
      

 

 

 

 

 

Samaritan's Purse Invitation to Tender Notice      July 21, 2020 

 

Overview of the Tender Request: 

Samaritan's Purse – Iraq (SPI) now invites Sealed Quotes from Eligible Tender Contractors for the 

requirement of Category 3 (Cat3) Home Rehabilitation Construction Contractors.  This Tender is 

representative of the areas Al-Shamal, Sinjar District, and Qaraqosh, Al-Hamdaniya District.  Eligible 

Tender Contractors are to participate in attending the Tender meeting and submit a Sealed Quote bid 

for consideration. 

 

 

“Eligible Tender Contractors” are contractors with the capability to provide and manage the necessary 

resources to build, in completion, a total of 210 each Cat3 Homes, in no longer than 15 months from the 

contract start date, in accordance the below referenced criteria: 

 Furnish and install all materials, labor and equipment to rehabilitate 210 each homes. 

 Start a minimum of 18 each Cat3 Homes every 30 days. 

 Complete the construction work of the 18 each Cat3 Homes every 90 days. 

 Maintain complete management coverage for all homes that are under rehabilitation at all times. 

 Maintain complete management coverage for both areas of rehabilitation. 

 

 

Tender Project Description: 

SPI is supporting the return of the displaced populations in the Ninawa Plains and West Ninawa by the 

rehabilitation of War Damaged Shelters (WDS), Cat3 Homes that have been damaged and destroyed 

during the war with ISIS.  This tender specifically applies to the rehabilitation of Cat3 Homes which are 

defined as; SEVERE- Houses that have sustained significant structural damage and require extensive 

repairs.   This tender request is to facilitate and select Eligible Tender Contractors for the rehabilitation 

process. 

 

 



 

Tender Project Scope of Work and Area(s) of Work: 

SPI now invites Eligible Tender Contractors to submit a Sealed Quote Bid(s) for Scope of Work, Area(s) 

of Work and Quantity of Structures/Services: 

 Scope of Work:  Contractor shall furnish and install the complete scope of work for the 

rehabilitation of the Cat3 homes. 

o Definition of a Category 3 Home Rehabilitation:  Structural damage involving several 

loadbearing members (foundation, loadbearing walls, columns and slabs) e.g. 

o There are a total of 210 each Cat3 Homes SPI is working to rehabilitate in the Ninawa 

Plains and West Ninawa. 

 Areas of Work: 

o Al-Shamal, Sinjar District; 158 each total homes.   

 Borek 

 Dohla 

 Gohbal 

o Qaraqosh, Al-Hamdaniya District; 52 each total homes.   

 Al-Nimrud 

 Qaraqosh 

 Bartella 

Tender Project Schedule / Timeline: 

The Rehabilitation of the Cat3 Homes will begin immediately upon the award of the contract.  A 

projected timeline for required building capacity will be issued at the Public Tender Bidder Meeting. 

 

WE PRACTICE PROCUREMENT WITH INTEGRITY. 

 

Instructions to Bidder.  

Integrity of the Public Tender procurement process is of the utmost importance.  Un-ethical 

procurement conduct will not be tolerated and will result in the immediate dismissal from the Public 

Tender procurement process.  All bids are received directly by the Tender committee.  It is not possible 

to influence the decision or outcome of the Tender.  Submit your best value proposal the first and only 

time.  No Samaritan's Purse employee will solicit you outside of this tender.  Questions regarding the 

Public Tender that require a formal response must be submitted in writing to Samaritan's Purse Logistical 



Department. REPORT ALL UNETHICAL BEHAVIOR, FOR CONFIDENTIUALLITY REPORT TO THE SP HOTLINE 

@ 0750 863 6742  

 

Public Tender Bidder Meeting.  

Dear Bidder: 

We kindly invite interested companies to attend an informational meeting on August 9th2020, 10:00 AM 

Instructions:  

 The meeting will be held in Erbil, Ankawa , Ankawa Royal Hotel. 

 In case and for some reasons any company is not able to come to the designated 

areas, Samaritans purse will provide a video conference option via zoom meeting. You 

will be able to attend with your phone or computer.  

You can send an email to Rami Rufail at RRufail@samaritan.org to obtain the zoom link.   

 

Note 1: Any company who would like to submit a bid for this tender must attend the meeting 

on August 9th 2020. No exceptions. 

Note 2: If you need assistance in finding the location please call: +964 751 965 8820 or email 

Fadi Matti at FMatti@samaritan.org 

Note 3: All necessary information needed to submit a competitive bid will be provided to each 

company after the informational meeting. 

Note 4: After attending the informational meeting, companies that came to the meeting will 

receive the instructions to submit a bid. 

The submission deadline for the bid will be communicated at the meeting on August 9. 

 

 

 

 

  

mailto:RRufail@samaritan.org


 

 

 

 

  

 2020يوليو  21                                           )مناقصة( تقديم العروض عالنل  الصالح السامري نظمةدعوة م

 

 :رضنظرة عامة على طلب الع

بناء المنازل  مناقصات المؤهلين لمتطلباتإلى تقديم عروض أسعار مختومة من مقاولي ال  (SPI) العراق ساماريتانس بيرس منظمة تدعو

 اقضاء الحمدانية. يشارك مقاولو فيقضاء سنجار ، وقرقوش  فيمناطق الشمال  شملهذا العرض ي (Category-3) 3من الفئة 

 ا.المناقصات المؤهلون في حضور اجتماع المناقصة وتقديم عرض أسعار مختوم للنظر فيه

 

 منزًلا من منازل 210مجموعه  المناقصات المؤهلة" هم مقاولون لديهم القدرة على توفير وإدارة الموارد الالزمة لبناء ما امقاولو"

Cat3  من تاريخ بدء العقد ، وفقاا للمعايير المشار إليها أدناه راا شه 15، في غضون فترة ًل تتجاوز: 

 .منزًلا  210والمعدات لتأهيل  جميع المواد والعمالوتجهيز وتركيب  تنفيذ •

ا 30كل  Cat3 من منازل 18بدأ ما ًل يقل عن  •  .يوما

ا 90كل  Cat3 منازل 18لـ أكمل أعمال البناء  •  .يوما

 كل اًلوقات.  الحفاظ على تغطية إدارية كاملة لجميع المنازل التي هي قيد إعادة التأهيل في •

 .مجاًلت إعادة التأهيل حفاظ على تغطية إدارية كاملة لكلال •

 

 

 :مناقصة المشروعوصف 

وغرب نينوى من خالل إعادة تأهيل المأوى المتضرر من دعم عودة السكان النازحين في سهول نينوى ساماريتانس بيرس ت منظمة

 التي تضررت ودمرت خالل الحرب مع داعش. تنطبق هذه المناقصة على وجه التحديد على إعادة تأهيل منازل Cat3 الحرب ، منازل

Cat3 :إصالحات واسعة النطاق. طلب التي لحقت بها أضرار هيكلية كبيرة وتتطلب اي  شديدة الضرر المنازل التي تم تعريفها على أنها

 .هذا هو تسهيل واختيار مقاولي المناقصات المؤهلين لعملية إعادة التأهيل رضالع

 

 

 نطاق العمل وطريقة )مجاالت( العمل

مقاولي المناقصات المؤهلين إلى تقديم عرض )عروض( أسعار مختومة لنطاق العمل ومجال )مجاًلت(   منظمة سماريتانس بيرس تدعو

 :وكمية الهياكل / الخدماتالعمل 

 .Cat3 يجب أن يقوم المقاول بتجهيز وتركيب نطاق عمل كامل إلعادة تأهيل منازل :لنطاق العم •



  األساس : )على سبيل المثال الحاملة ًلجزاءعلى العديد من أ حتويي الذي ي: الضرر الهيكل3تعريف إعادة تأهيل المنزل من الفئة

 ( صبات ، الجدران  ، األعمدة وال

  إلعادة التأهيل في سهول نينوى وغرب نينوى منزًلا  210هناك ما مجموعه. 

 :مجاالت العمل •

o في: منزل 158قضاء سنجار.  - الشمال 

 بورك 

 دهوًل 

 كوهبل 

o  في: منزل 52قضاء الحمدانية. قرقوش 

 النمرود 

 قرقوش 

 برطلة 

 

 :جدول مشروع المناقصة / الجدول الزمني

 روضلمطلوبة في اجتماع مقدمي العاكميات فور منح العقد. سيتم إصدار جدول زمني متوقع لبناء ال Cat3 منازل سيبدأ إعادة تأهيل

 .العامة

 

 .نحن نتعامل مع النزاهة

 

 روض:تعليمات لمقدم الع

المناقصات العامة ذات أهمية قصوى. لن يتم التسامح مع سلوك الشراء غير األخالقي وسيؤدي إلى الفصل  الحصول علىإن نزاهة عملية 

مباشرة من قبل لجنة المناقصات. ًل يمكن التأثير على قرار أو  روضالعامة. يتم استالم جميع العالفوري من عملية شراء المناقصات 

منظمة ساماريتانس  اص بك في المرة األولى والوحيدة. لن يطلب منك أي موظف فينتيجة المناقصة. إرسال اقتراح أفضل قيمة الخ

منظمة إلى إدارة المحفوظات في  . يجب تقديم األسئلة المتعلقة بالمناقصة العامة التي تتطلب رداا رسمياا كتابياارضخارج هذا العبيرس 

 6742 863 0750الصالح  السامري نظمةمل الرقم الساخن ىقي ، من أجل تقرير سري إل، وأبلغ عن كل سلوك غير أخال السامري

 

 

 الجتماع العام للمناقصة:ا

 :رضعزيزي مقدم الع

 صباحا   10:00الساعة  2020أغسطس  9يوم  المنعقد جتماعاًلشركات المهتمة حضور نرجو من ال

 



 :تعليمات

 .,فندق رويال عنكاوا, عنكاوا لاربيسيعقد اًلجتماع في  •

ا منظمة ساماريتانس بيرس  تمكن أي شركة من الحضور إلى المناطق المحددة ، وألسباب معينة ، ستوفرفي حالة عدم  • خيارا

هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص عن طريق . ستتمكن من الحضور zoomبرنامج لعقد المؤتمرات عبر الفيديو من خالل 

 .بك

 .رابطالللحصول على  RRufail@samaritan.org يمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى رامي روفايل على

 

 .استثناءات بدون. 2020أغسطس  9حضور اًلجتماع في  ه المناقصةلهذ رضيجب على أي شركة ترغب في تقديم ع: 1مالحظة 

أو إرسال بريد إلكتروني  0751 965 8820 :، فيرجى اًلتصال على الفندق جة للمساعدة في العثور على موقعإذا كنت بحا :2مالحظة 

 FMatti@samaritan.org  إلى فادي متى على

 .: سيتم تقديم جميع المعلومات الالزمة لتقديم عرض تنافسي لكل شركة بعد اًلجتماع3مالحظة 

 .رضحضرت اًلجتماع تعليمات تقديم الع، ستتلقى الشركات التي  حظور اًلجتماعبعد  :4مالحظة 

 .أغسطس 9 يومسيتم اإلعالن عن الموعد النهائي للتقديم في االجتماع 

 


