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Instructions for Bidders 

 تعليمات لمقدمي العروض 

Date of anouncement   31/12/2018 : التاريخ االعالن  

Deadline  4:00  05/01/2019 :          تأري    خ األنتهاء التقديمPM             

Reference number:    الرقم المرجعي   Tender/IR10/ IX0201/31-12-2018/05 

Caritas Czech Republic (CCR) is a non-governmental organization working in the field of emergency 

response and development in a number of countries around the world, namely Iraq, 

Moldova, Mongolia, Georgia, Ukraine, Cambodia and others. To run its operation, Caritas Czech 

Republic is supported by funds from different donors which give it high obligation to take accountability 

and openness as one of the main priorities. 

 

طوير في عدد من الدول حول العالم منها العراق كاريتاس جمهورية التشيك هي منظمة غير حكومية تعمل في مجال االغاثة االنسانية و الت
ومنغوليا وجورجيا وأوكرانيا وكمبوديا وغيرها من الدول. ولتسير مشاريعها االنسانية تتلقى منظمى كاريتاس جمهورية التشيك الدعم من 

 .يات المنظمةعدة داعمين وذلك ما يحتم على المنظمة التحلي بالمسؤولية واالنفتاح على المستفيدين كإحدى أولو

Caritas Czech Republic announces tender for providing 50 unit(minimum) of Winter Coat with Caritas 
logo sewed at back) to CCR Workers in Bersive1 Camp in Zakho. 

 (لضهرشعار كاريتاس على امع  معطف شتوي قطعة )كحد األدنى( من 50 تعلن عن تقديم مناقصة لتوريد كاريكاس الجمهورية التشيكية 

 / زاخو 1مخيم برسيفي في  لكاريتاس الجمهورية التشيكية، الذي يعمل في مشروع بناء التواليتات التابعة للعمال

Terms: 

- Suppliers are asked to send Sample of the jacket. 
- Supplier take the Responsibilities of delivering items to Bersive1 camp in Zakho. 
- Payment will be delivered to supplier after receiving the items in oriented destination. 
- Payment delivered to supplier via Bank Cheque. 

Important: 

In this purchase Cost, Quality, delivery time, will be highly considered in selecting suppliers 

 

 
 شروط:

 انموذج المعطف   يطلب من الموردين إرسال -
 .في زاخو  1الى الموقع و هي مخيم برسيفييتحمل المورد مسؤوليات تسليم المواد  -
 .الموقع المتفوصلها اليه فيكاريتاس فريق من قبل  بالكامل في المواد سيتم تسليم الدفعة إلى المورد بعد استالم -
 .حسب االتفاق يتم تسليم المبالغ إلى المورد عن طريق شيك مصرفي -

 مالحضة: في هذا الشراء، تكلفة و نوعية و مدة تسليم الواد سوف تتخذ بنضر االعتبار خالل االختيار المورد
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How to apply  

Suppliers can submit the bid either in sealed envelopes to the same address or through email to the 
following email address: Iraq.tender@caritas.cz 

Dead line for Submission the bids is 05/01/2019 4:00PM 

For any inquiries please to Contact via phone no.0751 740 7752 

 

 :كيفية التقدم للعطاء

يمكن للموردين تقديم العرض إما في المظاريف المختومة إلى نفس العنوان أو من خالل البريد اإللكتروني على عنوان البريد اإللكتروني 
 Iraq.tender@caritas.cz :التالي

 PM 4:00 05/01/2019: لتقديم العطاءاتا انتهاء تأريخ

   7752 740 0751ألي استفسارات يرجى االتصال عبر الهاتف 

 

 

List of Required Items 
 

 
 

 

 

 

Name of Supplier: :أسم المورد 

 

Stamp and signature  :ختم و التوقيع 

 

Date:  :تأريخ 

# Quantity Unit

Winter Coat for Worker in Bersive Camp/Zakho

Total Amount in USD

Unit price/Female 

Coat
Unit price/male Coat

شراء المعاطف )مالبس السالمة( في مخيم برسيفي 1 في زاخو. يجب أن تكون المعاطف مقاومة 

للماء ومبطن طبقات متعددة لحفظها بحرارة.

يجب أن تحمل المعاطف شعار Caritas Czech Republic على ظهره.

Purchase coats ( safety wear )  in Bersive 1 camp. The coats should be 

waterproof and padded multiple layers for warm keeping.

Coats should carry the logo of Caritas Czech Republic on the back that will 

be shared by CCR team.

1 1PCs

Item Description
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