(  مسموح  غير  االيرانية  نتجاتم)ال  المنشأ

 العطاء. منح قبل  واالدوات المواد هذه

 

  متضررة  او تالفة  ادوات او  مواد اي  ارجاع  المهندسين لفريق يحق ▪

ا   . نفقته على المواد هذه ابدال عن مسؤوالا  المقاول يكون وايضا

 

  موقع   والى  من  وتفريغ  تحميل  اعمال   اي  عن  مسؤوال  المقاول  يكون ▪

 العاملة.  اليد ذلك ويتضمن العمل

 

  لإلشراف  ماهر عمل مشرف او مهندس توفير المقاول على يجب ▪

 الفنية.  المواصفات حسب  ينفذ العمل ان من والتأكد العمل على

  ويكون  العمل،  لمشرفي  الذاتية  بالسيرة  المنظمة تزويد المقاول  على ▪

  طلب  وكذلك وقبولها مراجعتها الكاثوليكية االغاثة هيئة حق من

  استخدم  حال  في االمر. تطلب  اذا  المشرف او المهندس تغيير

 الكاثوليكية  االغاثة  هيئة  عليها  وافقت  الذين  غير  من  مشرفين  المقاول

 المبرم. التعاقد بإلغاء الهيئة حق من سيكون

 

  انواع  من نوع اي او  المعاملة سوء  حول تقرير اي  ورود   حال في ▪

  لأليدي  المقاول قبل  من المالي او  الجسدي  او العاطفي االستغالل

  وعليه   المنظمة  كادر   قبل  من  مباشرة  بصورة   مراقب  سيكون   العاملة

 مستقبلية. اعمال اي من المقاول واستبعاد العقد انهاء سيتم

 

 العمل. انتهاء بعد الموقع  وتنظيف  االنقاض رفع المقاول على ▪

 

  المجهزة  للمواد المنشأ  شهادات بإحضار  ملزما المقاول يكون ▪

  واضحة،  غير او التصنيع جهة عليها ريتوف  ال التي وخصوصا

 المنتج. قبول وعدم رفضال الهيئة حق نم يكون وبخالفه 

 

 



Attachment (1) 

Scope of Work for Large Size Tshelter Units (6-9 persons) 

RFP# 17028 – Duhok 

 

Page 7 of 19 

 

▪ The contractor shall bring all required certificates of 

manufacture if the origin is not clear or available at the 

product, otherwise the organization has the right to reject 

the product. 

 

▪ MONITORING, PRE-INSPECTION, FINAL 

INSPECTION, CERTIFICATES, AND 

EVALUATION REPORTS: 

▪  The contractor shall be cooperative and contribute on 

facilitating the engineer’s mission to monitor and follow 

up the work progress and to be responsible of any 

required corrections due to indicated deficiencies by 

engineers. 

▪ Pre-inspection to be conducted by engineers or supervisor 

to provide the contractor a list of existed deficiencies to 

be rectified before the final inspection. 

▪ Another subsequent inspection will be conducted (Final 

inspection), the contractor shall attend the inspection 

where the final measurements to be determined which 

will be reflected to contractor's payment, so if the 

contractor or his supervisor does not participate, CRS has 

the right to pay the contractor based on the engineer’s 

measurements. 

▪ Based on the inspection reports, the contractor shall 

submit an official invoice (Company or Factory’s letter 

head) which presents the implemented quantities, then the 

engineers will provide the finance department a 

certificate of completion for the implemented work to 

proceed 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 engineers will provide the shelter manager and 

procurement departments with evaluation report of 

contractor’s performance based on the following criteria:  

A- Quality of materials. 

B- Assigned time. 

C- Contractor capacity. 

D- Collaboration. 

E- Quality of the work. 

 

Based on the evaluation report, the shelter manager has the 

right to continue with the contractor and/or terminate the 

contract if underperforming is reported. 

 

 

 

 

 

 

 

  االنهاء  وشهادة  النهائي والفحص المبدئي والتفتيش المراقبة ▪

 المقاول:  وتقييم

 ة مهم تسهيل في ومساهم متعاون يكون ان المقاول على يجب ▪

 مسؤوالا  يكون وان العمل تقدم ومتابعة لمراقبة المشرف المهندس

 المشرف.  المهندس لها يشير  التي للنواقص تصحيح اي عن

 لتزويد  المشرف او المهندسين قبل من االولي بالفحص القيام يتم ▪

  تصحيحها  اجل من الموجودة النواقص  وقوائم باإلرشادات المقاول

 النهائي. الفحص  قبل

 النهائي(،   )الفحص  المشرف  او  المهندسين  قبل  من  تمسي   اخر  فحص ▪

  والذرعات  تالقياسا  ان حيث الحضور المقاول على يجب حيث

  تغيب  ان حيث المالية، الدفعة ستعكس والتي ستحتسب النهائية

  االغاثة  هيئة حق  من بالتالي يكون يمثله الذي  المشرف  او المقاول

  قبل  من المأخوذة ات()الذرع القياسات على االعتماد الكاثوليكية

 المهندسين.

  قائمة  تقديم المقاول على يجب النهائي الفحص تقرير الى استناداا  ▪

 بعد ،المنفذة الكميات يقدم المعمل او للشركة رسمي( )وصل سعر

  لتمرير  المالي للقسم االنهاء شهادة بتقديم المهندسون يقوم ذلك

 المنفذة. الكميات  حسب   المالية الدفعة وانجاز

 

  المالي   االيصال  تقديم  قبل    المنفذة  الكميات   تدقيق  المقاول   على  بيج ▪

  على  خاللها من يصدق التي النهائي الفحص  اوراق  ختم يتم وان

 المنفذة. الكميات

 

  وقسم  البرنامج لمدير المقاول تقييم تقرير بتقديم المهندسون يقوم ▪

 التالية:  المعايير وحسب  العطاءات

 

 

 المستخدمة.  المواد  جودة -أ

 للعمل.  المخصص الوقت  -ب 

 المقاول.  قابلية -ت 

 المقاول.  وتعاون مساهمة -ث 

 العمل.  جودة -ج

 

  مدير  حق من يكون ينسالمهند  قبل من المقدم التقييم تقرير الى استنادا  

  اذا  المقاول مع  التعاقد الغاء او  المقاول مع بالعمل االستمرار البرنامج

 المستوى.  دون  انه ثبت
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 تفاصيل الباب
 مخطط الوحدة السكنية

Sketch – A – 

Front View and door frame –   المنظوراالمامي وهيكل الباب 
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Sketch – B – 

Back View–  المنظورالخلفي 
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Sketch – D – 

The roof and truss details – السقف مع تفاصيل الجملون    

Sketch – C – 

Side View–  المنظورالجانبي 
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Sketch – D – 

The roof and truss details – السقف مع تفاصيل الجملون   
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Sketch – D –  1  

The choices to cover the roof – خيارات تغطية سقف الوحدة  
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Sketch – E – 

Balancing and final installation –  الموازنة والتثبيت النهائي  



Attachment (1) 

Scope of Work for Large Size Tshelter Units (6-9 persons) 

RFP# 17028 – Duhok 

 

Page 15 of 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sketch – F – 

Concrete pad and side wall –  صبة االرضية مع الجدار الجانبي 
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3D sketch shown the frame of T-shelter 

 منظور ثالثي يبين هيكل الوحدة 
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Sketch - G 

Solar Light System – نظام االنارة 
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Bill of Quantities and Cost Estimates (table No. 1) 

( 1)جدول رقم   جدول الكميات و تخمين االسعار  

 

# 

Description 

 وصف الفقرة

QTY 

 الكمية 

Unit 

 الوحدة

Unit Price $ 

 سعر الوحدة $

Total Amount $ 

 المبلغ $

 Construction of T-Shelter unit on 

concrete pad and equipped with solar 

lighting system as follow: 

اِنشاء الوحدة السكنية على أرضية من الخرسانة  

 يعمل على الطاقة الشمسية:  إضاءةوتحتوي على نظام  

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

1-a. 

 

Construct T-Shelter unit 3.66m width, 7.32  

m length, 2.44m height and 3.0m ridge 

height. Construct the shelter unit using 

timber sections of 4.5cmx4.5cm and 4.5cm 

x 9.5cm, covered with 11mm thickness 

Oriented Strand Panel (OSB) with one of 

the options below:  

  م  7.32م وطول 3.66اِنشاء الوحدة السكنية بعرض 

م من الوسط(. يتم انشاء الوحدة  3م )2.44وبارتفاع 

سم و  )4.5x4.5 (باستخدام خشب ذو مقطع عرضي

(سم تغطى بطبقة من الخشب المضغوط  4.5*9.5)

(OSB)  ملم مع احد الخيارات ادناه:   11سمك 

OPTION 1:  

Covering the roof by corrugated plastic 

sheet. 

 الخيار األول: 

تغليف السقف بألواح بالستيكية مجعدة.   

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

L.S 

 

 

 

 

1-b. 

OPTION 2:  

Covering the roof by the tarpaulin. 

 الخيار الثاني:

 تغليف السقف بالجادر. 

1 L.S  
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2. Pouring a reinforced concrete pad (3.9 m 

width, 7.5 m length and at least 10cm 

thickness) including entrance concrete pad 

of 1.4m width, 1.0m length and at least 

10cm thickness. (With site preparation 

before the casting). Insulate and seal the 

joints between the concrete pad and the 

wooden frames from the external sides and 

form a waterproof barrier using Elastomeric 

Polyurethane sealant, with a side wall of 

20cm height and 15cm width inside the T-

shelter 

م وطول  3.9صب األرضية بالخرسانة المسلحة وبعرض  

م تتضمن صب أرضية المدخل بعرض  س10م وسمك    7.5

سم )العمل يشمل تهيئة الموقع 10م وسمك  1م و طول  1.4

قبل الصب(. يجب عزل و غلق الفاصل بين صبة  

الخرسانة وهيكل الوحدة من الخارج بمادة عازلة مضادة  

للماء باستخدام مادة البولي يوريثين المرنة، العمل يشمل  

سم  20بارتفاع انشاء حاجز)مرد( جانبي داخل الوحدة 

 سم.     15وعرض 

30.65 

 

 

 

 

 

 

M2  

 

3. Insulate the external walls using two layers 

of Acrylic compound (waterproof). 

عزل الجدران الخارجية بطالء طبقتين من  مركب 

 أكريليكي مضادة للماء. 

1 

 

Lump 

sum. 

 

 

4. Supply and install solar light system. The 

solar light shall be 150 Lumens (equivalent 

to a 15W light bulb). 

تجهيز و نصب نظام انارة يعمل على الطاقة الشمسية  

  15مصباح انارة  لما يماث لومن ) 150مصباح يحتوي 

 واط(. 

1 

 

No. 

 

 

5. Fire extinguisher (Dry Powder)  

   Dry Powderطفاية الحريق نوع 
1 

 

No. 
 

 

 

6 

Fire blanket  

 بطانية حريق  
1 

 

No. 

 
 

 Total Cost ($) 

 المبلغ الكلي )$( 

 



Attachment (1) 

Scope of Work for Small Size Tshelter Units (5 persons) 

                            RFP# 17028 – Duhok 

 

Page 1 of 22 

 

Background: CRS is improving the living conditions of displaced 

and returnee families who are living in critical conditions. All the 

services are based on international minimum standards for 

emergencies and are designed to protect families from outside 

elements and provide appropriate privacy inside. To date CRS has 

upgraded and repaired more than 10000 buildings in Duhok, 

Ninawa, Kirkuk, Anbar and Baghdad & provided more than 350 

transitional shelters in Anbar governorate.  

The purpose of project: CRS seeks qualified and experienced 

contracting companies to provide and install shelter units in the 

camps and/or outside the camps in Duhok Governorate, districts 

and subdistricts that belongs to it. 

IMPORTANT RULES: 

1- The Contractor will be responsible for delivering the completed 

work while using laborers from the community. The Contractor 

is responsible for utilizing laborers in accordance with national 

labor laws and providing supervision and payment to these 

laborers according to market rates for such laborers, not below 

market prices.  

 

2- The contractor is responsible of 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.  

 

3- The contractor is responsible to provide all the required 

materials, logistics, transportations, tools, equipment, or 

machinery to implement and complete the assigned work. 

 

 

 

Description of the Work: 

Technical Specifications:  

1- Supply all necessary materials, tools and manpower to 

construct wooden shelter unit with outside dimensions of 

(3.66m Width x 4.88m Length, 2.44m height from the sides 

and 3 m from the middle) with two slope sides (Cottage 

shape) equipped with solar lighting system . 

2- The structure of T-shelter is made from timber panels 

covered with Oriented Strand Board (OSB), thickness (11) 

mm. The OSB sheets shall be fixed to the frame using screws 

or nails and wood glue. All panels shall be connected to each 

other using screws and washers of which the screw diameter 

shall be 8mm and 120mm length. The number of screws to 

be used for each side is 4 screws; besides using the nails for 

strengthening. 

3- Pieces of wood should be added for support during fixing the 

trusses in accordance to the instructions of CRS engineer. 

4- The unit is installed on a concrete pad of 3.9m width, 5.1m 

length and 10 cm thickness, the prefabricated panels will be 

installed at the site and based on the following specifications: 

 

 

 

  لألسر  المعيشية الظروف تحسينب  الكاثوليكية االغاثة هيئة تقوم :مقدمة ال

 جميع وتستند حرجة. ظروف في يعيشون لذينا والعائدة ةلنازحا

 وهي  الطوارئ لحاالت الدولية المعايير من األدنى الحد على مساعداتال

  الخصوصية   وفيروت   الخارجية  المناخية  الظروف  من  راألس   لحماية  مصممة

 االغاثة هيئة قامت اآلن، حتى .المأوى داخل في الساكنة للعوائل المناسبة

 في مبنى 10000 من أكثر وترميم  تصليحب  العراق في الكاثوليكية

 350 من اكثر وتجهيز وبغداد نبارالوا وكركوك نينوى دهوك اتمحافظ

 النبار. ا محافظة في وقتي مأوى

 

  الشركات   إليجاد العراق في االغاثة هيثة تسعى المشروع: من الغرض

 في المأوى وحدات ونصب لتزويد الخبرة  وذوي المؤهلين والمقاولين

 .ونواحيها واقضيتها  دهوك محافظة في المخيمات  خارج او مخيماتال

 

 

 هامة:  قواعد

 من عمال باستخدام العمل تسليم عن مسؤوالا  سيكون لوالمقا -1

  العمل  لقوانين وفقا  العمال استخدام عن المسؤول هوو المجتمع

  السوق  ألسعار  وفقا  العمال  لهؤالء والدفع   اإلشراف وتوفير   الوطنية

 . السوق أسعار من أقل وليس ، العمال لهؤالء

  للمواصفات  وفقا" العمل وتسليم تنفيذ عن مسؤوال" المقاول يكون -2

   المنظمة   كادر   يقومس  يث ح  ،  CRS  مهندسي   توجيهات  وحسب  الفنية

 . الفنية المواصفات تطبيق لضمان للعمل المستمرة بالمتابعة

  النقل,  المطلوبة, المواد ميعج وفير ت  عن مسؤوال" المقاول يكون -3

 العمل.  وتسليم  الكمال الالزمة لمعداتوا والمكائن واالدوات العدد

 

 

 

 

 

 

 العمل:  وصف 

   الفنية: المواصفات

  وحدة  إلنشاء الالزمة العاملة االيدي و الدواتا و المواد كافة تجهيز -1

  طول   متر  4.88و  عرض  متر  3.66  خارجية  بأبعاد الخشب  من  يةسكن 

  من  مائل رت م 3 الوسط ومن الجوانب  من متر 2.44 بارتفاع و

 الشمسية.  الطاقة على تعمل بإنارة  مجهزة ،كوخ( )شكل الجهتين

  بخشب  مغطاة خشبية اتراأط من مصنوع الوحدة هيكل يكون -2

 أو  الخشب براغي باستخدام ملم 11  بسمك (OSB) مضغوط

  مع  اإلطارات مقاطع لربط المستخدمة البراغي ،والغراء المسامير

  مع  ملم ( 120) وطول ملم  (8)  قطر  ذات تكون ان  يجب بعضها

  طول  لكل  المستخدمة  البراغي عدد  ويكون .لإلسناد كبيرة واشرات

 للتقوية.  مسامير استخدام عم براغي اربعة هو قائم او مائل ضلع

  في  لجملوناتا تثبيت عمالأ اثناء لإلسناد الخشب من قطع اضافة -3

 . CRS مهندس توجيهات وحسب الربط اماكن

  5.1 × )عرض( متر 3.9  خرسانية قاعدة على الوحدة تثبيت يتم -4

  شكل  على السكنية الوحدة نصب يتم ، سم 10 بسمك و  )طول(  متر

  الفنية  المواصفات حسب و الموقع في تركيبها يتم جاهزة مقاطع

 التالية:
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 The Front Side (Sketch-A):   

1- The front side is made of three panels (A1, A2 and A3). Each 

panel shall be made from timber of cross section 4.5x4.5 cm 

covered with wooden sheet (OSB) of thickness (11) mm. 

2- Panel A1 is made as shown in Sketch-A and shall include a 

door of 1.07m width x 2.0m height made from timber of 

cross section 4.5x4.5 cm. The door shall be covered with 

wooden sheet (OSB) of thickness (11) mm. The door shall 

be fixed on the frame using 4 hinges with slide lock (from 

both sides) and door handle (from both sides), and the door’s 

frame shall be provided with doorstop edge the frame of the 

door shall be made as shown in Sketch (A). 

3- Panel A2 shall be made as shown in Sketch-A. 

4- Panel A3 shall be made as shown in Sketch-A and shall 

include a window of (101 cm width x 80 cm height) consist 

of two parts: 

The first part is movable with 0.51m width and 0.80m height 

and made from timber of cross section 4.5x4.5cm. The 

window shall be covered with wooden sheet (OSB) of 

thickness (11) mm, fixed on the frame using 3 hinges with 

slide lock and handle from inside (the openable wing to be 

moved to inward) and fly mesh shall be fixed from outside 

with proper wooden frame. 

The second part of the window is fixed (0.51m width x 0.80m 

height) made from a clear transparent plastic sheet of 3 mm 

thickness adjacent to the open-able window and separated by 

wooden prop of cross section 4.5x4.5 cm. Also, there is a 

curtain for the window illustrated in the curtain paragraph. 

 

The Back Side (Sketch-B):   

1- The back side is made up of three panels (B1, B2 and B3). 

Each panel shall be made from timber of cross section 

4.5x4.5 cm covered with wooden sheet (OSB) of thickness 

(11) mm. 

2- Panel B1 shall be made as shown in Sketch-B. 

3- Panel B2 shall be made as shown in Sketch-B. 

4- Panel B3 shall be made as shown in Sketch-B and shall 

include a window with the same dimensions and 

specifications of the window in the front side. 

The Sides (Sketch-C):   

1- Each side is made up of five panels (3 (C1), 1 (C2) and 1 

(C3)). Each panel shall be made from timber of cross section 

4.5x4.5 cm and covered with wooden sheet (OSB) of 

thickness (11) mm.  These panels are fixed on an intermediate 

main column of timber with cross section 9.5x4.5 cm. This 

column will be fixed directly to the front and back sides.  

2- Panel C1 shall be made as shown in the Sketch-C and the 

number of (C1) panels are (6) for both sides.  

3- Panel C2 shall be made as shown in the Sketch-C and the 

number of (C2) panels are (2) for both sides.  

 (: A-)ملحق   االمامية الجهة

  إطارات  ةثالث  من االمامية( )الواجهة  االمامية الجهة تتكون -1

)1,A2,A3(A خشب  من  مصنع الواحد اإلطار  مقطع يكون  بحيث  

  ات اإلطار تغليف يتمو  سم  4.5 ×  سم  4.5 عرضي  مقطع  ذو

 ملم.  11  بسمك OSB نوع لمضغوطا الخشب من الواح باستخدام

  إطار  يحتوي ان و الملحق في موضح  هو كما A1 إطار انشاء يتم -2

A1 ارتفاع(  متر 2.0 × )عرض( متر 1.07 بأبعاد باب على(  

  و  سم  4.5 × سم  4.5 عرضي مقطع ذو خشب من مصنع ويكون

  ملم   11   بسمك  OSB  نوع  المضغوط الخشب  من  بالواح  الباب  يغلف

  خشب ال براغي باستخدام  4 ددع نرمادة باستخدام  ب البا يثبت ان و

 باب  يدة و والخارج الداخل من سركي قفل على الباب يحتوي وان

  الباب  توقف حافة  على  الباب إطار يحتوي وان والخارج  داخل ال من

 (. (A الملحق في موضح  كما الباب هيكل ويكون ) الغلق عند

 الملحق.  في  موضح هو كما A2 إطار انشاء يتم -3

 على  يحتوي ان و الملحق في موضح هو كما A3 إطار انشاء مت ي  -4

 فردتين: من الشباك يتكون  (. سم  x 80 سم 101) بأبعاد شباك

 ويكون  ارتفاع م  0.80و عرض م 0.51 بأبعاد متحركة فردة  :الولىا

 باستخدام   وتغطى  سم،  4.5  ×  سم  4.5  عرضي  مقطع  ذو  خشب  من  مصنع

  تثبيته ويتم ملم. 11 مكبس OSB نوع المضغوط  الخشب من لوح

 الشباك  ويحتوي  كما الخشب، براغي باستخدام 3 عدد نرمادة باستخدام

  اتجاه  يكون ان يجب  الداخل،  من شباك يده و  الداخل من سركي  قفل  على

 يتم  المتحرك الجزء الى ذباب مانع اضافة  مع الداخل  الى الشباك فتح

   مناسب. خشبي  إطار مع الخارج من تثبيته

 3 بسمك شفاف بالستيكي لوح من مصنوعة  ةمتحرك غير دةفر :ةالثاني 

 م   0.80و   عرض  م  0.51  بأبعاد  و  المتحرك  الشباك  بجانب  تثبيته  يتم   ملم

 باستخدام  المتحرك  الشباك عن فصله  ويجب خشب  بإطار  ويثبت ارتفاع

 تزويد يتم وكما سم. 4.5 × سم 4.5 عرضي مقطع ذو خشب عمود

 . الستارة فقرة في تفاصيلها حةموض معتمة بستارة الشباك

 

 

 (: B-)ملحق الخلفية الجهة

  إطارات  ثالث من الخلفية( )الواجهة  الخلفية الجهة تكونت  -1

)1,B2,B3(B خشب   من مصنع الواحد اإلطار مقطع يكون بحيث 

  باستخدام  اإلطار تغليف يتمو سم 4.5 × سم 4.5 عرضي مقطع ذو

 ملم. 11 بسمك OSB نوع المضغوط  الخشب من الواح

   .الملحق في  موضح هو كما B1 إطار انشاء يتم -2

 الملحق.  في  موضح هو كما B2 إطار انشاء يتم -3

  على  يحتوي ان و الملحق في موضح هو كما B3 إطار انشاء يتم -4

     االمامية. الجهة  شباك ومواصفات ابعاد بنفس شباك

 

 (: C-)ملحق الجانبية الجهة

  اطارات  خمسة من الجانبية( )الواجهة الواحدة الجانبية الجهة تتكون -1

(3 (C1)  1و (C2)  1و (C3 ))  الواحد  اإلطار مقطع يكون بحيث  

  هذه   وتكون  سم.  4.5  ×   سم  4.5  عرضي   مقطع  ذو   الخشب   من  مصنع

  عرضي  مقطع ذو وسطي رئيسي عمود على مستندة االطارات

  مباشرة   ومستندة  الوحدة  داخل  مثبت  جانب   كل   من  ( سمx  4.5  سم 9.5)

 من  الواح  باستخدام اإلطار تغليف يتمو والخلفية امية االم الجهة  على

 .ملم 11  بسمك OSB نوع المضغوط الخشب 

  اإلطارات   عدد   وان,  الملحق  في   موضح   هو   كما  C1  اإلطار   انشاء  يتم -2

C1 راأط 6 معا للجانبين. 

  اإلطارات   عدد   وان  الملحق   في  موضح  هو  كما  C2  اإلطار   انشاء  يتم -3

C2 ارأط 2 معا للجانبين 
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4- Panel C3 shall be made as shown in the Sketch-C and the 

number of (C3) panels are (2) for both sides. 

 

 

The Curtain: 

1- A curtain pipe (3/4) " is fixed for curtain rail in the middle 

truss of the shelter and shall be fixed from both sides and 

from the middle as directed by the supervising engineer. 

2- Prepare and fix dark-colored satin fabric curtain high quality 

with width of 5m, and height of 2.44m with curtain rings that 

pressed to be fixed with the pipe. 

3- Supply and fix a curtain with the same type for the windows 

with width 110 cm and height 100 cm. 

 

The roof (sketch-D): 

The roof consists of two parts: 

 

A- The first part:  Bearing frame. 

 

1- Three timber trusses of cross section 9.5x4.5 cm and 4.5x4.5 

cm will be fixed in the front, rear side and in the middle of 

the unit  connecting both sides (as shown in the sketch) and 

will be fixed on the columns using 2 angles 3 mm thickness 

and at least 4 screws.  

2- These three trusses will be connected with each other by 

using purlins of 9.5x4.5 cm cross section. (2 for each side 

and along the unit) as it is clear in the sketch. 

B- The second part: The sections. 

1- The roof is made up of 10 panels (6 (D1), 2 (D2), and 2 (D3)). 

The panels shall be made from timber of cross section 

4.5x4.5 cm. as it is clear in the sketch. 

2- The panels shall be covered with OSB of thickness (11) mm. 

3- The panels shall be fixed on the trusses so that the total 

number of the panels in each side is 5 ((3D1), (1D2) and 

(1D3)) (i.e. two slope sides - cottage roof).  

4- To cover the roof units, there are two options to (sketch D-1) 

a- The first choice: The roof shall be covered with corrugated 

plastic sheets installed with the same slope of the roof with 

proper fixing on the unit using self-drilling screws. It is 

necessary to use timbers of (2x4) cm at the contact places 

between the corrugated plastic sheet and the roof or other 

fixing ways agreed by CRS engineer. Also, to cover the peak 

by using a plate with width of 20 cm from each side, with 

proper installation and as directed by the supervising 

engineer.  

 

b- The second choice: The roof shall be covered by tarpaulin 

(tents type, weight 550 gm/m2 and 1100 dtex ) or any other 

similar type agreed by CRS engineer and will be fixed to the 

sides of timbers roof using timber of (2X4) cm and self-

drilling screws. The tarpaulin should extend all the 4 side 

  اإلطارات   د دع  وان  الملحق   في  موضح  هو  كما  C3  اإلطار   ءانشا  يتم -4

C3 ار.أط 2 معا للجانبين 

 

 

 :ةالستار

  ويجب  الوسطي بالجملون للستارة ("4/3) بقطر ستارة انبوب يثبت -1

  المهندس  توجيهات وحسب الوسط ومن الجانبين من مثبت يكون ان

 المشرف. 

 المعتم   النوع  من  و  ي(الحرير  )النسيج  الساتان  من  ستارة  وتثبيت  تهيئة -2

  التي  الستارة حلقات مع  م 2.44 وارتفاع م 5 بعرض لنوعيةا جيدة

 .نبوباال على تثبيتها ليتم كبسها يتم

 110 بعرض وتكون للشبابيك. النوعية نفس من ستارة وتثبيت تهيئة -3

 سم.   100 وارتفاع سم

 

   (:D-الملحق )انظر السقف

 :  جزئين  من  السقف يتكون

 

 للمقاطع.  الحامل الهيكل   :االول الجزء - أ

 

  9.5 مقطع ذو خشب من مكونة (3) عدد ةخشبي  جملونات تثبيت يتم -1

  البداية  في  سم x 4.5 سم 4.5 مقطع ذو خشب و سم x 4.5 سم

  السكنية(   الوحدة   جانبي  )يربط  ,  السكنية   الوحدة  منتصف   وفي   ةي والنها

  مدة االع على جملونات ال تثبيت يتم انو  الملحق في  موضح  هو  كما و

 . االقل  على  4  عدد  براغي  و  ملم  3  سمك  ،2  عدد  زاويا  حديد  باستخدام

  خشبي  مداد باستخدام بعضها مع لثالثةا جملوناتال ربط يتم -2

  طول  وعلى  جانب كل في 2) سم  59x4.5. مقطع ذو  )طراحية(

   .الملحق في  موضح وكما (الوحدة 

 

 

 . المقاطع :الثاني الجزء  -ب 

  )( D3) 2و (D2) 2و( D1) 6 (اطارات 10يتكون السقف من  -1

كون اإلطار الواحد من الخشب الصلب ذو مقطع عرضي  ت بحيث ي 

 كما موضح في الملحق.  سم. 4.5سم ×  4.5

  OSBيتم تغليف اإلطار باستخدام الواح من الخشب المضغوط نوع  -2

 ملم. 11بسمك  

بحيث يكون عدد المقاطع  لجملوناتالى عالسقف  اتيتم تثبيت اطار -3

5 (3 (D1 و )1 (D2 و )1 (D3 ))لكل جانب و ان يكون السقف 

 مائال في اتجاهين )شكل كوخ(. 

 (. D-1ملحق (لتغطية سقف الوحدة السكنية هنالك خياران:  -4

من البالستيك الواح  يتم تغطية سطح الوحدة باستخدام  :  الخيار االول   -أ

وبنفس ميل السقف مع التثبيت الجيد على السقف باستخدام  المموج

(  2X   4بط مع ضرورة وضع الواح من الخشب )براغي سريعة الر

أو اي طريقة   والسطح البالستيكية االلواح بينالتماس اماكن  فيسم 

وكذلك تغطية السطح   .CRSتثبيت اخرى يوافق عليها مهندس 

سم   20من الوحدة السكنية باستخدام البليت وبعرض  )القمة( العلوي

 المهندس المشرف. من كل جانب مع التثبيت الجيد وبحسب توجيهات  

 

الجادر الخاص  الخيار الثاني : يتم تغطية سطح الوحدة باستخدام  -ب 

أو اي نوع اخر مماثل    dtex )  1100و  2غم / م  550الوزن  (  بالخيم

سقف    خشب  على جوانب  مع تثبيت الجادر  CRSيوافق عليه مهندس  

( سم وبراغي سريعة للتثبيت. 2X   4وحدة المأوى باستخدام خشب )

سم من حواف االربع جوانب    20دلى ما ال يقل عن  جب أن يت الجادر ي 

 ويثبت بالجوانب واسفل خافة السقف. 
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edges with additional 20 cm to be fixed to the side and under 

the roof. 

 

Balancing & Final Installation (Sketch-E): 

1- After tying the front, back, sides, and the roof panels 

together, the T-shelter unit shall be balanced vertically and 

horizontally. 

2- The shelter unit shall be fixed to the concrete pad using 12 

angle plates of 9.0cm x 9.0cm and 3 mm thickness, the plate 

should have 2 holes in each side to be fixed to the shelter 

sections with two self-drilling screws of 8mm diameter and 

using two roll bolt of 16M to the concrete pad from inside of 

shelter unit (as shown in Sketch-E). 

3- After final installation, all the gaps between the frame 

sections shall be filled and closed using transparent silicon. 

4- Supply Acrylic compound paint of light brown color (anti-

moisture and waterproof paint) to paint the walls from 

outside. The surface shall be clean and prepared before 

painting. The work shall be performed according to the 

material specifications. Apply a base layer paint if required 

before the painting works.   

5- Supply Elastomeric Polyurethane Sealant and seal the joints 

between the concrete pad and the wooden frames from the 

external sides to make a waterproof barrier. The work shall 

be performed according to the material specifications. 

 

 

Concrete Pad (Sketch-F): 

1- Prepare and level the ground under the shelter unit and 

compact it to be ready for casting. 

2- Supply and provide all the necessary material, tools and 

manpower to pour reinforced concrete pad for the shelter unit 

(3.9m width x 5.1m length and 10 cm thickness) with 

additional concrete pad for the entrance (1.0m x 1.4m and 

10cm thickness). 

3- The concrete pad shall be reinforced with BRC mesh 6mm 

bar diameter and 20 cm bar spacing. 

4- The concrete mixture ratio shall be 1:2:4. 

5- The contractor is responsible for curing the concrete pad and 

keeping the location clean is a part of the contractor’s 

responsibility. 

6- Construct a parapet from concrete around the inner sides of 

the walls with 20 cm height and 15 cm width, as the external 

face of the parapet connected to the inner side of the OSB 

sheets. The parapet is implemented after installing the unit. 

 

 

Lights (Sketch-G): 

1- The contractor shall provide solar light system, the system 

includes one solar panel to be fixed on the roof and two lights 

to be fixed at the ceiling. Also, the system includes 

rechargeable battery that can be recharged by the solar panel 

 

 

 (: E- )ملحق   النهائي التثبيت و  الموازنة

  و  انشاء من االنتهاء بعد عموديا و افقيا السكنية الوحدة  موازنة يتم -1

 جميع ربط  و  السقف  و الجانبين و  الخلفية  و  االمامية  الواجهة تثبيت

 البعض. بعضها مع قاطعالم

  زاوية  حديد  باستخدام  الخرسانية بالقاعدة السكنية الوحدة  تثبيت يتم -2

 على وتحتوي ملم 3 وبسمك سم 9.0 × سم 9.0 بأبعاد 12 عدد

 براغي باستخدام الخشبية المقاطع على للتثبيت جانب كل من ثقبين

  بولت  رول  براغي باستخدام  للتثبيت الكونكريت جهة وعلى  ملم 8

16M ، موضح  هو كما و السكنية الوحدة داخل من التثبيت يكون 

 الملحق.  في

بعد االنتهاء من الموازنة و التثبيت النهائي للوحدة السكنية يتم ملئ   -3

جميع الفراغات ما بين المقاطع للجانبين و للواجهات و وغلق 

 للسقف باستخدام السيلكون الشفاف. 

ة للرطوبة و تسرب الماء  نعماتبني   تجهيز مادة عزل اكريليكي لون   -4

للوحدة السكنية. يجب تنظيف    ةالخارجي الجدران  والقيام بطالء

الطالء.  سطح الخشب وازالة جميع الشوائب واالوساخ قبل عملية 

طبقة مادة   وضعمع  . يجب تنفيذ االعمال حسب مواصفات المادة

 تطلب االمر.البدء بالطالء ان  قبل  اساس

ما يعرف  Elastomeric Polyurethane Sealant تجهيز مادة  -5

بعجينة الصوصج و القيام بعزل المنطقة ما بين القاعدة الخرسانية 

دخول الماء  لو الوحدة السكنية من الجهة الخارجية  و تشكيل مانع 

يجب تنفيذ االعمال حسب  ومياه االمطار الى الوحدة السكنية  /

 . مواصفات المادة

 

 

 

 (: F-)ملحق  الخرسانية القاعدة

  ألعمال لتجهيزها التربة اسفل الوحدة السكنية وحدل يئة وتسوية هت  -1

 الصب. 

و صب قاعدة   إلنشاءتجهيز المواد و االدوات و االيدي العاملة  -2

  5.1متر )عرض( ×  3.9 بأبعادخرسانية مسلحة للوحدة السكنية 

مع عمل صبة خرسانية اضافية امام  سم 10و بسمك متر )طول(  

 سم.   10وبسمك    متر  x  1.40متر    1.0  بعادأب مدخل الوحدة السكنية  

ملم وبفراغات بينية للشبكة    (6)قطر  BRCيجب استخدام شبكة  -3

 . سم 20×  سم 20

 . 1:2:4 هي الخرسانية للقاعدة الخلط  نسبة -4

 ابقاء و .خرسانةال  لصبة المعالجة اعمال عن مسؤوال المقاول يكون -5

 المقاول.   التزامات من هي نظيفا العمل موقع

  20 بارتفاع السكنية الوحدة داخل الخرسانة من )مرد(  جزحا بناء -6

 يكون ان علي للوحدة، الداخلي المحيط حول سم 15 وعرض سم

 ويتم    الداخل  من  (OSB)  ال  حا ول أل  مالمس  للحاجز  الخارجي  الوجه

 . السكنية الوحدة نصب بعد عمله

 

 

   :  (G  – )ملحق االضاءة

  الطاقة  على يعمل انارة بنظام السكنية الوحدة تجهيز المقاول على -1

 على تثبيته يتم واحد شمسي لوح من النظام كونيت  ان و , الشمسية

 تثبيت  يتم  و   2  عدد   مصباح  النظام  يتضمن  ان  و  السكنية  الوحدة  سقف

  النظام  يحتوي وايضا السكنية. الوحدة  داخل السقف على المصابيح

  ن ا يجب و الشمسية االلواح طريق عن للشحن ةقابل بطارية على

  تقل  ال فترة معا باحينالمص تشغيل على قدرة  ذات  البطارية تكون
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and can turn-on the two lights together for 8 hours 

continuously. The size of the solar panel should be enough 

to fully charge the battery within one day. 

2- The solar light shall be 150 Lumens (equivalent to a 15W 

light bulb) Suitable for home emergency use and other 

usages. 

 

Fire extinguisher (Dry Powder)  

1- Supply fire extinguisher for the T- shelter with at least 10 

months validity according to the following specifications: 

- Weight 4 Kg. 

- Used for types (A, B and C). 

2- Supply fire blanket with dimensions 1.8 m X 1.8 made from  

Fiber glass 100%, red color saved at Box made from UPVC. 

 

Upgrade the existing informal shelters. 

Upgrade old tents made from durable steel structures with 

dimensions close to 4 m x 6 m by covering the steel structure 

with timber frames and OSB sheets at the field. The timber 

frames and panels will be fixed and supported to the steel 

structure. All the timber items will be implemented according to 

the specifications mentioned above in the description of work. 

The quantities will be measured as illustrated in the table No. 2. 

CRS’ engineer will decide which steel structures will be covered 

with timber panels and OSB sheets. 

 

IMPORTANT NOTES: 

1- The contractor is responsible to use metal clamps during 

connecting the sections in additional to the screws to fix the 

frames. 

2- The contractor is responsible to fill all the gaps between 

sections for the sides and ceiling and between the sides of the 

ceiling using transparent silicon. 

3- All the wooden sections and panels shall be free from 

defects, impurities and dirt. 

4- The contractor is responsible to fill the interior gaps that 

created inside the unit at the contact point of fixing the roof 

frames with wall frames by timber pieces. 

 

Working Conditions: 

Assignment process:  

1- Work will be assigned to a group of contractors. Each 

contractor will hence be assigned a group of shelter units 

based on their capacity and ability to complete the work on-

time and due to the bid committee’s decision, the estimated 

quantities to be assigned based on stages 

2- The quantities assigned to each contractor in each phase to 

be within a limited time, subsequent quantities will be 

assigned on phases.   

3- When the contractor completes the first assigned quantity, A 

new quantity (more or less) based on the evaluation report 

  الشمسية  الخلية حجم يكون ان يجب و متواصلة. ساعات 8 عن

   الواحد. اليوم خالل كامال شحنا البطارية شحن إلعادة مناسبا

 

  اعتيادي  مصباح ليعاد ما) لومن 150 اضاءة بقوة المصباح يكون -2

 . اخرى واستخدامات  ئللطوار مالئم واط(، 15 بقوة

 

  Powder Dry نوع الحريق طفاية

 لصالحية ا  حديث  بتاريخ  وتكون  السكنية  لوحدةل  حريق  مطفأة  تجهيز -1

 -االتية: المواصفات وحسب اشهر 10 عن يقل ال ما

 . كغم 4 بوزن تكون -

 (.C and A,B) الستعماالت مالئمة -

 نم مصنوعة م X 1.8 م 1.8 بأبعاد للحريق خاصة بطانية تجهيز -2

  صندوق   داخل  محفوظة  احمر  لون  وذات  %100  جيةالزجا  االلياف

 . PVCU ال من

 

 

 . مسبقا   الموجودة رسمية  الغير السكنية الوحدات ترقية

 ل  مقاربة وبأبعاد متينة حديدة هياكل من عةوالمصن  القديمة الخيم ترقية

  مضغوط  بخشب مغطاة  خشبية راتاأطب  وتثبيتها تغليفهاب   م 6 × م 4

(OSB)  جميع   الحديدي.  الهيكل  ويدعم  يثبت  الخشبي  الهيكل  .  الموقع  يف 

 وصف  فقرات  من فقرة لكل المذكورة المواصفات حسب تنفذ الفقرات

 الكميات   جدول  في  موضح  هو  ما  حسب  كمياتال  حساب  ويتم  ،اعاله  العمل

 يتم  التي الحديدية الهياكل اختيار عن مسؤول CRS مهندس . 2 رقم

  تغليفها.

 

 مهمة:  اتمالحظ

 اثناء   لإلسناد  فالت  معدني  قفيص  استخدام  عن  مسؤوالا   المقاول  يكون -1

ا  المقاطع تثبيت   لربط  المستخدمة البراغي الى باإلضافة جميعا

 المقاطع.

  للجوانب  المقاطع بين الفراغات كل  مليء عن مسؤوالا  المقاول يكون -2

 الشفاف.  السليكون باستخدام السقف جانبي وبين والسقف

  السكنية  الوحدة بناء في المستخدمة الخشبية االلواح و المقاطع جميع -3

 االوساخ.  و  الشوائب و  العيوب من خالية تكون ان يجب

  اإلطارات  بين جودةوالم الداخلية جواتفال ملئ عن مسؤول المقاول -4

  بالجدران(  السقف تثبيت )منطقة الجدران واطارات للسقف المائلة

 . جواتفال مع يتالءم وبما بالخشب

 

 

 العمل:  شروط

 العمل:  تخصيص

 وامكانياتهم  قابليتهم  الى  استناداا   المقاولين  من  لمجموعة  العمل  منح  يتم -1

  لجنة  قرار وحسب الزمني الجدول ضمن المخصص العمل إلنهاء

  السكنية  للوحدات التخمينية الكميات تخصيص ويكون العطاءات،

 مراحل.  اساس على

  تكون  مرحلة كل في  مقاول كلل ستخصص التي السكنية الوحدات -2

 تخصيصها  يتم سوف الحقة كميات هنالك للتنفيذ، محدد وقت ضمن

 مراحل.  وعلى

 كميات   مهي تسل  سيتم  خصصت  التي  االولى  الكميات  المقاول  اكمال  بعد -3

 المهندسين   قبل   من  االداء  تقييم  تقرير  على  اعتماداا   اقل  او  اكثر  اخرى 

 التقييم(. معايير االسفل في  انظر )

 االعمال الستالم قبله من اشخاص توفير عن مسؤول المقاول -4

 له.  المخصصة
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from engineers will be assigned (See below the evaluation 

criteria). 

4- The contractor is responsible to provide qualified people to 

receive the assigned work from the engineers. 

5- All contractors should accept to work in different locations 

(Above mentioned), and there is no specific location for each 

contractor. 

6- CRS will assign different quantities for each work phase for 

each contractor based on his evaluation rate as follow: 

- ≥ 75% contractor will receive double or triple 

quantities for next phase based on his work capacity 

and acceptance.  

- (50-74) % contractor will receive same or double 

quantities based on his acceptance and capacity. 

- < 50% the contractor to be excluded from the 

assignment and the work.  

 

Required from the contractor: 

▪ The contractor shall change or fix all damaged items.  

▪ The contactor should commit to the specified time 

otherwise a penalty of 1% of the total value of the 

Purchase Order will be subjected for each day of 

delaying.  

▪ All executed works will be received by CRS engineers. 

The contractor is responsible to provide a qualified 

person to deliver and receive the completed works.  The 

contractor shall provide an official letter (power of 

attorney) for any person to sign or receive payments. 

▪ CRS will withhold 10% of the total amount for 3 months 

as maintenance period. This amount will be paid to the 

contractor when all the damages and shortages are fixed 

after 3 months from handing over. The contractor will not 

fix damages as a result of household use. 

▪ The contractor shall ensure the quality of the supplied 

material and the origin of the product (no Iranian 

products) and should also bring samples of materials and 

tools prior to awarding the contract. 

▪ If any damaged materials are found; engineers have the 

right to reject them and should be replaced at the 

contractor’s expense.   

▪ The contractor is responsible of any loading and off-

loading operations for the requested materials at the work 

site, this includes the laborers. 

▪ The contractor shall provide a skilled engineer or 

supervisor to supervise the work and make sure that the 

work meets the SOW and technical specifications.  

▪ The contractor shall provide the CV of the assigned 

supervisor and CRS has the right to review, approve, and 

ask the contractor to change the engineer/supervisor if 

  المذكورة  )المناطق مختلفة  مناطق  في العمل على ونالمقاول يوافق  -5

 واحد.   لمقاول محدد موقع هنالك يكون لن حيث اعاله(

 للمقاول   الكاثوليكية  االغاثة  هيئة  قبل  من  العمل  كميات  تخصيص  سيتم -6

 يلي: كما التقييم نسبة وحسب  مراحل على

   اضعاف  ثالثة او مضاعفة كميات تخصيص يتم 75%≤  -

 وقابليته.   المقاول قبول  حسب

  مضاعفة  كمية او  الكمية نفس  تخصيص  يتم (74-50%) -

 وقابليته.   المقاول قبول  حسب

  تخصيص  واي العمل من المقاول اقصاء سيتم 50%> -

 .تللكميا

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقاول:  من المطلوب

   . متضررة فقرة أي اصالح او دالبإب  يقوم المقاول ▪

  يتحمل  وبخالفه مرحلة لكل المحدد بالوقت االلتزام المقاول على ▪

 يوم  كل عن الكلية المشروع قيمة من %1 قدرها تأخيريه غرامة

 . تأخير

 االغاثة  هيئة منظمة مهندسي قبل من المنفذة االعمال استالم سيتم ▪

  ذو  قبله  من شخص توفير عن مسؤوال المقاول يكون ،الكاثوليكية

  التخويل  ورقة توفير المقاول على االعمال، وتسليم الستالم كفاءة

 االستالم   اوراق  لتوقيع  اخر  احد  اي  بتخويل  قام  اذا  ما  رسمي  كتابب 

 الدفوعات.  استالم أو

 من  اشهر 3 لمدة  الصيانة اعمال تنفيذ عن مسؤول المقاول يكون ▪

  من   %10  بحجز   الغاثة ا  منظمة  ستقوم   حيث  االولي  االستالم  تاريخ

 دفع  يتم لن وبخالفه الصيانة اعمال انجاز لحين المستحق المبلغ

  الناتجة   االضرار   بإصالح  يقوم  لن  لمقاولوا  ،  للمقاول  المتبقي  المبلغ

 الساكنين. استخدام عن

  حيث  من المجهزة واالدوات المواد  نوعية ضمان المقاول على ▪

 من   نماذج  جلب  وكذلك  ها(ب   مسموح  غير  االيرانية  اتنتجم)ال  المنشأ

 العطاء. منح قبل  واالدوات المواد هذه

 

  متضررة  او تالفة  ادوات او  مواد اي  ارجاع  المهندسين لفريق يحق ▪

ا   . نفقته على المواد هذه ابدال عن مسؤوالا  المقاول يكون وايضا

 

  موقع   والى  من  وتفريغ  تحميل  اعمال   اي  عن  مسؤوال  المقاول  يكون ▪

 العاملة.  يدال ذلك ويتضمن العمل

 

  لإلشراف  ماهر عمل مشرف او مهندس توفير المقاول على يجب ▪

 الفنية.  المواصفات حسب  ينفذ العمل ان من والتأكد العمل على

  ويكون  العمل،  لمشرفي  الذاتية  بالسيرة  المنظمة تزويد المقاول  على ▪

  طلب  وكذلك وقبولها مراجعتها الكاثوليكية االغاثة هيئة حق من

  استخدم  حال  في االمر. تطلب  اذا  المشرف او المهندس تغيير

 الكاثوليكية  االغاثة  هيئة  عليها  وافقت  الذين  غير  من  مشرفين  المقاول

 المبرم. التعاقد بإلغاء الهيئة حق من سيكون
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needed.  If the contractor uses another supervisor, other 

than the approved one, CRS has the right to terminate the 

contract. 

▪ In case of reports of abuse or exploitation – physical, 

emotional, financial, or others to the laborers, the 

contractor will be followed-up immediately by CRS staff 

and the contract will be terminated and/or exclude the 

contractor from future work. 

▪ The contractor is responsible for site clean up after 

completing the work. 

▪ The contractor shall bring all required certificates of 

manufacture if the origin is not clear or available at the 

product, otherwise the organization has the right to reject 

the product. 

 

▪ MONITORING, PRE-INSPECTION, FINAL 

INSPECTION, CERTIFICATES, AND 

EVALUATION REPORTS: 

▪  The contractor shall be cooperative and contribute on 

facilitating the engineer’s mission to monitor and follow 

up the work progress and to be responsible of any 

required corrections due to indicated deficiencies by 

engineers. 

▪ Pre-inspection to be conducted by engineers or supervisor 

to provide the contractor a list of existed deficiencies to 

be rectified before the final inspection. 

▪ Another subsequent inspection will be conducted (Final 

inspection), the contractor shall attend the inspection 

where the final measurements to be determined which 

will be reflected to contractor's payment, so if the 

contractor or his supervisor does not participate, CRS has 

the right to pay the contractor based on the engineer’s 

measurements. 

▪ Based on the inspection reports, the contractor shall 

submit an official invoice (Company or Factory’s letter 

head) which presents the implemented quantities, then the 

engineers will provide the finance department a 

certificate of completion for the implemented work to 

proceed 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 engineers will provide the shelter manager and 

procurement departments with evaluation report of 

contractor’s performance based on the following criteria:  

A- Quality of materials. 

B- Assigned time. 

C- Contractor capacity. 

D- Collaboration. 

 

  انواع  من نوع اي او  المعاملة سوء  حول تقرير اي  ورود   حال في ▪

  لأليدي  اولالمق قبل  من المالي او  الجسدي  او العاطفي االستغالل

  وعليه   المنظمة  كادر   قبل  من  مباشرة  بصورة   مراقب  سيكون   العاملة

 مستقبلية. اعمال اي من المقاول واستبعاد العقد انهاء سيتم

 

 العمل. انتهاء بعد الموقع تنظيف  و  االنقاض رفع المقاول على ▪

 

  المجهزة  للمواد المنشأ  شهادات بإحضار  ملزما المقاول يكون ▪

  واضحة،  غير او التصنيع جهة عليها رتوف ي  ال التي وخصوصا

 المنتج. قبول وعدم رفضال الهيئة حق نم يكون وبخالفه 

 

 

 

 

 االنهاء  وشهادة  النهائي  والفحص  المبدئي  والتفتيش  المراقبة ▪

 المقاول: وتقييم

 ة مهم تسهيل في ومساهم متعاون يكون ان المقاول على يجب ▪

  يكون  وان العمل تقدم ومتابعة لمراقبة المشرف المهندس

 المهندس لها يشير التي للنواقص تصحيح اي عن مسؤوالا 

 المشرف.

 المشرف  او المهندسين قبل من االولي بالفحص القيام يتم ▪

 ن م الموجودة النواقص وقوائم باإلرشادات المقاول لتزويد

 النهائي. الفحص قبل تصحيحها اجل

  )الفحص  المشرف او المهندسين قبل من سيتم اخر  فحص ▪

 تالقياسا  ان  حيث  الحضور  المقاول  على  يجب  حيث  ئي(،النها

  المالية،  الدفعة ستعكس والتي ستحتسب النهائية والذرعات

 بالتالي  يكون يمثله الذي  المشرف او المقاول تغيب ان حيث

 القياسات على االعتماد الكاثوليكية ثةاالغا هيئة حق من

 المهندسين. قبل من المأخوذة )الذرعات(

  تقديم  المقاول على يجب النهائي الفحص تقرير ىال استناداا  ▪

 الكميات يقدم المعمل او للشركة رسمي( )وصل سعر قائمة

 للقسم  االنهاء شهادة بتقديم المهندسون يقوم ذلك بعد ،المنفذة

 المنفذة. الكميات حسب المالية الدفعة جازوان لتمرير المالي

 

 االيصال  قديمت قبل  المنفذة الكميات تدقيق المقاول على يجب ▪

  من  يصدق التي النهائي الفحص اوراق ختم يتم وان المالي

 المنفذة. الكميات على خاللها

 

 البرنامج  لمدير المقاول تقييم تقرير بتقديم المهندسون يقوم ▪

 التالية:  لمعاييرا وحسب العطاءات وقسم

 

 

 المستخدمة. المواد جودة -أ

 للعمل. المخصص الوقت -ب

 المقاول. قابلية -ت

 المقاول. وتعاون مساهمة -ث

 العمل. جودة -ج
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E- Quality of the work. 

 

Based on the evaluation report, the shelter manager has the 

right to continue with the contractor and/or terminate the 

contract if underperforming is reported. 

 

 حق من يكون ينسالمهند قبل من المقدم التقييم تقرير الى استنادا  

 مع التعاقد الغاء او  المقاول مع بالعمل االستمرار البرنامج مدير

 .المستوى دون انه ثبت اذا المقاول
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 تفاصيل الباب
 مخطط الوحدة السكنية

Sketch – A – 

Front View and door frame –   المنظوراالمامي وهيكل الباب 
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Sketch – B – 

Back View–  المنظورالخلفي 
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Sketch – C – 

Side View–  المنظورالجانبي 
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Sketch – D – 

The roof and truss details – السقف مع تفاصيل الجملون    
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Sketch – D –  1  

RoofingOptions– خيارات تغطية سقف الوحدة  
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Sketch – E – 

Balancing and final installation –  الموازنة والتثبيت النهائي  
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Sketch – F – 

Concrete pad and side wall –  صبة االرضية مع الجدار الجانبي 
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3D sketch shown the frame of T-shelter 

 منظور ثالثي يبين هيكل الوحدة 
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Sketch - G 

Solar Light System – نظام االنارة 
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Table No 1: Bill of Quantities of the T-Shelter – standard size 

الحجم القياسي  –للمأوى جدول الكميات : 1جدول رقم    

 

# 

Description 

 وصف الفقرة

QTY 

 الكمية 

Unit 

 الوحدة

Unit Price $ 

وحدة $سعر ال  

Total Amount $ 

 المبلغ $

 Construction of T-Shelter unit on 

concrete pad and equipped with solar 

lighting system as follow: 

السكنية على أرضية من الخرسانة  اِنشاء الوحدة 

 يعمل على الطاقة الشمسية:  إضاءةوتحتوي على نظام  

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

1-a. 

 

Construct T-Shelter unit 3.66m width, 

4.88m length, 2.44m height and 3.0m ridge 

height. Construct the shelter unit using 

timber sections of 4.5cmx4.5cm and 4.5cm 

x 9.5cm, covered with 11mm thickness 

Oriented Strand Panel (OSB) with one of 

the options below:  

م  4.88م وطول 3.66حدة السكنية بعرض اِنشاء الو

م من الوسط(. يتم انشاء الوحدة  3م )2.44وبارتفاع 

سم و  )4.5x4.5 (باستخدام خشب ذو مقطع عرضي

(سم تغطى بطبقة من الخشب المضغوط  4.5*9.5)

(OSB)  ملم مع احد الخيارات ادناه:   11سمك 

OPTION 1:  

Covering the roof by corrugated plastic 

sheet. 

 الخيار األول: 

تغليف السقف بألواح بالستيكية مجعدة.   

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

L.S 

 

 

 

 

1-b. 

OPTION 2:  

Covering the roof by the tarpaulin. 

 الخيار الثاني:

 تغليف السقف بالجادر. 

1 L.S  
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2. Pouring a reinforced concrete pad (3.9 m 

width, 5.1 m length and at least 10cm 

thickness) including entrance concrete pad 

of 1.4m width, 1.0m length and at least 

10cm thickness. (With site preparation 

before the casting). Insulate and seal the 

joints between the concrete pad and the 

wooden frames from the external sides and 

form a waterproof barrier using Elastomeric 

Polyurethane sealant, with a side wall of 

20cm height and 15cm width inside the T-

shelter 

م وطول  3.9صب األرضية بالخرسانة المسلحة وبعرض  

تتضمن صب أرضية المدخل بعرض    سم10م وسمك  5.1

الموقع   سم )العمل يشمل تهيئة10م وسمك  1م و طول  1.4

قبل الصب(. يجب عزل و غلق الفاصل بين صبة  

الخرسانة وهيكل الوحدة من الخارج بمادة عازلة مضادة  

للماء باستخدام مادة البولي يوريثين المرنة، العمل يشمل  

سم  20ارتفاع انشاء حاجز)مرد( جانبي داخل الوحدة ب 

 سم.     15وعرض 

21.29 

 

 

 

 

 

 

M2  

 

3. Insulate the external walls using two layers 

of Acrylic compound (waterproof). 

عزل الجدران الخارجية بطالء طبقتين من  مركب 

 أكريليكي مضادة للماء. 

1 

 

Lump 

sum. 
 

 

4. Supply and install solar light system. The 

solar light shall be 150 Lumens (equivalent 

to a 15W light bulb). 

ز و نصب نظام انارة يعمل على الطاقة الشمسية  تجهي 

  15مصباح انارة  لما يماث لومن ) 150مصباح يحتوي 

 واط(. 

1 

 

No. 

 

 

5. Fire extinguisher (Dry Powder)  

   Dry Powderطفاية الحريق نوع 

 

1 

 

No.  

 

 

6 

Fire blanket  

 بطانية حريق  
1 

 

No. 
 

 

 Total Cost ($) 

 المبلغ الكلي )$( 
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      Table No.2: Bill of Quantities for a sample unit of 4m X 6 m to upgrade the existing informal shelter. 

ترقية الوحدات السكنية الغير رسمية الموجودة مسبقا ل  م6 ×م 4 بابعاد وحدة واحدةلنموذج  جدول الكميات: 2جدول رقم    

 

# 

Description 

 وصف الفقرة 

QTY 

 الكمية 

Unit 

 الوحدة 

Unit Price $ 

 سعر الوحدة $ 

Amount $ 

 المبلغ $ 

1. 1

- 

Walls and roof with the same sections 

above mentioned. 

 .الجدران والسقف بنفس المقاطع المذكورة اعاله

60 M²  

 

2.  The door will be calculated with the same 

section above mentioned. 

 المقاطع المذكورة اعاله. يتم حساب الباب وبنفس 

3 M²  

 

3.  The window is calculated with the same 

section above mentioned. 

 . يتم حساب الشباك وبنفس المقاطع المذكورة اعاله

1.6 M²  

 

4.  The inner curtain with the same 

specifications. 

 .الستارة الداخلية بنفس المواصفات 

6 M.L  

 

5.  Prepare and pour the floor with the same 

specifications above mentioned. 

تهيئة وصب االرضية وبنفس المواصفات المذكورة  

 .اعاله

27.5 M²  

 

6.  Parapet with the same specifications above 

mentioned 

 .المذكورة اعاله المواصفاتالمرد الجانبي وبنفس 

20 M.L  

 

7.  Corrugated plastic sheet used to cover the 

roof with the same specifications described 

above. 

قطع البالستيك المجعد المستعمل لتغطية السقف وبنفس  

 .المذكورة اعاله المواصفات

35 M²  

 

8.  The tarpaulin used to cover the roof with 

the same specifications described above  

  المواصفاتلتغطية السقف وبنفس الجادر المستعمل 

 . المذكورة اعاله

35 M²  

 

9.  Timber (4.5 X 9.5) cm used to strengthen 

the panels. 

 

 سم يستعمل للتقوية.  (X 9.5 4.5) بأبعادخشب 

 

50 M.L  
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10.  Timber (4.5 X 4.5) cm used to strengthen 

the panels 

 سم يستعمل للتقوية.  (X 4.5 4.5) خشب بابعاد

40 M.L  

 

11.  Timber (2 X 4) cm used to fix the 

tarpaulin. 

 سم يستعمل لتثبيت الجادر.  (X 4 2) بأبعادخشب 

35 M.L  

 

12.  Insulation  of shelter walls (waterproof) 

using two layers of Acrylic compound. 

 .ةصبغ الجدران بطبقتين من مادة مانع الرطوب 

50 M²  

 

13.  Solar light system. 

 نظام األنارة يعمل على الطاقة الشمسية. 
1 P.CS  

 

14.  Fire extinguisher (Dry Powder)  

   Dry Powderطفاية الحريق نوع 

 

1 P.CS  

 

15.  Fire blanket  

 بطاينة حريق  
1 P.CS  

 

Total Cost ($) 

 المبلغ الكلي )$( 

 



 

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

