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  : العطاء اسم
م نقل مواد من مخيمات عامرية الفلوجة الى مخيمناقصة 

  بزيبز
 بغداد  424/2023 رقم العطاء :  

   1/2023/ 31  2:00 بعد الظهر : التقديم انتهاء تاريخ
  :على ااألتصال يرجى المعلومات من لمزيد

  raq.orgi-ghassan.alsabagh@caritas  

Name of Tender :  
Tender for transporting materials from 
Ameriyat al-Fallujah camps to Bzeibiz camp 
 
Tender number : 424/2023  Baghdad 
Deadline : 2:00 PM 31 /1 /2023 
For further clarification please contact  :  
ghassan.alsabagh@caritas-iraq.org 

 
Dear Sir \Madam                                               

AL-Mahaba Brotherhood Humanitarian programs is 

looking for vendors to provide the goods shown in 

Annex (1) BOQ at competitive price and high qualit.  

General Requirements  
 
1. Must be registered to conduct business and in 
compliance with government tax regulations. 
2. Experience supplying International Organizations, Non-
Governmental Organizations, or large private companies 
will be an advantage.   
3. AL-Mahaba Brotherhood Humanitarian retains the 
right to reject, cancel, negotiate, amend, split and accept 
any offer, without consideration of the lowest offer.  
4. This is an invitation to vendors and is not a promise or 
obligation that AL-Mahaba Brotherhood Humanitarian 
will contract with suppliers through the submitted offers. 
 
5. The Contractor shall specify the required timeline to 

prepare the requested Kits-material 

6. AL-Mahaba Brotherhood Humanitarian has the right 

to request only what it needs from the materials 

mentioned in the tender, partially or completely. 

7. Contractor shall provide bank account information 

details correct full address and contact address 

  يز (ة) ,سيدتي العز \سيدي 

تبحث عن مقاولين لتوفير الخدمات اخوية المحبة االنسانية برامج 

فسة منا وبأسعار) جدول الكميات 1المشار اليها ادناه في الملحق رقم (

 وبجودة عالية :

    متطلبات عامة:

وائح . يجب أن يكون مسجال إلجراء األعمال التجارية مع ما يتوافق  ول 1
  الضرائب الحكومية . 

و  . الخبرة في تزويد المنظمات الدولية، المنظمات الغير حكومية، أ 2
  الشركات الكبيرة الخاصة ستكون ميزة.

، بالحق في رفض، إلغاء، التفاوضاخوية المحبة االنسانية  . تحتفظ  3
  أدنى عرض. ىالنظر ال، تجزئة وقبول أي عرض، دون  تعديل

نية اخوية المحبة االنسا. هذه دعوة للموردين وليس وعد أو التزام من 4
 للتعاقد مع الموردين من خالل العروض المقدمة

  
يجب على المقاول تحديد الجدول الزمني المطلوب إلعداد  .5

  المواد المطلوبة\المجموعات

لمذكورة بطلب ما تحتاجه فقط من المواد الها الحق اخوية المحبة االنسانية . 6

  في التندر وبشكل جزئي او ُكلي .

.على المقاول تقديم تفاصيل معلومات الحساب المصرفي العنوان الكامل 7

  الصحيح وعنوان االتصال

 

 

 

  

 

 

AL-Mahaba 
Brotherhood 
Humanitarian 

  
االنسانية اخوية المحبة   
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Caritas Iraq 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 60 days    from 
the date of approval by AL-Mahaba Brotherhood 
Humanitarian. 

3. Payment shall be made upon verification and 
acceptance services per contract and upon presentation 
of correct, itemized invoice. 

4. Delay fines will be equal to (1 %) for each delay day for 
(20) days only. the contract will withdraw from the 
company and the project will completed at the expense 
of the company. 

5. AL-Mahaba Brotherhood Humanitarian will 
reimburse the Contractor for the specified materials by 
bank transfer or bank check issued by AL-Mahaba 
Brotherhood Humanitarian In one payement after the 
distributions. 

  
  : الدفعشروط 
 ) يوما" على األقل من90يجب ان يكون العرض نافذا" لمدة تسعين ( .1

 تاريخ إغالق التقديم وينبغي اإلشارة الى ذلك في الطلب.
يوم من تاريخ مصادقة طلب رسمي  ) (60سوف تتحرر الدفعة  خالل  .2

 .االنسانيةاخوية المحبة من قبل المقاول الى 
 

لعقد سيتم دفع المبلغ بعد التحقق وقبول الخدمات  تماشيا" مع شروط ا .3
 وتقديم الفاتورة الصحيحة و المفصلة

 )20%) لكل يوم تاخير ولمدة (1تحسب الغرامات التاخيرية بنسبة ( .4
عشرون يوما فقط بعدها يتم سحب المقاولة وتكملة المشروع على 

 حساب الشركة.
ددة بسداد المقاول لقاء المواد المحبة االنسانية اخوية المحستقوم  .5

 اخوية المحبة االنسانيةصادر عن بموجب حوالة بنكية او صك بنكي 
 .بدفعة واحدة بعد التوزيعات

Acceptance of Payment Terms 
 
Do you accept the above payment terms? 

 Yes 
 No 

  الموافقة على شروط الدفع:
  

  الدفع اعاله:هل توافق على شروط 
  اوافق 
  ال اوافق  

Requested Information 
The submission must include: 

 Full legal address and contact details 
 Name of company’s owner and copy of ID 
 Copy of Business Registration Certificate. 
 Reference from previous similar business experience 

with reference contact information.  
 Copy of Tax Registration Certificate  

 

 يجب تقديم ما يلي:     
  يجب ان يتضمن التقديم ما يلي :                  

    العنوان الكامل الصحيح وعنوان االتصال 

  مع  نسخة من بطاقة االحوال المدنية  صاحب الشركةاسم 

 صورة عن شهادة تسجيل الشركة 

  صورة عن شهادة التسجيل الضريبي 

 لمرجعالمرجع من الخبرة في االعمال السابقة المماثلة ورقم االتصال ل 
 

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 and in 
the annexes.  
 Offers must be submitted through the AL-Mahaba 
Brotherhood Humanitarian office, 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. 
 All prices must be written for each item or paragraph 
separately, and bids that contain only the total are rejected. 

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

 عطاءات.سيتم رفض أي طلب يقدم بعد التاريخ والوقت المحدد لقبول ال 
 لمطلوبة أعاله.يجب أن تتضمن العروض جميع المعلومات ا 
  اخوية المحبة االنسانية مكتب يجب تقديم العروض من خالل

. يجب تقديم عروض المناقصات المخصص الستالم العطاءات 
المنفصلة بشكل منفصل. قد تتسبب أي مستندات مفقودة في رفض 

  العرض بأكمله.
  يجب التوقيع والختم فيوواضحة العروض يجب أن تكون نظيفة ، 

  قلم التصحيح االبيض.  باستخداممكان أي تصحيح يدوي أو 
  بتاريخ  موقعة,  جميع الجوانب منيجب أن تكون العروض كاملة

 على جميع الصفحاتومختومة  واضح

 رفض  جميع األسعار يجب ان تكتب لكل بند او فقرة على حدة , ويتم

 فقط .العطاءات التي تحتوي على اإلجمالي 
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Delivery Instructions:  
1 - Complete and  stamped and signed offer can be 

as PDF   raq.orgi-tenders@caritas submitted by email to
file. Email must indicate the number of tender which is 
(424/2023 Baghdad) or the offer will be excluded . The 
file should not exceed 15 MBs and the company 
biography should not exceed 10 pages.  

2- Or Complete and  stamped and signed offer must be 
delivered in sealed and stamped envelope  to AL-Mahaba 
Brotherhood Humanitarian office in Baghdad with the 
following info written on the envelope: 

1.       To / AL-Mahaba Brotherhood Humanitarian office 
2.       Tender Number: 424/2023 Baghdad   
3.       The name, mobile no. and e-mail of the company. 

4.      For any further clarification about the location of AL-Mahaba 
Brotherhood Humanitarian Baghdad  Office please contact : 
07733441460 

   :تعليمات التسليم
لبريد ايجب تقديم العطاء الكامل والمختوم و الموقع  عن طريق عنوان  - 1

من خالل تقديم الملف  rgiraq.o-tenders@caritasااللكتروني  

لمرسل البريد االلكتروني ا يشير. يجب ان  PDFالمختوم كامال" بصيغة 

ب ان وإال سيتم استبعاد العطاء. يج) بغداد 2023\424(رقم العطاء الى

لذاتية اى ان ال تتجاوز السيرة ميجابايت عل 15ال يتجاوز حجم المرفق 

  صفحات. 10للشركة اكثر من 

ائق المطلوبة تقديم العطاء الكامل والمختوم و الموقع  مع كافة الوثاو,  - 2
اخوية المحبة الى مكتب مغلق ومختوم بختم الشركة  في  ظرف
  :ومكتوب عليه بغدادالعراق في االنسانية 

  اخوية المحبة االنسانيةالى / مكتب 1-
 بغداد  2023 /424رقم المناقصة: 2-
مدير التنفيذي اسم الشركة, العنوان, رقم الموبايل والبريد االكتروني لل3-

  .للشركة او من ينوب عنه
   بغداد نسانية اخوية المحبة االألي توضيحات إضافية  لموقع مكتب        4-

  07733441460يرجى االتصال بالرقم : 

Award of contract 
Within (7 seven days) seven days from the date of the contract award, the 
successful Bidder must sign the Contract and return it to Caritas. 
 

 االحالة:
حضور خالل مدة على (المقاول / الشركة) التي احيلت  (اليه / اليها) المناقصة ال

  .قدلتوقيع  الع بقرار االحالةسبعة ايام) من تاريخ تبليغه  7اقصاها (

 
  عامة شروط

 
 اجور النقل والعمال : يشمل المسعر الكميات جدول في السعر .1

 وكل التفاصيل الموضحة في جدول الكميات.
  
  

 مدفيعت واالنكليزية العربية الترجمة بين اختالف وجود حالة في .2
 .الفقرة تنفيذ في العربية الترجمة على

  
 

 راتتنفيذ الفقعلى المقاول تحديد المدة التي يستطيع فيها  . 3
  )1المطلوبة في جدول الكميات (ملحق رقم 

  
  
 
  
  

 
General Conditions 
 
1. The price in all items of the BOQ includes: 

Transportation fees, workers and all the 
details shown in the table of quantities 
 

 
2. If there is a difference between the Arabic 

and English translation, we will be 
depending on the Arabic translation in 
implementing the item. 

 

3. Contracting that can implement the 
requirements in the quantities schedule 
 (Annex No. 1) 
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Signature 
 التوقيع

 

Date 
 التاريخ

 

  
  
 
 
 
 
 

Company name: 
:                             الشركة أسم  

 

Legal address: 
:الثابت العنوان  

 

Telephone Number: 
:الهاتف رقم  

 

Email Address: 
:االكتروني البريد عنوان  

 

Representative Name: 
:الممثل اسم  

 

Business Certificate Registration Number: 
:العمل شهادة تسجيل رقم  

 

Tax registration Number: 
:الضريبي التسجيل رقم  

 

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  

/  الموظفين/ إدارة مثل (األخرى الشركات من أي مع شراكات لديك هل
 الشركات من مع أي تتعاون هل ؟ )البنك/  مشترك حساب المكتب
الخدمات؟ السلع أو توفير أو العروض إعداد في األخرى  

 

If the answer is yes, provide details here including the 
names of partner companies. 

 شركاتأسماء ال ذلك في بما هنا التفاصيل تقديم ، نعم الجواب كان إذا
  الشريكة

 

Other comments: 
.اخرى مالحظات  

 

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 . 

 من الخبرة المرجع مراجع من األتصال عناوين على يحتوي ان يجب
,  قودع من الصلة السابقة ذات األعمال من دليل ارفاق الرجاء) الخبرة
 عشرة تتجاوز على ان ال( اخرى, عمل اتمام ورقة,  شراء اوراق
.) اوراق  

 



Page 5 of 5 
 

 
                                                                       Annex no. 1                                 1ملحق رقم      

 
  

  )BOQ(الكميات جدول                                     
                              Table of Quantities   

   

No. 
 اسم ووصف المادة

Name and description 

اس  وحدة الق
measure 

unit  
Qty ة م  ال

 )  ( $ )  Priceالسعر  ( 

 سعرالمفرد

 )unit price  ( $ ) ( 

ع  المجم

 )Total price ( $ )( 
 ) Notesالمالحظات ( 

1. 

د فتح ونقل  وعمل قاعات الدعم النف واضافة حد
سمك ة  تم  7 (وصب االرض عاد(  س ا       م )  8* 6) و

ة  ائ سات كه                                  وتأس
transforming the psychosocial halls to bzebez 

camp and ground construction (7 cm 
thickness ) and dimensions ( 6X8 ) m 

and adding electrical installation 

قاعة      hall 
 2 

  

 

2. 

عااد  أ م واضافة 25*16فتح ونقل الملعب الخما 
ط الملعب  اط مح د لسد النقص التالف وصب ر حد

خط من  20*20سمك  كون الصب مسلح  سم و
امل واجور نقل  ال س  السب اش وفرش الملعب  األش

ب  ن والحدادة والعمل والتنص الشاحنة وال
transferring the football field 16*25m and 

constructing and fence constructing ( 20x20 
cm thickness) with Two lines reinforced 

concrete and the grounf flooe with a (Sand-
Gravel) layer and the truck transferring 

blacksmithing and installation fees  

ملعب     
stadium  1 

  

  

3. 
والمخازن عدد ) 2 ( عدد فتح ونقل ونصب الحمامات 

 transferring and installing)2(والخزانات عدد)2(
bathrooms(2), stores(2) and tanks(2)  

قطعة        piece  6 
    

4. 
ب المساحة االمنة للطفل ( ة)  14فتح ونقل وتنص لع

transferring and installing the safe space for 
children (14 games  

            جملة
lump sum 1 

    

5. 
الت القاعات الدعم النف  فتح ونقل ونصب س

transferring and installing the psychosocial 
splits  

قطعة        piece  4 
    

6. 
المساحة االمنة  جة الخاصة  فتح ونقل ونصب االس

اس   transferring and installingم  70واالدارة ق
the safe space and administration fences  

اج    س Fence 
 2 

    

7. 
شطة مع اجور نقل العمال  نقل االثاث الخاص لجميع اال

transferring the furniture for all activities 
with workers wage  

            جملة
lump sum 1 

    

8. 
ة االرض  س تأج شفل لرفع االنقاض ان وجدت و

Renting a shuffle to remove the rubble, if any, 
and adjusting the ground  

            جملة
lump sum 1 

   

ع      المجم

 
 


