
 

Expression of Interest 

EOI Ref: 03001BG17 

International Medical Corps is a global, humanitarian, non-profit organization dedicated 

to saving lives and relieving suffering through health care training and relief and 

development programs. 

 

For establishing long term supply/service contracts based on freeze price, International 

Medical Corps Iraq is inviting competent, professional and established suppliers/service 

providers capable of supply of the items/services in Baghdad as per below categories: 

 

Category / item Description EOI Reference 
Deadline for submission of 

Interest 

Stationary Items EOI/Stationary/BG17 
1st of April 2017 

Pre-paid Phone Cards EOI/Prepaid card/BG17 
1st of April 2017 

Housing Needs (Office cleaning, 

hygiene items, refreshment & 

Kitchen items) 
EOI/Housing Supplies /BG17 

1st of April 2017 

Dignity Kits EOI/Dignity Kit/BG17 
1st of April 2017 

Hygiene Kits EOI/Hygiene Kit/BG17 
1st of April 2017 

Caravan Construction EOI/Caravan/BG17 
1st of April 2017 

 

The Process: 

 

1. Firstly the interested parties will send an email with company profile to 

International Medical Corps (See email below) that you are willing to participate in 

the bidding. 

2. The RFQ (s) with detailed Specifications would be forwarded based on the 

speciality of businesses. 

 

Request for Tender documents, please send an email indicating the EOI business willing 

to participate: 

Email:  asifiqbal@InternationalMedicalCorps.org  
 

The deadline for submitting EOI is 1st of April 2017 

 

A full schedule will be detailed in the tender documents. 

. 

International Medical Corps reserves the right to accept or reject any part of, or the entire 

tender in accordance with internal procedures. 

 

Note: 

 

Please note that businesses entities having valid registration with host country will only 

be considered eligible for participating in tendering process.   

mailto:asifiqbal@InternationalMedicalCorps.org


 

 

EOI Ref: 03001BG17 

واالغاثة الهيئة الطبية الدولية هي منظمة انسانية عالمية , غير ربحية تهدف الى انقاذ االرواح وتخفيف معاناتهم من خالل الرعاية 

 الصحية وبرامج التنمية والتطوير.

طويلة االمد مع اسعار ثابتة غير قابلة للتغيير خالل فترة العقد, الهيئة الطبية الدولية تدعو  تجهيز /خدمة الجل توقيع اتفاقيات

 بغداد العراق اصر والخدمات فيالموردين وموردي الخدمة المهنيين والكفوئين والقادرين على تزويد الهيئة الطبية الدولية بكافة العن

 باالعتماد على القائمة المرفقة ادناه:

 اخر موعد لتقديم  العطاء مصدر EOI وصف العنصر / صنف

قرطاسيةال  EOI/Stationery/2017 01/04/ 2017 

 EOI/Prepaid card/BG17 01/04/ 2017 كارتات الدفع المسبق للهواتف النقالة
المنزلية)منظفات,معقمات,وجبة اللوازم 

 افطار بريك,مواد مطبخ(

EOI/Housing Supplies /BG17 01/04/ 2017 

 EOI/Dignity Kit/BG17 01/04/ 2017 مستلزمات نسائية
 EOI/Hygiene Kit/BG17 01/04/ 2017 مستلزمات التنضيف

 EOI/Caravan/BG17 01/04/ 2017 بناء الكرفانات

:التفاصيل واالجراءات  

اوال االطراف المهتمة ترسل بريد اليكتروني مع نبذة عن الشركة الى الهيئة الطبية الدولية )انظر البريد االليكتروني  -

 .لى استعداد للمشاركة في العطاءاتادناه(بانك مهتم وع

 ة.طلب عرض االسعار سيرسل اليكم مع كافة التفاصيل والخصائص باالعتماد على  التخصص في االعمال التجاري -

 

لطلب وثائق المناقصة , الرجاء ارسال بريد اليكتروني موضحا اهتمامك بأي مجال من المجاالت المرفقة اعاله              

 للمشاركة:

Email:  asifiqbal@internationalmedicalcorps.org  

 

 2017/04/01االربعاء المصادف اخر موعد للتقديم سيكون يوم 

 .سيكون هناك جدول مفصل في وثائق المناقصة

 .الخاصة بها ان الهيئة الطبية الدولية تحتفظ بالحق في قبول او رفض اي جز من العطاء او العطاء كامال وفقا لالجراءات الداخلية

 مالحظة:

يجب ان تكون حائزة على اوراق تسجيل صالحة من البلد المضيف , المورد الذي اليحمل يرجى مالحظة ان الكيانات التجارية 

 اوراق تسجيل قانونية لن يكون مشمول بالمناقصة.
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