SoW –provide playground games to 16 schools in Anbar
Mercy Corps
Comprehensive Approach to E4P team
Agreement no:
Submission Date:
BOQ Batch:
Project Title:
(Education for Peace): Equipping sixteen schools with a
playground for children in Anbar Governorate in the areas
(Ramadi - Fallujah - Heet) in coordination with the Anbar
Education Directorate.
Project Location(s):
Governorate:
Anbar
District:
Ramadi – Fallujah – Heet – AlBaghdadi
GPS Location:
N/A
N/A
Background:
Mercy Corps is a leading global organization powered by
the belief that a better world is possible. In disaster, in
hardship, in more than 40 countries around the world, we
partner to put bold solutions into action — helping people
triumph over adversity and build stronger communities
from within. Now, and for the future.
Mercy Corps has worked across Iraq’s 18 governorates
since 2003, implementing relief and development
programming, more than a third of which has focused on
the specific needs of refugees and displaced persons.
Mercy Corps Iraq current goal is to work with new and
existing civil society, public and private sector partners to
meet immediate and long-term needs by strengthening
communities’ ability to rebuild amidst increasing Crisis.

Project Title: Education for Peace
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 وصف ر/ الغرض
:المشوع

Purpose / Project Description:

نظرة عامة عىل ر
:E4P مشوع التعليم من اجل السالم

E4P PROJECT OVERVIEW:
Mercy Corps will collaborate with the MoE and Anbar DoE
to increase the offer of extracurricular or recreational
activities with peace education elements for children and
young people in selected schools. The MoE is to nominate
16 schools in Fallujah, Heet, and Ramadi to target a total of
1600 pupils from these schools (100 from each school).
Teachers, counsellors, and advisors from these schools and
districts are trained by Mercy Corps to implement the
extracurricular approved by the MoE. In addition, the
program will target 750 young people (18-25 years old)
from these communities to be trained on social cohesion
and good governance. These young people will be targeted
in collaboration with CSOs and youth centers from the
same communities. During the course of the project, the
program links the peace and education elements in
schools and community facilities with Local Peace
Committees (LPCs) to facilitate joint action and
implementation of social projects at the community levels.
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Objective ;
Mercy Corps is equipping sixteen schools in Anbar
Governorate in Ramadi, Fallujah, Heet, and Al-Baghdadi
with a children's playground games for the targeted
schools. This equipment includes a children's slide with
swings, a bouncy and artificial grass (a piece of 12.5 x 8
meters) for each school, as shown in the attached table of
quantities.
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Deliverables:

1. Works to be provided by the contractor

الت سيوفرها المقاول
 االعمال ي-1

a. Contract
This contract includes equipping sixteen schools
with playground games distributed in three
districts (six schools in Ramadi), (six schools in
Hit and Al-Baghdadi) and (four schools in
Fallujah) as detailed in the attached table of
quantities and scope of work below.

طبيعة العقد-أ
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ر
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b. Description of works
All work must be done according to the description
in the attached bill of quantities, knowing that
the installation of equipment should include

 وصف االعمال-ب
جميع االعمال يجب ان تتم حسب الوصف يف جدول
الكميات المرفقة مع العلم ان عمليات التنصيب
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تتضمن تهيئة االرض ي
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preparing the ground on which the equipment
(games) will be installed.
Regarding the artificial grass, if the ground
specified by the school is not reinforced
concrete, the contractor should level the
ground, compact it, and make it appropriate for
the grass to be installed as directed by the
school headmaster and the program officer).

c. Transportation of materials
All materials should be moved to Anbar
Directorate of Education (DoE) in Ramadi, and
then the materials, after being inventoried and
entered into the warehouses of the Anbar DoE,
will be transported to six schools in Ramadi, six
schools in Heet and Al-Baghdadi, and four
schools in Fallujah, with unloading and loading,
and everything that includes installation
operations and all the facilities required with
military points is the responsibility of the
contractor.
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2- Materials to be provided
• The contractor is required to provide all
equipment and materials as listed under
the BoQ and specifications in accordance
with the specifications provided to achieve
the scope of work completely and in
accordance with the instructions of the
Mercy Corps Officer.
• All the materials must be from a
reputational brand with good quality that
fit into the work.
• Mercy Corps is required to follow USAID
requirements on eligibility and compliance.
Therefore, items produced in Iran, North
Korea (DPRK), Syria, Cuba and Sudan
cannot be considered. Mercy Corps is able
to consider items from other countries in
the region (Iraq, Turkey, Jordan, etc.) as
well as other countries across the globe.
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3- Coordination to be provided
All formal coordination (messages and meetings)
with employees and cadres of government
departments and institutions in Anbar
Governorate should be done through Mercy Corps,
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and if the contractor has any concerns or
problems, it should be handed over to Mercy
Corps to take the necessary action.
Communications will be delivered in the form of
mails e-mail or official letters.

ون أو الرسائل
تسليم االتصاالت يف شكل من رسائل الييد اإللكي ي
.الرسمية

4- Security and safety at work
It is the Contractor’s responsibility to secure the
works against vandalism and interference on the
job at all times until the works are formally
delivered in coordination, providing all safety
requirements for the protection of the public,
children, employees and workers on the job site,
including but not limited to the use of warning
tape, and Personal protection equipment of
workers, protection signs and illustration,

 االمن و السالمة يف العمل-4
تأمي األعمال ضد التخريب
مسؤولية
تقع عىل عاتق المقاول
ر
ًوالتدخل أثناء العمل طوال الوقت حت يتم تسليم األعمال رسميا
توفي جميع متطلبات السالمة لحماية العامة
 مع ر، بالتنسيق
 بما يف ذلك عىل، والعاملي يف موقع العمل
والموظفي
واألطفال
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 ومعدات, استخدام شيط التحذير, سبيل المثال ال الحرص
.الحماية الشخصية للعمال وعالمات الحماية والتوضيح
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.العاملي داخل مكان العمل
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ر

The contractor is also obligated to take into
account the provision and application of
preventive tools and procedures from the Corona
virus for all workers inside the workplace.

5- General responsibilities/requirements
All sites where the contractor will work must be
kept clean of any type of waste during and after
work, waste must be disposed of and to the site
where authorized by the municipality.

6- Method of statement:
The contractor is obliged to submit a detailed work
plan that includes all work steps.
Timeframe / Schedule:
❖ All the works shall be completed within calendar
days after signing the contract.
The vendor will be managed by:
❖ All the work will be supervised by Mercy Corps
Program Manager
The vendor will work closely with:
Program Officer
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 المتطلبات/  المسؤوليات العامة-5
الت سيعمل فيها المقاول نظيفة من
يجب أن تبف جميع المواقع ي
 يجب التخلص من، أي نوع من النفايات أثناء العمل وبعده
.النفايات وإل الموقع الذي تأذن به البلدية

 وسيلة البيان-6
.المقاول ملزم بتقديم خطة عمل مفصلة تتضمن كل خطوات العمل
:الزمت
 الجدول/ الزمت
اإلطار
ي
ي
 يفضل جدول- المواعيد المحددة للتسليمات واألنشطة
❖ يجب االنتهاء من جميع االعمال خالل ايام تقويمية من تاري خ
.توقيع العقد
:ستتم إدارة المورد من خالل
سيتم ر
س كور مدير الينامج
االشاف عىل جميع االعمال من قبل ر
مي ي
:سيعمل المقاول عن كثب مع
.س كور
موظف الينامج ر
مي ي
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