
    

Hammurabi Building, United Nations D2 Compound, Karada Maryam, Green Zone (International Zone), Baghdad, Iraq 

15/10/2018 

 

Dear Sirs, 

 

Extension of EOI 
Request for the expression of interest in participating in the school meals project 

 

WFP and the Government of Iraq’s Ministry of Education, intend to start a school feeding 

programme in eleven (11) governorates of Iraq to provide school meals for approximately 

304,135 school children in 963 schools. The project is proposed to start at the beginning of 

December 2018 until May 2019 with five districts of governorates namely Basra, Thi-qar, 

Muthanna , Ninewa and Kirkuk. The initial phase will have approximately 134,051 school 

children in 365 schools 

 

The extended project will include the following additional provinces of Diyala, Salahdin, 

Qadassiya, Anbar, Missan and  Wassit. 

 

In order to do this WFP intends to launch a Request for Quotation (RFQ) to interested 

supplier’s/services providers to provide the meals directly to the schools. The meals will 

compose of Bread, low fat milk, juice, low fat cheese, low fat yoghurt, boiled eggs, healthy 

biscuits, a variety of seasonal fruits such as apples, bananas, pears, oranges and dates and 

nuts (walnuts, almonds).  

 

The given meals will have to be timely delivered cleaned and packed to schools on a daily 

basis according to the Ministry of Health Food Safety and quality Standards. 

Therefore supplier will be expected to have the capacity to procure the right quality of all 

the components of the meals, clean those that must be cleaned, pack into individual packs 

for the children and deliver to the schools before the agreed time ensuring that there are no 

delays to any school for which the supplier would have been contracted. 

 

You are kindly requested to confirm your interest to participate. If interested, please 

provide: 

 

 Your company’s address, telephone, and contact person and email address 

of contact person and company email 

 Your company profile and registration documents 

 The areas/provinces that your company would prefer to operate in 
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 Proof that your company has the capacity to clean the fruits  

 Warehouse facility/facilities to store the food commodities such as cheese, 

yoghurt, and milk (please mention the capacity and type of your warehouse 

(e.g. distribution centre/climate-controlled warehouse) and locations  

 Transportation capacity to deliver the meals to the schools 

 

Food Suppliers with previous experience in school feeding projects, food meals to 

hospitals or other facilities are very encouraged to express their interest  

 

Please sent to Iraq.Procurement@wfp.org  with  (IRQ18EOI001- School Meals Project) 

in the subject line. Please ensure that your email server will allow emails from that address. 

 

Furthermore, in order to ensure proper delivery, you are encouraged to provide us two 

contact names with email addresses and avoid generic addresses such as client@.... , 

customer@....... or info@........  

 

Once we receive your confirmation of interest WFP will get in touch with you to request a 

number of documents. 

 

the deadline for submissions is extended 12:00 noon 21st October 2018.  

Applications received after this time & date will not be considered 

 

All suppliers who already have submitted their EOI for the project are not required 

to submit new ones but are allowed to update their information, send any other 

documents or changes. All previous EOI applications will be taken into account for 

evaluation after the extension deadline. 

 

Best Regards, 

 
 
Procurement Unit 
World Food Programme  
Iraq Country Office   
 
 
 
 

mailto:Iraq.Procurement@wfp.org
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 في مشروع الوجبات المدرسية الرغبة بالمشاركةطلب التعبير عن  تمديد

  
 السادة االعزاء،

 
 الوجبات المدرسيةفي مشروع  الرغبة بالمشاركةطلب التعبير عن 

 
( محافظة في 11عشر ) ىيعتزم برنامج األغذية العالمي ووزارة التعليم في حكومة العراق بدء برنامج للتغذية المدرسية في أحد

ع في بداية مدرسة. من المتوقع أن يبدأ المشرو 963في  مدرسيطالب  )  304135 (رب مناالعراق لتوفير وجبات مدرسية لما يق

لمرحلة ا وستشملوالمثنى ونينوى وكركوك.  محافظات البصرة وذي قارمن  اقضية ةخمس في 2019 أيارحتى  2018  كانون االول

 مدرسة 365في  طالبا (134051 )حوالياألولى 

 

 .نبار ، ميسان وواسطالتالية: ديالى ، صالح الدين ، القادسية ، األ المحافظاتفي اقضية  ليشمل مع العلم ان المشروع سيتم توسعته

 

الموردين  /لمقدمي الخدمات  (RFQ) إطالق طلب عرض أسعار برنامج الغذاء العالمي في العراق من أجل القيام بهذا ، يعتزم 

ل الدسم والحليب قلي )الكهربائي(الصمون مباشرة إلى المدارس. سوف تتكون الوجبات من بصورة  الوجبات لتجهيزالمهتمين 

لفواكه الموسمية اوالعصير والجبن قليل الدسم واللبن الزبادي قليل الدسم والبيض المسلوق والبسكويت الصحي ومجموعة متنوعة من 

 . مثل التفاح والموز والكمثرى والبرتقال والتمر والمكسرات )الجوز واللوز(

 
معايير الصحة المدارس على أساس يومي وفقًا ل الىتنظيفها وتعبئتها بعد وقت المناسب يجب أن يتم تسليم وجبات الطعام في ال

 .والسالمة الغذائية لوزارة الصحة
ي يجب تنظيفها ، الجودة الصحيحة ، وتنظيف تلك التب جميع مكونات الوجبات توريدلذلك ، يتوقع أن يكون لدى المورد القدرة على 

 التي سيتمدرسة متأخير في أي اي وقت المتفق عليه لضمان عدم وجود وتسليمها إلى المدارس قبل ال للطلبةوتعبئتها في علب فردية 

 التعاقد عليها مع المورد

 

 : ما يلي تقديم و غبتك في المشاركةيرجى منك التأكيد على رف اإذا كانت مهتم

 

  ني للشخص المسؤول والبريد اإللكتروعنوان شركتك وهاتفك وعنوان الشخص المسؤول وعنوان البريد اإللكتروني

 للشركة



 

Page 4 of 4 

 ملف تعريف شركتك ووثائق التسجيل 
 المناطق / المحافظات التي تفضل شركتكم العمل فيها 
  الفواكه والخضارإثبات أن شركتك لديها القدرة على تنظيف 
   يرجى  ي والحليبواللبن الزبادمنشأة تخزين / مرافق لتخزين السلع الغذائية مثل الجبن المورد لديه القدرة على توفير(

زن كمخ توزيع / مستودع خاضع للسيطرة المناخية على ذلك مخزنل ا)مث نوعه و سعة المستودعموقع وذكر تفاصيل 

 .(مبرد او مجمد
  مدارسالى التوصيل الوجبات و  واالمكانية لنقل قدرةالالمورد لديه 

 
فيات أو المرافق وجبات الطعام إلى المستشوالذين لديهم خبرة سابقة في مشاريع التغذية المدرسية ،  االغذيةموردي نشجع بكثرة 

 .لتعبير عن اهتمامهملخرى أال

 

 

 

 تحت عنوان Iraq.Procurement@wfp.org.الى عنوان البريد االلكتروني والرغبة بالمشاركة الرجاء ارسال الوثائق 

 (IRQ18EOI001- School Meals Project) 

 .هذا العنوان علىيرجى التأكد من أن خادم البريد اإللكتروني الخاص بك سيسمح برسائل البريد اإللكتروني  كذلك
لكتروني وتجنب مع عناوين البريد اإل عالوة على ذلك ، من أجل ضمان التسليم الصحيح ، يتم تشجيعك على تزويدنا بأسماء اتصال

 .... .... @ info أو ....... @ customer أو .... @ client العناوين العامة مثل

 

 .االضافية  تندات، سيتواصل معك برنامج األغذية العالمي لطلب عدد من المس الرغبة بالمشاركةبمجرد أن نتلقى تأكيدًا منك على 

 
 ظهرا 12:00الساعة  2018-10-21  قد تم تمديده  لغاية طلبات االهتمام الموعد النهائي لتقديم يرجى االخذ بنظر االعتبار ان 

 في الطلبات المستلمة بعد هذا الوقت والتاريخ يأخذ بنظر االعتبارلن علما بأن البرنامج 

 
لهم  يسمحولكن  ةبتقديم طلبات جديد مطالبينجميع المجهزين الذين قدموا طلبات اهتمام سابقة بخصوص المشروع غير 

خذها بنظر االعتبار من اسوف يتم  بتحديث معلوماتهم او ارسال اي وثائق اخرى او تغييرات علما ان جميع الطلبات السابقة
التمديد  هذا موعد غلق بعداجل تقييمها   

 
الرغبة بالمشاركة  يرجى عدم االنتظار الى موعد التقديم النهائي للتعبيرعن  

 
...مع التقدير  

 

 

 
 قسم المشتريات

 برنامج الغذاء العالمي 

 مكتب العراق
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