
REQUEST FOR PROPOSAL: No. xxxx  
FOR THE ESTABLISHMENT OF A FRAME AGREEMENT FOR THE PROVISION OF CONSTRUCTION AND REHABILITION TOOLS AND MATERIALS FOR WADI AL 

IKAB INDUSTRIAL AREA, AND WARSHAN AREA IN WEST-MOSUL-NINEWA GOVERNORATE. 
   ------- طلب عرض: رقم 
 .نينوى محافظة  - وارشان في غرب الموصل اب الصناعية ومنطقة ك إلنشاء اتفاقية إطار لتوفير أدوات ومواد البناء والتأهيل لمنطقة وادي الع

  

Tender Evaluation Criteria / Matrix, معايير تقييم العطاءات / مصفوفة     
Criteria 
 معايير 

Overall 
Weighting 
وزن(الترجيح 

الكلي  )  
 

Category 
 الفئة 

Category 
Weighting 

  (ترجيح)وزن 
 الفئة 

Element 
او عنصر  جزء  

Element 
Weighting 

وزن (ترجيح)  
 العنصر 

Bidder 1 
    ١مقدم العطاء 

Bidder 2 
٢مقدم العطاء   

Bidder 3 
٣مقدم العطاء   

Quality 
نوعية او   

  جودة 

60% Technical 
 فني

20% Submitting samples with offer, 
number of samples have been 
submitted.  

 .العينات المقدمة , تقديم عينات مع عرض عدد

5%    

Quality of tools and materials 
(manufacture and originate). Note 
Iranian made tools and materials 
are not allowed to be provided for 
this project. 

جودة األدوات والمواد (التصنيع والمنشأ).  
مواد و ادوات او اي شي ايرانية   الحظم

تستخدم لهذاه   ان صنع غير مسموحة 
 المشروع 

10%    

Validity of offer ( Minimum 3 
months) 

أشهر على األقل)  ٣صالحية العرض (مدة   

5%    

10% Company’s facilities, equipment, 
resources, offices/ 
agents/affiliates, storage area and 
services 
مرافق الشركة ، معداتها ، مواردها ، مكاتبها 

وكالءها / الشركات التابعة لها ، منطقة   /
 التخزين والخدمات 

5%    



Resources, provision of sufficient 
and suitable key personnel 

الموارد ، وتوفير عدد كاف من الموظفين  
 الرئيسيين المناسبين 

5%    

Service 
Delivery  

 تقديم الخدمة  

20% Delivery lead time (Maximum 2 
days after signing a contract) 

5%    

Working days a week (minimum 5 
days a week), working hours a day 
(minimum 8 hours a day) 
 

مهلة التسليم (يومان كحد أقصى بعد توقيع  
  ٥أيام العمل في األسبوع (الحد األدنى  العقد)

أيام في األسبوع) ، وساعات العمل في اليوم  
 ساعات في اليوم)   ٨(الحد األدنى 

5%    

Risk Management plan, ability to 
deliver tools and materials in all 
different circumstance 
 

خطة إدارة المخاطر ، والقدرة على تقديم 
 األدوات والمواد في جميع الظروف المختلفة 

5%    

Readiness for providing tools and 
materials based on Organization 
need at any time during 
mentioned working days and 
hours. 

االستعداد لتوفير األدوات والمواد بناًء على  
حاجة المنظمة في أي وقت خالل أيام  

 وساعات العمل المذكورة 

5%    

Experience 
& Expertise 

الخبرة  
 صص خت وال

10% General qualification of service 
provider, company profile with all 
relevant documents: At least three 
years’ experience in general 
trading, provision of construction 
tools and materials, previous 
experience with UN agencies or 
INGOs/NGOs, previous experience 
in the region.  

5%    



المؤهالت العامة لمزود الخدمة ، وملف  
تعريف الشركة بجميع الوثائق ذات الصلة:  
خبرة ثالث سنوات على األقل في التجارة  

العامة ، وتوفير أدوات ومواد البناء ، والخبرة  
السابقة مع وكاالت األمم المتحدة أو  
المنظمات  المنظمات غير الحكومية الدولية / 

 .غير الحكومية ، الخبرة السابقة في المنطقة
Relevance of:  
- Specialized Knowledge  
- Experience on Similar Work  

 :أهمية
 معرفة تخصصية  -
 خبرة في العمل المماثل  -

5%    

 100%  100%      
 


