
Iraq Development and Sustainability, LLC.   Iraq Community Resilience Initiative 

 
September 13, 2018 

Iraq Development and Sustainability LLC. 

100m street, Baharka bridge intersection 

Erbil, Kurdistan, Iraq 

 

 

From: Iraq Community Resilience Initiative (ICRI) 

Subject: Request for Quotation Number RFQ-ICRI-PROG-IRU023-001 

Deadline for Questions: no later than 16:00h September 17, 2018, by email 

Deadline for Offers: no later than 16:00h September 19, 2018, by email or hand delivery 

 

Dear Sir/Madam,  

 

The Iraq Community Resilience Initiative (ICRI) would like to obtain a quotation for the items specified 

in the following table: 

 

Line 

Item 
Description and Specifications Qty 

 

Units 

Items and Specifications 

Offered 

Unit Price 

USD 

Total 

Price 

USD 

1 

1 set of 5 Rolls of Fabric, made up of: 

1. 1 roll Linen fabric (navy) 

2. 1 rolls of Velvet fabric (black) 

3. I roll of Velvet fabric (colorful 

pattern) 

4. 1 roll of cotton fabric (white) 

5. 1 roll of lycra fabric (black) 

30 

 

 

Set of 5 

rolls of 

fabric 
   

2 

Small table Iron: Professional steam 

clothes iron with variable temperatures and 

steam control, compact, 1400W, stainless 

steel soleplate garment steamer 

30 

 

iron    

3 

Butterfly Sewing Machine with all accessories 

Specifications: 

1. Machine Color: Any 

2. Body Shape/ Type: Round 

3. Motion of Thread Take Up Lever: Cam 

driven 

4. Pressure Adjustment: Panchromatic 

5. Metallic Thread Take Up Lever Hole 

Cover: Provided 

6. Shuttle Race: Open Type 

30 

 

 

 

 

 

each 

Brand: 

 

Accessories include:  

 

1. Machine Color:   

2. Body Shape/ Type:   

3. Motion of Thread Take Up 

Lever:   
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7. Needle Plate and Slide Plate: Combined Type 

8. Presser Foot: Heavy Shank 

9. Stitch Length Adjuster: Straight Lever Type 

10. Fabric Selector Knob: Provided 

11. Needle Bar Thread Guide: Coil Type 

4. Pressure Adjustment:   

5. Metallic Thread Take Up Lever 

Hole Cover: 

6. Shuttle Race:   

7. Needle Plate and Slide Plate:   

8. Presser Foot:   

9. Stitch Length Adjuster:   

10. Fabric Selector Knob:  

11. Needle Bar Thread Guide:  

4 

Sewing tools pack, including: 

1. Fabric scissors (1) 

2. Measuring tape (1) 

3. Needles (5) 

4. Pins (50) and pincushions (5) 

5. Iron and Water Sprayer (1) 

6. Thimble and Threader (2) 

7. Thread (12 – different colors)  

8. Rulers/measuring tape (2) 

 

30 

 

 

 

set 
   

5 
Lace V-neck Collar Lace Trim for Neckline 

(separated into 30 sets of 3) 
150 

each 
   

 Subtotal:  

 Other Costs (Describe:______________________) :  

 GRAND TOTAL (USD):  

 

1. Delivery Estimate: ____________________ days. 

Length of warranty on offered equipment:                        years 

The quotation must include a delivery time estimate, expressed in number of calendar days, after 

receipt of order. All items are required to be collected in the Supplier’s shop for inspection in 1 

single location before delivery, and all items inspected must be the items intended for the 

delivery. 

2. Delivery location: 

The Delivery location is Tal Afar. Specific details to be provided as an Annex to the resulting 

contract.   

3. Prices: 

Quotations for all items must be fixed price, inclusive of delivery price, expressed in USD. 

4. Validity of submitted quotation: 

Quotations should be valid for at least thirty (30) calendar days.  
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5. Samples: 

Each Offeror is required to submit samples of each item (1-5) to the ICRI project at Arjaan by 

Rotana Hotel, near Baharka bridge, by September 19, 2018, 16:00h. 

6. Taxes and VAT: 

No such Cooperating Country taxes, VAT, charges, tariffs, duties or levies will be paid under an 

order resulting from this RFQ. 

7. Evaluation and Selection: 

The award will be made to a responsible supplier whose offer follows the RFQ instructions, 

meets the eligibility requirements, and is determined via a trade-off analysis to be the best value 

based on application of the following evaluation criteria. The relative importance of each 

individual criterion is indicated by the number of points below: 

Technical – 30 points: Responsiveness to the technical specifications and requirements.  

Delivery – 30 points: The speed of delivery.  

After-Sales Service – 10 points: The ability for the offeror to provide after-sales services, 

including warranty and routine maintenance, particularly in the areas outside of the capital city. 

Service center(s) will be evaluated on ability to be equipped with tools, staffed with technical 

personnel, and stocked with spare parts for after-sales service. 

Price – 30 points: The overall cost presented in the offer. 

8. Purchase Order: 

For the selected best quotation, contractual obligations between ICRI and vendor will be set up by 

means of Purchase Order using ICRI standard terms and conditions.   

9. Warranty Requirements: 

Warranty service and repair within the cooperating country is required for all commodities under 

this RFQ. The warranty coverage must be valid on all commodities for a minimum of twelve (12) 

months after delivery and acceptance of the commodities. 

10. Eligibility:  

By submitting an offer in response to this RFQ, the supplier certifies that it and its principal officers 

are not debarred, suspended, or otherwise considered ineligible for an award by the U.S. 

Government. Chemonics will not award a contract to any firm that is debarred, suspended, or 

considered to be ineligible by the U.S. Government. 

11. Source/Nationality/Manufacture: Offerors may not offer or supply any commodities or services 

that are manufactured or assembled in, shipped from, transported through, or otherwise involving 

any of the following countries: Cuba, Iran, North Korea, Syria 
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12. Deadline for submission of questions 

Questions must be received no later than September 17, 2018, 16:00h (4:00 PM) by email to 

ICRIprocurement@icrinitiative.com.  

13. Deadline for submission of quotations 

Offers must be received no later than September 19, 2018, 16:00h (4:00 PM) by email to 

ICRIprocurement@icrinitiative.com or by hand-delivery to ICRI project at Arjaan by Rotana 

Hotel, attention: Procurement Team. 

14. Submission of the quotation:  

Offerors are invited to complete the table above with their price quotations, and submit signed 

and stamped copies via email to ICRIProcurement@icrinitiative.com.  The submitted quotation 

should include information as per requirements given in this RFQ document. 

Offerors are welcome to submit hard-copy offers, by the deadline, to the ICRI project at Arjaan 

by Rotana Hotel, when they submit their samples.  

Offerors who submit offers without samples will be subject to disqualification. 

15. Delivery Terms and Conditions:  

All the above-mentioned works should be conducted by the selected vendor to the ICRI project. 

Moreover, the vendor should make sure that all the works is done to a great standard all the 

without any damage to the desired location. 

 

 

Thank you and Best regards, 

 

Procurement Agent 

Iraq Community Resilience Initiative 

 
 

 

 

 

mailto:ICRIprocurement@icrinitiative.com
mailto:ICRIprocurement@icrinitiative.com
mailto:ICRIProcurement@icrinitiative.com
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 شركة دعم وتطوير العراق المحدودة      مبادرة صمود المجتمع العراقي

 

 

 أيلول  13:  التاريخ

 شركة دعم وتطوير العراق المحدودة 

 متر ، تقاطع جسر بحركة 100شارع 

 أربيل ، كردستان ، العراق

 

 

 (ICRI: مبادرة صمود المجتمع العراقي )من

 RFQ-ICRI-PROG-IRU023-001: رقم عرض األسعار الموضوع

 ، عبر البريد اإللكتروني  2018أيلول ،  17 16:00في موعد أقصاه الساعة  الموعد النهائي لتقديم االسئلة:

 ، عبر البريد اإللكتروني 2018أيلول ،  19 16:00: في موعد أقصاه الساعة الموعد النهائي للعروض

 

 سيدي / سيدتي األعزاء،

 

 ( في الحصول على عرض أسعار للمواد المحددة في الجدول التالي:ICRIالمجتمع العراقي )ترغب مبادرة صمود 

 الوحدات العدد الوصف والمواصفات رقم المادة
المواد والمواصفات 

 المعروضة

سعر الوحدة 
بالدينار 
 العراقي

اجمالي السعر 
بالدينار 
 العراقي

      قماش كتان )بحرية( 1

2 
، اسود  1قماش قديفة ) 

 أبيض( 1
    رولة 2

    رولة 1 قماش قطن )ابيض( 3

    رولة 1 قماش بوليستر )اي لون( 4

5 

: صغيرة حديدية طاولة
 بخارية مالبس حديد

 متغيرة حرارة درجاتب
 ، بالبخار والتحكم
 ، 1400W ، والضغط

 للمالبس بخار مكواة
 الحديد من الجاهزة
 للصدأ المقاوم

    حديد 1
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6 

فراشة مع ماكنة خياطة 
 كافة الملحقات
 :المواصفات

  كان أيا  : الماكنة لون. 1
: البدن نوع/  شكل. 2

 دائرة
 : الخيط رفع عتلة. 3
 : الضغط تعديل. 4
 عتلة فتحة غطاء. 5

 تقديمها تم: الخيط رفع
 النوع: المكوك نوع. 6

 المفتوح
 لوحة و اإلبرة لوحة. 7

 مجتمع نوع: الشرائح
 سوية  

 ساق:  الضاغط قدم. 8
 ثقيلة
: الغرزة طول معدل. 9

 مستقيمة عتلة نوع
 تم: القماش مقبض. 10

 تقديمه
 عمود خيط دليل. 11

 لفائف نوع: اإلبرة

 مجموعة 30

 العالمة:
 
 

 تشمل: الملحقات 
 
 
  كان أيا  : الماكنة لون. 1
 دائرة: البدن نوع/  شكل. 2
 : الخيط رفع عتلة. 3
 : الضغط تعديل. 4
 رفع عتلة فتحة غطاء. 5

 تقديمها تم: الخيط
 النوع: المكوك نوع. 6

 المفتوح
 لوحة و اإلبرة لوحة. 7

 سوية   مجتمع نوع: الشرائح
 ثقيلة ساق:  الضاغط قدم. 8
 نوع: الغرزة طول معدل. 9

 مستقيمة عتلة
 تقديمه تم: القماش مقبض. 10
: اإلبرة عمود خيط دليل. 11
 لفائف نوع
 

  

7 

 
 الخياطة أدوات مجموعة

 :تتضمن ،
 (1) قماش مقص. 1
 (1) قياس شريط. 2
 (5) اإلبر. 3
( 50) دبابيس. 4

 (5) وحامالت
 والماء الحديد بخاخ. 5
(1) 
 (2) ومخيط كشتبان. 6
 ألوان - 12) خيط. 7

 (مختلفة
 قياس شريط /مساطر. 8
(2) 
 

    مجموعة 30

8 
 الرقبة لطوق الدانتيل
 العنق ولخط

    لكل واحد 10

  :الجزئيالمجموع  

  :تكاليف التوصيل 

  (:______________________ (:التكاليف األخرى )ِصف   

  المجموع الكلي:)بالدينار العراق( 

 

 

 _______________________ يوم التسليم التخميني: .1

 سنة                  مدة الضمان لمواد المعروضة 

ا ، التسليم وقت تقدير على األسعار عرض يشتمل أن يجب  متجر في المواد كافة جمع يتم أن يجب. األمر استالم بعد ، التقويمية األيام بعدد عنه معبر 

 .تسلميها المراد المواد هي معاينتها تم التي السلع جميع تكون أن ويجب ، التسليم قبل واحد موقع في المعاينة بغية المورد
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 . موقع التسليم:2

 ينبغي تقديم تفاصيل محددة كملحق للعقد الناتج. .تلعفر موقع التسليم هو

 . األسعار:3

 الدوالر األمريكي.بمعبرا  عنها بما في ذلك سعر التسليم يجب أن تكون عروض األسعار بمثابة أسعار ثابتة ، 

 . صحة األسعار الُمقدمة:4

 ( يوما  تقويميا .30يجب أن تكون األسعار صالحة لمدة ال تقل عن ثالثين )

 :لنماذجا. 5

 أيلول 19 بحلول ، بحركة جسر قرب ، روتانا أرجان فندق في ICRI مشروع إلى( 8-1) مادة كل من عينات تقديم عروض مقدم كل من يطلب

 .16:00 الساعة ، 2018

 . الضرائب وضريبة القيمة المضافة:5

من قبل الدولة المتعاونة بموجب أمر ناتج عن طلب عرض لن يتم دفع أي ضرائب أو ضرائب قيمة مضافة أو رسوم أو تعرفات جمركية أو رسوم 

 األسعار هذا.

 . التقييم واالختيار:6

 المقايضة تحليل خالل من تحديده ويتم ، األهلية متطلبات ويستوفي االسعار، عروض طلب تعليمات عرضه يتبع مسؤول لمورد المنحة منحاعطاء سيتم

 :أدناه النقاط عدد خالل من فردي معيار لكل النسبية األهمية إلى اإلشارة يتم. التالية التقييم معايير تطبيق على بناء   قيمة أفضل ليكون

 

 نقطة: االستجابة للمواصفات والمتطلبات الفنية . 30 -فني  •

 نقاط: سرعة التسليم. 30 -التسليم  •

ما في ذلك الضمان والصيانة الروتينية ، نقطة: قدرة مقدم العرض على توفير خدمات ما بعد البيع ، ب 10 -خدمة ما بعد البيع  •

خاصة في المناطق الواقعة خارج العاصمة. سيتم تقييم مركز )مراكز( الخدمة على أساس القدرة على تزويدها باألدوات ، 

 والموظفين الفنيين ، ومزودة بقطع الغيار لخدمة ما بعد البيع.

 نقطة: التكلفة اإلجمالية الُمقدمة في العرض. 30 -السعر  •

 

 . أمر الشراء:7

والمورد عن طريق أمر  ICRIللحصول على أفضل عرض أسعار ، سيتم إعداد االلتزامات التعاقدية بين مشروع مبادرة صمود المجتمع العراقي 

 القياسية. ICRIالشراء باستخدام بنود وشروط 

 . متطلبات الضمان:8

الضمان واإلصالح داخل البلد المتعاون لجميع السلع بموجب طلب عرض األسعار هذا. يجب أن تكون تغطية الضمان سارية على جميع مطلوب خدمة 

 ( شهرا ( بعد التسليم وقبول السلع.12السلع لمدة ال تقل عن )اثني عشر )

 . األهلية:9
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أنه لم يتم حظره أو تعليقه أو عدم أهلية موظفيه األساسيين أو أنه يعتبر غير  من خالل تقديم عرض أستجابة  لطلب عرض األسعار هذا ، ُيقر المورد

من  مؤهل للحصول على منحة من حكومة الواليات المتحدة. لن تمنح شركة كيمونكس عقدا  ألي شركة تم حظرها أو تعليقها أو اعتبارها غير مؤهلة

 ِقبل حكومة الواليات المتحدة.

: ال يجوز لمقدمي العروض تقديم أو تجهيز أي سلع أو خدمات يتم تصنيعها أو تجميعها في ، أو شحنها من ، أو لتصنيعالمصدر / الجنسية / ا. 10

 نقلها ، أو بأي طريقة أخرى ، من أي من البلدان التالية: كوبا ، إيران ، كوريا الشمالية ، سوريا

 . تقديم عرض األسعار:11

ر الشركة موّقع ومختوم على عنوان البريد اإللكتروني / العنوان: )أدخل عنوان البريد اإللكتروني أو أرسل لنا عرضك الخاص باالسعار مع شعا

 العنوان الفعلي هنا( يجب أن يتضمن عرض األسعار المعلومات وفقا  للمتطلبات الواردة في مستند طلب عرض األسعار هذا.

 االسئلة. الموعد النهائي لتقديم 12

 البريد اإللكتروني الُمعطى.عبر م[.  4:00،  2018أيلول  17)في موعد ال يتجاوزيجب استالم العروض 

ICRIprocurement@icrinitiative.com 

 . الموعد النهائي لتقديم عروض األسعار13

البريد اإللكتروني عبر م[.  4:00 ، 2018أيلول   19)يجب استالم العروض في موعد ال يتجاوز

 في فندق ارجان روتانا : فريق المشتريات CRIو باليد الى مشروع ا ICRIprocurement@icrinitiative.comالُمعطى

 :االسعار عروض طلب تقديم. 14

 إلى اإللكتروني البريد عبر ومختومة موقعة نسخ وإرسال ، أسعارهم عروض مع أعاله الجدول إلكمال العروض مقدمو يدعى

ICRIProcurement@icrinitiative.com  .طلب مستند في الواردة للمتطلبات وفق ا معلومات المقدم االسعار عرض طلب يتضمن أن يجب 

 روتانا ارجان فندق في ICRI مشروع إلى ، النهائي الموعد بحلول ، المطبوعة العروض لتقديم االسعار عروض بمقدمي يرحب.هذا األسعار عرض

 .االستبعاد إلى عينات دون العروض يقدمون الذين العروض مقدمو سيخضع.عيناتهم تقديم عند

 . شروط وأحكام التسليم:15

. عالوة  على ذلك ، يجب على البائع التأكد من أن جميع ICRIيجب إجراء جميع األعمال المذكورة أعاله من قبل البائع الذي تم أختياره لمشروع 

 األعمال تتم بمقاييس رائعة دون أي ضرر بالوقع المرغوب.

 

 شكرا لكك مع أطيب األمنيات،

 

 وكيل المشتريات

 مبادرة صمود المجتمع العراقي
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