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• SPECIFICATIONS & QUANTITIES REQUESTED: 
Please refer to Annex 1. 

 : الكميات والمواصفات المطلوبة •
   . 1رجاءا تحقق من الملحق رقم  

• Contract Terms and Conditions 

This contract/purchase order resulting from this 
solicitation must be signed by both parties to be 
considered valid and in force. all costs associated with, 
but not limited to, production, preparation and/or 
delivery of goods or services, including deliveries, 
accepted by our organization staff, without a fully 
executed (signed by both parties) contract/purchase 
order, are at the vendor’s risk only.  Our organization 
shall not pay for any costs, without limitation, associated 
with production, preparation or delivery of goods and/or 
services under this or any other contract/purchase order, 
which has not been signed by both parties. 

 

وط و أحكام العقد •  :شر
اء الناتج عن  يجب أن يتم  توقيع هذا العقد / أمر الشر

ن ليعتبر صالًحا ونافذا    ، هذه المناقصة من قبل الطرفي 

ي  جميع التكاليف المرتبطة  
أو    تصنيع ال تقترص عىل ال والت 

ي ذلك  
ن
اإلعداد و / أو تسليم السلع أو الخدمات، بما ف

ي  
ي تم قبولها من قبل موظفن

عمليات التسليم، الت 

(   المنظمة، دون التنفيذ  ن الكامل )التوقيع من كال الطرفي 

اء، تكون عىل عاتق ومسؤولية البائع  ا فأن العقد /   مر الشر

 )المجهز( فقط.  

غب  مكلفة بدفع أية تكاليف و دون الحرص  المنظمة 

لآلمور المرتبطة بإنتاج أو إعداد أو تسليم السلع و / أو  

اء لم يتم   الخدمات بموجب هذا أو أي عقد / أمر بالشر

. توقيع  ن  ه من قبل الطرفي 

• Eligibility Requirements: 
 
Copy of valid registration or business license with local 
government stamp. 
 

 :المعايير األساسية •
 

او رخصة تجارية   نسخة من شهادة التسجيل سارية المفعول
 مختومة 

• Payment Method and Terms: 
 
1. Payment for supplies quantities: Payment will be made after 

receiving, inspecting and accepting quantities ordered. 
2. Payments duration: Payment will be made within 30 days 

after receives/ delivery of goods and the original invoice(s) 
from the vendor. 

وط طريقة الدفع •  :شر
 

  مةد لخا  زود م  تحسابا  یةو تس  مستت: زةلمجھ ا  واد لم ا  قیمة فعد .1
 .بعد استالم وفحص وقبول الكميات المطلوبة

يوًما بعد استالم الفاتورة    30مدة الدفع: سيتم الدفع خالل   .2
 األصلية من المجهزبعد تسليم كميات 

 
Our organization reserves the right to award under this 
solicitation without further negotiations. The offerors are 
encouraged to offer their best terms and prices with the 
original submission. 

 
ي منح العطاء بموجب هذه المناقصة  

تحتفظ المنظمة بالحق فن
دون الرجوع اىل التفاوض. نشجع مقدمي العروض عىل تقديم  

ي العرض األصىلي المقدم من قبلهمأفضل 
وط واألسعار فن  .الشر

It is our organizations Policy that no gifts of any kind and of any 
value be exchanged between vendors and our organizations 
personnel.  Discovery of the same will be grounds for 
disqualification of the vendor from participation in any of our 
organizations procurements and may result in disciplinary 
actions against our organizations personnel involved in such 
discovered transactions.  
Selected vendor will be subject to vetting. 
 
 
 

ق من سياسات منظ أنه ال يتم تبادل أي هدايا من أي   االدنن مة الشر
ي المنظمة. و اكتشافها سيكون  

ن وموظفن ن البائعي  نوع وأي قيمة بي 
يات وقد يؤدي   ي أي من مشب 

 الستبعاد البائع من المشاركة فن
ً
سببا

ي هذه  
ن فن ي المنظمة المشاركي 

إىل اتخاذ إجراءات تأديبية ضد موظفن
 .الصفقات المشبوهة

كة المختارة من عدة جهاتالمنظمة ستقوم بالتحق   .يق عن الشر

 طلب عرض سعر  

ز مواد  ي صالح   خياطة   تجهير
ز

لمركز شاج ف

   .الدين ودياىل

Request for Quotation 

Supplying Sewing materials for Salah Al-Din 

and Diyala Siraj centers. 
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Instructions to The Offerors 

 
1. Quotations should be on company letterhead, stamped, and 

include the Company Name, Address, Contact Person, 
Contact Phone Number, and E-mail address. 

2. Quotations must include the offer validation and delivery 
duration. 

3. The quantity is not fixed. our organization can order less or 
more quantities. 

4. The supplier must provide real picture of each item of the 
materials he will supplying 

5. NEF may request samples for the materials that will be 
provided  

6. All prices must include materials delivery to Salah Al Din and 
Diyala Siraj centers    

7. All pages of the bids must be signed and stamped. 
8. This tender is not a commitment for purchasing. 
9. All prices must be in us dollars (USD). 
10. The date of commencement of delivery will be specified in 

writing. 
11. NEF is not bound to select one supplier 

can split the award between one or more suppliers. 
12. NEF can cancel any part of the order. 
13. NEF has the right to deal with another supplier in case of          

delay of delivery by the selected supplier, and the quantity 
will   be deducted from the share of the contracted supplier. 

14. NEF may terminate the order in the event 
of negligence and delays of delivery. 

15. The supplied items will be checked and tested. 
16. NEF is not responsible for any tax clearance. 
 

  عليمات للمجهزينت
 

كة، مختومة   .1 العروض يجب ان تكون عىل نموذج كتب الشر
ي  
كة والعنوان، ورقم الشخص المعتن وتتضمن اسم الشر

يد  . باالتصال، ورقم الهاتف، وعنوان البر ي
ونن  االكب 

ن    العروض يجب ان تحتوي عىل مدة صالحية .2  . العطاء وتجهب 
ي جدول الكميات ليست ثابتة. للمنظمة حق   .3

ن
الكمية المذكورة ف

 .طلب كميات أقل أو أكب  
 يجب ان يقدم المجهز صور حقيقية لكل مادة سوف يجهزها  .4
ها   .5 ن ي سيتم تجهب 

 يحق للمنظمة طلب نماذج للمواد الت 
ن وتسليم المواد اىل مركز  .6 كل االسعار يجب ان تتضمن تجهب 

ي دياىل وصالح الدين  
ن
 رساج ف

جميع صفحات العطاء يجب ان تكون موقعة ومختومة من   .7
كة  .قبل الشر

اء .8 اًما من المنظمة بالشر ن  .اليعتبر هذه المناقصة الب 
 .بالدوالر االمريكي الغ يجب تدوين جمیع المب .9

 كتابيا. تاري    خ التسليم يحدد    .10
، و يمكن  مجهز واحد  المنظمة ليست ملزمة بان تتعاقد مع  .11

ن أكب  من   مجهز. تجزئة العطاء بي 
 الطلب. يمكن للمنظمة إلغاء أي جزء من  .12
ي حال نكلت أوتأخرت   .13

يحق للمنظمة التعامل مع مجهز آخر فن
، وسيتم استقطاع الكمية من  مجهز ال ن المتعاقد معها عن التجهب 

 .المتعاقد معها لمجهز ا حصة 
ي حالة أهمال أو التأخب    طلبالالمنظمة لها الحق بالغاء  .14

فن
ن من قبل ال  .مجهزبالتجهب 

لمطابقتها مع  سيتم اختبار عينة من الكمية المجهزة  .15
 .المواصفات للمواد المطلوبة

ي  .16 يتر    .المنظمة ال تتحمل اي مسؤلية عن التخليص الرصن
 

• NEF reserves the right to reject the whole or part of any 
quotation: 

 
1- If bids are submitted after the deadline for closing the 

tender. 
2- If two or more bids are submitted for one tender. 
3- If it is proved that the authorized director has two registered 

companies in his name, both of whom participated in the 
same tender. 

4- If only a lump sum has been provided and all prices of the 
scale have not been filled. 

5- If the bid is submitted in the absence of the required currency 
in the tender or does not meet the requirements in the 
tender. 

6- If the complete RFQ package is not submitted with the offer. 
7- If any conflict of interest exists and is not disclosed between 

two or more companies submitting offers or a company and 
any offers or employees of NEF. 

ي رفض جزء من العرض او العرض   •
ز

المنظمة لها الحق ف
ي حال : 

ز
 -بأكمله ف

 
 لقبول المحدد  والوقت التاري    خ بعد  يقدم  طلب  أي  -1

 .لعطاءاتا
ن أو أكب  لمناقصة واحدة -2  .إذا قدمت عطائي 
كتان مسجلتان  إذا ثبت ان المدير  -3 المخول لديه رسر

ي المناقصة نفسها 
 .باسمه و شارك كالهما فن

إذا قد قدم مبلغا مقطوعا فقط ولم يتم تعبئة جميع   -4
 .أسعار جدول الکمیات

ي المناقصة -5
او ال   إذا قدم العرض بغب  العملة المطلوبة فن

 .يتوافق مع متطلبات العرض
 ض. إذا لم يتم تقديم االوراق العطاء كامال مع العر  -6
ي المصالح ولم يعلن عنه   -7

اذا اثبت انه يوجد تضارب فن
ن مجهز واحد اعضاء المنطمة ن اي مجهزين او بي   .بي 
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Annex 1: 

Specifications & Quantities: 

Supplying Sewing materials for Salah Al Din and Diyala Siraj Centers  

# Item Description  وصف المادة QTY 
Price in 

USD 
Total Price in 

USD 

1 Scissors 8 مقص   

2 Tape measure يط قياس    8 رسر

3 Chalk   2 طباشب Set   

4 Pins 2 دبابيس Box   

5 Sewing machine with a table 4 مكينة خياطة مع طاولة   

6 Design brochure 4 كراسة التصاميم Dozen   

7 Pencils and a space 2 اقالم رصاص ومساحة Box Each   

8 Steam iron with an ironing board 4 مكواة بخار مع طاولة كوي   

9 Carbon papers  2 أوراق كاربون Book   

10 Adhesive and non-stick sewing tapes طة خياطة الصقه وغب  الصقة    Dozen 4 أرسر

11 Various types of fabrics  2 أقمشة مختلفةأنواع Dozen   

Sum in USD  

 

 

 


