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Name of Tender :  

Supply & Install PVC doors & windows in 

Kirkuk governorate  

 

Tender No# 18919 – Kirkuk  

 

Deadline submission date:  

2nd October  2019  -12:00 PM 

 

For Further clarification please contact: 

iraqprocurement@crs.org 

 

 :اسم العطاء

 في محافظة كركوك  PVCو شبابيك  أبوابز و نصب تجهي

 

 كركوك   – 18919رقم العطاء # 

 

  :اريخ انتهاء التقديمت

 بعد الظهر 12:00 -  2019 األولتشرين  2

 

 لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

iraqprocurement@crs.org 

Interested vendors must attend the mandatory pre-meeting that will be held in CRS Kirkuk office 

located in Kirkuk, Tapa, near to Al-Ikhwan junction on the 26th Sep. 2019 at 10 :00 AM; applicants 

whom will not attend this meeting will consider their proposals to be rejected. For further guidance on 

CRS office address in Kirkujk please contact  # 07517401323 or 07517404622 

في منطقة  و الواقع  في كركوك  كتب الهيئة فيفي مو الذي سيعقد على جميع المهتمين بالتقديم المشاركة في االجتماع اإللزامي التمهيدي 

لمزيد من االرشاد حول عنوان مكتب . صباحا"  10:00في تمام الساعة  2019 أيلول 26و الذي سيعقد بتاريخ  بلقرب من فلكة االخوان تبة

07517404622او  07517401323الهيئة في كركوك يرجى االتصال بالرقم :   

Dear Sir / Madam, 
CRS Iraq Programs is looking for suppliers to 
provide the goods &  services shown in Annex 1 
at competitive price and high quality. 
 
General Requirements 

1. Must be registered to conduct business and 
in compliance with government tax 
regulations. 

2. The supplier cannot provide or use any 
items with origin in the Islamic Republic of 
Iran or produced by Iranian companies.  

3. Experience supplying International 
Organizations, Non-Governmental 
Organizations, or large private companies 
will be an advantage.   

4. CRS retains the right to reject, cancel, 
negotiate, amend, split and accept any offer, 
without consideration of the lowest offer.  

5. This is an invitation to vendors and is not a 
promise or obligation that CRS will contract 
with suppliers through the submitted offers. 

 :سيدتي العزيز )ة(  /سيدي 
من   نمجهزي برامج العراق تبحث عن - كيةليوالكاثاالغاثة هيئة 

المشار إليها أدناه في الملحق  الخدماتالمواد و توفير بالمهتمين 
 بأسعار منافسة وبجودة عالية. 1رقم 

 
 :متطلبات عامة

اء األعمال التجارية مع ما يتوافق  . يجب أن يكون مسجال إلجر1

 ولوائح الضرائب الحكومية . 

. ال يستطيع المجهز تقديم اي مواد اصلية المنشأ من جمهورية  2

 إيران اإلسالمية او انتجت من قبل شركات ايرانية.

. الخبرة في تزويد المنظمات الدولية، المنظمات الغير حكومية، أو   3

 تكون ميزة.الشركات الكبيرة الخاصة س

. تحتفظ هيئة االغاثة الكاثوليكية بالحق في رفض، إلغاء،  4

الى أدنى  التفاوض، تعديل، تجزئة وقبول أي عرض، دون النظر

 عرض. .

. هذه دعوة للموردين وليس وعد أو التزام من هيئة اإلغاثة  5

 الكاثوليكية للتعاقد مع الموردين من خالل العروض المقدمة

 

CRS Standard Quotation and Payment Terms 
 
1. Quotation should remain valid for a period of at 

least ninety (90) days from the submission 
closing date and should be indicated in the 
quotation.  

2. Payment shall be after delivery, within 15 working 
days of receiving correct invoice. 

3. Payment shall be via check or bank transfer. 
4. Payment shall be made upon verification and 

acceptance of goods/services per contract and 
upon presentation of correct, itemized invoice. 

 في هيئة اإلغاثة الكاثوليكية وشروط الدفعلعرض باالخاصة معايير ال
 

( 90ن )يتسعال تقل عن يجب ان يكون العرض نافذ لمدة  .1

يوما من تاريخ إغالق التقديم وينبغي اإلشارة الى ذلك في 

 .المقدم العرض

يوم عمل من استالم  15بعد مرور  الدفع يتمسوف  .2

 .الفاتورة الصحيحة

 .عن طريق الصك او التحويل البنكي فعالد يتمسوف  .3

أو  الموادعلى موافقة الوسيتم دفع المبلغ بعد التحقق  .4
 .صحيحة مفصلة فاتورةعقد وتقديم وفقا للالخدمات 

mailto:iraqprocurement@crs.org
mailto:iraqprocurement@crs.org
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Acceptance of Payment Terms 
 
Do you accept the above payment terms? 

 Yes 

 No 

 :الموافقة على شروط الدفع
 

 :هع اعالط الدفهل توافق على شرو

  اوافق 

  ال اوافق 

 

Requested Information 

The submission must include: 

 Full legal address and contact details of the 

company 

 Name of company’s owner and copy of ID 

and/or passport. 

 Copy of  company registration certificate 

issued by the central government 

(administrative order for 2019 or 2018) 

 Copy of Tax Registration Certificate  

 Reference from previous similar business 

experience with reference contact information.  

 Bank account information 

 

 يجب تقديم ما يلي:     

  يجب ان يتضمن التقديم ما يلي :                  

  للشركةالعنوان الكامل الصحيح وعنوان االتصال 

  او /ومن بطاقة االحوال المدنية  مع نسخة صاحب الشركةاسم

 جواز السفر

 صادر عن الحكومة المركزية   صورة عن شهادة تسجيل الشركة

 (  2018او  2019) االمر اإلداري لعام 

  صورة عن شهادة التسجيل الضريبي 

  و معلوماتالمرجع من الخبرة في االعمال السابقة المماثلة 

 االتصال للمرجع

 تفاصيل معلومات الحساب المصرفي 

 

Bid Requirements  

Offers that do not meet the following will be 

automatically rejected regardless of price: 

 Offers must be received before the stated deadline.  

 Offers must include all information requested above.  

 Unit prices must be provided for all line items.  

 Offers must be submitted through the tender email, 

marked with the name and tracking number of the 

procurement. Offers for separate tenders must be 

submitted separately. Any missing documents may 

cause the rejection of the entire offer.  

 Offers must be clean & clear. The vendor should sign 

and stamp next to handwritten corrections or 

corrections made with whiteout.    Offers must be 

complete, signed in a clear date and stamped on all 

pages.  

 Please note that CRS will sign a long term contract 

with the selected supplier(iers) . 

  

 معلومات ملء  العطاء

 :ر عن السعرظسوف يتم رفض أي عطاء ال يلتزم بالشروط أدناه بغض الن

  سيتم رفض أي طلب يقدم بعد التاريخ والوقت المحدد لقبول

 العطاءات.

 .يجب أن تتضمن العروض جميع المعلومات المطلوبة أعاله 

 على حدة  ةجميع االسعار يجب ان تكتب لكل بند أو فقر 

   المخصص يجب تقديم العروض من خالل البريد اإللكتروني

. يجب تقديم عروض المناقصات المنفصلة الستالم العطاءات 

بشكل منفصل. قد تتسبب أي مستندات مفقودة في رفض 

 العرض بأكمله.

  يجب التوقيع والختم وواضحة العروض يجب أن تكون نظيفة ،

 قلم التصحيح االبيض.  باستخدامصحيح يدوي أو في مكان أي ت

  موقعة,  جميع الجوانب منيجب أن تكون العروض كاملة 

 على جميع الصفحاتومختومة  بتاريخ واضح

 أن هيئة اإلغاثة الكاثوليكية ستقوم بتوقيع عقد  يرجى مالحظة

 طويل األمد مع المجهز )ين ( الذي سيتم اختياره )هم( . 

 

 

Delivery Instructions:  

Completed and stamped offers will be submitted by email 

to CRS-IQ-Tenders@crs.org  as PDF file. Email must 

indicate the number of tender which is (18919 – Kirkuk  ) 

or the offer will be excluded  . The file should not exceed 

15 MBs and the company biography should not exceed 10 

pages. 

 تعليمات التسليم: 

 يتم تقديم العطاء الكامل والمختوم  عن طريق عنوان البريد االلكتروني 

Tenders@crs.org-IQ-CRS  "من خالل تقديم الملف المختوم كامال

على رقم العطاء . يجب ان يذكر البريد االلكتروني المرسل  PDFبصيغة 

وإال سيتم استبعاد العطاء . يجب ان ال يتجاوز  ( كركوك  – 18919) وهو 

من  ميجابايت على ان ال تتجاوز السيرة الذاتية للشركة اكثر  15حجم المرفق 

 .صفحات 10

 
 
 
 

mailto:CRS-IQ-Tenders@crs.org
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Past Experience Reference List 

 قائمة مراجع االعمال السابقة

 

 Name of 

Organization 

 أسم

 المنظمة

Name of Person 

 أسم الشخص

Name of 

Project  أسم

 المشروع

Project 

Start Date 

تاريخ المباشرة 

 بالمشروع

Project 

duration 

مدة تنفيذ 

 المشروع

Phone 

Number  رقم

 الموبايل

Email Address 

 البريد االلكتروني
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Signature 

 التوقيع

 

Date 

 التاريخ

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Company name: 

 أسم الشركة :

 

 

Legal address : 

 العنوان الثابت:

 

 

Telephone Number: 

 رقم الهاتف:

 

 

Email:  

 عنوان البريد اإللكتروني:

 

 

Representative Name 

الممثل: اسم  

 

 

Business Certificate Registration Number: 

ل:رقم تسجيل شهادة العم  

 

Tax registration Number: 

 رقم التسجيل الضريبي:

 

Do you have partnerships with any other companies (such 

as shared management / staff / office / bank account)?  Do 

you cooperate with any other companies in preparing offers 

or providing of goods or services? 

هل لديك شراكات مع أي من الشركات األخرى ) مثل إدارة / الموظفين / المكتب 

حساب مشترك / البنك( ؟ هل تتعاون مع أي من الشركات األخرى في إعداد 

 العروض أو توفير السلع أو الخدمات؟

 

If the answer for previous question is yes, please provide 

details here including the names of partner companies. 

نعم ، يرجى تقديم التفاصيل هنا بما في ذلك عن السؤال السابق إذا كان الجواب 

 أسماء الشركات الشريكة 

 

Other comments: 

 مالحظات اخرى: 

 

Experience / references for the related work of experience 

(Please attached any related contract, purchase order, 

certificate, etc.) that does not exceed 10 pages. References 

MUST include contact information.   

 يجب ان يحتوي على عناوين االتصال من مراجع الخبرة 

المرجع من الخبرة ) الرجاء ارفاق دليل من االعمال السابقة ذات الصلة من عقود 

ء , ورقة اتمام عمل , اخرى (  ال تتجاوز عشرة اوراق., اوراق شرا  
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Annex (1) 
SCOPE OF WORK 

 

SCOPE OF WORK 
PVD DOORS AND WINDOOWS 

 IRAQ 
 
 

Introduction:  Catholic Relief Services (CRS) is the 
international relief and development agency of the 
Catholic community in the United States.  CRS supports 
more than 100 million people in more than 100 countries 
on five continents. CRS works with Caritas Iraq (local 
partner) to promote human development by responding 
to major emergencies, fighting disease and poverty, and 
nurturing peaceful and just societies; and serve Catholics 
in the United States as they live their faith in solidarity with 
their brothers and sisters around the world. In Iraq, CRS is 
currently supporting people displaced by ISIS & those 
returning home to live in dignity through the provision of 
immediate food and nonfood items, upgrades and repairs 
to shelter conditions and improved access to water and 
sanitation facilities, livelihoods support, and educational 
and psycho-social support for children. 

Background: CRS/ Caritas is upgrading the living 
conditions of displaced families who are living in critical 
conditions.  All upgrades are based on international 
minimum standards for emergencies and are designed to 
protect families from the outside elements and improve 
privacy inside.   

Purpose: CRS seeks qualified and experienced contracting 
(construction) companies to execute upgrades to 
unfinished buildings with PVC doors and windows in Kirkuk 
governorate and surrounding districts, sub-districts, and 
villages. 

Description of Work: 
Geographic Location:  The targeted unfinished buildings 
are in Kirkuk and all districts; sub districts and villages 
belong to Kirkuk governorate. 
 
Technical Specifications: Supply and install PVC doors and 
windows to unfinished houses based of the following 
technical specifications: 
 
PVC doors:  
1. The contractor shall Supply and install PVC doors of 

 مجال العمل
ي في سيأبواب وشبابيك ب  
 العراق

 
 

 والتنمية اإلغاثة وكالة هي( CRS) الكاثوليكية اإلغاثة هيئة المقدمة:

هيئة االغاثة . المتحدة الواليات في الكاثوليكية الطائفة من الدولية
 100 من أكثر في شخص مليون 100 من أكثر دعمالكاثوليكية ت

 شركاء) كاريتاس العراق  مع عملت. الخمس القارات في بلدا
 لحاالت االستجابة خالل من البشرية التنمية لتعزيز (محليين

 سلمية ورعاية والفقر األمراض مكافحةو الكبرى الطوارئ
 ألنهم المتحدة الواليات في الكاثوليك وتخدم عادلة؛ ومجتمعات

 أنحاء جميع في واألخوات اإلخوة مع يتعيشون بايمان التضامن
 . بهم العالم

 بسبب النازحين حاليا دعمت هيئة االغاثة الكاثوليكية العراق، في
والذين يعودون الى منازلهم  العنف من االرهاب المسمى بداعش

 الغذائية وغير الفوري الغذائية المواد توفير خالل من بكرامة للعيش
 الوصول إمكانية وتحسين المأوى لظروفوالترميمات  ترقياتو

 والدعمدعم سبل العيش,  الصحي، والصرف المياه مرافق إلى
 .لألطفال واالجتماعي والنفسي التربوي

 
 الظروف تطويرب العراق قامت هيئة االغاثة الكاثوليكية :خلفية

 وتستند. حرجة ظروف في يعيشون الذين النازحين لألسر المعيشية
 لحاالت الدولية المعايير من األدنى الحد على الترقيات جميع

 الظروف المناخية من األسر لحماية مصممة وهي الطوارئ،
 .منح الخصوصية للعوائل من الداخلو الخارجية

 
 هيثة االغاثة الكاثوليكية اليجاد  سعىت الغرض من المشروع:

 لتنفيذ الخبرة وذوي المؤهلين االنشائيين والمقاولين لشركاتا
 األبوابب تزويدهم خالل من المكتملة غير مبانيالترقيات لل
 كركوك محافظةوالواقعة ضمن  من نوع بي في سي والشبابيك

 واالقضية والنواحي والقرى التابعة لها.
 
 

 وصف العمل:
 
 كركوك محافظةتقع المنازل الغير مكتملة في مواقع العمل:  ▪

 واالقضية والنواحي والقرى التابعة لها.
 

وشبابيك بالستيكية )بي تجهيز ونصب ابواب  المواصفات الفنية:
 الغير مكتملة وحسب المواصفات الفنية التالية: للمنازل (في سي

 
 

 أبواب بي في سي:
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SCOPE OF WORK 
                                              IRAQ 

 

good quality materials (Turkish made), the brand to 
be proposed in the offer and brought by contractor 
to CRS’ engineers for approval prior to starting the 
work. 

2. The contractor shall supply a good quality door 
handles and key core type ‘’Kale’’ (Original class-A(. 

3. The contractor shall ensure the quality of the 
supplied material in term of storage condition on 
which affect the flexibility and the color should be 
pure White (i.e. Not yellow-colored or paled). 

4. The contractor shall ensure a good work quality in 
term of assembling and measurements in the factory, 
also using U-shape steel plate inside the door frame 
and door sections (Reinforced PVC). 

5. The door shall contain at least 5 hinges to ensure the 
stability and support (See figure 1). 

6. The door shall be designed and manufactured with 
three sections and fill the spaces with the same PVC 
filler or plates. 

7. The contractor responsible to take the 
measurements for all the openings at the work site, 
and any wrong dimensions the contractor is 
responsible to change it. 

8. No cutting, grinding, and damages are acceptable, as 
a result of fitting the door frame inside the wall 
openings   

9. The door measurements will be taken based on the 
total area of the door including any extra sections 
around it between two surrounding walls. 

10. The standard dimensions for the movable part of the 
doors shall be 1m Wide and 2m Height. 

11. The door frame and any other sections should be 
fixed properly using suitable screws, screw’s plugs, 
and enough quantity to prevent the loss. 

12. Most of the walls are not plastered yet, so all the 
adjusted gaps around the door frame should be 
filled with foam and cut the blown areas from both 
sides, then using silicon as final filler for both sides 
as well (See figure 1) ,the area will calculate as a 
half circle and the door width will consider as the 
circle diameter. 

13. It is preferable to use cement mortar or Gypsum to 
fill the large openings. 

14. The door frame should be vertically balanced and fit 
to the wall edge. 

15. In case of a special openings’ designs such as curved 
openings from top of the door, the contractor is 

ابواب بي في سي من النوعية  ونصب  على المقاول تجهيز .1
في العرض المقدم  الماركةذكر   مع  (الجيدة )منشأ تركي

التي سوف يستخدمها الى فريق للنوعية جلب نماذج و
 .ستحصال الموافقةالقبل بدء العمل  المهندسين 

على المقاول تجهيز مقابض ابواب من النوعية الجيدة مع لبة  .2
 اول(." )أصلي باب نوع كاليمفتاح اصلي "

يجب على المقاول تأكيد على صالحية المواد من حيث النوعية  .3
يجب ان  المادة ولونها حيثوالخزن  التي تؤثر على مرونة 

يكون لون المادة ابيض صافي )بمعنى غير مائل للصفرة او 
 شاحب(.

المعمل،  على المقاول التأكيد على دقة التجميع والقياسات في .4
مقاطع الباب ( داخل Uعلى شكل ) كذلك التأكد من وضع بليت

 )بي في سي مسلح(. جميعها
لفتح الباب  مفاصل 5اب على االقل مع وهيز االبجيجب ت .5

)أنظر  لضمان االستقرار واالسناد الجيدين وغلقه )نرمادة(
 .(1الشكل رقم 

م ومصنع من ثالثة مقاطع على ان يتم مليء ميكون الباب مص .6
 الفراغات بين المقاطع بنفس المادة البالستيكية )بليت(.

في  اخذ القياسات الدقيقة لكل الفتحات مسؤول عنالمقاول  .7
وفي حال وجود اخطاء في القياسات يجب على    موقع العمل

 المقاول استبداله بجديد.
 الباب إطار لتركيب نتيجة مقبولة، أضرار وا ،تجليخ او قطع ال .8

 .الجدار فتحات داخل

يتم قياس الباب على اساس المساحة الكلية ويشمل ذلك المقاطع  .9
 .من الجدار الى الجدار  البابحول 

 متر طول. 2متر عرض و1تكون ابعاد الباب االساسية  .10
باستخدام براغي   يجب تثبيت اطار الباب والمقاطع االخرى .11

 مناسبة وفيش تثبيت وباعداد كافية لتجنب االهتزاز والرخاوة.
لبخها بعد لذا يجب مليء الحواف حول  ملم يت معظم الجدران .12

ثم القيام بقص المناطق المنتفخة   )غوة )الفوماالطار بمادة الر

لكلى في الرغوة من الجانبين والقيام بوضع السيليكون كطبقة 
 .(1الجانبين )انظر الشكل رقم 

يفضل استخدام الجص او السمنت لسد الفتحات الكبيرة )ان  .13
 .وجدت(

ً ومتجانس مع حافات  .14 يجب ان يكون الباب متوازن عموديا
 الجدار )غير مائل(.

يكون  (منحنية او قوس) من الفتحات فوق االبوابالي نوع   .15
 المقاول مسؤول عن غلق هذه االجزاء بنفس المادة البالستيكية

ويتم احتساب المساحة كنصف دائرة  .(1)انظر الشكل رقم 

 واعتبارعرض الباب قطر الدائرة.
لى االبواب المقاول مسؤول عن اعمال التجهيز ونقل ايكون   .16

 ع العمل )المناطق المذكورة اعاله(.اقمو
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responsible to fill this space completely with the 
same filling PVC materials (See figure 1).  

16. The contractor responsible for any logistics 
operations to supply and transport the doors to the 
work site (The above mentioned locations). 
 

In case the door or window openings are closed by the 
beneficiary, the contractor shall be responsible for 
removing the material from the hole and installing the 
door or window in it. 

 
PVC Windows:  
1. The contractor shall Supply and install PVC windows 

of good quality materials (Turkish made), the brand 
to be proposed in the offer and brought by contractor 
to CRS’ engineers for approval prior to starting the 
work. 

2. The contractor shall supply a good quality handles. 
3. The contractor shall ensure the quality of the 

supplied material in term of storage condition on 
which affect the flexibility and the color should be 
pure White (i.e. Not yellow-colored or paled). 

4. The contractor shall ensure a good work quality in 
term of assembling and measurements in the 
factory, also using U-shape steel plate inside the 
door frame and door sections (Reinforced PVC). 

5. The window shall contain at least 3 hinges to ensure 
the stability and support. 

6. The contractor responsible to take the 
measurements for all the openings at the work site, 
and any wrong dimensions the contractor is 
responsible to change it. 

7. The contractor shall not cut or grind the frame edges 
to fit the window’s frame inside the wall openings. 

8. The windows measurements will be taken based on 
the total area (M2) from two surrounding walls. 

9. The standard dimensions for the movable part of the 
window shall be 0.5m Wide and 1m Height. 

10. The Window’s frame should be fixed properly using 
suitable screws, screw’s plugs, and enough quantity 
to prevent the loss. 

11. In case of a special openings’ designs such as curved 
openings from top of the door, the contractor is 
responsible to fill this space completely with the 
same filling PVC materials and the area will be 
calculated in the same way of doors arcs.  

12. The Window frame should be vertically balanced and 

ي حالة كون فتحات الباب او الشباك مغلقة من قبل المستفيد يكون ف .1
المقاول مسؤوال عن ازالة المواد عن الفتحة ونصب الباب او 

 الشباك فيها ويمنع تكليف المستفيد بذلك 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 شبابيك بي في سي:
بي في سي من النوعية  شبابيك ونصب  على المقاول تجهيز .1

في العرض المقدم  الماركةذكر   مع  (الجيدة )منشأ تركي
وجلب نماذج للنوعية التي سوف يستخدمها الى فريق 

 ستحصال الموافقة المهندسين  قبل بدء العمل ال
 شبابيك من النوعية الجيدةعلى المقاول تجهيز مقابض  .2

 .)المنيوم(
تأكيد على صالحية المواد من حيث اليجب على المقاول  .3

 النوعية والخزن  التي تؤثر على مرونة المادة ولونها حيث
يجب ان يكون لون المادة ابيض صافي )بمعنى غير مائل 

 للصفرة او شاحب(.
المعمل،  دقة التجميع والقياسات فيعلى المقاول التأكيد على  .4

( داخل اطار Uعلى شكل ) كذلك التأكد من وضع بليت

 والمقاطع االخرى )بي في سي مسلح(. الشباك
)نرمادة( مفاصل للفتح  3 مع الشبابيك المتحركةهيز يجب تج .5

 لضمان االستقرار واالسناد الجيدين.
في  المقاول مسؤول عن اخذ القياسات الدقيقة لكل الفتحات .6

وفي حال وجود اخطاء في القياسات يجب على    موقع العمل
 المقاول استبداله بجديد.

 إطار لتركيب نتيجة مقبولة، او أضرار تجليخ، قطع او ال .7
 الجدار. فتحات داخل الباب

 )متر مربع( على اساس المساحة الكلية الشبابيك يتم قياس .8
 من الجدار الى الجدار.

متر  1متر عرض و 0.5 المتحركة الشبابيكتكون ابعاد  .9

 طول.
باستخدام   والمقاطع االخرى الشبابيكيجب تثبيت اطار  .10

براغي مناسبة وفيش تثبيت وباعداد كافية لتجنب االهتزاز 
 والرخاوة.

 من مقوسة فتحات مثل" خاصة فتحات التصاميم حالة في .11
 المساحة هذه ءيلمل المسؤول هو المقاوليكون  الباب، أعلى
ويتم احتسابها بنفس .البالستيكية الحشو مواد نفس من تماما

 طريقة االقواس للباب.
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fit to the wall edge. 
13. The contractor is responsible for any logistics 

operations to supply and transport the windows to 
the work site (The above mentioned locations). 

14. The contractor should follow one design of window 
partitioning based on dimensions more than 1m x 1m 
to increase the support and release the load from the 
glass, also to prevent bending (See figure 3). 

15. Most of the walls are not plastered yet, so all the 
adjusted gaps around the frame should be filled with 
foam and cut the blown areas from both sides, then 
using silicon as final filler for both sides as well (See 
figure 2). 

16. It is preferable to use cement mortar or Gypsum to 
fill the large openings. 

17. For any curved walls the contractor shall provide 
vertical bars between each section (See figure 4). 

18. The contractor shall supply and install glass sheets of 
6mm thickness.  

19. In case of any damages occurred during the 
installation of windows and glass sheets, the 
contractor is responsible to change the damaged 
parts before the final inspection. 
 

In case the door or window openings are closed by the 
beneficiary, the contractor shall be responsible for 
removing the material from the hole and installing the 
door or window in it. 

 
 

Working Conditions: 
A. Assignment process:  
▪ Work will be assigned to a group of contractors. 

Each contractor will hence be assigned a group of 
unfinished buildings based on their capacity and 
ability to complete work on-time due to the bid 
committee’s decision. 

▪ For new contractors who have not previously 
provided PVC doors and windows within CRS 
shelter program in Kirkuk, the maximum quantity to 
be assigned to each contractor in the first phase will 
be 10 houses for limited time, subsequent 
quantities will be assigned on stages base.   

▪ The average quantities of windows and doors for 
each house is as follow: 
a- Average area of Doors      = 7 m2 
b- Average area of windows = 6 m2 

متوازن عمودياً ومتجانس مع حافات  الشباكيجب ان يكون  .12
 الجدار )غير مائل(.

 للشبابيكنقل اللمقاول مسؤول عن اعمال التجهيز وايكون  .13
 قع العمل )المناطق المذكورة اعاله(.الى موا
على المقاول اتباع تصميم واحد للتقطيع في الشبابيك  جبي .14

 متر لزيادة المتانة وتقليل الحمل على 1× متر 1التي تزيد عن 

 (.3المقطع الزجاجي ولتفادي االنحناء )انظر شكل رقم 
 حول الفجوات مليء يجب لذا بعد لبخها يتم لم الجدران معظم .15

 المنتفخة لمناطقا قصب القيام ثم  (الفوم) الرغوة بمادة االطار
 لكلى كطبقة السيليكون بوضع والقيام الجانبين من الرغوة في

 (.2 رقم الشكل انظر) الجانبين
يفضل استخدام الجص او السمنت لسد الفتحات الكبيرة )ان  .16

 وجدت(.
في حال وجود جدار منحني، يجب على المقاول تزويد عمود  .17

وتكون الذرعة  (4)انظرالشكل بالستيكي بين مقاطع الشباك 

 .ضمنية
 ملم.6يزونصب زجاج للنوافذ بسمك يجب على المقاول تجه .18
عند قيام المقاول باعمال النصب للشبابيك وحدوث كسر خالل  .19

عملية التنفيذ يجب استبدال المتضرر قبل االستالم من قبل 
 المهندسين.

يد يكون ي حالة كون فتحات الباب او الشباك مغلقة من قبل المستفف
المقاول مسؤوال عن ازالة المواد عن الفتحة ونصب الباب او الشباك 

 فيها ويمنع تكليف المستفيد بذلك
 
 
 
 
 
 

 شروط العمل:
 تخصيص العمل: .أ

 ماستناداً الى قابليته لمجموعة من المقاولينيتم منح العمل  ▪
النهاء العمل المخصص ضمن الجدول الزمني  موامكانياته

، ويكون تخصيص المنازل وحسب قرار لجنة العطاءات
 .على اساس مراحل

جديد  المنازل التي ستخصص لكل مقاولد الحد االقصى لعد ▪
  لاليواء في كركوك CRSلم يسبق له العمل مع برنامج 

 .منازل وضمن وقت محدد للتنفيذ 10 هي لمرحلة االولىل
 كمية االبواب والشبابيك في كل منزل كالتالي: ▪

 متر مربع. 7 مساحة االبواب=معدل  -أ
 متر مربع. 6 مساحة الشبابيك=معدل  -ب

وتم حساب هذه الكمية كمعدل المساحات وهي قابلة للزيادة 
للمنازل  PVCأما المقاولين الذين لديهم اعمال تثبيت ال والنقصان.ا

خالل االشهر  CRSالغير مكتملة في كركوك ضمن مشروع 
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These quantities were estimated on an average basis, and 
could be more or less. For the contractors who have past 
experience with CRS in PVC installation of incomplete 
houses in Kirkuk in the past few months will be allocated 
the number of houses according to their previous 
evaluation and according to the quantities available for 
delivery. 

▪ After new contractors complete the first assigned 
quantity, the contractor will be assigned new 
quantity (more or less) based on the evaluation 
report from engineers (See below the evaluation 
criteria). Contractors who have previously executed 
PVC work with CRS in Kirkuk in the past months will 
work on the basis of the previous evaluation report. 

▪ The contractor is responsible to provide a qualified 
people to receive the assigned houses from the 
engineers. 

▪ All contractors shall accept to work in different 
locations (Above mentioned), and there is no 
specific location for each contractor. 

▪ CRS will assign different quantities for each work 
phase for each contractor based on  his evaluation 
rate as follow: 

- ≥ 75% contractor will receive double or treble 
quantities for next phase based on his work 
capacity, acceptance and availability of these 
quantities.  

- (50-74)% contractor will receive same or double 
quantities based on his acceptance , capacity and 
availability of these quantities.  

- < 50% the contractor to be excluded from the 
assignment and the work.  

- The above ratios are approximate and depend on 
the availability of quantities. In case of an 
absence of adequate houses, CRS is not obliged 
to deliver the same number, and may assign less 
houses. 

 
Preliminary meeting with Bidders: 

▪ Bidders shall attend a preliminary meeting to clarify 
the scope of work and technical specifications by 
the engineers prior to bidding. 

▪ The date and time for the meeting to be 
determined by the procurement department, also 
the bidder who does not attend the meeting will be 
excluded by the bid committee.  

وحسب  الماضية سيتم تخصيص عدد المنازل وفقا لتقييماتهم السابقة
 .الكميات المتوفرة للتسليم

 
بعد اكمال المقاول الكميات االولى التي خصصت سيتم  ▪

اكثر او اقل اعتماداً على تقرير تقييم تسلمه كميات اخرى 
االداء من قبل المهندسين ) انظر في االسفل معايير 

 .التقييم(.
من قبله  مؤهلين المقاول مسؤول على تزويد اشخاص ▪

 الستالم المنازل المخصصة.
يوافق المقاولين على العمل في مناطق مختلفة )المناطق  ▪

موقع محدد لمقاول المذكورة اعاله( حيث لن يكون هنالك 
 واحد.

على مراحل  من قبل  سيتم تخصيص كميات العمل للمقاول ▪
 فريق المأوى وحسب نسبة التقييم كما يلي:

  % يتم تخصيص كميات مضاعفة او ثالثة اضعاف75≤ -
 وتوفر الكميات.  حسب قبول المقاول وقابليته

(% يتم تخصيص نفس الكمية او كمية مضاعفة 50-74) -

 .وتوفر الكميات المقاول وقابليتهحسب قبول 
% سيتم اقصاء المقاول من العمل واي تخصيص 50> -

 للكميات.
 النسب اعاله تكون تقريبية وتعتمد على توفر الكميات ايضا. ▪

غير  CRSفي حال عدم توافر منازل كافية مماثلة لتقييم القاول 

 لملزمة بتسليم نفس العدد, فقد يكون العدد اقل من التقييم للقاو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 االجتماع التمهيدي مع مقدمي العطاءات:  .ب

على مقدمي العطاءات الحضور الى االجتماع التمهيدي  ▪
 لتوضيح مجال العمل والمواصفات الفنية من قبل المهندسين

 .قبل تقديم العطاء
سيتم تحديد الوقت وتاريخ االجتماع من قبل فسم العطاءات،  ▪

جبه من حان مقدم العطاء الذي ال يحضر االجتماع سيتم 
 قبل لجنة العطاءات.
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▪ The Bidder has the right to request for site visit 
through the meeting, so the engineers can prepare 
one time site visit for all requesters. 

B. Monitoring, pre-inspection, final inspection, 
certificates, and evaluation reports: 

▪  The contractor shall be cooperative and contribute 
on facilitating the engineers’ mission to monitor 
and follow up the work progress and to be 
responsible of any required corrections due to 
indicated deficiencies by engineers. 

▪ The contractor shall provide CRS with the location 
of its factories for the purpose of facilitating 
engineers' visit to the factories. 

▪ Pre-inspection to be conducted by engineers to 
provide the contractor a list of existed deficiencies 
to be rectified before the final inspection. 

▪ Another subsequent inspection will be conducted 
(Final inspection), the contractor shall attend the 
inspection where the final measurements to be 
determined which be reflected to contractor's 
payment, so if the contractor or his supervisor is not 
participate, CRS/ Caritas have the right to pay the 
contractor based on the engineers measurements. 

▪ Based on the inspection reports, the contractor 
shall submit an official invoice (Company of Factory 
letter head) which present the implemented 
quantities, then the engineers will provide the 
finance department a certificate of completion for 
the implemented work to proceed the payment. 

▪ The contractor or authorized person shall check the 
quantities with the inspectors before submitting 
the invoice and stamp the inspection papers to 
ratify and approve the implemented quantities. 

▪ The engineers provide the shelter manager and 
procurement departments with evaluation report 
of contractor performance based on the  following 
criteria:  

- Quality of materials. 
- Assigned time. 
- Contractor capacity. 
- Collaboration. 
- Quality of the work. 

▪ Based on the evaluation report the shelter 
manager has the right to call the contractor to 
warn the contractor upon his performance and 
how to improve it.   
 

من حق مقدم العطاء تقديم طلب زيارة موقع، حيث سيقوم  ▪
المهندسون بالتحضير لزيارة موقع واحدة لكل مقدمي 

 الطلب.
 

المراقبة والتنفتيش المبدئي والفحص النهائي وشهادة   .ت
 االنهاء وتقييم المقاول:

يجب على المقاول ان يكون متعاون ومساهم في تسهيل  ▪
م المهندس المشرف لمراقبة ومتابعة تقدم العمل وان امه

يكون مسؤوالً عن اي تصحيح للنواقص التي يشير لها 
 المهندس المشرف.

موقع المعامل التابعة له ب CRSيزود يجب على المقاول ان  ▪

 لغرض تسهيل زيارة المهندسين للمعامل.
يتم القيام بالفحص االولي من قبل المهندسين لتزويد المقاول  ▪

باالرشادات وقوائم النواقص الموجودة من اجل تصحيحها 
 قبل الفحص النهائي.

)الفحص النهائي(، فحص اخر سيتم من قبل المهندسين  ▪
 تحيث يجب على المقاول الحضور حيث ان القياسا

والذرعات النهائية ستحتسب والتي ستعكس الدفعة المالية، 
مثله يؤدي بالتالي حيث ان تغيب المقاول او المشرف الذي ي

االعتماد على  العراق ة االغاثة الكاثوليكيةيكون من حق هيئ
 ل المهندسين.القياسات )الذرعات( المأخوذة من قب

استناداً الى تقرير الفحص النهائي يجب على المقاول تقديم  ▪
قائمة سعر )وصل رسمي( للشركة او المعمل يقدم الكميات 

للقسم المنفذة ، بعد ذلك يقوم المهندسون بتقديم شهادة االنهاء 
 حسب الكميات المنفذة. ة الماليةالمالي لتمرير وانجاز الدفع

  تدقيق الكميات المنفذة لمخول )فقط(او ا يجب على المقاول ▪
قبل تقديم االيصال المالي وان يتم ختم اوراق الفحص 

 الكميات المنفذة. ىالنهائي التي يصدق من خاللها عل
م المقاول لمدير البرنامج يقوم المهندسون بتقديم تقرير تقيي ▪

 وقسم العطاءات وحسب المعايير التالية:
 المستخدمة.نوعية المواد  -
 الوقت المخصص للعمل. -
 قابلية المقاول. -
 مساهمة وتعاون المقاول. -
 نوعية العمل. -

استناداُ الى تقرير التقييم المقدم من قبل المهنسدين يكون من  ▪
حق مدير البرنامج دعوة المقاول للتنبيه حسب ادائه وحول 

 امكانية تحسين العمل.
 
 
 
 
 
 

 الجدول الزمني والتسليم:
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Timeframe & Deliverables: 
▪ The contractor shall complete the assigned 

quantities on assigned time on which to be 
determined by the engineers’ team. 

▪ The total quantities will be handed over on stages 
base which to be determined by engineers and the 
contractor.  

 لكل مرحلة  المقاول تنفيذ الكميات المخصصةيجب على  ▪
تحدد من قبل فريق )انظر الفقرة اعاله( خالل فترة زمنية 

 المهندسين.
على مراحل والتي يتم تحديدها سيتم تسليم الكميات الكلية  ▪

 باالتفاق بين المهندسين والمقاول المنفذ.
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Figure -1             1شكل رقم  
Show the door with three sections and sealing with foam 

 يمثل شكل الباب مع ثالثة مقاطع والغلق الفجوات باستخدام الرغوة

Filling with foam 

)الفوم(المليء بالرغوة   

Three sections 
 ثالثة مقاطع

Extra partition 

 مقاطع اضافية

Door hinges 
 مفاصل الباب )النرمادة(

Arced or curved section 

 اجزاء مقوسة او منحنية

Foam 

 رغوة

Window handle 

 مقبض الشباك

Movable 
window 

 شباك متحرك

Figure -2              2شكل رقم 
Window 1m x 1m with movable window 

of 0.5m x 1m 

متر ارتفاع  1متر مع فردة متحركة 1× متر 1شباك 

متر عرض 0.5×   

Figure -3              3شكل رقم 
How to make the partitions for Window 

more than 1m x1m with only one 
movable window 

متر مع 1× متر 1تقسيم الشباك للقياسات اكبر من 

 فردة متحركة واحدة
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Window’s Sections 

 مقاطع الشباك

Bars between sections 

 امدة بين مقاطع الشبابيك

Curved wall 

 جدار منحني

 

 

Figure -4          4شكل رقم 
Using vertical PVC bars for the curved wall  
 استخدام اعمدة بين مقاطع الشبابيك للجدران المنحنية
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  COMMERCIAL TABLE 

 جدول التسعير

The contractor should fill and submit this table to the procurement department. 

 على المقاول مليء وتسليم جدول التسعير وتقديمه لقسم المشتريات مع العطاء

 السعر)$(
Price($) 

 الكمية
QYT 

 الوحدة
Unit 

 التفاصيل
Descriptions 

 ت

2م 1   
M2 

فوم لمع سد الفتحات با في سيبي تجهيز وتثبيت ابواب 
.والسليكون  

Supply & install PVC doors and fill the gaps with 
foam and silicon. 

1-  

2م 1   
M2 

فوم لمع سد الفتحات با بي في سي شبابيكتجهيز وتثبيت 
.والسليكون  

Supply & install PVC windows and fill the gaps 
with foam and silicon. 

2-  

 


