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Name of Tender :  
Security Guard Services – CRS Duhok Office 
 
Tender number: 2475 - Duhok 
 
Deadline Submission date : 
30th October 2019 at 12:00 PM 
  
For more clarification please contact: 
Iraqprocurement@crs.org 
 

  :العطاء اسم
 الكاثوليكية في دهوك اإلغاثةمكتب هيئة   -   امنية حراسةخدمات 

 
 دهوك - 2475 رقم العطاء: 

 
 :التقديم انتهاء تاريخ
 بعد الظهر  12:00الساعة  2019  األولتشرين  30

 
 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال مع

iraqprocurement@crs.org 
 

 

Dear Sir  
 
CRS Iraq Programs is looking for security guard to 
provide the service shown in Annex 1 at competitive 
price and high quality. 
 
General Requirements 
 

1. Experience in working with International 
Organizations, Non-Governmental 
Organizations, or large private companies 
will be an advantage.  

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

 األعزاء السادة 
 

من   حارس امني برامج العراق تبحث عنهيئة االغاثة الكاثوليكية 
 1المشار إليها أدناه في الملحق رقم  الخدمات  بتوفير  المهتمين 

 بأسعار منافسة وبجودة عالية.
 

 :متطلبات عامة

 
المنظمات غير المنظمات الدولية، العمل مع  فيالخبرة  .1

 .الحكومية، أو الشركات الكبيرة الخاصة ستكون ميزة

 

بالحق في رفض، إلغاء، هيئة االغاثة الكاثوليكية تحتفظ  .2

الى  التفاوض، تعديل وقبول أي عرض، دون النظر

  ”العرض االدنى سعرا

 

 

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 based on the number of actual 
working hours per month , after the service 
completion each month. Payments  

3. Payment shall be made monthly by bank check 
or wire transfer by the 15th of the following 
month via check or bank transfer. 

4. Payment shall be made upon verification and 
acceptance of goods/services according to 
contract. 

 اإلغاثة هيئة في الدفع وشروط بالعرض الخاصة المعايير
 الكاثوليكية

 
( 90يجب ان يكون العرض نافذ لمدة ال تقل عن تسعين ) .1

يوما من تاريخ إغالق التقديم وينبغي اإلشارة الى ذلك في 

 .المقدم العرض

العمل الفعلي  ساعات يتم الدفع اعتمادا" على عددسوف  .2

 من تقديم الخدمة نهاية كل شهر.  االنتهاءو بعد  في الشهر

  عن طريق الصك او التحويل شهريا سوف يتم الدفع  .3

 في موعد أقصاه الخامس عشر من الشهر التالي.المصرفي 

على  وافقةقبول و المالسيتم دفع المبلغ بعد التحقق و .4

 .الخدمات وفقا للعقد
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Acceptance of Payment Terms 
 
Do you accept the above payment terms? 

 Yes 

 No 

 الموافقة على شروط الدفع:
 

 هل توافق على شروط الدفع اعاله:

  اوافق 
  ال اوافق 

Requested Information 
The submission must include: 

 Full legal address and contact details 

 Copy of ID 

 Commercial offer  
 

 المعلومات المطلوبة:
 على:يجب ان يتضمن التقديم 

    .العنوان الكامل القانوني وتفاصيل االتصال 
  .نسخة من بطاقة االحوال المدنية 
 العرض المالي 

 

 
 
 

Bid Requirements 

 Offers must be received before the stated 
deadline. 

 Offers must include all information 
requested above. 

 Offers must be clean. should sign and next 
to handwritten corrections or corrections 
made with whiteout.   

 Offers must be complete, signed, and 
dated. 

 

 معلومات ملء  العطاء 

  العروض قبل الموعد النهائي المذكور. ان تسلم  يجب 

  يجب ان تتضمن العروض جميع المعلومات المطلوبة

 أعاله.

 وضع توقيع  ظيفة ، يجب يجب أن تكون العروض ن 

 بجانب أي تصحيح يدوي يعمله أو بجانب اي تصحيح

 قلم التصحيح االبيض.  باستخدام هتعمل

 جميع الجوانب، من  يجب أن تكون العروض كاملة

 ومؤرخة بتاريخ واضح.  وموقعة،

 

 

Delivery Instructions: 

 Complete and signed offers must be 

delivered in sealed envelope with tender 

number on it ( 2475 – Duhok ) to CRS 

Dohuk office located in Grebasey – 

Shoresh 99440 – Ararat Str. – House #1 

nearby Mamozen Statue. For more 

clarification about CRS address in Duhok 

please contact : 07514941562 

 تعليمات التقديم :

يتم تقديم العطاء الكامل والموقع  في  ظرف مغلق يكتب 

ويسلم الى مقر  دهوك ( – 2475) العطاء   رقمعليه 

,  99440كريباصي , شورش المنظمة في دهوك  

 ( , قرب تمثال ماموزين . 1شارع أرارات , بيت رقم )

 االتصالعن عنوان الهيئة في دهوك يرجى  لالستفسار

 07514941562بالرقم: 
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Annex (1) – Scope of Work 
 المرفق )1( – نطاق العمل

 
1- Working back to back with the main security guard of Dohuk office every day (except holidays) for the 

duration from 4:00 PM till 7:00 PM (3 hours per day in maximum and according to supervisor’s 

directions)  

 7:00عصرا" الى الساعة  4:00من الساعة  العطل( أيام )عدا مع حارس األمن الرئيسي في مكتب دهوك كل يومالعمل بالتناوب 

(  وحسب تعليمات مشرف العمل ساعات عمل باليوم كحد اعلى 3)مساءا"   

2- The security guard’s duties shall be the same as the main security guard’s duties which are:  

هي: والتياثلة لواجبات حارس االمن الرئيسي مطلوب ممالتكون واجبات حارس االمن   

2.1. Controlling the main entrance of Dohuk office. 

دهوك.ي لمكتب السيطرة على المدخل الرئيس  

2.2. Watch the entire Dohuk office premises. 

دهوك.مكتب مبنى مراقبة كامل   

2.3. Responsible for turning on/off the generator of the office. 

المولدة الكهربائية للمكتب. وإطفاءمسؤول عن تشغيل   

2.4. Monitor the surveillance cameras. 

المراقبة.رات يمتابعة كام  

2.5. Response to any visitors may come on that time. 

األوقات.لك االستجابة ألي زائر قد يأتي لمكتب المنظمة خالل ت  

2.6. Receive any mail may delivered to the office during his presence and report it to CRS. 

.الهيئة به وإعالماجده بريد قد يسلم الى مكتب دهوك خالل فترة تو أياستالم   

2.7. Make sure all unnecessary devices and lights are turned off before closing the premises.   

المبنى.مطفأة قبل إغالق لغير ضرورية ا واإلنارة األجهزةالتأكد من ان جميع   

2.8. Responsible for locking all the doors of the premises after all staff leave the office. 

كله.الكادر  في المبنى بعد مغادرة األبوابعن إقفال يكون مسؤوال"   

2.9. Receive any official security visit or request and coordinate with the supervisor (Security & 

Logistic officer) before reacting.  

قبل الرد. اللوجستي( والدعماالمن  )مسؤولمع مشرف العمل  والتنسيقطلب او زيارة رسمية امنية  أيتلقي   

2.10. Report of any security incidents or issues to the supervisor (Security & Logistic 

officer). 

اللوجستي( والدعماالمن  )مسؤولمشرف العمل امنية لحوادث او مشاكل  أيعن  اإلبالغ  

2.11. Perform any other security tasks may be requested by the supervisor (Security & Logistic 

officer). 

.(اللوجستي والدعممسؤول االمن قد يطلبها مشرف العمل ) أخرىم بأي مهام امنية القيا  

2.12. Managing the visitors records and keep it updated.  

.وتحديثهإدارة سجل الزوار   

3- The applicant should have at least the following qualifications: -  

:يكون المتقدم حاصالً على المؤهالت التالية على األقل يجب ان  

✓ High school certificate. 

اإلعدادية.شهادة   

✓ Ability to communicate with different staff in both orally or written. 

.وكتابةتحدثا" ة المختلف المكتب كوادرالقدرة على التواصل مع   

✓ Good monitoring skills to identify any security breach.  

.أمنىخرق  أيمهارات مراقبة جيدة لتحديد   

✓ Kurdish and Arabic Languages are required.  

.والعربيةلتحدث باللغتين الكردية القدرة على ا  

4- In case the security guard didn’t show for three days (continuous or separately) during one month 

without notice in advance, CRS has the right to terminate the contract without advance notice.  

في يكون للهيئة الحق بالغ مسبق بدون ا شهر واحدخالل  متقطعة(او  )متواصلة أياملمدة ثالثة  األمنيفي حالة عدم حضور الحارس 

 الغاء العقد بدون انذار مسبق.
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Commercial Offer 
 العرض المالي

Description 

 التفاصيل

Price per hour $ 

بالدوالر ةالواحد ساعةلل السعر   

Security guard services proposed rate per working hour 

   عمل  ساعة لكل األمنيةالمقدمة لخدمات الحراسة  األجور

  
Applicant's Personal information / معلومات المتقدم الشخصية 

Applicant’s name 
 اسم المتقدم

Address 
 العنوان

Telephone 
 الهاتف

E-mail 
 البريد االلكتروني

   
 
 

    

 المرفقات
The attachments 

Attachments 
 اسم المرفق 

number  
 العدد

Type 
 نوع النسخ

 Notes 
  المالحظات

        

        

        

Date  
 التاريخ

Signature  
 التوقيع

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


