Better World Organization for Community Development
CALL FOR LIVESTOCK TENDER

1.Introduction
Better World Organization for Community Development (BWO) is a humanitarian, nongovernmental organization (NGO), independent and non-profit established on 24th May 2017
in Kurdistan/Iraq under the code (3520-L). The organization registered in Baghdad on 3rd April
2019 under the number (1M1904006). A group of motivated young women founded the
organization to work to empower and protect women, youth, and adolescents to improve the
psychosocial and economic situation of people, and to advocate for social cohesion and peace
in the community.
The project “Provision of Income Generation Opportunities for Vulnerable Families in the Field
of Agricultural for Economic Development” funded by Hungarian Interchurch Aid, is designed to
contribute in developing economic situation of returnees in Karkosh/Nasir villages Telkaif
district. Project objective is increasing income generation opportunities through agricultural
focusing on the engagement of women and youth. The project is set to support 60 families with
non-financial support and improving the agricultural infrastructure of over 20 farms.

 المقدمة1
وغي ربحية تأسست يف
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ه منظمة إنسانية ر
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مشوع
ر
 هدف. نرص يف قضاء تلكيف/ قريت كرخوش
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. مزرعة20 وتحسي البنية التحتية الزراعية ألكي من
الماىل
غي
 أرسة بالدعم ر60
ر
ي

دعوة الى مناقصة

Call for tendering

تجهيز مواد زراعية

Providing agricultural inputs

General information المعلومات العامة
First Contact person (for any
queries regarding tendering
process):
المعني لالتصال الشخص
Second Contact person (for any
queries regarding tendering):
يمكن للموردين المهتمين عند وجود
: استفسارات مراسلة
BWO Address
 عنوان منظمةBWO

Mohammed Ramadhan Hasan
(Procurement)
E-mail: Mohammed@betterworldngo.org
Phone : 07504549317
Omeed Mohammad Dino
(Agricultural Technical Advisor)
Umzori@gmail.com
Duhok/Malta – Zakho Road/Nahing Street
 شارع نهنك/ زاخو- شارع مالطا,دهوك

Date of Tender:
تاريخ العطاء

Thursday () الخميس
22/09/2022

Tender ref no:
رقم مرجع المناقصة:

Deadline of receiving Tender:
الموعد النهائي الستالم المناقصة

Sunday () االحد
2/10/2022
) صباحا10  (قبل الساعةBefore 10:00 AM

(TNDBWO-22-07)

Tendering Evaluation Period:
:مدة تقييم المناقصة

From ) (من02/10/2022 to ) (الى09/10/2022

2. Instructions to Suppliers
 تعليمات للموردين.2
2.1 How to apply – كيفية التقديم
Dear Supplier,
This tender is open to Agricultural Companies and general trading/ construction companies who
implemented the similar work. Please note that Consideration to this tender will only be made upon
submission of copies of tender contracts conducted previously with other entities. If your company
has the conditions mentioned and you are interested in this tender, please do the following:
1.
Read the Tender Specifications below and read all instructions on this page. Please make sure
you have understood the evaluation criteria (including the Ethical Code of Conduct, Ineligibility
Criteria and Grounds for Exclusion).
2.
Prepare your Tender Offer
3. Complete the Supplier Form including all the information requested.
4. Please provide the following information/documents:
• Company registration document (compulsory)
• Company profile indicating key personnel and their contact details (optional)
• List of previous similar supply (optional)
• Tax payment document
• Validity of offer
5.

Put all your Tender information into a sealed envelope and submit to BWO office by the final date
that mentioned earlier, with writing tender reference number bellow on the envelope:
(TNDBWO-22-07)

،السيد المقاول المحترم
 يرجى مالحظة أن النظر. اإلنشاءات العامة التي لديها اعمال مماثلة/ هذه المناقصة مفتوحة للشركات الزراعية وشركات المقاوالت
 لذا اذا توفر لديك الشروط. في هذه المناقصة لن يتم إال عند تقديم نسخ من عقود المناقصات التي سبق إجراؤها مع كيانات أخرى
:المذكورة وكنت مهتما بهذه المناقصة فالرجاء القيام بما يلي
قراءة مواصفات المناقصة المبينة ادناه في هذه الصفحة في الدعوة إلى المناقصة وقراءة كافة التعليمات ومعايير التقييم-1
. إعداد عرض المناقصة الخاص بك-2
. إكمال نموذج المورد ونموذج العروض وتضمين المعلومات المطلوبة-3
:  الرجاء تزويدنا بالوثائق والمستندات التالية.4
.)* شهادة تسجيل الشركة (الزامي
.)* لمحة عن الشركة مبينا الموظفين الرئيسيين وتفاصيل االتصال بهم (اختياري
.)* نبذة عن الشركة(اختياري) وقائمة من المشاريع المماثلة (الزامي
 تقديم كافة مستندات المناقصة الخاصة بك في ظرف مغلق ومختوم الى مقر المنظمة بحلول الموعد النهائي المذكور انفا مع كتابة.5
:رقم مرجع المناقصة ادناه على الظرف
(TNDBWO-22-07)

2.2 Process of Selection - عملية االختيار
1.

BWO holds an Evaluation Committee made up of at least 3 members.

2.

BWO evaluates Tender responses on the evaluation criteria set out below.

3.

BWO considers the ethical policy and practice of the supplier

4.

The successful supplier(s) will be contacted in order to begin contract finalization.
. اعضاء كحد أدنى3  بتعيين لجنة تقييم مؤلفة منBWO سوف تقوم منظمة.1
. بتقييم المناقصات المقدمة وفق المعايير المبينة في هذا المستندBWO  سوف تقوم منظمة.2
. تأخذ بنظر اإلعتبار السياسة االخالقية وتمرس المقاولBWO  كما ان.3
. سيتم االتصال بالمقاول الذي ترسو عليه المناقصة ويتم التعاقد معه.4

2.3 Notice to suppliers - مالحظات للموردين
1.

The quantity of any item may reduce or increase before the awarding date

2.

Unit prices should be in US dollar. And offers must remain the same even if there is a reduction
in the quantities of the order by up to 20%.
Offers must be valid for 2 months.

3.
4.

As the organization has announced two tenders together, please take into consideration that
each supplier has the right to apply to only one tender. In the case that one of the suppliers
submitted to both tenders, it will be excluded from the competition.

. قد تقوم المنظمة بتقليص او زيادة كمية اية مادة قبل تاريخ المناقصة.1
 ويجب ان يبقى ثابتا حتى لو.  يجب ان يكون سعر الوحدة بالدوالر االمريكي في العرض المقدم.2
.%20 حدث تقليص في الكميات في المناقصة لحد
. يجب ان تكون العروض نافذة لمدة شهرين.3
 في. فيرجى االخذ بعين االعتبار ان لكل مورد – مقاول حق التقديم لمناقصة واحدة فقط, نظرا بأن المنظمة فامت باعالن مناقصتين.4
.حال قام احد الموردين للتقديم لكال المناقصتين سيتم اقصاءه من المنافسة

2.4 TENDER SPECIFICATIONS - مواصفات المناقصة
2.4.1 Delivery information: معلومات
التوصيل
2.4.2 Delivery address:
عنوان التوصيل
2.4.3 Delivery date:
تاريخ التوصيل

2.4.4 Transport requirement:
متطلبات النقل

The supplier shall bear the delivery of all items
المورد يتحمل مصروفات نقل المواد
Talkief Sub district
After signing the contract with the winner supplier and
based on the agreement between contract parties
بعد التعاقد مع المقاول الرابح وحسب االتفاق بين الطرفي العقد
-The materials and goods should be transported to
distribution sites in (Villages of Telkaif district) in separate
trucks each according to its section
-Goods will be handover in the targeted area (delivered to the
distribution sites)
-goods should be in its original packages
-The delivered materials should be the same as the provided
sample for checking (any deferent or damaged items will be
rejected and the supplier will handle all the needed cost for
replacing)
 يجب ان يتم نقل المواد الى مكان التوزيع في ( قضاء تلكيف ) في سيارات.منفصلة حسب القسم التابع له
. تستلم المواد بعد وصولها الى اماكن التوزيع. يجب ان تكون المواد موجودة داخل عبواتها االصليةيجب ان تكون كل المواد المرسلة مطابقة مع النماذج المرسلة للتدقيق ( اي مادةمخالفة او متضررة سوف ترفض و المقاول يتحمل كافة مصاريف استبدالها على
)عاتقها

2.4.5 Packaging requirement:
متطلبات التعبئة
2.4.6 Labeling requirements:
متطلبات وضع العالمات
2.4.7 Technical requirements for
the items:
المتطلبات الفنية للمواد
2.4.8 Quality Requirements:
متطلبات النوعية

2.4.9 Sampling or inspection
Requirements:
النماذج او متطلبات الفحص

سوف يتم تعبئة االدوات الصغيرة او الحساسة في صناديق مغلفة
Packaging small equipment or sensitive in covered boxes.
 على جميع الصناديقBWO وضع شعار منظمة
Putting BWO logo on all boxes
حسب التعليمات في المرفقات
According to the notes in the attachments
Items should be of acceptable quality. Please see quotation
form for details on requested quality. The supplier must bring
the certificate of origin for each of Iron and the nylon film. All
pesticides should be registered in Iraq.
 يرجى االطالع على صفحة.ينبغي أن تكون المواد ذات نوعية مقبولة لالستخدام
 ويجب جلب شهادة المنشأ.العرض للحصول على التفاصيل حول الجودة المطلوبة
.جميع المبيدات يجب ان تكون مسجال في العراق, لكل من الحديد والنايلون
After receiving initial bids, if further information is required to
assess quality, BWO may request supplier to provide samples
within 2 days. Regarding the samples of the winner company,
BWO organization will keep it until all required materials are
distributed.
قد تطلب عينات من الموردين بعد تلقي العروض أالولية إذا كانت المنظمة بحاجة
 سوف يطلب من الموردين توفير النماذج في.لمزيد من المعلومات لتقييم الجودة
, وبالنسبة لعينات الشركة الرابحة في المناقصة. أيام من يوم الطلب2 غضون
سوف يتم االحتفاظ بها من قبل المنظمة الى ان يتم توزيع جميع المواد المطلوبة في
.المناقصة

3 EVALUATION CRITERIA - معايير التقييم
We will be running a Tender Evaluation Committee and the following criteria will be
used to judge your application against the applications received from other suppliers.
Also Blocked party screening will be done for the suppliers. The final decision will be
reviewed and approved by BWO.
 كما سيتم.سنقوم بتشكيل لجنة تقييم للمناقصة وسوف تستخدم المعايير التالية للمقارنة بين العروض المقدمة
.إجراء فحص لحظر األطراف المحظورة للموردين
.BWO سيتم مراجعة القرار النهائي والمصادقة عليه من قبل
Quality

1

الجودة

Tender technical specifications in line with requirements?
(In case items do not match with the specification the tender requires
the applicant will be excluded)
هل ان المادة مطابقة للمواصفات الفنية؟

25 %

.في حال عدم تطابق اي مادة مع المواصفات المطلوبة في المناقصة سيتم رفض المناقصة

2

availability of quality certificates attached to offer
هل هناك شهادة جودة معينة يجب على المورد تقديمها؟
Cost
الكلفة
Item costs and combined kit costs
Transport and Installation cost

3

4

Experience and Capacity

كلفة المواد؟

60%

كلفة النقل والنصب؟
الخبرة والقدرات

Supplier's experience with similar large scale humanitarian aid
contracts
هل ان لدى المورد خبرة سابقة في عقود مشابهة بهذا الحجم لتجهيز المنظمات؟
Timing
التوقيت
Assembly and delivery speed, period of completion for a contract of this
scale.
سرعة التجهيز ومدة االنجاز لتجهيز بهذا الحجم
Timely delivery - ability of supplier to deliver in time
هل يستطيع المورد االلتزام بالمواعيد النهائية لتجهيز بهذا الحجم؟
Ability of supplier to meet the deadlines given the scale of this tender
هل قام المورد بتقديم خطة واضحة عن كيفية التزامه بالمواعيد النهائية؟
Total Scoring points

10%

5%

100%

4 Roles and Standards for suppliers - قواعد ومعايير للمجهزين
4.1 - Code of Conduct for Suppliers - قواعد السلوك للمجهزين
1. No offer, payment, consideration or benefit of any kind”, which could be regarded as an illegal
or corrupt practice, shall be made, promised, sought or accepted - neither directly or indirectly
- as an inducement or reward in relation to activities funded under this agreement, incl.
tendering, award or execution of contracts. Any such practice will be grounds for the
immediate cancellation of this agreement/contract and for such additional action, civil and/or
criminal, as may be appropriate.
2. The conduct of the supplier should not violate the basic rights of BWO's intended beneficiaries.
 ال يسمح بأي عرض او تسديد او اعتبار او منفعة من أي نوع مما يمكن اعتباره تصرفا غير قانوني او فسادا قد يتم طرحه او الوعد.1
 كإغراء او مكافأة تتعلق بالنشاطات التي يتم تمويلها تحت هذه االتفاقية-  سواء كان ذلك مباشرا ام غير مباشر- به او القبول به او طلبه
 العقد/ ان أي ممارسة من هذا النوع ستكون سببا لإللغاء الفوري لهذه االتفاقية.بما في ذلك تقديم العطاء ورسم االحالة او تنفيذ العقود
.باالضافة الى ما يترتب عليه عن عمل كهذا من تبعات مدنية او جنائية حسبما يقتضي.
. إن سلوك المورد يجب ان ال يخرق الحقوق االساسية لمستفيدي المراد خدمتهم.2
4.2 Ineligibility Criteria - معيار عدم الجدارة
Tenderers falling into any of the following cases are excluded from participation in the procurement
procedure:
(a) They are bankrupt or being wound up, are having their affairs administered by the courts, have
entered into an arrangement with creditors, have suspended business activities, are the subject
of proceedings concerning those matters, or are in any analogous situation arising from a similar
procedure provided for in national legislation or regulations;
(b) They have been convicted of an offence concerning their professional conduct by a judgement
that has the force of res judicata;
(c) They have been guilty of grave professional misconduct proven by any means that the contracting
authority can justify;
(d) They have not fulfilled obligations relating to the payment of social security contributions or the
payment of taxes in accordance with the legal provisions of the country in which they are
established or with those of the country of the contracting authority or those of the country
where the contract is to be performed;
(e) They have been the subject of a judgment that has the force of res judicata for fraud, corruption,
involvement in a criminal organization or any other illegal activity detrimental to the
Communities' financial interests;
(f) Following another procurement procedure or grant award procedure financed by the European
Community budget, they have been declared to be in serious breach of contract for failure to
comply with their contractual obligations.
(g) They are engaged in the exploitation of child labor
(h) They do not respect their employees’ basic social rights and working conditions.
Candidates or tenderers must provide a written statement with their tender documents that they are
not in one of the situations listed above.
:ان اصحاب العطاءات الذين يقعون في أي من الحاالت التالية سيتم استبعادهم من المشاركة في عملية التجهيز
(أ) كونهم في حالة افالس او لديهم دعاوى في المحاكم وتدار شؤونهم من قبل المحاكم والذين لديهم ترتيبات تصفية مع الدائنين والذين
قاموا بإيقاف نشاطاتهم التجارية والذين لديهم معرضون إلجراءات تتعلق بهذه األمور أو الذين هم تحت أي حالة مماثلة تنشأ عن
اجراءات مماثلة وفق التشريعات والتعليمات الوطنية؛
.(ب) الذين هم مدانون بارتكاب مخالفة تتعلق بتصرفاتهم المهنية من قبل جهة قضائية لها صالحية الحكم فيها
(ج) انهم مذنبون بسوء تصرف مهني خطير تم اثباته بأية وسيلة يمكن للسلطة المتعاقدة تبريره؛
(د) انهم لم ينجزوا التزاماتهم المتعلقة بتسديد مبالغ الضمان االجتماعي او تسديد الضرائب بموجب احكام القانون في بالدهم التي أسسوا
فيها او مع الذين هم من بالد السلطة المتعاقدة او مع الذين هم من البالد التي سينفذ فيها العقد؛
 او اشتراك في منظمة ارهابية او أي نشاط غير قانوني يضر،(هـ) انهم خضعوا لحكم من قبل سلطة قضائية في قضية احتيال او فساد
بالمصالح المادية للمجتمع؛
 وقد قاموا بخرق جدي في العقد ناجم عن الفشل،(و) دخلوا في عملية تجهيز اخرى او منحة ممولة من ميزانية مجموعة الدول االوربية
.في اداء التزاماتهم التعاقدية
(ز) انهم مشتركون في استغالل عمالة االطفال
(ح) انهم ال يحترمون الحقوق االجتماعية االساسية لموظفيهم وشروط العمل

.يجب على المرشحين او اصحاب العطاءات تقديم تصريح خطي بوثائق العطاء الخاص بهم مما لم يذكر في اعاله
4.3 Grounds for Exclusion - قواعد االستثناء
Contracts shall not be awarded to candidates or tenderers who, during the procurement procedure:
(a)

Are subject to a conflict of interest;

(b) Are guilty of misrepresentation in supplying the information required by the humanitarian
organization as a condition of participation in the contract procedure or fail to supply this
information.
(c) Have engaged in corrupt, fraudulent, collusive or coercive practices.
:لن تعطى العقود الى المرشحين او اصحاب العطاءات الذين يقومون بما يلي اثناء توفير المواد
(أ) لديهم صراعات على المصالح
(ب) مذنبون في تقديم معلومات مغلوطة مما تطلبه المنظمة االنسانية كشرط للمشاركة في عملية التعاقد او ممن فشلوا في تقديم هذه
.المعلومات
. واعمال تواطؤ وتسلط قسري، االحتيال،(ج) مشتركون في الفساد

5. Fraud reporting االبالغ عن عمليات النصب و االحتيال
Fraud reporting note:
If you, the supplier, suspects fraud from any BWO employee, are asked to commit fraud, or witness an
BWO employee act in a deceitful way, please notify BWO leadership by calling us through the phone
number (0751 484 9342).Or send an email to betterworld@betterworldngo.org

:مالحظة حول االبالغ عن عملية النصب و االحتيال
BWO  أو شاهدت أحـد مـوظفي،  الرتكاب عملية احتيال، BWO في حالة الشك بعملية احتيال او تزوير من قبل احد موظفي منظمة
( او ارسال0751 484 9342)  عن طريق االتصال بالخط الخاص بناBWO  يرجى االتصال ب قيادي منظمة، يقوم بعملية االحتيال
betterworld@betterworldngo.org بريد الكتروني الى

Supplier Form

استمارة المورد
Submission of Bids:
Submit sealed closed envelopes clearly indicating the date, time and stamp of the company in the tender
submission box provided at BWO’s Duhok office located at Duhok /Malta – Zakho Road/Nahing Street

تقديم العطائات:
قم باكمال و ار سال عطائك في ظرف مغلق مع جميع الوثائق المتعلقة بالشركة والخبرة والمشاريع اللتي قمتم بتنفيذها مع وضع التاريخ ,الوقت و كتابة
رقم المناقصة على الظرف و ايضا ختم الشركة الى مقر منظمة  BWOالكائن في دهوك \ مالطا – طريق زاخو – شارع نهنك

Supplier Name:
اسم المورد
Contact Person:
الشخص المعني باإلتصال
Office Address:
عنوان المكتب
Telephone Number:
رقم الهاتف
Email Address:
عنوان البريد االلكتروني

Supplier Declaration (required to be considered for this tender)
)تصريح المورد (مطلوب للنظر في هذه المناقصة
Please tick the following with (YES or NO):
)يرجى تأشير اآلتي بـِ ( نعم او ال

YES نعم

YES نعم

YES نعم

YES نعم

YES نعم

YES نعم

YES نعم

NO ال

I certify that I am the official representative of the
company named above.
أؤيد بأنني الممثل الرسمي للشركة المذكور اسمها اعاله

NO ال

A copy of our company's registration I have given BWO
.document
BWO لقد قمت بتسليم نسخة من شهادة تسجيل الشركة الى

NO ال

I have read and understood all the requirements of BWO
Tender.
لقد قرأت وفهمت كافة متطلبات مناقصة

NO ال

I have read the ethical code of conduct and confirm that
my company meets the requirements.
لقد قرأت شروط التنفيذ االخالقي وأؤيد بأن شركتي تلبي المتطلبات

NO ال

I confirm that my company is not in any situation
mentioned under the ineligibility criteria.
أؤيد بأن شركتي ليست في أي وضع مما ورد تحت معايير عدم األهلية

NO ال

Are you able to deliver the items and work at the specified
location?
هل لديك القدرة على توصيل المواد والعمل في الموقع المحدد؟

NO ال

Have you paid taxes of year 2020 to directorate of
company taxes?
 للشركة في دائرة ضرائب الشركات؟2020 هل قمت بدفع ضرائب سنة

Signature ()التوقيع:
Date ()التاريخ:
Company Stamp ()ختم الشركة:

Supplier's comments ()مالحظات المقاول:

Quotation Form
Livestock الثروة الحيوانية
#

Item Description الوصف

Unit
الوحدة

Quantity
العدد

Head

240

Kg

10000

Truck

2

Unit Cost
USD سعر
الوحدة

Local sheep (Ewe) with body condition score between
(3-3.25), it must out of any abnormalities or defects i.e.,
abnormal legs, eyes, or broken teeth etc., it must be
productive.
Udder’s attachment must be placed high they must be
wide. Fore udders must be strongly and smoothly
attached, rear udder strongly attached, high, wide,
udder support must carry snugly and teats must be
uniform size of medium length and diameter, cylindrical,
squarely placed under each quarter. Age must not be
over 3 years between 30 -36 month
1

Average weight must be between (40-50 kg). The ewes
must be pregnant. Breed variety Local Awassi.
 يجب أن تكون، )3.5 - 3( نعجة محلية ذات حالة الجسم تياوح ربي
العيني أو األسنان
الساقي أو
خالية من أي تشوهات أو عيوب مثل
ر
ر
.
 ويجب أن تكون منتجة يجب أن يكون مرفق، المكسورة وما إىل ذلك
ً
ً
ً
األمام مثبتا
الضلع عاليا ويجب أن يكون عريضا ؛ يجب أن يكون الرصع
ي
ً
 ويجب أن، الخلف مثبتا بقوة
 ويجب أن يكون الرصع، بقوة وسالسة
ي
ً
ً يكون دعم الرصع مر
تفعا وعريضا بشكل مري ح ويجب أن تكون الحلمات
 موضوعة بشكل، أسطوان
، ذات حجم موحد متوسط الطول والقطر
ي
ر
36  و30  سنوات ربي3  يجب أال يزيد العمر عن.مبارس تحت كل رب ع
. ) كجم50-40( شهرا متوسط الوزن يجب أن يكون ربي
.عواس
محىل
 نوعية االغنام,يجب ان تكون النعاج حاملة
ي
ي

2

3

Fodder Local Black barley, free of impurities, dust,
gravel and empty grains. Barley has not been infected
with Sunn pest before. The fodder must be stored in bags
of 50 kg.
علف شعير محلي أسود خال من الشوائب والغبار والحصى والحبوب
 يجب ان يكون العلف. لم يصاب الشعير بآفة السونة من قبل.الفارغة
 كل كيس, يجب ان يكون العلف مخزون في اكياس,مخزون في اكياس
. كغم من الشعير50 يحتوي على.
Transporting to Nasir and Karkhosh villages near
Alqosh.
.تكاليف النقل الي قريتي نصر و كرخوش في القريبة من القوش
The sum الكل
المجموع ي

Implementation period (

) Days ) ايام

( مدة تنفيذ المشروع

Total Cost
USD المجموع

Criteria of Selection for Final Stage:
One of BWOCD standards is Quality assurance through applying multiple tools. One of them is (Product Quality
Assurance Tool), where this tool is aimed to achieve best results serving the beneficiaries and the region in
general.
This tool is applied on the bidders who are nominated to the 2nd stage of tender evaluation process from BWOCD
tendering committee. This tool include some questions and requirements that the bidders have to answer and
explain.
According to this form answers, scores will be counted and added to the candidates’ results to move to the last
stage of the selection process according to BWOCD criteria. Each supplier is free to answer these questions, as
they will be attached to the contract that will be concluded between the two parties after selecting the winning
supplier, and the supplier must follow these standards after that.
Note: please print a copy of this form and answer it manually then put your stamp and
signature then attach it with the tender documents.

:معاییر االختیار للمرحلة النهائیة
 وذلك من خالل تطبیق ادوات مختلفة من ضمنها (اداة ضمان جودة المنتج) حیث تهدف هذه االدارة, هي ضمان الجودةBWO من معاییر منظمة
.للوصول الى افضل النتائج التي تخدم المستفیدین والمنطقة المعنیة بصورة عامة
,BWO تطبق هذه االداة على المقدمین الذین تم ترشیحهم الى المرحلة الثانیة من الیة تقییم المناقصات من قبل اللجنة التابعة لمنظمة
.حیث تحتوي هذه االداة على مجموعة من االسئلة والمتطلبات التي یجب على الموردین ایضاحها
وﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﺟﺎﺑﺎﺗﻛم ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﻧﻘﺎط ﻟﺗﺿﺎف اﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣرﺷﺣﯾن ﻟﻸﻧﺗﻘﺎل اﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺧﯾرة ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺣﺳب ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﻟﻛل
ﻣورد ﺣرﯾﺔ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ھذه اﻻﺳﺋﻠﺔ ﺣﯾث ﺳﯾﺗم ارﻓﺎﻗﮭﺎ ﻻﺣﻘﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻘد اﻟذي ﺳﯾﺑرم ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﺑﻌد اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣورد اﻟراﺑﺢ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ وﯾﺟب
.ﻋﻠﻰ اﻷﺧﯾر اﻻﻟﺗزام ﺑﮭذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺣﺳب ﻣﺎ ﺗم ﺗﻌﯾﻧﮭﺎ ﻣن ﻗﺑﻠﮫ ﻋﻠﻰ ھذه اﻻﺳﺗﻣﺎرة
 ﯾﺟب طﺑﻊ ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ھذه اﻻﺳﺗﻣﺎرة و اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﯾدوﯾﺎ ﺛم ﺗوﺛﯾﻘﮭﺎ ﺑﺧﺗم وﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺧول ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣورد وارﻓﺎﻗﮭﺎ ﻣﻊ وﺛﺎﺋﻖ: ﻣﻼﺣظﺔ
اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

Signature :

Stamp :

1. The project aims to increase the number of birth lambs. To what extend can you share to the mothers (ewe with
lamb) when distributing? (please choose only one answer by marking the circle with ())
 ما هي النسب التي یمكنك ارفاقها مع االم اي (النعجة مع الحمل)عند التوزیع؟,یهدف المشروع الى زیادة عدد الحمالن الوالدة
(الحمل یعني الطلي باللغة العامیة) (یرجى اختیار اجابة واحدة فقط بوضع عالمة صح)في الدائرة الموضحة امام االختیارات
0% will not attach any head of lambs
 غیر مستعد الرفاق اي رأس من الحمالن%0
5% - 10% Equivalent to 16-32 head of lambs
 راس من الحمالن32-16  ما یعادل%10 - %5
15% - 20% Equivalent to 48-64 head of lambs
 راس من الحمالن64-48  ما یعادل%20 - %15
25% - 30% Equivalent to 80-96 head of lambs
 راس من الحمالن96-80  ما یعادل%30 - %25
35% - 40% Equivalent to 112-128 head of lambs
 راس من الحمالن128-112  ما یعادل%40 - %35
45% - 50% Equivalent to 144-160 head of lambs
 راس من الحمالن160-144  ما یعادل%50 - %45
55% - 60% Equivalent to 176-192 head of lambs
 راس من الحمالن192-176  ما یعادل%60 - %55
65% - 70% Equivalent to 208-224 head of lambs
 راس من الحمالن224-208  ما یعادل%70 - %65
75% - 80% Equivalent to 240-256 head of lambs
 راس من الحمالن256-240  ما یعادل%80 - %75
85% - 90% Equivalent to 272-288 head of lambs
 راس من الحمالن288-272  ما یعادل%90 - %85
95% - 100% Equivalent to 304-320 head of lambs
 راس من الحمالن320-304  ما یعادل%100 - %95

2. In terms of breeding, sheep breeders recommend to include one ram for each 40-50 head of lambs, how many
rams can you provide? (please choose only one answer by marking the circle with ())
 ما هي عدد الكباش الذي یمكنك تزویدنا به؟ الكباش, راس نعاج50-40 من ناحیة التربیة یوصى مربوا االغنام بتواجد كبش واحد لكل من
) في الدائرة الموضحة امام االختیارات بمعنى الذكر من االغنام (یرجى اختیار اجابة واحدة فقط بوضع عالمة صح
Will not include any rams (0)وال كبش
One ram (1)كبش واحد
Two rams (2)كبشان
Three rams (3)ثالثة كباش
Four rams (4)اربعة كباش
Five rams (5)خمسة كباش
Six rams (6)ستة كباش

3. It is preferable to give the herd the necessary vaccinations to maintain the safety of the herd from infectious
diseases and other diseases. What vaccinations can you provide before and after the distribution process?
 ما هي اللقاحات الذي یمكنك,یفضل اعطاء القطیع اللقاحات الالزمة للحفاظ على سالمة القطیع من االمراض المعدیة و غیرها من االمراض
) في الدائرة الموضحة امام االختیارات اعطاءها قبل و بعد عملیة التوزیع؟ (یرجى اختیار اجابة واحدة فقط بوضع عالمة صح
The supplier will not provide vaccines to the herd
ال یزود القطیع باللقاحات
The supplier will provide vaccines to the herd (please mention the vaccinations below)
) (یرجى كتابة اللقاحات ادناه: یزود القطیع باللقاحات التالیة
-

Signature :

Stamp :

4. It is known that transfers negatively affect the health of ewe. Can you give the beneficiaries a safety period for
the ewe? What is the time period given after the distribution of ewes?
(please choose only one answer by marking the circle with ())
 هل یمكنك اعطاء المستفیدین فترة أمان للنعاج؟ ما هي الفترة الزمنیة,من المعروف بان عملیات النقل یؤثر سلبیا على صحة النعاج
) في الدائرة الموضحة امام االختیارات المعطاه بعد توزیع النعاج؟ (یرجى اختیار اجابة واحدة فقط بوضع عالمة صح
Don't give any safety period ال یعطي فترة امان
 ساعة12
12 hours
 یوم1
1 day
 یوم2
2 days
یوم
3
3 days
 یوم4
4 days
 یوم5
5 days
 یوم6
6 days
اسبوع كامل
One week
If a safety period is given from one day to a whole week, what is the process or options that you
will offer in case of illness or death of ewes that did not exceed the agreed period (safety period)?
في حال اعطاء فترة أمان من یوم لغایة اسبوع كامل ما االلیة التي ستستخدمها في حال مرض او نفق النعاج التي لم تتجاوز
الفترة الزمنیة(االمان) المتفق علیه؟
Replacing the unqualified or dead ewe with another healthy one
تبدیل النعجة الغیر مؤهلة او النافقة بنعجة اخرى صحیة
Another process (if there is another option please mention it)
) اخرى ( في حال وجود الیة اخرى یرجى ذكرها
-

5. After the distribution operations, the organization aims to monitor the animals to maintain their safety by
following the animal health conditions under the supervision of the organization's specialists. Can you provide all
the necessary pesticides to eliminate external parasites and to dipping the animals in May of this year?
بعد عملیات التوزیع تهدف المنظمة الى مراقبة الحیوانات للحفاظ على سالمتها و ذلك عن طریق اتباع شروط صحة الحیوان تحت اشراف
 هل یمكنك القیام بتوفیر جمیع المبیدات الالزمة للقضاء على الطفیلیات الخارجیة و القیام بغطس الحیوانات في الشهر,اخصائیین تابعین للمنظمة
الخامس من العام الجاري؟
Yes نعم
No ال

6. To keep the sheep safe, not letting them to mix and to know all the details related to the records, the ears of
the sheep must be tagged. Do you, as a supplier, agree to tag the ears of the sheep before distribution under
the supervision of the organization’s staff?
 هل انت كمورد موافق على القیام,للحفاظ على الحیوانات وعدم خلطها و معرفة جمیع التفاصیل التابعة بالسجالت یجب ترقیم اذان النعاج
بترقیم اذان النعاج قبل التوزیع تحت اشراف موظفوا المنظمة؟
Yes نعم
No ال

Signature :

Stamp :

7. Fodder is part of the breeding system that the organization focuses on and is closely related to animal health
and production. Can you provide us with the results of checking the fodder sample before and after the
distribution process, according to the requirements of the technical staff of the organization? (A form with the
results of the examination before distribution and a form with the results of the examination after
distribution). you as a supplier must provide BWO with both physical and chimecal test of fodder
 ھل ﯾﻣﻛﻧك ﺗزوﯾدﻧﺎ ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﺣص ﻧﻣوذج,اﻟﻌﻠف ﺟزء ﻣن ﻧظﺎم اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟذي ﺗرﻛز ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ﻟﮫ ارﺗﺑﺎط وﺛﯾﻖ ﺑﺻﺣﺔ اﻟﺣﯾوان و اﻻﻧﺗﺎج
 ﺣﺳب ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻛﺎدر اﻟﻔﻧﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ؟ )ﻧﻣوذج ﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﺣص ﻗﺑل اﻟﺗوزﯾﻊ و ﻧﻣوذج ﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﺣص,اﻟﻌﻠف ﻗﺑل و ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ
 ﺑﺎﻟﺣﻔوﺻﺎت اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ واﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﻟﻸﻋﻼفBWO  ﻋﻠﻰ اﻟﻣوردﯾن ﺗزوﯾد ﻣﻧظﻣﺔ.(ﺑﻌد اﻟﺗوزﯾﻊ
Yes نعم

No ال

Licking salt: Minerals are vital to the health of sheep, the availability of salt in sheep ration can ensure
better health for the sheep, if the sheep do not receive sufficient amounts of minerals, breeders must
guarantee them when introducing cubic of salt that contain most important minerals as follows: (The
salt must have at least 60% of the following substances in its composition:(Calcium carbonate, DCalcium Phosphate, Sodium chloride, Magnesium Sulphate, Iron sulphate, Copper sulphate, Zinc
sulphate, manganese oxide, cobalt carbonate, sodium selenite, iron carbonate, zinc oxide), each cube
of salt weighting 5 kg.)
Are you ready to provide each beneficiary with 1 cubic of salt weighting 5 kg?
 ان وﺟﻮد ﻛﻤﯿﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺢ ﻓﻲ ﻋﻠﯿﻘﺔ اﻷﻏﻨﺎم ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻀﻤﻦ ﺻﺤﺔ،  اﻟﻤﻌﺎدن ﺿﺮورﯾﺔ ﻟﻨﺸﺎط وﺣﯿﻮﯾﺔ وﻟﺼﺤﺔ اﻷﻏﻨﺎم: اﻟﺤﺠﺮ اﻟﻤﻠﺤﻲ
 ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺑﯿﻦ ﺿﻤﺎﻧﮭﺎ ﻋﻨﺪ إدﺧﺎل ﻣﻜﻌﺐ اﻟﻤﻠﺢ اﻟﺬي ﯾﺤﺘﻮي،  ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم وﺟﻮد ﻛﻤﯿﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎدن ﻓﻲ اﻋﻼف اﻻﻏﻨﺎم، أﻓﻀﻞ ﻟﻸﻏﻨﺎم
 ﻓﻮﺳﻔﺎت- د،  )ﻛﺮﺑﻮﻧﺎت اﻟﻜﺎﻟﺴﯿﻮم: ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺒﺘﮫ٪60  )ﯾﺠﺐ أن ﯾﺤﺘﻮي اﻟﻤﻠﺢ ﻋﻠﻰ:ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ
،  اﻟﻜﻮﺑﺎﻟﺖ ﻛﺮﺑﻮﻧﺎت،  أﻛﺴﯿﺪ اﻟﻤﻨﻐﻨﯿﺰ،  ﻛﺒﺮﯾﺘﺎت اﻟﺰﻧﻚ،  ﻛﺒﺮﯾﺘﺎت اﻟﻨﺤﺎس،  ﻛﺒﺮﯾﺘﺎت اﻟﺤﺪﯾﺪ،  ﻛﺒﺮﯾﺘﺎت اﻟﻤﻐﻨﯿﺴﯿﻮم،  ﻛﻠﻮرﯾﺪ اﻟﺼﻮدﯾﻮم، اﻟﻜﺎﻟﺴﯿﻮم
 ﻛﺠﻢ5  أﻛﺴﯿﺪ اﻟﺰﻧﻚ( ﻛﻞ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺢ وزﻧﮫ،  ﻛﺮﺑﻮﻧﺎت اﻟﺤﺪﯾﺪ، ﺳﯿﻠﯿﻨﯿﺖ اﻟﺼﻮدﯾﻮم.)
 ﻛﯿﻠﻮ؟5  ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻠﺢ وزن1 ھﻞ اﻧﺖ ﺟﺎھﺰ ﻟﺘﺰوﯾﺪ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ
Yes نعم

No ال

I herewith confirm that I have read and understood this form and based on that I signed
bellow. أؤﻛد اﻧﻧﻲ ﻗرأت وﻓﮭﻣت ھذه اﻻﺳﺗﻣﺎرة وﻷﺟﻠﮫ وﻗﻌت ادﻧﺎه

Company Stamp

Signature

ختم الشركة

التوقيع

