
                                       

CALL FOR TENDER 

Providing life-saving assistance to vulnerable conflict-affected  families in Sinjar Mountain in Ninewa  

Distribute hygiene kits and water purification tablets  

Launch: 27/11/2019                         Deadline: 11/12/2019    

Mission East, founded in Denmark in 1991, is an international humanitarian and development organization 
undertaking disaster relief and development programmes in Middle East, Eastern Europe and Asia. In Iraq, 
Mission East provides assistance for both urgent basic needs for those displaced by violence as well as longer-
term support for returnees and IDPs in protracted displacement settings. Our current programme includes NFI 
and shelter, cash transfers, WASH assistance, livelihoods support, protection and psychosocial support activities 
delivered through multi-purpose community centers. More information on Mission East can be found at: 
http://www.missioneast.org  

 

This Tender is to find one or more suppliers for Hygiene kits and Water purification Tablets to be distributed on 

Sinjar Mountain 

If interested please email Iraq.tenders@missioneast.org with the reference ‘‘Hygiene kits and water purification” 
to get the Invitation to Tender documents . 

  

 دعوة للمناقصة

جبل سنجار واد صحية و اقراص تصفية المياه فيتوزيع م  

 

11/21/2019الموعد النهائي:     27/11/2019اإلطالق:   

  في الكوارث حاالت في والتنمية اإلغاثة برامج تنفذ دولية وإنمائية إنسانية منظمة وهي ، 1991 عام الدنمارك في الشرق بعثة تأسست

 بسبب للنازحين العاجلة األساسية االحتياجات من  لكل المساعدة Mission East تقدم ،  العراق في. وآسيا  الشرقية وأوروبا األوسط الشرق

ا   والمشردين للعائدين األجل طويل الدعم  عن فضلا  العنف  الغذائية  غير المواد الحالي برنامجنا يشمل. الممتدة النزوح أوضاع في داخليا

  المقدمة االجتماعي النفسي والدعم الحماية وأنشطة ، المعيشة سبل ودعم  ، الصحي والصرف المياه ومساعدة ، النقدية والتحويلت ، والمأوى

 على  Mission East حول المعلومات من مزيد على االطلع يمكن. األغراض  متعددة المجتمعية  المراكز خلل من
   

http://www.missioneast.org  

"على سواء بشكل    -ال يجوز تقديم أو وعد أو طلب أو قبول أي عرض أو دفع أو مقابل أو فائدة من أي نوع يمكن اعتباره ممارسة غير قانونية أو فاسدة  

كحافز أو مكافأة فيما يتعلق باألنشطة الممولة بموجب هذا االتفاق ، بما في ذلك مناقصة ، منح أو تنفيذ العقود. أي ممارسة من هذا   -مباشر أو غير مباشر  

  رة الشؤونالقبيل ستكون أساساا لإللغاء الفوري لهذا االتفاق / العقد وإلجراء إضافي ، مدني و / أو جنائي ، حسب االقتضاء. بناءا على تقدير وزا

األخرى ألي من هذه  الخارجية الدنماركية الملكية ، يمكن أن يكون االستنتاج النهائي ألي مناقصة لمشاريع تمولها وزارة الخارجية الدنماركية "من النتائج 

" الممارسات ". 

ا ، فيرجى إرسال بريد   .سنجار مواد صحية و اقراص تنقية المياه في جبل   توزيع هذه المناقصة إلى إيجاد مورد أو أكثر لمشروع تهدف إذا كنت مهتما

   إلكتروني إلى

Iraq.tenders@missioneast.org 

." للحصول على وثائق الدعوة إلى المناقصة مواد صحية و اقراص تنقية مياه مع اإلشارة إلى " . 

http://www.missioneast.org/
mailto:Iraq.tenders@missioneast.org
http://www.missioneast.org/

