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FRAMEWORK TENDER NOTICE 

 هيكل اعالن مناقصة
 
Contract title:  Framework Agreement for the purchase of CFW tools     لعقدعنوان ا             

 ادوات عملاتفاقية نموذجية لشراء                                   

Project code:  All CFW projects 2018     رمز المشروع            

 
     2018لعام  ادوات المال مقابل العملكل المشاريع            

Tender number:  SYRC000245      رقم المناقصة 
Procedure:  Open national       االجراء 

  وطني مفتوح                                  
Type of framework:       Flexible price with Multiple bidders  تفاقيةاال نوع  

  ومقدمي عطاءات متعددين متغير سعر        
Location: Syria                     الموقع     \سوريا   
 
Contracting Authority: سلطة التعاقد          Člověk v tísni, o.p.s. (People in Need, hereinafter PIN) 

entered in the register of Non-profit Organizations administered by 
the Municipal Court in Prague Volume O, File 119 
with its registered office at Šafaříkova 635/24, 120 00 Prague 2 
ID: 257 55 277 
 

People in Need) Člověk v tísni, o.p.s المشار اليها ب PIN) 

 119 ملف O المجلد براغ، في البلدية المحكمةمن قبل  هاترااد مسجلة كمنظمة غير ربحية يتم

 2 براغ Šafaříkova 635/24، 120 00: في المسجل مكتبها مع

 277 55 257رقم التعريف: 

 
Local Office Address/Consignee:  
Maklaa Hass street – Hass – Idlib – Syria 
 
Local Office Address/Consignee:  
Tel Al Karamja- Aleppo – Syria 

 
Represented by Mazen Shahin and Kamel Atli based on the power of attorney 
granted by the director. 

 

 سوريا- -ادلب  –حاس  –عنوان المكتب المحلي / المرسل البه: شارع مقلع حاس 
 سوريا – حلب -تل الكرامة عنوان المكتب المحلي / المرسل اليه: 

 استنادا الى التوكيل الممنوح اليهم من قبل المدير  يد كامل اطليممثلة بالسيد مازن شاهين والس
 

I. SCOPE OF TENDER   /  المناقصة نطاق  
1.  Qualified tender offers (bids) are sought from competent contractors for the following supplies of cash 

for work tools as listed in attached quotation form (Annex. III).  

 

مقاب العمل كما هو  ادوات المال للخدمات المختصين المقاولين من( العطاءات)  مناقصةلالمؤهلة ل عروضال طلب يتم
 .3موضع في المرفق رقم 



 

                                                             People In Need, Šafaříkova 635/24, 120 00 Prague 2, Czech Republic, www.peopleinneed.cz  
Tel.: (+420) 226 200 400, fax: (+420) 226 200 401, e-mail: mail@peopleinneed.cz IČ: 25755277 DIČ: CZ25755277 

 
Tender Notice version 2013  Page 2 

Item* 
 السلعة

Description of item 
 وصف السلعة 

EST. amount of tools 
for all bids 

الكمية التقريبية لجميع الدفعات 
 من االدوات

Gloves قفازات 

Fabric, the size is standard every 
dozen consist of three sizes 

(small, middle and big) 
Reference attached PIC no.1 

 3قماشي, القياس أساسي, كل دزينة تحتوي على 
 مقاسات )صغير, وسط, كبير(
1المرجع المرفق الصورة رقم     

5000 

Shoesأحذية 

regular Mekap-type shoes (or 
equivalent by other 

manufacturer), every dozen 
contain 4 sizes, 42,43,44,45 

Reference attached PIC no.2 
او اي نوع ) Mekap أحذية نظامية نوع

مساوي من شركة اخرى( كل دزينة تحتوي على 
42,43,44,45مقاسات  4  

2المرجع المرفق الصورة رقم   

5000 

Hats قبعات 

Fabric hats, grey color or silver 
Reference attached PIC no.3 

 قبعات قماشية, لون فضي او رمادي
3المرجع المرفق الصورة رقم   

5000 

Shovel مجرفة 

Standard 
Reference attached PIC no.4 

 اساسي
4المرجع المرفق الصورة رقم   

1500 

Broomمكنسة 

Standard outdoor use 
Reference attached PIC no.5 

 اساسي لالستخدام الخارجي
5الصورة رقم المرجع المرفق   

2000 

Wheelbarrowعربة يدوية 

Standard 
Reference attached PIC no.6 

 اساسي
6المرجع المرفق الصورة رقم   

1200 

Forkشوكة 

Standard 
Reference attached PIC no.7 

 اساسي
7المرجع المرفق الصورة رقم   

1200 

Pickaxeمعول 

Standard 
Reference attached PIC no.8 

 اساسي 
8المرجع المرفق الصورة رقم   

1200 

pincer 
 بانسة

Standard 
Reference attached PIC no.9 

 اساسي 
9المرجع المرفق الصورة رقم   

600 
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Cuter 
 قطاعة

Standard 
Reference attached PIC no.10 

 اساسي 
10المرجع المرفق الصورة رقم   

600 

screwdriver kit 
القياساتمجموعة مفكات متعددة   

Standard 
Reference attached PIC no.11 

 اساسي 
11المرجع المرفق الصورة رقم   

600 

Electrical checker 
 مفك فاحص كهربائي

Standard 
Reference attached PIC no.12 

 اساسي 
12المرجع المرفق الصورة رقم   

600 

Volt checker 
 فاحص فولط أفو

Standard 
Reference attached PIC no.13 

 اساسي 
13المرجع المرفق الصورة رقم   

600 

unti- Elcetricity gloves 
  كف كهرباء عازل

Standard 
Reference attached PIC no.14 

 اساسي 
14المرجع المرفق الصورة رقم   

600 

Wrensh 
18مفتاح رنش قياس   

Standard 
Reference attached PIC no.15 

 اساسي 
15ورة رقم المرجع المرفق الص  

300 

Pipe cuter 
 PPR قطاعة خرطوم مياه

Standard 
Reference attached PIC no.16 

 اساسي 
16المرجع المرفق الصورة رقم   

300 

Pipe heater 
 لحامة خرطوم مياه صغيرة

Standard 
Reference attached PIC no.17 

 اساسي 
17المرجع المرفق الصورة رقم   

300 

 
The preferred bidders will be required to enter into a framework contract for a period of 12 months 
with PIN for the provision of the supplies of CFW tools on conditions set out in attached Annex III of the 

tender documentation. 

ادوات المال مقابل  ريدتومن اجل  PIN مع شهرا 12 لمدة نموذجي عقد بتوقيع فضلينالم العروض مقدمي من طلبتم السي

 .المناقصة وثائق من ثالثال المرفق في المبينة الشروط على بناءا العمل
 

The contract awarded from this tender to successful vendors is a Framework agreement contract with 
flexible price.   A framework agreement is a non-exclusive agreement with group of vendors to 
establish terms governing contracts that may be awarded during the period of the Framework 
agreement. In other words, it sets out terms and conditions for making specific purchase at a process 
known as Call for bids (CFB). PIN, as the contracting authority, does not guarantee any volume of orders 
under Framework agreements as all purchases will be based on the needs and activities of PIN.  During 
the framework agreement contract individual purchases will be initiated by invitation to Call for bids 
(CFB).  

 

 غير يةاتفاقهي  يةاالتفاقهذه . مرن سعر مع نموذجيةعقد اتفاقية  هو الناجحين للبائعين المناقصة هذه من الممنوح العقد

 افإنه أخرى، وبعبارة.  يةاالتفاق فترة خالل منحها يمكن التي العقود تنظم شروط لوضع البائعين من مجموعة مع ةحصري

 ابصفته, ضمنت ال PIN(. CFB) تقديم العطاءات طلب باسم تعرف عملية في محددة شراء عملية إلجراء احكامو شروط حددت
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 وأنشطة احتياجات إلى ستستند المشتريات جميع أن حيث يات النموذجيةاالتفاق بموجب لألوامر كمية أي المتعاقدة، الهيئة

PIN .العطاءات تقديم إلى عوةعن طريق الد فردية يمكن البدء بعمليات شراء يةاالتفاق عقد خالل (CFB .) 
 

A CFB is a process through which the bidder shall be awarded an individual purchase contract on the 
basis of framework agreement.   

 

CFB نموذجيةال يةاالتفاق أساس على فردي شراء عقد العطاء مقدم منح يتم خاللها من عملية هي. 
Each Quotation form shall specify the following information for each CFB: 
 

a. The identification and contact information of the buyer,  
b. A specific definition of the subject of performance of the individual contract, 

containing in particular a detailed description of the desired goods,  
c. The location of delivery,  
d. The time of delivery, 
e. Data on the evaluation criteria and method of evaluation; evaluation criteria will 

as a rule be the lowest offered price 
f. The deadline, method, and location of submitting the bid  

 

 :CFB طلب لكل التالية المعلومات عارأس عرض نموذج كل تضمني أن يجب

 به االتصال ومعلوماتبالمشتري  التعريف . ا       
 المرغوبة للسلع تفصيليا وصفا الخصوص وجه على يتضمن الفردي، العقد تنفيذ لموضوع محدد تعريف. ب      
 التسليم موقع. ج      

 التسليم وقت. د       
 مقدم سعر أدنى هي التقييم معاييرقاعدة  ستكون التقييم؛ وطريقة التقييم معايير عن بيانات  ه.        
 العطاء تقديم ومكان وطريقة، النهائي، الموعدو.         

 
Quantity and Quality: Provision of an estimated total amount kits (Total estimated amount can be 
changed and will be specified in each CFB). Each and every one kit shall have the content as indicated 
in Annex III Quotations Form.   

طلب  كل في تحديده وسيتم تغييره يمكناالجمالي  المقدر  مجموعال) ةإجماليمقدرة حقائب  ةمجموع قديمت: والنوعية الكمية

 الثالث الملحق في سعاراال نموذج في مبين هو كما حقيبة كلمحتويات  ونتك أن يجب (.CFB عروض
 
For all aspects of the product, unless described otherwise in this tender document, the Turkish 
Standards Institution (TSE) applies, including for the packaging. 
 
Winning vendor for first CFB will be selected based on initial tender offers submitted by vendors. 

 

 وصف تمي لم ما .والتغليف التعبئة ذلك في بما ،(TSE) التركية مؤسسةيتم تطبيق معايير ال المنتج، جوانب لجميع بالنسبة

 هذه المناقصة وثيقة في ذلكخالف 
 

 .قبلهم من المقدمة األولية العطاء عروض أساس على CFB أول في فائزينال البائعين اختيار وسيتم
 

1st CFB specification:   مواصفات التقديم األول 

 
The first CFB and it is content of kits and amounts is stipulated in Annex III Quotations Form. 

 نموذج االسعار 3المرفق االول ومحتوياته وكميته موصوفة في العطاءات تقديم الدعوة الى 
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Packaging Items have to be packed into the boxes and bags ready to be carried in hands and ready for 
transporting. 

 وجاحزة للنقل. ينيجب ان يتم تعبئة وتغليف المواد في صناديق واكياس قابلة للحمل باليدالتعبئة والتغليف: 
 

Samples عينات   

One complete sample including all items according to the content (as specified in Annex III Quotation 
form) must be submitted with the offer to PIN offices in Hass, Syria or PIN Tel Al Karamja- Aleppo – Syria 

Do not send any sample(s) to the Czech Republic.  
 

 عرضال مع( الثالث المرفق سعاراال نموذج في محدد هو كما) للمحتوى وفقا موادال جميع تتضمن كاملة عينة تقديم يجب

 الجمهورية إلى( عينات) عينة أي لارسا نكمي ال. سوريا ،تل الكرامة في PIN مكتب أو سوريا س،حا في PIN مكاتبل

  التشيكية

 
Samples have to be packed into boxes and bags ready to be carried in hands and in the same way as it 
is planned for transportation and as it will be delivered to PIN warehouse. 

 تسليمها سيتم وكما للنقل مخطط هو كما الطريقة وبنفس اليدين،ب قابلة للحمل وأكياس صناديق في معبأة العينات تكون أن يجب

 .PIN مستودع إلى
 

Delivery terms شروط التسليم           
Costs for transportation should be per each CFB and should be stated separately in the offer, according 
to the options in article “Places of delivery”.  
 

 فقرة في الواردة للخيارات وفقا العرض، في منفصل بشكل ذكرها وينبغيعلى حدة,  CFB لكل النقل تكاليف تكون أن يجب

 ".التسليم أماكن"
 
 
 

Places of delivery    أماكن التسليم 
All international deliveries will be under Incoterm DDP (Incoterms 2010). Suppliers must provide 
separately transport prices for the following location: 
 

       Hass office:      Maklaa Hass street- Hass- Idlib- Syria 
       Tel Al Karamja office: Tel Al Karamja- Aleppo – Syria 

 

 أسعار تقديم الموردين على يجب(. Incoterms 2010) ةبموجب شروط التجارة الدولي الدولية اتتسليمال جميع تكون سوف

 :التالي للموقع منفصل بشكل النقل
 

 سوريا - إدلب - حاس - سحا علقم شارع  : اسح مكتب        
 سوريا إدلب، ،تل الكرامة: تل الكرامة مكتب       

 

Time of delivery        التسليم وقت 
Exact delivery details and delivery schedule will be clarified during the contract of sale negotiation for 
each CFB, and delivery will be preceded in one or more shipments based on the agreement reached 
between PIN and the supplier.  
The delivery of the first shipment shall be no later than 20 days from signing and agreeing the 
contract. 
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 ةشحن في التسليم وسيتم ،CFBل لك البيع عقد على التفاوض أثناء للتسليم الزمني والجدول الدقيق التسليم تفاصيل توضيح سيتم

 .والمورد PIN بين تتم يتال يةاالتفاق على ابناء أكثر أو ةواحد
 .العقد على والموافقة التوقيع من يوما 20 يتجاوز ال موعد في األولى الشحنة تسليم يتم أن يجب

 
Payment for goods will be completed after each partial delivery to the final destination, (the payment 
schedule will be specified in the Contract of Sale based on the delivery schedule agreed on between 
PIN and the supplier during contract negotiation).  
 
Exact places of delivery and delivery schedule will be specified in contracts of sale for each CFB. 

 جدول أساس على البيع عقد في الدفع جدول تحديد سيتم) النهائية، الوجهة إلى جزئي تسليم كل بعد سيتم دفع ثمن البضائع
 (.العقد على التفاوض خالل والمورد PIN بين عليه المتفق التسليم

 

 .CFB لكل البيع عقود في التسليمالدقيق وجدول  التسليم أماكن تحديد وسيتم

II. TENDERING      العروض تقديم
1. Tender documentation with detailed instructions for tenderers and forms to be filled by the 

tenderers can be obtained from the PIN Office at Hass Maklaa Hass street- Hass- Idlib- Syria Or 
to Tel Al Karamja office: Tel Al Karamja- Aleppo – Syria between 08.30 a.m. 4.30 p.m. during working 
days before 08.03.2018. Tender forms and instructions included in tender documentation must 
be strictly followed otherwise the tender offer might be excluded. 
 

 العروض مقدمي قبل من ملؤها سيتم التي نماذجوال للمتقدمين تفصيلية تعليمات مع المناقصة وثائق على الحصول يمكن

 بين سوريا إدلب، ،تل الكرامة: تل الكرامة مكتب من أو سوريا - إدلب- اسح - اسمقلع ح شارع في PIN مكتب من

 مناقصةال نماذج إتباع يتم أن يجب .08.03.2018 قبل عملال أيام خالل. مساء 4.30 والساعة صباحا 08.30 الساعة

 .العطاء استبعاد يتم فقد وإال صارم بشكل المناقصة وثائق في الواردة والتعليمات
 

2. If any of the Tenderers requires any clarification relating to the tender, such question should be 
sent to PIN by e-mail to the following e-mail address: procurement.turkey2015@peopleinneed.cz 
and yasar.ozsonmez@peopleinneed.cz If PIN answers the question, all other Tenderers will be 
copied the answer. Communication will be held through e-mail.  

 اإللكتروني البريد طريق عن PIN إلى السؤال هذا إرسال ينبغي العطاء، بشأن توضيح أي ينمتقدمال من أيطلب  إذا

 و  procurement.turkey2015@peopleinneed.cz  : التالي عنوانال إلى

yasar.ozsonmez@peopleinneed.cz  

 عن االتصاالت تتموس. اآلخرين العارضين جميعمن االجابة الى  نسخارسال  سيتم السؤال، على PINاجابت  إذا

 .اإللكتروني البريد طريق
 
To ensure that PIN could copy the answer to all tenderers, all Tenderers are advised to send their 
e-mail contacts to the above specified PIN e-mail address, or otherwise ensure that PIN knows 
their contact details.  
In case the Tenderer does not inform PIN about corresponding e-mail address PIN will send the 
copy of the answer to any e-mail address available to PIN from public sources and then the 
Tenderer cannot claim that they/it did not know the same information as other Tenderers. 
  

 بريدهم بإرسال  نمقدميال جميع ينصحف العروض، مقدمي جميع على اإلجابةمن  نسخ ا ارساليمكنه PIN أن من للتأكد

 .بهم االتصال تفاصيل لديها PIN أن من التأكد أو ،اعاله المحدد اإللكتروني البريد عنوان إلى اإللكتروني

mailto:procurement.turkey2015@peopleinneed.cz
mailto:yasar.ozsonmez@peopleinneed.cz
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 بريد عنوان أي على اإلجابة من نسخة سلترسفانها  ، اإللكتروني هبريد عنوانب  PINل  العارض إبالغ عدم حال في

 نفسها المعلومات يعرف يكن لمهم /  أنه ادعاء العرض مقدم يستطيع ال ثم ومن عامة، مصادر منها ل متاح إلكتروني
 .اآلخرين العارضين كما

 
Questions could be answered only until 12.03.2018 PIN does not guarantee that all questions 
will be answered. 

 
Tender offers should not be dispatched before expiry of the period for questions under the 
preceding point II. 2. of this notice - if the Tenderer dispatches the tender offer before expiry of 
that period they/it cannot claim that they/it did not know all information as other Tenderers.  

 

 .األسئلة جميع على الرد يتم أن ضمنت ال PIN.  12.03.2018 حتى فقط األسئلة على اإلجابة يمكن
 

 إذا – اإلشعار هذا من. .II.2ة السابق فقرةال في المطروحة األسئلة فترة انتهاء قبل العطاءات عروض إرسال ينبغي ال

 جميع عرفي نيك لم هم / أنه يدعي أن يمكن ال مه /انه  الفترة تلك انتهاء قبل المناقصة عرض مقدم العرض ارسل

 .اآلخرينمتقدمين ال كما المعلومات
 

 
3. Sealed Tender offers have to be submitted to PIN office before closing date and time: 

15.03.2018 12.00PM (Syria time) to following address  PIN in Maklaa Hass street- Hass- Idlib- 
Syria. Tel Al Karamja- Aleppo – Syria. Bids received after the closing date & time will not be 
considered. 

 

 بعد 12.00 الساعة 15.03.2018: غالقاإل ووقت تاريخ قبل PIN مكتب إلى المختومة المناقصات عروض تقديم يجب

 لن. سوريا إدلب، ،تل الكرامة. سوريا - إدلب - حاس - اسح علقم شارع في التالي العنوان إلى( سوريا بتوقيت) الظهر

 .اإلغالقووقت  تاريخ بعد الواردة العطاءات في النظر يتم
 

4. Each Tenderer shall submit only one Tender offer, either individually or as a partner in a joint 
venture.  A Tenderer who submits or participates in more than one Tender offer will be disqualified 
from the Tender. 

 اي ستبعادا سيتم. مشترك مشروع في كشريك أو فردي بشكل سواء فقط، واحد عطاء تقديم عرضمقدم  كل على يجب
 عرض من المناقصة . من أكثر في يشارك أو يقدممتقدم 

 

 
5. Sealed envelope with PIN address should be marked with the following text: “SYRC000245-

WES_Framework tender of purchasing Education kits in Syria 2018 DO NOT OPEN BEFORE 
19/03/2018”. 

حقائب  لشراء  SYRC000245-WES نموذجية  مناقصة: " PIN عنوانب المختوم المغلف كتابة النص التالي على يجب

 ".19/03/2018 قبل تفتح ال,  2018لعام  سوريا في تعليمية
 
 
6. Envelope opening session will be held on 19.03.2018 venue Maklaa Hass street- Hass- Idlib- Syria. 

Tel Al Karamja- Aleppo – Syria and the tenderers or their authorized representatives are invited to be 
present at the envelope opening.  

, إدلب ,و تل الكرامة.  سوريا -إدلب -حاس -سحا قلعم شارع في 19.03.2018 في فض العروض جلسة ستعقد
 .عروضالفض  لحضور المفوضين ممثليهم أو العروض مقدميوسيتم دعوة  .سوريا
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III. QUALIFICATION AND SELECTION CRITERIA 

 معايير االختيار واألهلية
 
1. To accept or reject the tender is the responsibility of the Tender Committee, decision of which 

shall be final. 

 .نهائيا قرارها ويكون ،المناقصات لجنة مسؤولية هي المناقصة رفض أو قبول
 
2. Each tenderer must meet and properly prove the following qualification criteria with relevant 

documentation 

 معايير التأهيل التالية مع الوثائق ذات الصلة:ويقدم بشكل صحيح  يلبييجب على كل مقدم عرض أن 
 

❖ Filled, signed and stamped quotation form (Annex III) 

❖ Filled, signed and stamped Sworn Eligibility Statement (Annex I)  

❖ Filled, signed and stamped General information of tenderer (Annex II) 

❖ Samples of the goods and quality of the samples  

PIN expert evaluation committee will assign up to 5 points for the best quality of the sample, which one 
specified above description of the tools table. For the fulfillment of this qualification criterion need to get 4 
or more points.  

 

 (3ومختوم )المرفق نموذج أسعار موقع  ❖
 (1)المرفق  ومختومموقع  بيان اهلية محلف ❖
 (2ومختومة عن مقدم العرض )المرفق  موقعةمعلومات عامة  ❖
 البضائع عينات و جودة ❖
 

  .نقاط للحصول على أفضل جودة للعينة، المحددة أعاله وصف جدول المواد 5المنظمة بوضع ما يصل إلى ب ةستقوم لجنة تقييم خبير

 أو أكثر من النقاط. 4لتحقيق هذا المعيار التأهيل تحتاج إلى الحصول على 

Scoreالعالمة Benchmark المؤشر   

5 Excellent quality with no weaknesses in standard shown and matches or exceeds the 
quality requirement and is durable 

 ومتينة , تلبي وتتعدى متطلبات الجودةنقاط ضعف في المعايير المبينة,  جودة ممتازة بدون اي

4 A good standard quality, meets the requirements and is durable 

 ومتينة ,جيدة, تلبي المتطلبات جودة

3 A satisfactory quality which demonstrates reasonable level of standard but does not 
meet the requirements in some areas 

 المتطلبات في بعض االماكنجودة مرضية تظهر مستوى مقبول من المعايير ولكن التلبي 

2 A quality where gaps exist - lacks good level of standard and there is a significant risk 
that the good will be rejected & will not serve well 

البضائع تفتقر للمستوى الجيد من المعايير وهناك خطر البأس به  –هناك ثغرات في موضوع الجودة 
 بأن البضائع سيم رفضها ولن تقدم الخدمة بشكل جيد
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1 A quality where serious gaps exist - lacks in meeting the requirements 

 التلبي المتطلبات –هناك ثغرات كبيرة بموضوع الجودة 

0 Failing quality 

 فاشلةجودة 

 

 
3. The tender evaluation committee will evaluate and award the contract on the basis of the 

following selection criteria  

1. Price  
2. Delivery time in days 

 :التالية االختيار معايير أساس على العقد ومنح بتقييم العطاءات تقييم لجنة تقوم
 السعر .1
 التسليم باألياموقت  .2

 
 

 

4. Selection method (selection criteria evaluation):  (تقييم معايير االختيار)طريقة االختيار    

1. Price (criteria weight: 90%). 

Evaluation result of this criterion equals to following formula: Price A/Price B * criteria weight. 
Price A = lowest price from all submitted offers; Price B = actual price offered by the tenderer 
(price will include food kit price + location one transportation price + location two 
transportation price). 

 ٪(.90 : الوزن معايير) السعر

 من سعر أدنى=  A ؛ وزنمعيار ال*  B السعر/  A السعر: التالية الصيغة تساوي المعيار لهذا التقييمنتائج 

عر سيتضمن تكلفة الحقيبة عارض )السال يقدمه الذي الفعلي السعر=  B السعر المقدمة؛ العروض جميعبين 

 + تكلفة النقل للموقع األول + تكلفة النقل للموقع الثاني(.

 

2.Delivery time in days  (Criteria weight: 10%): Evaluation result of this criterion equals to following 
formula: Delivery time A/Delivery time B * criteria weight.  Delivery time A = shortest delivery time from all 
submitted offers; Delivery time B = actual delivery time offered by the tenderer 

 

 %(10وقت التسليم في ايام )معايير الوزن : 

= أقصر  A* معايير الوزن. وقت التسليم  B/ وقت التسليم  Aنتيجة تقييم هذا المعيار تساوي الصيغة التالية: وقت التسليم 
 .عارض= توقيت التسليم الفعلي المقدم من ال Bوقت التسليم  وقت للتسليم من بين جميع العروض المقدمة؛

 

 IV. EXCLUSION AND DISQUALIFICATION  

 االستبعاد وعدم األهلية
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1. PIN shall exclude from the tender any bid of a tenderer falling into any of the following cases:  

 
 :التالية الحاالت من أي في قدمتم  أيعطاء  المناقصة من  PIN ستبعدت

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; 

 ،معلقة تجارية أنشطة  لديهم دائنين، مع لديهم تسويات  المحاكم، تديرهالديهم قضايا  ،أعمالهم منتهية أومفلسين 

 التشريعات في عليه نصوصم مماثل إجراء عن تنشأ مماثلة حالةاي  في أو المسائل، بتلك تتعلق جراءاتإل خاضعين

 .الوطنية األنظمة أو

 

b) They or persons having powers of representation, decision-making or control over them have 

been convicted of an offence concerning their professional conduct by a judgement that has the 

force of res judicata; 

 بسلوكهم تتعلق جريمة بارتكاب  أدينواهم او االشخاص الذين يمثلونهم, او صانعي القرار او من لديه سيطرة عليهم  قد 

 قضائي. بحكم المهني

 

c) They have been guilty of grave professional misconduct proven by any means that the 

contracting authority can justify; 

 .المتعاقدة السلطة تبررها أن يمكن وسيلة بأي ثبتم خطير مهني سلوك بسوء إدانتهم بتتث

 

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 those of the Czech Republic 

 الذي للبلد القانونية لألحكام وفقا الضرائب دفع أو االجتماعي الضمان اشتراكات بدفع المتعلقة مبالتزاماته وافيو لم

 .التشيكية جمهوريةال في أو فيه أوانش

 

e) They or persons having powers of representation, decision making or control over them have 

been the subject of a judgment which has the force of res judicata for fraud, corruption, 

involvement in a criminal organisation, money laundering or any other illegal activity, where 

such illegal activity is detrimental to the EU's financial interests; 

 االحتيال بسبب قضائي حكمخضعوا ل هم او االشخاص الذين يمثلونهم, او صانعي القرار او من لديهم السيطرة عليهم 

 المشروع غير النشاط هذا إن حيثب ،مشروع غير آخر نشاط أي أو ,األموال ليغس ,إجرامي تنظيم في االشتراك, الفساد

 .األوروبي لالتحاد المالية بالمصالح يضر

 

f) Following another procurement procedure or grant award procedure financed by PIN or donor of 

the project, they have been declared to be in serious breach of contract for failure to comply 

with their contractual obligations 

وقد تم  للمشروع، المانحة الجهة أو  PIN مولهات التي المنحتقديم  إجراءات أو الشراء إجراءات من آخر إجراء اتباع 

 .التعاقدية مبالتزاماته الوفاء عدم بسبب عقدال خطير بشكل واخرققد  مأنهعنهم ب نعالاإل
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g) They do engage in the employment of children, disrespect basic social rights and working 

conditions based on international labour standards 

 العمل معايير على القائمة العمل وظروف األساسية االجتماعية الحقوق ال يحترمونو ،األطفال تشغيل في يشتركون

 .الدولية

 

h) They have engaged in the trafficking in persons and have provided any support (direct or 

indirect) of terrorism, including the financing of terrorism, or transactions with persons connected 

with terrorism. 

 أو اإلرهاب، تمويل ذلك في بما ،لإلرهاب( مباشر غير أو مباشر) دعم أي وقدموا باألشخاص االتجار في شاركوا

 .هب المرتبطين األشخاص مع المعامالت

 

i) They are currently subject to an administrative penalty imposed by donor or have been listed by 

the donor as ineligible for participation in award procedures financed by donor´s money. 

 في للمشاركة مؤهلين غيربانهم  المانح م من قبل جهادرتم ا أو المانحة الجهة تفرضها إدارية لعقوبة حاليا يخضعون

 .المانحين من ةمولالم منحال إجراءات

 
Points (a) to (d) do not apply to the purchase of supplies on particularly advantageous terms from 
either a supplier which is definitively winding up its business activities, or the receivers or 
liquidators of a bankruptcy, through an arrangement with creditors, or through a similar procedure 
under national law. 

 نهائيا انهى الذي المورد من سواء خاص بشكل ةالئمم بشروط اللوازم شراء على( d) إلى( a) من النقاط تنطبق ال

 القانون بموجب مماثل جراءا خالل من أو الدائنين مع ترتيب خالل من اإلفالس مأموري من أو  التجارية أنشطته
 .الوطني

 
Tenderers shall declare they are in none of the situations listed above by the signature of Sworn 
Statement form. 

 .محلف بيان استمارة بتوقيع أعاله المذكورة الحاالت من أي في ليسوا أنهم ضوالعرمقدمو  يعلن
 

 
2. Bids of tenderers shall be disqualified from the tender who, during the procurement 

procedure:  
 

a) tenderer is subject to a conflict of interest; 

b) tenderer has not stated true facts or has misinterpreted information required by PIN, or fails to 

provide timely such information or to provide required documents stated by PIN as condition for 

participation in the tender; 

c) tenderer does not meet the PIN qualification criteria or requirements stipulated in the tender 

documentation. 

 :الشراء إجراءات أثناء ،ذين ال المناقصة من العروض مقدمي عطاءات استبعاد جبي
 

 .المصالح لتضارب رضالعمقدم  يخضع .(أ

    هذه تقديم في فشل,  PIN قبل من المطلوبة المعلومات تفسير أساء, صحيحة حقائق رضالعذكر مقدم ي لم. (ب      
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 .المناقصة في للمشاركة كشرط  PINتها ذكر التي المطلوبة المستندات تقديمفي  أو ,المناسب الوقت في المعلومات           

 .المناقصة وثائق في عليها المنصوص الشروط أو التأهيل معايير مقدم العرض ستوفيي ال .(ج      

 

 
 

V. CANCELLATION OF THE TENDER 

 انهاء المناقصة
 
PIN may cancel the announced tender or not conclude contract with the winning tenderer in the 
following cases:  

 :التالية الحاالت في الفائز العارض مع العقد إبرام عدم أو ةالمعلنمناقصة ال إلغاء PIN ل حقي
 

  Case Procedure          \الحالة                  \االجراء    

a) 

PIN has not received any bid, or none of the bids received 
was qualitatively and/or financially worthwhile or all the 
bids received have been disqualified from the tender 
 

 استالمها تم التي العروض من أي يكن لم أو ،عرض أي PIN تلقت لم

 استبعاد تم أو, ةالمالي الناحية من أو/  و النوعية الناحية منمجديا 

 المناقصة من تلقيها تم التي العروض جميع

PIN has the right to cancel tender and 
launch simplified procedure with a 
single tenderer 
 

 إجراء عالنوإ المناقصة إلغاء PIN ل يحق

 واحد قدم عروضم مع مبسط

b) 

Major discrepancies have been found in the Tender Notice 
or other supporting documentation of the tender;  
 

 الوثائق من غيرها أو المناقصة إشعار في كبيرة اختالفات على العثور تم

 .للمناقصة الداعمة
 

PIN has the right to cancel tender and 
announce a new tender 
 

 مناقصة وإعالن المناقصة إلغاء PIN ل يحق

 جديدة

c) 

Serious circumstances have occurred during the tender 
which prevent PIN to continue the tender 
 

 مواصلة من PIN تمنع التي المناقصة أثناء خطيرة ظروف تحدث

 المناقصة

PIN has the right to cancel tender and  
launch simplified procedure with a 
single tenderer 
 

 إجراء عالنوإ المناقصة إلغاء PIN ل يحق

 واحد قدم عروض م مع مبسط

d) 
 Only one bid, complying with the tender conditions, has 
been submitted 

 لمناقصةا شروط يوافق ،فقط واحد عرض ميقدتم ت

PIN has the right to cancel tender and  
launch simplified procedure with a 
single tenderer 

 إجراءاعالن و المناقصة إلغاء PIN ل يحق

 واحدقدم عروض م مع مبسط

 

e) 

The winning tenderer refuse to sign contract with PIN, 
have not stated true facts in their bid or their bid is at 
dumping price or otherwise jeopardizes free competition 
in the market (e.g. forbidden supplier agreements, cartels, 
abuse of the leading position in the market).  

PIN has the right to cancel tender  or 
to accept a bid of the tenderer who 
ranked as the second best or at other 
rank in the tender  
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 صحيحة حقائق قدمي لم ،PIN مع عقد توقيع الفائز  مقدم العرض رفض

 المنافسة لخطر يعرض أو اإلغراق سعرب وه رضهع ان أو روضهع في

 ،ةالممنوع نزوديالم اتفاقيات المثال سبيل على) السوق في الحرة

 (السوق في رائدة مكانة استخدام إساءة ت،احتكارا

عطاء  قبول أو المناقصة إلغاء PIN ل يحق

 أو الثانية المرتبة يحتل الذي لعرضمقدم ا

 المناقصة في األفضل

 
 
 

VI. GENERAL CONDITIONS 

 شروط عامة
 

1. The Tenderer shall bear all costs associated with the preparation and submission of the Tender, 
and PIN will in no case be responsible or liable for such costs. 

 بأي التكاليف هذه مثل عن ةمسؤول PIN كونت ولن ،طاءالع وتقديم بإعداد لمرتبطةا التكاليف جميع العرضمقدم  يتحمل

 .األحوال من حال
 

2. The Tenderer, at the Tenderer’s own responsibility and risk, is encouraged to visit and examine 

 .العمليات منطقة وبيئةظروف  سدريو يزور ان ،مسؤوليته على العرض،مقدم  تم الطلب مني 
  

3. No bidder should deem that the entire tender would be awarded to a single bidder. PIN reserves 
the right to divide / split the contracts amongst different bidders.  

 
 مقدمي بين العقود جزيئت/  تقسيم في الحقب PIN تحتفظ. واحد عطاء لمقدم ستمنح بأكملها المناقصة أن العطاء مقدم عتبري أن ينبغي ال

 مختلفين. عروض
 
4. Tender offer must remain valid for the period of 30 days from the date of closing unless 

withdrawn in writing before the close of tenders. 

 إغالق قبل كتابيا سحبه يتم لم ما اإلغالق تاريخ من يوما 30 لمدة المفعول ساري المناقصة عرض بقىي أن يجب

 .المناقصات
5. The contract is concluded with the winning tenderer. Should the winning tenderer fail to provide 

to PIN the necessary cooperation to conclude the contract within the period of 30 days upon the 
tender results notice, PIN can further negotiate with the second best tenderer that shall be 
considered the winning tenderer. Should they fail to conclude the contract with the second best 
tenderer within 15 days following the notice, PIN is allowed to cancel the tender. Notice of results 
shall be deemed the third day following the day of dispatch of the tender results notice. 

 خالل العقد إلبرام PINمع  الالزم لتعاونا تقديم في الفائز العطاءمقدم  فشل حال في. الفائز مقدمال مع العقد إبرام يتم
 يعتبر الذيو عرضمقدم  أفضل ثاني مع تفاوضت أن PINل  يمكنفانه  المناقصة، نتائج إشعار من يوما 30 فترة

  PIN ل يسمح اإلشعار، بعد يوما 15 غضون فيمقدم  أفضل ثاني مع العقد إبرام من يتمكنوا لم وإذا. الفائز مقدمال
 .المناقصة نتائج إشعار فيه يرسل الذي اليوم من الثالث اليوم في النتائج إشعار احتسابجب ان يتم وي. المناقصة بإلغاء

 
6. Tender offer (bid submitted by the tenderer) shall consist of the following documents: 
 

• Filled and signed/stamped Annex I: Sworn Eligibility statement 

• Filled and signed/stamped Annex II: General Information on the Tenderer 

• Filled and signed/stamped Annex III: Quotation form 

• Sample of the goods and quality of goods 
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 المستندات التالية:)العطاء المقدم من العارض(  ضمن عرض المناقصةتيجب ان ي
 أهلية محلفومختوم: بيان موقع  1المرفق  •

 مقدم العطاء موقع ومختوم معلومات عامة عن:  2المرفق  •

 موقع ومختوم : عرض االسعار 3المرفق  •

 عينة من البضائع •

7.  PIN reserves the right to cancel the tender without giving any reason. 

 .سبب أي إبداء دون المناقصة إلغاء بحق  PIN حتفظت
 

 

VII. OTHER CONDITIONS 

 شروط أخرى
 

In case additional material would prove to be necessary for finalization of the activity for which this 
tender is published, PIN reserves the right to procure them from the winner of this tender under a 
negotiated procedure on the basis of a single tender if the potential extension of the contract for a 
value and duration wouldn´t exceed the value and the duration of the initial contract awarded under 
this tender. 

 في بحقها تحتفظ PINفان  المناقصة، هذه من اجله اعلنت الذي النشاط إلنهاء ضرورية إضافية مواد هناك ثبت انه  حال في

 عقدلل المحتمل التمديد كان إذا مفردة مناقصة أساس على تفاوضي إجراء بموجب المناقصة هذه في الفائز من عليها الحصول

 .المناقصة هذه بموجب الممنوح األولي العقد ومدة قيمة يتجاوز لن والمدة القيمةبما يتعلق ب
 
Tenderers will be notified about the results of the within 7 working days after the termination of the 
tender. 

 .المناقصة انتهاء بعد عمل أيام 7 خالل اإللكتروني البريد عبر المناقصة بنتائج العطاءات مقدمي إخطار سيتم
 

 
 
List of Annexes: 
Annex I: Sworn Eligibility statement 
Annex II: General Information on the Tenderer 
Annex III: Quotation form  
Annex IV: Framework agreement for provision of goods  

 :مرفقاتبال قائمة
 محلفأهلية  بيان: 1المرفق     
  العرضمقدم  نع عامة معلومات: 2المرفق     
 : عروض أسعار3المرفق     
 : اتفاقية نموذجية لتقديم البضائع4المرفق     
 

 
 
……………………………….      ………………………………. 
 
 
Luca Fasolino on behalf of People In Need                                                02/03/2018 

Gaziantep \غازي عنتاب  

                                                                                                             Luca Fasolino  بالنيابة عنPIN 
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Reference PIC no.1 /     1صورة المرجع رقم    

 

 
 
 
 
 
 

Reference PIC no.2 /     2صورة المرجع رقم    

 
 



 

                                                             People In Need, Šafaříkova 635/24, 120 00 Prague 2, Czech Republic, www.peopleinneed.cz  
Tel.: (+420) 226 200 400, fax: (+420) 226 200 401, e-mail: mail@peopleinneed.cz IČ: 25755277 DIČ: CZ25755277 

 
Tender Notice version 2013  Page 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reference PIC no.3 /    3صورة المرجع رقم     

 
 

 
 
 

Reference PIC no.4 /       4صورة المرجع رقم    
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Reference PIC no.5   / 5صورة المرجع رقم     

 
 

 
 
 

Reference PIC no.6    /6صورة المرجع رقم   
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Reference PIC no.7 /    7المرجع رقمصورة          
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Reference PIC no.8 /       8صورة المرجع رقم   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reference PIC no.9 /      9م صورة المرجع رق   

 

 
 
 
 

Reference PIC no.10 /     10م صورة المرجع رق   
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Reference PIC no.11 /     11م صورة المرجع رق   
 

 
Reference PIC no.12 /     12م صورة المرجع رق   
 
 

 
 
 

Reference PIC no.13 /     13م صورة المرجع رق   
 



 

                                                             People In Need, Šafaříkova 635/24, 120 00 Prague 2, Czech Republic, www.peopleinneed.cz  
Tel.: (+420) 226 200 400, fax: (+420) 226 200 401, e-mail: mail@peopleinneed.cz IČ: 25755277 DIČ: CZ25755277 

 
Tender Notice version 2013  Page 21 

 
Reference PIC no.14 /     14م صورة المرجع رق   
 

 
 

Reference PIC no.15 /     15م صورة المرجع رق   
 

 
Reference PIC no.16 /     16م صورة المرجع رق   
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Reference PIC no.17 /     17م صورة المرجع رق   
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FRAMEWORK AGREEMENT FOR PROVISION OF GOODS 

 بضائع اتفاقية نموذجية لتوريد
 

I.  CONTRACTING PARTIES 

 األطراف المتعاقدة
1.1  
A) Supplier: 
Business name:_______________________  
Registered office:______________________ 
Represented by:_______________________ 
Company ID No.:______________________ 
VAT No.:_____________________________  
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 المورد:
 اسم العمل:________________
 المكتب المسجل:_____________
 ممثل ب:_________________

 الشركة:___________رقم تعريف 
  الرقم الضريبي:______________

 
B) Supplier: 
Business name:________________________ 
Registered office:______________________ 
Represented by:_______________________ 
Company ID No.:_______________________ 
VAT No.:______________________________ 
 
C) Supplier: 
Business name:________________________ 
Registered office:______________________ 
Represented by:_______________________ 
Company ID No.:_______________________ 
VAT No.:______________________________ 
 

(hereinafter referred to as the “supplier”)         )"المشار اليه فيما بعد باسم " المورد( 

 

 

 

 

 

 

 
1.2 Buyer:         المشتري  

Name: / االسم  Člověk v tísni, o.p.s. / People in Need 

  

Registered office:/المكتب المسجل  
    Mücahitler mah. 52054 nolu sok. No:10 Guneydogu is     
    merkezi kat:3 daire:19 Sehitkamil/Gaziantep/Turkey 

Represented by:/ ممثل ب      Taimur Ahmed /تيمور أحمد  
Company ID No./7280388500                    رقم تعريف  الشركة    

VAT No.:/ 7280388500         رقم الضريبة 

  

 (hereinafter referred to as the “buyer”)           "( المشتري"المشار اليه فيما بعد باسم )
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I. INTRODUCTORY PROVISIONS 

 حكام تمهيديةأ                     
1. The buyer has conducted a selection procedure for the contract „Purchase EDU kits 2018“for the 

purposes of executing this framework agreement. The offers of the supplier (s) have been selected 
as the most advantageous. 

. وقد تم اختيار  يةاالتفاق هنفيذ هذبغرض ت" 2018شراء حقائب تعليمية لعام إجراء اختيار لعقد "بالمشتري يقوم 

 األكثر فائدة. )ين( على اساس  العروض من المورد

 

2. This framework agreement establishes the basic contents of the legal relationship between the 
above contracting parties, i.e. the supplier and the buyer, for the purposes of entering into a 
subsequent individual purchase agreements/individual component contracts for delivery of goods 
as specified in Annex No. III of this agreement.  

المحتويات األساسية للعالقة القانونية بين األطراف المتعاقدة المذكورة أعاله، أي المورد والمشتري،  يةاالتفاق هحدد هذت
من  3بضائع على النحو المحدد في المرفق رقم تسليم الل مركبةات شراء فردية الحقة / عقود فردية ياتفاق عقدبغرض 

 هذه االتفاقية.

 

3. The buyer is authorized throughout the period of applicability of this framework agreement to 
demand any quantity in the offering of the supplier’s listed goods. In addition, the Buyer is 
authorized to demand other goods falling under the subject of the contract, i.e. delivery of goods 
in the area of at Hass Maklaa Hass street- Hass- Idlib- Syria Or to Tel Al Karamja office: Tel Al Karamja- 

Aleppo – Syria, whereas closer specifications of performance shall always be stated as part of the 
request for offer as part of Call for bids. 

 إلى باإلضافة. المدرجة المورد بضائع عرض من كمية أي يطلب أن يةاالتفاق ههذ تطبيق فترة طوال للمشتري يحق

حاس / /  سحامقلع  منطقة في البضائع تسليم أي العقد، موضوع ضمن تقع أخرى سلع يطلب أن للمشتري يحق ذلك،
 دائما ألداءل اقرب اصفاتالمو تكون ان يجب هأن ثحيسوريا.  –حلب  – تل الكرامة:  تل الكرامةاو مكتب  سوريا،

 الدعوة لتقديم العطاءات. من كجزءو العرض طلب من كجزء

 

 

 

 

4. The winning Vendor as for the initial call for bids shall be selected based on the initial tender offers 
submitted by the Vendors in response to the Tender notice. The required amounts, delivery 
places, and further specification is stipulated in the Tender notice.      

For each following call for bids, the requirements shall be specified as stated in part V. hereof.  

Buyer is entitled to award a Contract of Sale to the winning Vendor of the initial and all subsequent 
calls for bids.  

 استجابة الباعة من المقدمة األولية العطاء عروض على بناء العطاءات لتقديم األولية الدعوة في الفائز البائع اختيار يتم

 .المناقصة إشعار في اإلضافية والمواصفات التسليم وأماكن المطلوبة المبالغ تحديد يتم. المناقصة إلشعار

 .الخامس الجزء في المبين النحو على المتطلبات تحدد أن يجب ، عروضال للدعوات التالية لتقديم بالنسبة
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 .الالحقة دعواتال العطاءات وجميع لتقديم في الدعوة األولية الفائز للبائع البيع عقد يمنح أن للمشتري يحق

5. The provisions of this framework agreement shall be interpreted in accordance with the Tender 
notice and all annexes, Tender offer as well as other relevant documents (assignment 
requirements of the selection procedure listed in the documentation for the contract, as well as 
the offer of the given provider/supplier). 

 األخرى الوثائق وكذلك العطاءتقديم  المرفقات، وجميع صةمناقال إلشعار وفقا االتفاقية هذه أحكام تفسيرب ان يتم يج

 (.معين مورد/  مقدم عرض عن فضال العقد، وثائق في الواردة االختيار إجراءات عن التنازل متطلبات) الصلة ذات

 

II. SUBJECT OF THE AGREEMENT 

 موضوع االتفاقية                  
The subject of this agreement is the negotiation of a binding process and the conditions by which the 
contracting parties shall be governed for the period of their applicability during the execution and 
realization of individual purchase agreements, on the basis of which the supplier undertakes to deliver 
to the buyer the goods sold (hereinafter „goods“) and to transfer to the buyer ownership rights to such 
goods, whereas the buyer in the individual purchase agreements undertakes to receive the goods 
ordered and delivered in a proper and timely fashion and to pay the agreed purchase price. 

 مقهيطبت قابلية لفترة المتعاقدة األطراف تحكم التي والشروط ملزمة عمليةعلى  التفاوض في يةاالتفاق ههذ موضوع يتمثل

 فيما) لمشتريا الى المباعة البضائع بتسليم بموجبه المورد يتعهد يذال االساس على الفردية، الشراء اتفاقات تنفيذ خالل

 الفردية الشراء اتفاقات في المشتري يتعهد حين في ، المشتري إلى البضائع هذه ملكية حقوق ينقل وأن"( السلع" يلي

 عليه المتفق الشراء سعر وبدفع المناسب، الوقت فيو مناسبة بحالة وتسليمها المطلوبة البضائع باستالم

 

III. NON-EXCLUSIVITY 

 عدم الحصرية                         
The supplier acknowledges that, in entering this framework agreement, no form of exclusivity or 
purchased volume guarantee has been granted by the buyer for goods from the supplier. The supplier 
acknowledges that there is no obligation for the buyer to purchase any goods from the supplier and/or 
any other suppliers within the term of this agreement. 

 تم التي كميةال ضمان أو الحصرية أشكال من شكل أي المورد يمنح لم المشتري، يةاالتفاق ههذ إبرام لدى بأنه المورد يقر

 خالل آخرين موردين أي أو/  و المورد من بضائع أي بشراء  تزملي ال المشتري بأن المورد يقر. البضائع من شراؤها

 .االتفاقية هذه مدة

 

IV. PERIOD OF PERFORMANCE 

 مدة االنجاز                     
This framework agreement is concluded for a definite period of one year of date of signing This 
agreement becomes valid and applicable on the date of its signing by all contracting parties (last date 
of signing shall be decisive). 

 للتطبيق وقابلة المفعول سارية االتفاقية هذه تصبح, التوقيع تاريخ من واحدة سنة من محددة لفترة  يةاالتفاق ههذ إبرام يتم
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 (.حاسما سيكون للتوقيع موعد آخر) المتعاقدة األطراف جميع قبل من توقيعها تاريخ في

 

 

V. CALL FOR BIDS 

 الدعوة لتقديم العطاءات                     
• A Call for bids shall be defined as a process through which the buyer shall award a contract on the 

basis of this framework agreement and whose outcome will be the conclusion of individual 
purchase agreements (hereinafter „Call for bids“ or “CFB”). Call for bids shall serve for the 
selection of a supplier for specific performance according to the specifications stated by the buyer. 

 وتكون يةاالتفاق ههذ أساس على عقدا خاللها من منح المشتريي عملية أنها على العطاءاتتقديم  إلى الدعوة تعريف يتم

الدعوة لتقديم "(. CFB" أو" العطاءاتتقديم ل طلب" باسم يلي فيما إليها يشار) الفردية الشراء اتفاقيات إبرام انتائجه

 .المشتري ذكرها التي للمواصفات وفقا معين ألداء مورد اختيار علىتساعد  العطاءات

• The buyer shall notify all suppliers of his intent to award an individual contract on the basis of this 
framework agreement in the form of a Call for bids (CFB). 

 بشكل دعوة لتقديم العطاءات يةاالتفاق ههذ أساس على فردي عقد منح على بعزمه الموردين جميع خباربإ المشتري يقوم

(CFB ). 

• The CFB shall be sufficiently detailed and definite so that the supplier may be capable of 
developing an offer for performance of the given individual contract. 

 عرض تقديم على قادرا المورد يكون بحيث الكفاية فيه بما واضحةو ةمفصل العطاءات لتقديم الدعوة كونت أن يجب

 .المحدد الفردي العقد نجازإل

• The CFB shall include: 

• The identification and contact information of the buyer, 

• A specific definition of the subject of performance of the individual contract, containing in 
particular a detailed description of the desired goods, 

• The location of delivery,  

• The time of delivery, 

 :يلي ام تشمل CFB العروض لتقديم الدعوة

 به االتصال ومعلومات المشتري تحديد -
 المرغوبة بضائعلل تفصيليا وصفا الخصوص وجه على ضمنمت الفردي، العقد انجاز لموضوع محدد تعريف -
 موقع التسليم -

 وقت التسليم -

• Data on the evaluation criteria and method of evaluation; evaluation criteria will as a rule be 
the lowest offered price 

 مقدم سعر أدنى كقاعدة التقييم معايير ستكون التقييم؛ وطريقة التقييم معايير عن بيانات

• The deadline, method, and location of submitting the bid  

 .العطاء تقديم ومكان وطريقة النهائي، الموعد
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• The buyer authorizes the following of its staff to launch Call for bids: 

• ………, email: ………., tel: ……… 

 :العطاءاتلبدء بالدعوة بتقديم لالتالين  موظفيه المشتري يخول

 : .........هاتف ،: .........اإللكتروني البريد

• Contact persons for the purpose of addressing Calls for bids shall be the following persons 
(authorized by the supplier to submit offers as part of the Call for bids): 

• For the supplier A): ……….., email: ………, tel.: ……… 

• For the supplier B):…………, email:…………, tel………. 

• For the supplier C):…………, email:…………, tel………. 

 : أسماؤهم التالية األشخاص يكونوا أن يجب العطاءتقديم  طلبات لتلبية بهم االتصال يتم الذين األشخاص

  (:دعوة لتقديم العطاءات من كجزء العروض بتقديم المورد قبل من لهم مصرح)
 : .........هاتف ،: .........اإللكتروني البريد ،(: .........أ) لموردا•      

 : .........هاتف ،: .........اإللكتروني البريد ،(: .........ب) لموردا       
 : .........هاتف ،: .........اإللكتروني البريد ،(: .........ج) لموردا       

 
 

• If the tender offers of the Vendors includes goods listed in Annex No. 1 of this Framework 
agreement, the Vendors must not offer a price as part of the CFB that exceeds its earlier tender 
offers (Annex No. 1 hereto). 

 تقديم عدم الباعة على يجب ،التفاقيةا هذه من 1 رقم الملحق في المدرجة السلع تشمل الباعة من العطاءات عروض كانت إذا

 .( أدناه 1 رقم الملحق )السابقة عروضه يتجاوز الذي CFB من كجزء سعر

• The buyer reserves the right to cancel the Call for bids at any stage. 

 .مرحلة أي في الدعوة لتقديم العطاءات إلغاء في بالحق المشتري يحتفظ

 

VI. COSTS FOR TRANSPORT 

 نفقات النقل                         
1. Costs for transport of the goods to the place of delivery must be included in the offer price 

by the supplier.  

 متضمنة في عرض االسعار المقدم من قبل المورد. تكون ان يجب التسليم لموقع البضاعة نقل نفقات

 

 

VII. PAYMENT CONDITIONS 

 شروط الدفع                       
1. The Contracting Parties have agreed to payment of goods by cashless transfer from the account of 

the buyer to the account of the supplier. Payments shall be carried out in USD on the basis of 

mailto:Vaclav.Kovrzek@msmt.cz
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invoices/tax documents. The supplier is authorized to issue an invoice no sooner than the date of 
concluding an individual purchase agreement.  

 .المورد حساب إلى المشتري حساب من نقدي غير تحويل طريق عن بضائعال ثمن دفع على المتعاقدة األطراف تفقت

 تاريخ قبل ليس فاتورة يقدم ان للمورد ويحق. ضريبية وثائق/  فواتير أساس على ياألمريك بالدوالر عاتدفال تتم أن يجب

 .ةفردي شراء يةاتفاق إبرام

 
2. The supplier is required to list contents on each invoice. The payment due date for the invoice shall 

be minimum of 15 days from the date of delivery of the invoice to the buyer. The obligation of the 
buyer to pay is fulfilled on the date the appropriate financial amount is deducted from the bank 
account of the buyer, unless the Contracting Parties have agreed otherwise. 

يوم عمل  15هو قاق الفاتورة في كل فاتورة. يجب أن يكون تاريخ استحمحتويات الب ان يضع قائمةيجب على المورد 

بالدفع في التاريخ الذي يتم فيه خصم المبلغ المالي  يلتزم المشتريعلى األقل من تاريخ تسليم الفاتورة إلى المشتري. 
 المناسب من الحساب المصرفي للمشتري، ما لم تتفق األطراف المتعاقدة على خالف ذلك.

3.  If the invoice issued by the supplier does not include the requirements listed in the previous 
provisions, or if the purchase price for the goods should be incorrectly calculated, the buyer shall 
be entitled to return such an invoice to the supplier till the payment due date issue for completion 
or correction. If the buyer returns a defective invoice to the supplier, the original payment due 
date period shall cease to run. A new payment due date period shall begin to run from the date of 
delivery of a newly issued invoice to the buyer, unless agreed otherwise by the Contracting Parties. 

 شراء سعر كان إذا أو السابقة شروطال في المذكورة متطلباتال تتضمن ال المورد قبل من الصادرة الفاتورة كانت إذا

 استحقاق تاريخ تحديد يتم حتى المورد إلى الفاتورة هذه إعادة للمشتري يحق صحيح، غير بشكل حسابه تم قد لبضائعا

. المستحقة األصلية الدفع فترة تتوقف فسوف المورد، إلى معيبة فاتورة بإرجاع المشتري قام إذا. تصحيحلل أو إلتمامل  الدفع

 على المتعاقدان الطرفان يتفق لم ما المشتري، إلى حديثا رةداص فاتورة تسليم تاريخ من جديدة مستحقة سداد فترة تبدأ

 .ذلك خالف

 

 

 

VIII. DELIVERY OF GOODS AND OTHER CONDITIONS  

 تسليم البضاعة وشروط أخرى            
 

1. Goods shall be accompanied by an invoice and delivery note (this may be a single document).  

 (.واحدة وثيقة هذه تكون قد) تسليم ومذكرة بفاتورة مصحوبة البضائع تكون أن يجب  

 
2. The buyer shall take over the delivered goods by confirming the delivery note by an authorized 

staff of the buyer. One copy of the delivery note, signed by an authorized person on behalf of the 
buyer, shall be kept by the supplier and the second copy shall be handed over by the supplier‘s 
employee to the staff of the buyer who takes over the goods. 

 المورد ويحتفظ. المشتري من معتمد موظف قبل من التسليم مذكرة تأكيد طريق عن البضائع تسلم المشتري على يجب

 قبل من تسليمها يجب الثانية والنسخة المشتري، عن بالنيابة المفوض الشخص قبل من موقعة التسليم مذكرة من بنسخة

 .البضائع يتولون الذين المشتري موظفي إلى المورد موظف
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3. In case of defective delivery (shipment) of the goods by the supplier, costs associated with the 

shipment and return of the goods shall be paid by the supplier.  

 .البضائع  رجاعوا بالشحن المرتبطة التكاليف  يتحمل فانه ،المورد قبل من( الشحنة) تسليم في عيب هناك كان حال في

 
4. Goods must be properly packed to be duly protected against damage and also to facilitate the 

handling. Costs for packaging shall be borne by the supplier. 

 تكاليف المورد يتحمل. المناولة لتسهيل وأيضا تلفال ضد جيدا محمية لتكون صحيح بشكل معبأة البضائع تكون أن يجب

 .والتغليف التعبئة

 

 

Places of delivery:               أماكن التسليم 

All international deliveries will be under Incoterm DDP (Incoterms 2010). Suppliers must provide 
separately transport prices per…for the following locations: 

 

A.        Hass office:        Maklaa Hass street- Hass- Idlib- Syria 
B.       Tel Al Karamja office: Tel Al Karamja – Aleppo - Syria 

 الموردين على يجب(. Incoterms 2010) الدولية التجارة غرفة مصطلحات ضمن ستكون الدولية لتسليماتا جميع

 :التالية لمواقعا من...  لكل منفصل بشكل النقل أسعار تقديم

 سوريا –ادلب  –حاس  –ا. مكتب حاس: شارع مقلع حاس 

 سوريا -ادلب  – حلب: حلبب. مكتب 

 

Exact place of delivery will be specified in purchase request for partial deliveries.  

 .الجزئي تسليملل لعمليات الشراء طلب في التسليم مكان تحديد سيتم

 

 

Time of delivery:      لتسليماوقت  

If the supplier fails to deliver the goods within the time specified, the buyer may release itself from any 
obligation to accept and pay for the goods and/or terminate the specific contract of sale for each 
lot, in either case without prejudice to any other rights and remedies of the buyer. 

 ودفع قبول في هل التزام أي عن يتخلى أن للمشتري يجوز المحددة، المدة خالل البضائع تسليم المورد يستطع لم حال في

 المشتري حقوق من حق بأي جحافا دون حالة أي في , حصة لكل المحدد البيع عقد إنهاء أو/  و البضاعة ثمن

 . خرىاأل

 

 

IX. QUALITY OF GOODS AND TECHNICAL DOCUMENTATION 
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تقنية ووثائق البضائع جودة     
 

1. The supplier undertakes to deliver goods in the requested amount, quality, packaging, and on the 
established delivery dates in accordance with this agreement and its annexes. The supplier shall 
be responsible for ensuring that the delivered goods have the technical parameters established in 
Annex No. 1, respectively the technical parameters agreed in the purchase agreement for 
individual performance, and that they should be completely free of all defects. 

 هوفي تواريخ التسليم المقررة وفقا لهذالمطلوبين ئة والتغليف والتعب , الجودةكمية, يتعهد المورد بتسليم البضائع بال

المنصوص  لديها عوامل التجربة التقنيةلسلع المسلمة ا. ويكون المورد مسؤوال عن ضمان أن تكون اومرفقاته يةاالتفاق

أن بالفردي، و نجازالشراء لال يةالتقنية المتفق عليها في اتفاق عوامل التجربة، على التوالي، 1رقم  قرفعليها في الم

 تكون خالية تماما من جميع العيوب.

 

2. The supplier shall be responsible for obtaining all licences, authorisations, consents or permits 
required in relation to the performance of this framework agreement and any individual contracts 
(purchase agreements for individual performance). 

المطلوبة فيما الذونات الموافقات أو ا, التصاريح, مسؤول عن الحصول على جميع التراخيصيجب ان يكون المورد 

 الفردي(. نجازوأي عقود فردية )اتفاقات شراء لإل يةاالتفاق ههذ إنجازيتعلق ب

3. The supplier undertakes that the goods according to this agreement shall fulfill all technical, legal, 
safety, and other norms and shall uphold all technical, legal, safety, and other binding legal 
regulations (including health and safety norms). 

وغيرها من القواعد  معايير االمانقا لهذه االتفاقية جميع المعايير الفنية والقانونية والبضاعة وف لبيد بأن تريتعهد المو

 .(مةالبما في ذلك معايير الصحة والس) وغيرها من اللوائح القانونية الملزمة والفنيةوأن تلتزم بجميع اللوائح القانونية 

 

 

 

 

4. The supplier hereby further undertakes to deliver the goods with all pertinent documents, technical 
documentation, instructions, attestations, certificates, safety documents, declarations (e.g. of 
compliance) and other documents if required by the buyer and/or if necessary for the use of the 
goods and/or if required by general binding legal and other regulations. 

 تمصدقاوال والتعليمات التقنية والوثائق الصلة ذات الوثائق جميع مع البضائع بتسليم ايضا ذلك بموجب المورد يتعهد

 أو/  و المشتري قبل من هاطلب تم إذا الوثائق من وغيرها( االمتثال مثل) تصاريحوال السالمةو االمان وثائقو والشهادات

 .وغيرها عامة ملزمة قانونية لوائح  قبل من طلبها تم إذا أو/  و البضائع الستخدام األمر لزم إذا

 

5. Defective goods البضائع المعيبة          

The buyer shall be under no obligation to accept or pay for any goods supplier earlier than the 
date for delivery. The buyer shall be under no obligation to accept or pay for any goods delivered 
in excess of the quantity ordered. 
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The supplier declares that the goods do not bear any defects and that it is suitable for use to 
which it is designated and further the supplier warrants that the goods has the qualities 
described in the tender notice and other relevant documentation. 

 أي ثمن دفع أو بقبول ملزما يكون وال. التسليم تاريخ قبل للمورد بضائع يأ ثمن دفع أو بقبول ملزما المشتري يكون ال

 .المطلوبة الكمية يتجاوز بما تسليمها يتم بضائع

 

 البضائع أن ايضا المورد ضمنوي تعيينه، تم الذي لالستخدام مناسبة وأنها عيوب أي فيها يسل البضائع أن المورد يعلن

 .الصلة ذات الوثائق من وغيرها المناقصة إشعار في مبينةال الصفات تحمل

If the goods have defect and/or do not have the qualities stated in the tender notice, the buyer 
shall inform the supplier and shall be entitled to: 

 إبالغ المشتري على يجب ،مناقصةال إشعار في المذكورة الجودة صفات فيها توجد ال أو/  و عيب لبضاعةا في كان إذا

 :في الحق له ويكون المورد

 

a) Require the replacement of the goods; or 

b) Keep the goods and require an adequate discount from the purchase price 

 أو البضاعة؛ استبدال يطلب ان( أ

 الشراء سعر من مناسب خصم طلبيو  بالبضائع ظتفحي( ب

 

 

 

 

 

 

If the buyer chooses the replacement of the goods in accordance with let. a) of the previous 
paragraph, the supplier shall be obliged to replace the defective goods within 3 days after being 
notified by the buyer unless agreed otherwise by the parties. If the supplier does not replace the 
defective goods within the given time limit the buyer has the right to return the defective goods to 
the supplier and request the return of a proportionate amount of the purchase price. In such case the 
supplier bears the cost of the return transport. If the supplier does not replace the defective goods or 
(as the case may be) refund the purchase price to the buyer, the buyer shall be entitled to terminate 
this framework agreement in accordance with the termination provisions hereof and is entitled to 
perform its rights for the compensation of damages.; or 

 3 خالل المعيبة البضائع ستبدلي أن المورد على يتعين السابقة، الفقرة من( أ.  ل وفقا البضاعة استبدال المشتري اختار إذا

 المهلة خالل المعيبة البضائع المورد ستبدلي لم وإذا. ذلك خالف على الطرفان يتفق لم ما المشتري قبل من عالمهإ بعد أيام

 الحالة هذه وفي. الشراء سعر من متناسب مبلغ إعادة طلبيو موردلل المعيبة البضائع إعادة للمشتري يحق المحددة، الزمنية

 الشراء ثمن عيديلم ( الحال مقتضى حسب) أو المعيبة البضائع المورد ستبدلي لم إذا.  مرجعاتال نقل تكلفة المورد يتحمل
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. األضرار عن التعويض  في الحق وله العقد هذا إنهاء ألحكام وفقا يةاالتفاق ههذ إنهاء في الحق للمشتري يكون المشتري، إلى

 أو

 

c)  to carry out a substitute purchase of goods affected by the defective delivery. The buyer in such 
cases shall be authorized to demand compensation of damages from the supplier, which shall 
include the difference between the purchase price that was supposed to be paid on the basis of 
this agreement and the price agreed and paid in the substitute transaction.  

 عن بالتعويض يطالب أن الحاالت هذه مثل في للمشتري يجوز. معيبال التسليم من المتضررة بضائعال عن بديل لشراء

 يةاالتفاق ههذ أساس على يدفع أن المفترض من كان الذي الشراء سعر بين الفرق يشمل الذيو المورد من األضرار

 .البديلة صفقةال في والمدفوع عليه المتفق والسعر

  

 

 

X. TRANSFER OF OWNERSHIP AND ASSUMPTION OF RISKS FOR DAMAGE 

رضرانقل الملكية وافتراض المخاطر المتعلقة باأل  
 

• The ownership passes to the buyer at the moment of acceptance of the goods and signing of the 
delivery note.  

 وتوقيع مذكرة التسليم. ئعالملكية للمشتري في لحظة قبول البضا نتقلت

• Danger of loss or damage to the goods shall without prejudice to any other rights or remedies 
of the buyer pass from the supplier to the buyer at the moment of acceptance of the goods by 
the buyer. 

 المشتري إلى المورد من ينتقل  ان للمشتري أخرى حقوق من يأل اجحاف دونوب يجب ئعالبضا تلف أو فقدان خطر

 .هقبل من البضاعة قبول عند

• If the hand over is carried out through the random/sample inspection (because of the large 
quantity of the goods), the parties understand and agree that the staff of the buyer is not 
capable of inspecting all the delivered goods, therefore the buyer reserves the right to claim the 
obvious defects without undue delay after the buyer finds out (as in the case of hidden defects). 
The parties agree that the reasonable time for inspecting the rest of the goods (other than the 
sample ones) shall be within 1 month after the hand-over.  In such a case the supplier is obliged 
to accept these complaints and proceed accordingly as stipulated in this contract especially in 
relevant sections dealing with the defective goods. 

 أن على واوافقيو يتفهموا الطرفين انف ،(كبيرةال البضائع كمية بسبب) عينةلل عشوائي تفتيش خالل من  تسليمال تم إذا

 المطالبة في بحقه حتفظي المشتري فإن وبالتالي المسلمة، البضائع جميع تفتيش على ينقادر غير المشتري موظفي

 الطرفان ويتفق(. الخفية العيوب في الحال هو كما) المشتري هايكتشف أن بعد له داعي ال تأخير دون الواضحة بالعيوب

 الحالة هذه وفي. تسليمها بعدواحد  شهر غضون في( العينات بخالف) البضائع بقية لتفتيش المعقول الوقت يكون أن على

 األقسام في وخاصة العقد هذا في عليه المنصوص النحو على لذلك وفقا والمضي الشكاوى هذه بقبول ملزما المورد يكون

 .المعيبة السلع تتناول التي الصلة ذات
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XI. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES 

 توضيحات وضمانات                  
1. The supplier undertakes to provide a warranty for goods delivered as per this agreement for the 

period to which he has committed in his offer (Annex No. III), or a warranty as requested by the 
buyer in the Call for bids, in other cases a warranty for the period commonly provided and in 
compliance with the law. The warranty period shall begin to run from the date of acceptance of 
the goods by the buyer. In the course of the warranty period the buyer shall have the right to 
request and the supplier shall have the obligation to eliminate defects free of charge (i.e. 
without any payment of the costs for elimination of defects). For the period of eliminating 
defects (i.e. for the period between the delivery of the claim to the supplier and the acceptance 
of the goods without defects by the buyer) the warranty period shall cease to run.  

 أو ،(3 رقم قرفالم) عرضه في بها التزم التي الفترة عن االتفاقية لهذه وفقا المسلمة للبضائع ضمان بتقديم المورد يتعهد

. القانون مع يتفق وبما عادة المقدمة للفترة ضمان أخرى حاالت وفي ،الدعوة لتقديم العطاءات في المشتري طلبه ضمان

 أنو طلبال في الحق للمشتري يكون الضمان، فترة وخالل. المشتري قبل من البضاعة قبول تاريخ من الضمان فترة تبدأ

 أي) العيوب إزالة لفترة وبالنسبة(. العيوب إزالة تكاليف دفع بدون أي) مجانا العيوب من بالتخلص ملزما المورد يكون

 .الضمان فترة تتوقف ،(المشتري جانب من عيوب دون بضائعال وقبول المورد إلى المطالبة تسليم بين الفترة

 

2. The supplier further warrants and represents that: 

 :بأن ويوضح ايضا يضمن المورد

(a) it has full capacity and authority and all necessary consents to enter into and perform its 
obligations under the framework agreement; 

 . يةاالتفاق هذه بموجب التزاماته داءأل الالزمة الموافقات وجميع والسلطة القدرة كامل لديه( أ)

 
(b) in entering the framework agreement, it has not committed any fraud; 

 ؛ابدا شيغ لم فإنه ،ةاالتفاقي في الدخول عند( ب)

 
(c) is not bankrupt or being wound up, is not having his affairs administered by the courts, has 

not entered into an arrangement with creditors, has not suspended business activities, is 
not the subject of proceedings concerning those matters, or is not in any analoguous 
situation arising from a similar procedure provided for in national legislation or regulations; 

 أنشطة لديه ليس الدائنين، مع مشاكل عنده يسل المحاكم، في  قضايا لديه يسل ،منتهية اعماله أو فلسم غير( ج)

 منصوص مماثل إجراء عن تنشأ مماثلة حالة أي في ليسو المسائل، بتلك تتعلق إلجراءات يخضع ال ،معلقة تجارية

 الوطنية اللوائح أو التشريعات في عليه

 
(d) has not been convicted of an offence concerning its professional conduct by a judgement 

that the force of res judicata; 

 قضائي بحكم المهني بسلوكه تتعلق جريمة بارتكاب يدان لم( د)

 
(e) has not been found guilty of grave professional misconduct proven by any means that the 

buyer can justify; 
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 يبررها؛ أن للمشتري يمكن وسيلة بأي ثبتم خطير مهني سلوك بسوء إدانته تثبت لم( ه)

 
(f) has fulfilled obligations relating to payment of social security contributions or the payment 

of taxes in accordance with the legal provisions of the country in which it is established or 
with those of the country of the buyer or those of the country where the contract is to be 
performed. 

 أنش الذي للبلد القانونية لألحكام وفقا الضرائب دفع أو االجتماعي الضمان اشتراكات بدفع تعلقت ه التيبالتزامات يفي( و)

 .العقد  تنفيذ بلد أو المشتري بلد في أو فيه

 
(g) has not been involved in corrupt, fraudulent, collusive and/or coercive practices and/or 

takes steps to reject such behavior and/or the supplier or tis management have not been 
the subject of a judgement that has the force of res judicata for fraud, corruption, 
involvement in a criminal organization or any other illegal activity 

 يكن لم أو/و السلوك هذا لرفض خطوات اتخذ أو/و قهرية ممارسات أو تواطؤ أو احتيال أو ادفس في يشارك لم( ز)

 قانوني غير آخر نشاط أي أو إجرامية، منظمة في االشتراك أو الفساد، أو االحتيال،ب لحكم يخضعوا  تهإدار أو المورد

 
(h) following another procurement procedure or grant award procedure financed by PIN or 

donor of the project, has not been declared to be in serious breach of contract for failure to 
comply with their contractual obligations; 

 يعلن لم للمشروع، ةداعمال الجهة أو PIN مولهات التي المنح تقديم إجراءات أو اءالشر إجراءات من آخر إجراء يتبع( ح)

 التعاقدية؛ بالتزاماته الوفاء عدم بسبب للعقد خطير خرقب قام أنه

 

(i)has not engaged in the trafficking in persons and shall avoid any support (direct or indirect) of 
terrorism, including the financing of terrorism, or transactions with persons connected with 
terrorism. 

 اإلرهاب، تمويل ذلك في بما لإلرهاب،( مباشر غير أو مباشر) دعم أي وتجنب باألشخاص، االتجار في تورطي لم( ل)

 .باإلرهاب المرتبطين األشخاص مع المعامالت أو

 

(i) does not engage in the employment of children 

 األطفال تشغيل في شاركي ال( ي)

(k) is not currently subject to an administrative penalty imposed by European Commission. 

 .األوروبية المفوضية تفرضها إدارية لعقوبة حاليا خضعي ال( ك)

(l) there are no grounds for a conflict of interest, the supplier is not guilty of misrepresentation 
in supplying the information to PIN required as a condition of participation in the Tender or 
failed to supply this information. 

 للمشاركة كشرط المطلوبة PIN إلى محرفة معلومات تقديم في مذنب غير المورد المصالح، لتضارب أسباب توجد ال( ظ)

 .المعلومات هذه توفير في فشل أو المناقصة في

(m) meets the qualification criteria or other requirements stipulated by the Tender 
documentation. 

 .المناقصة وثائق في عليها المنصوص األخرى المتطلبات أو التأهيل معايير ستوفيي( م)
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(n) The supplier  further hereby declares and warrants that the selller has seen and understood 
the terms of the below mentioned policies and it complies and shall comply with all applicable 
terms and conditions specified therein: 

 الشروط جميع مع توافقتا وأنه أدناه، المذكورة السياسات شروط وفهم رأى قد البائع أن نويضم كذلك المورد يعلن( ن)

 :لها يمتثل أن ويجب ، بها المعمول واألحكام

PIN Policy on Ethical Conduct, PIN Code of Conduct, PIN Anti-Corruption Policy and other related 
policies referred to therein, which are incorporated by reference and represent an integral part 
of this agreement. Electronic copies containing the complete text are available at:  

 

www.clovekvtisni.cz/policies 

 من وغيرها ,الفساد مكافحةل PIN سياسة ،PIN في السلوك قواعد مدونة األخالقي، بالسلوك المتعلقة PIN سياسة

 نسخ تتوفر. االتفاقية هذه من يتجزأ ال جزءا وتمثل لمراجعبا تضمينها يتم والتي فيها، إليها المشار الصلة ذات السياسات

 :التالي العنوان على الكامل النص على تحتوي إلكترونية

www.clovekvtisni.cz/policies 

 

The supplier is obliged to meet conditions above during the whole duration of this framework 
agreement. Any non-compliance of above mentioned Representations and Warranties 
constitutes a substantial breach of this framework agreement and must be promptly notified to 
the buyer. In case of the breach of these conditions the buyer is authorized to terminate 
immediately the framework agreement in accordance with the termination provisions of this 
framework agreement. In case of such termination the buyer shall have the right for 
reimbursement of damages. 

 توضيحاتلا ألي من متثالاال عدم ويشكل. كلها يةاالتفاق ههذ مدة خالل أعاله المذكورة الشروط تحقيقب المورد لتزمي

 الشروط، هذه خرق حال وفي. سرعةب المشتري عالمإ ويجب يةاالتفاق هلهذ  جوهريا خرقا أعاله المذكورة والضمانات

 في الحق للمشتري يكون اإلنهاء، حالة وفي االتفاقية إنهاء ألحكام وفقا فورا يةاالتفاق إنهاء في الحق للمشتري يكون

 األضرار عن لتعويضا

 

XII. Inspection 

 الكشف                   
1. The supplier undertakes to allow all persons authorized to perform inspections of the projects 

from which the individual contracts shall be paid by the buyer, to conduct inspections of 
documents associated with the performance of the contract, at minimum for the period 
established by legal regulations for their archival.  

 العقود المشتري منها يدفع التي للمشاريع تفتيش عمليات بإجراء لهم صرحالم األشخاص لجميع بالسماح المورد يتعهد 

 القانونية اللوائح في عليها وصالمنص للفترة األقل على العقد، بأداء المرتبطة للوثائق تفتيش عمليات إجراءوب الفردية،

 .في ارشيفهم
 

2. The authorized persons shall be entitled to inspect, examine, measure and test the components, 
materials and workmanship, and check the progress of preparation, fabrication or manufacture 
of anything being prepared, fabricated or manufactured for delivery under the contract, in order 
to establish whether the components, materials and workmanship are of the requisite quality and 

http://www.clovekvtisni.cz/policies
http://www.clovekvtisni.cz/policies
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quantity. This shall take place at the place of manufacture, fabrication, preparation or at the place 
of acceptance or at such other places as may be specified in the contract. 

 المحرز التقدم من والتحقق والتصنيع والمواد المكونات واختبار وقياس وفحص تفتيش لهم صرحالم لألشخاص يحق

 والمواد المكونات كان إذا ما لتحديد وذلك العقد، بموجب للتسليم تصنيعه أو إعداده يجري شيء أي تصنيع أو إعداد في

 يحددها أخرى أماكن في أو القبول مكان أو التحضير أو التصنيع مكان في ذلك ويتم. المطلوبة والكمية الجودة لديها

 .العقد

3.     For the purposes of such tests and inspections, the authorized person shall: 

a) provide to the authorized persons or their representatives, temporarily and free of charge, with such 
assistance, test samples or parts, machines, equipment, tools, labor, materials, drawings and 
production data as are normally required for inspection and testing; 

b) provide access to the authorized persons or their representative, at all reasonable times to the place 
where the tests are to be carried out. 

 :أن  المفوض الشخص على والتفتيش، االختبارات هذه ألغراض

 آالت، اختبار، بعينات المساعدة، هذه بمثل ومجانية، مؤقتة بصورة ممثليهم، أو لهم المرخص األشخاص ديزو( أ      

 رواالختبا التفتيش عمليات عادة تقتضيها التي اإلنتاج وبيانات رسومات، عمالة،مواد,  معدات،

 إجراء ينبغي الذي المكان إلىالوصول  المعقولة األوقات جميع في ممثلهم، أو لهم المرخص األشخاص إلى يسهل( ب     

 .فيه االختبارات

 

3. The inspection on quality and quantity shall also be executed by an independent surveyor 
company at time and place prior or at loading (before shipment to the destination).  One 
inspection per supplier will be on account of the Buyer. Any additional inspection shall be on 
account of the supplier. Goods not meeting agreed quality will be rejected. In case goods are 
rejected, the supplier will contractually be obliged to pay already incurred fees for rejected goods 
and also for such fees which will become payable to the inspection company due to multiple 
interventions and/or fruitless visits and for goods inspected but eventually remained unshipped. 

 إلى الشحن قبل) التحميل عند أو قبل والمكان الزمان في مستقلة مسح شركة قبل من والكمية الجودة على التفتيش يتم

 وسيتم. المورد حساب على إضافي تفتيش أي ويكون. المشتري حساب على سيكون مورد لكل واحد فتيشت (.الوجهة

 الرسوم بدفع تعاقديا ملزما المورد يكون سوف البضائع، رفض حال في. عليها المتفق الجودة لبيت ال التي السلع رفض

 التدخالت بسبب التفتيش لشركة الدفع مستحقة تصبح سوف التي الرسوم لتلك وأيضا المرفوضة للسلع بالفعل المتكبدة

 شحنها لم يتم  نهايةال في ولكن تفتيشهاالتي تم  والسلع المثمرة غير الزيارات أو/  و المتعددة

 

XIII. CONTRACTUAL PENALTIES AND LATE PAYMENT INTEREST  

 العقوبات التعاقدية وتأثير الدفع المتأخر         
1. Upon failure to uphold the agreed delivery deadlines by the supplier for individual delivery of 

goods, respectively upon delay with proper delivery of ordered goods with regard to quality, 
quantity, packaging, accompanying documentation, etc. the buyer shall be authorized to demand 
a contractual penalty in the amount of 0.5% of the price of the undelivered goods for each day of 
delay and the supplier undertakes to pay such a  contractual penalty. At the same time, the buyer 
shall be entitled to remedies stipulated in the article IX. hereof. 
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 مع التوالي على ،بضائعلل الفردي للتسليم بالنسبة المورد قبل من للتسليم عليها المتفق النهائية بالمواعيد الوفاء عدم عند

 إلى وما المرفقة، والوثائق والتغليف والتعبئة والكمية بالجودة يتعلق فيما  المطلوبة للبضائع المناسب تسليمال في التأخير

 ويتعهد تأخير يوم كل عن المسلمة غير البضائع سعر من ٪0.5 بنسبة تعاقدية عقوبةب يطالب بأن للمشتري حقي ذلك،

 المنصوص االجراءات او التدابير تخاذا في الحق للمشتري يكون نفسه، الوقت وفي. التعاقدية العقوبة هذه بدفع المورد

 . IX المادة في اعليه

 

2. Payment of the contractual penalty shall not affect the persistence of obligation which breach is 
sanctioned by the contractual penalty.  

 .التعاقدية بالعقوبة به االقرار تم االخالل حيث االلتزام استمرار على التعاقدية العقوبة دفع يؤثر ال

3. The claim for compensation of damages incurred by the breach of obligations to which the 
contractual penalty applies shall not be affected in any way by the provisions of the contractual 
penalty. 

 من حال بأي تتأثر ال التعاقدية العقوبة عليها تنطبق التي االلتزامات انتهاك سببها التي األضرار عن بالتعويض المطالبة

 .التعاقدية العقوبة بشروط األحوال

 

 

XIV. Records and audit access 

 السجالت وتدقيق الحسابات               
The supplier shall keep and maintain for six (1) years after the date of termination or expiry of the term 
(whichever is the earlier) of this framework agreement (or as long a period as may be agreed by the 
parties), full and accurate records and accounts of the operation of this framework agreement 
including the goods and services provided under it, the individual contracts entered into with the buyer 
and the amounts paid by the buyer (including all invoices and related financial information). 

The supplier shall enable the buyer and/or its auditors or other persons entitled by the buyer such 
access to records stated in article above. Buyer shall provide such records and accounts (together with 
copies of the supplier´s published accounts) during the term of this agreement and for a period of six 
(1) years after expiry of the term to the buyer and its auditors. 

 التي فترةال تكون كم أو) يةاالتفاق ههذ( أقدم أيهما) مدة انهاء أو انتهاء تاريخ بعد 1 سنة لمدة  يحتفظ أن المورد على يجب

 المقدمة والخدمات عبضائال ذلك في بما  يةاالتفاق هذه تشغيلل يقةودق كاملة وحسابات بسجالت ،(الطرفان عليها يتفق قد

 والمعلومات الفواتير جميع ذلك في بما) المشتري يدفعها التي والمبالغ المشتري مع المبرمة الفردية والعقود ،ابموجبه

 (.الصلة ذات المالية

 على الطالعا لمشتريا لهم صرحي الذين األشخاص من غيرهم أو الحسابات مراجعي أو/  و للمشتري المورد ويتيح

 حسابات من نسخ مع) والحسابات السجالت هذه مثل تقديم المشتري على يجب. السابقة المادة في المذكورة السجالت

 .الحسابات ومراجعي المشتري إلى المدة انتهاء بعد سنة 1 ولمدة االتفاقية هذه مدة خالل( المعلنة  المورد

 

XV. Confidentiality  

 السرية                          
 The supplier will keep confidential all information regarding this Tender, this framework 
agreement, the individual purchase contracts and all other relevant documents with the exception of 



 

                                                             People In Need, Šafaříkova 635/24, 120 00 Prague 2, Czech Republic, www.peopleinneed.cz  
Tel.: (+420) 226 200 400, fax: (+420) 226 200 401, e-mail: mail@peopleinneed.cz IČ: 25755277 DIČ: CZ25755277 

 
Tender Notice version 2013  Page 39 

checks and audits mentioned in the article Records and Audit  Access. This obligation of confidentiality 
is not limited to the term of this framework agreement and will last even after its expiration. In case 
of breach of this obligation, the buyer is entitled to claim the damages. 

 الوثائق وجميع الفردية الشراء عقود ، يةاالتفاق ههذ المناقصة، بهذا لمتعلقةا المعلومات جميع سرية على المورد سيحافظ

 هذا يقتصر وال. حساباتوال السجالت مادة في المذكورة الحسابات ومراجعات الشيكات باستثناء الصلة ذات األخرى

 للمشتري يحق االلتزام، هذا خرق حال في. اصالحيته انتهاء بعد حتى وسيستمر بل ،يةاالتفاق ههذ مدةب بالسرية االلتزام

 .األضرار عن ضبالتعوي المطالبة

 

 

XVI. Publicity  العلنية 

Unless otherwise directed by the buyer, the supplier shall not make any press announcements or 
publicize the framework agreement in any way without the buyer´s prior written consent. 

 من مسبقة خطية موافقة دون األشكال من شكل بأي يةاالتفاق عن اإلعالن أو صحفية إعالنات أي تقديم للمورد يجوز ال

 المشتري قبل من ذلك لخالف التوجيه يتم مالم المشتري

 

 

XVI. Transfer and Sub-contracting 

 التحويل والتعاقد الفرعي                  

The framework agreement shall be carried out directly by the supplier and the supplier shall not sub-
contract or forward the framework agreement or any part thereof without the previous consent in 
writing of the buyer. The buyer shall be entitled to sub-contract its rights and obligations under the 
framework agreement or any part thereof to any other body (including any private sector body) which 
substantially performs any of the functions that previously had been performed by the buyer provided 
that such assignment, novation or disposals shall not increase the burden of the supplier´s obligation 
under the framework agreement. 

 امنه جزء أي أو يةاالتفاق يرسل أو  فرعي تعاقد يجري أن هل يجوز وال مباشرة يةاالتفاق هذه تنفيذب المورد يقوم أن يجب

 بموجب والتزاماته حقوقه حول  الفرعي لتعاقدبا للمشتري ويحق. المشتري من مسبقة خطية موافقة على الحصول دون

 من أي أساسا تؤدي والتي( الخاص القطاع هيئات من هيئة أي ذلك في بما) أخرى هيئة أي مع امنه جزء أي أو يةاالتفاق

 عبء من زيدي ال االستبعاد، أو التنازل،  ,التكليف ذلك يكون أن شريطة السابق في المشتري بها يقوم كان التي المهام

 . يةاالتفاق هذه بموجب المورد التزام

 

 

XVIII.Liability and Insurance 

 المسؤولية والتأمين
The supplier shall indemnify and keep indemnified the buyer in full from and against all claims, 
proceedings, actions, damages, legal costs, expenses and any other liabilities whatsoever arising out 
of, in respect of or in connection with the framework agreement including in respect of any death or 
personal injury, loss of or damage to property, financial loss arising from any advice given or omitted 
to be given by the supplier, or any other loss which is caused directly or indirectly by any act or omission 
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of the supplier. This Clause shall not apply to the extent that the supplier is able to demonstrate that 
such death or personal injury, or loss or damage was not caused or contributed to by its negligence or 
default, or the negligence or default of its staff, or by any circumstances within its or their control. The 
supplier shall maintain an appropriate insurance for these purposes. 

 واألضرار واإلجراءات المطالبات جميع عن بالكامل المشتري تعويضب االستمرارو تعويض المورد على يجب

 يتعلق شيئ أي ذلك في بما يةباالتفاق يتعلق فيما أو عن ناشئة كانت أيا أخرى التزامات وأي والنفقات القانونية والتكاليف

 من إلغاؤها تم أو يقدمها نصيحة أي عن ناتجة مالية خسارة تلفها، أو الممتلكات في خسارة شخصية، إصابة أو وفاةبال

 يسري ال. المورد جانب من امتناع أو فعل أي عن مباشر غير أو مباشر بشكل ناتجة أخرى خسارة أي أو المورد، قبل

 الضرر أو الخسارة أو الشخصية اإلصابة أو الوفاة هذا مثل أن إثبات على قادرا المورد فيه يكون الذي الحد إلى البند هذا

 .هم/  سيطرته داخل الظروف أي أو موظفيه تقصير أو إهمال أو تقصيره أو إهماله بسبب فيه يسهم أو به يتسبب لم

 لمورد يجب ان يودع تأمين مناسب لمثل هذه االمور.ا

 

XIX. TERMINATION OF THE AGREEMENT 

  االتفاقية إنهاء                                           

1. This agreement may be terminated prior to the expiration of the period for which it has been 
agreed through one of the following methods: 

 :التالية الطرق إحدى خالل من عليها االتفاق تم التي الفترة انقضاء قبل االتفاقية هذه إنهاء يجوز

a) By written agreement of the contracting parties, part of which is the settling of mutual 
obligations and receivables as of the date established in such agreement; 

 التاريخ من اعتبارا والمستحقات المتبادلة االلتزامات تسوية هو منه جزء المتعاقدة، األطراف من كتابي اتفاق بموجب

 يةاالتفاق ههذ  في المحدد

b) By written withdrawal of one of the contracting parties, particularly in the following cases: 

 :التالية الحاالت في خاصةو المتعاقدة، األطراف ألحد كتابي بانسحاب

 

 

(i) The contracting party of the second part has not properly performed his obligations as 
stipulated by this agreement or an individual purchase agreement and was notified of 
this fact in writing yet did not institute any remedy even in a reasonable supplemental 
timeframe that cannot be shorter than 5 calendar days; 

 ههذ في عليه منصوص هو كما سليم نحو على التزاماته بتنفيذ الثاني الجزء في المتعاقد الطرف يقم لم

 في حتى حل أي يقدم لم ذلك مع ولكنه خطيا، الحقيقة بهذه اخباره تمو ،ةفردي شراء يةاتفاق في أو يةاالتفاق

 أيام 5 من قلأ يكون أن يمكن ال والذي معقول تكميلي زمني إطار

 

(ii) A declaration of bankruptcy or receivership or any other form of insolvency proceedings 
has been declared against the assets of the party of the second part, or the party of the 
second part has entered into liquidation or lost the permission to partake in the 
commercial activities essential for the performance of this agreement, according to valid 
regulations, or if actions have been taken that indicate the initiation of any form of 
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insolvency proceedings or liquidation. Such a contracting party shall be required to 
notify the party of the second part immediately of any such circumstances. 

 ضد أصول الطرف طرق العجز واالفالسإعالن اإلفالس أو الحراسة القضائية أو أي شكل آخر من تم 

ة يالتجاراالنشطة في التصفية أو فقد اإلذن بالمشاركة في دخل الثاني  الجزء الثاني، أو طرف في الجزء

ذ إجراءات تشير إلى الشروع في ااتختم ، وفقا للوائح سارية المفعول، أو إذا يةاالتفاق هساسية ألداء هذاأل

الطرف الثاني فورا بأي  برأو التصفية. ويتعين على هذا الطرف المتعاقد أن يخ العجزأي شكل من أشكال 

 .نوعظروف من هذا ال

 

(iii) Each party is entitled to terminate this agreement with immediate effect if the other 
party substantially breaches its obligations under this agreement. As an example of a 
substantial breach is: The supplier breaches certain of the provisions of Articles IX,XI, XV 
and XVII of this Agreement or other provisions that are reasonably considered as 
substantial (e.g. delivery of the goods within the agreed time and/or quality and 
quantity, fraudulent behavior or any behavior in contradiction with the representations 
and warranties stipulated herein, non-compliance with legislation etc.) 

بموجب هذه  بشكل جوهري إذا خالف الطرف اآلخر التزاماتها يحق لكل طرف إنهاء هذه االتفاقية فور

من هذه  IX, XI,XV,XVIIالمواد  شروطاالتفاقية. وكمثال على اإلخالل الجوهري : يخرق المورد بعض 

كبير )مثل تسليم البضائع في غضون الوقت المتفق  اساسية بشكل التي تعتبر شروطاالتفاقية أو غيرها من ال

والضمانات  توضيحاتعليه و / أو والجودة والكمية، والسلوك االحتيالي أو أي سلوك يتناقض مع ال

 المنصوص عليها في هذه الوثيقة، وعدم االمتثال للتشريع، وما إلى ذلك(

 

(iv) PIN is further entitled to terminate immediately (withdraw from) this agreement: 

 :مباشرة االتفاقية (من االنسحاب)  نهاءا PIN ل يحق

 

if the supplier breaches any obligation under this framework agreement and does not 
remedy such breach in reasonable time. 

   .معقول وقت في اإلخالل هذا يعالج مول ةاالتفاقي ههذ بموجب التزام أي المورد خالف إذا

 

in case of force majeure (such as civil disorder, military action or any similar cause 
beyond control of any contractual party) which makes impossible the performance of 
this framework agreement or would cause delay in performance of this framework 
agreement. 

 سيطرة نطاق خارج مماثل سبب أي أو العسكري العمل أو المدني االضطراب مثل) القاهرة القوة حالة في

 .تنفيذال في تأخير إلى يؤدي قد أو ةاالتفاقي ههذ تنفيذ المستحيل من يجعل مما( تعاقدي طرف أي

 

if this framework agreement is based on material misrepresentation or omission of fact 
by the Supplier (including Article XI. hereof - Representations and Warranties) 

 -  XI المادة ذلك في بما) المورد قبل من للحقيقة إغفال أو مادي تحريف على ةمبني ةاالتفاقي ههذ تكان إذا

 (والضمانات توضيحاتال
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if the mission and activities of the buyer in the Turkey or Syria is abolished or its 
operation is strongly disrupted and limited  

if the supplier no longer satisfies the Tender criteria based on which the framework 
agreement has been awarded to it. 

 .امحدود اصبح او عمله تعطل أو سوريا تركيا او في وأنشطته المشتري مهمة ألغيت إذا

 .له  يةاالتفاق منح بموجبها تم التي المناقصة معايير يلبي المورد يعد لم إذا

 

2. Withdrawal from this agreement must be submitted in writing and shall take effect as of the date 
of delivery to the party of the second part. Withdrawal from this agreement shall not affect the 
claim for payment of the contractual penalty, interest from delay, or any claim for compensation 
of damages. Withdrawal from the Agreement or the termination of rights and responsibilities 
arising from this agreement for any other reason shall not void any obligation of the contracting 
parties to pay unpaid contractual penalties or interest from delay for which a claim has been 
incurred by either contracting party at the time the Agreement was in effect. 

 وال. الثاني الطرف  إلى التسليم تاريخ من اعتبارا التنفيذ حيز يدخل وأن ةكتاب االتفاق هذا من االنسحاب يقدم أن يجب

 عن بالتعويض مطالبة أي أو ريتأخلا  من تأثرال أو التعاقدية العقوبة بسداد المطالبة على يةاالتفاق ههذ من االنسحاب يؤثر

 طرافلأل التزام أي يلغي ال آخر سبب ألي هاعن الناشئة والمسؤوليات الحقوق إنهاء أو يةاالتفاق من االنسحاب. األضرار

 في متعاقد طرف أي قبل من بها مطالبةال تتم الذي التأخير من التأثر أو مدفوعة غير تعاقدية غرامات بدفع المتعاقدة

 .يةاالتفاق سريان وقت

4. The contracting parties undertake to settle mutual claims arising from this Agreement within 30 
calendar days of the termination of this Agreement. In the event that the termination of this 
agreement takes place during the course of performing any individual purchase agreements 
executed on this basis of this Agreement, the contracting parties shall be obligated to proceed 
such as to avoid incurring damages, i.e. they shall be obligated to perform all necessary actions 
and measures for the fulfillment of the agreed performance, unless agreed otherwise. 

. االتفاقية هذه انتهاء من يوما 30 غضون في يةاالتفاق ههذ عن الناشئة المتبادلة المطالبات بتسوية المتعاقدة األطراف تتعهد

 األطراف تكون االتفاقية، هذه أساس على ةنفذم فردية شراء اتفاقيات أي تنفيذ أثناء االتفاق هذا إنهاء تم هأن حال في

 الالزمة والتدابير اإلجراءات جميع أداءب ينملزم واكوني مأنه أي األضرار، حدوث تجنبل متابعةالب ملزمة المتعاقدة

 .ذلك غير على االتفاق يتم لم ما عليه، المتفق االنجاز تحقيقل

 
5. The termination of this agreement shall not have any influence on the validity of individual 

purchase agreements hitherto executed that the supplier has properly fulfilled, i.e. the delivery 
of goods according to this agreement. 

 المورد انجزها والتي اآلن حتى نفذت التي الفردية الشراء اتياتفاق يةحالص على تأثير أي يةاالتفاق ههذ إلنهاء يكون ال

 .يةاالتفاق هلهذ وفقا علبضائا تسليم أي سليم، نحو على

 

 

XVII. OTHER AND FINAL PROVISIONS 

 شروط أخرى نهائية                        
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1. The contracting parties undertake to report without delay any changes affecting their legal 
subjectivity, i.e. merger or consolidation with another subject, transfer of obligations to a legal 
successor or third party (assignee), as well as any other circumstances that may influence the 
performance of obligations according to this Agreement.  

 مع الدمج أو االندماج أي القانونية، مموضوعيته في تؤثر تغييرات أي عن تأخير دون باإلبالغ المتعاقدة األطراف تتعهد

 على تؤثر قد أخرى ظروف أي عن فضال ،(إليه المحال) ثالث طرف أو قانوني  ةفيخل إلى االلتزامات نقل آخر، موضوع

 .يةاالتفاق هلهذ وفقا االلتزامات انجاز

2. Both contracting parties have agreed that this Agreement in its full extent shall be binding also 
for the legal successor of the contracting parties or other third party.  

 المتعاقدة لألطراف القانوني ةفيللخل أيضا ةملزم الكاملة احدوده في يةاالتفاق ههذ كونت أن على المتعاقدان انالطرف تفقي

 .خراآل ثالثال طرفلل أو

 

3. This Agreement may be supplemented, changed, or terminated through written, mutually 
agreed, numbered amendments signed by the authorized representatives of the contracting 
parties.  

 موقعة متبادلة بصورة عليها ومتفق مكتوبة مرقمة تعديالت خالل من اإنهائه أو ,اتغييره, يةاالتفاق ههذ استكمال يجوز

 .المتعاقدة ألطرافا عن المفوضين الممثلين من

 

4. If for any reason any arrangements of this Agreement should become invalid or unenforceable, 
the validity or enforceability of such arrangements shall not have any influence on the validity 
or enforceability of the remaining arrangements, if from the character of such arrangements or 
their contents it cannot be concluded that the invalid or unenforceable arrangements cannot be 
separated from the other contents of this Agreement. If any such arrangements of this 
Agreement should become invalid or unenforceable, the contracting parties shall initiate 
negotiations for the purpose of newly modifying their mutual relationships such as to retain the 
original purpose of the Agreement. 

 الترتيبات هذه صالحية فإن للتنفيذ، قابلة غير أو باطلة االتفاقية هذه من ترتيبات اي األسباب من سبب ألي اصبحت إذا

 محتوياتها أو الترتيبات هذه طابع من كان إذا المتبقية، الترتيبات ذيفتن أو صحة على تأثير أي لها يكون لن للتنفيذ قابليتها أو

 إذا. االتفاقية لهذه األخرى المحتويات عن فصلها يمكن الو للتنفيذ قابلة غير أو صالحة غير هابأن االستنتاج يمكن ال

 عديلتل مفاوضات في الشروع المتعاقدة األطراف على للتنفيذ، قابلة غير أو باطلة االتفاقية هذه من ترتيبات أي أصبحت

 .يةاالتفاق من األصلي غرضبال االحتفاظ مثل  المتبادلة عالقاتها

 

5. This Agreement and all legal relationships herein defined, including any disputes, shall be subject 
to Czech law, particularly to the appropriate provisions of the Civil Code as amended. 

 للشروط خاصةذلك أي نزاعات، للقانون التشيكي، و، بما في اوجميع العالقات القانونية الواردة فيه يةاالتفاق هخضع هذت

 المناسبة من القانون المدني بصيغته المعدلة.

  

6. Any dispute arising from this Agreement shall be decided by the court of the Czech Republic. 
Unless specified otherwise by Czech law, the local court with jurisdiction to decide such a dispute 
is the court in whose district the buyer has his registered office.  
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. ما لم ينص القانون التشيكي على خالف ذلك، فإن يةاالتفاق همحكمة الجمهورية التشيكية أي نزاع ينشأ عن هذ فصلت

المسجل  المشتري مكتب فيهاهي المحكمة التي يوجد المحكمة المحلية التي لها صالحية البت في مثل هذا النزاع 

. 

7. This framework agreement is written in English. If this framework agreement is translated also 
to other language and there would be any discrepancy between the two languages, English 
version always prevails. 

بين اللغتين، فإن  اختالفهناك أي  كانإلى لغة أخرى، و ايضا تهاترجمتمت باللغة اإلنكليزية. وإذا  ةمكتوب يةاالتفاق ههذ

 النسخة اإلنكليزية تسود دائما.

 

8. This Agreement has been prepared in ………. copies, each with the validity of the original. Each 
contracting party shall receive one copy. 

 .واحدة نسخة على متعاقد طرف كل ويحصل. ةاألصلي صالحية مع نسخة كل نسخ،.........  في يةاالتفاق ههذ  ادعدا تم

 

9. The following annexes form an integral part of this Agreement: 

Annex No. 1 – Offers of the supplier (specification of goods and their prices)  

The parties declare that the framework agreement is an expression of their free and true will 
and that they have read it in full. In witness thereof they attach their signature. 

 :يةاالتفاق ههذ من يتجزأ ال جزءا ليةالتا المرفقات تشكل

 (وأسعارها علبضائا مواصفات) المورد عرض - 1 رقم الملحق

 .عون على ذلكوقيو. بالكامل قرأوها وأنهم والحقيقية الحرة إرادتهم عن تعبير يه يةاالتفاق أن طرافاال علنت

 

 

For People in need        For supplier A  المورد 

In Gaziantep on (date) ………………     In …….. on (date) ……………… 

 

______________________________    ______________________________ 

ANNEX I: ELIGIBILITY SWORN STATEMENT 
 : بيان أهلية محلف1المرفق 

WE,    نحن

………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
. (IDENTIFICATION OF A PERSON / COMPANY)  

  تعريف عن شخص او شركة                                                     

 

 

declare, that: 
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We are not bankrupt or have not being wound up, are not having their affairs administered by the 
courts, have not entered into an arrangement with creditors, have not suspended business activities, 
are not the subject of proceedings concerning those matters, or are not in any analogous situation 
arising from a similar procedure provided for in national legislation or regulations; 

 : نابأن علنن

 أنشطة  نملكال الدائنين، معتسويات  في دخلن لم المحاكم، تديرها يس لدينا قضايال صفي أعمالنا,ن لم ,مفلسين لسنا نحن

 منصوص مماثل إجراء عن تنشأ مماثلة حالة أي في سنال أو المسائل، بهذه متعلقة جراءاتخاضعين إل سنال ،معلقة تجارية

 .الوطنية اللوائح أو التشريعات في عليه

 

We or persons having powers of representation, decision-making or control over us have not been 
convicted of an offence concerning our professional conduct by a judgment that has the force of res 
judicata; 

 المهني بسلوكنا تتعلق جريمة في اتننتتم ادا لم علينا السيطرة من لديهم وصانعي القرار, ا أو ونا,مثلن يالذي األشخاص أو نحن

 قضائي. بحكم

 

We have not been found guilty of grave professional misconduct proven by any means that the 
contracting authority can justify; 

 .المتعاقدة السلطة تبررها أن يمكن وسيلة بأي ثبتم خطير مهني سلوك سوء بارتكابسنا مذنبين ل

 

We have 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 we are established or with 
those of the country of the contracting authority or those of the country where the contract is to be 
performed; 

 فيه نشأنا الذي للبلد القانونية لألحكام وفقا الضرائب دفع أو االجتماعي الضمان اشتراكات بدفع المتعلقة االلتزامات استوفينا

 .العقدتنفيذ  فيه سيتم  الذي البلد احكام أو التعاقدسلطة  بلد ألحكام أو

We or persons having powers of representation, decision making or control over us have not been 
subject of any judgment which has the force of res judicata for fraud, corruption, involvement in a 
criminal organisation, money laundering or any other illegal activity, where such illegal activity is 
detrimental to the EU's financial interests; 

, االحتيال بسبب قضائي حكم ألي خضعن لم علينا السيطرةمن لديهم  أو القرار صانعي أو ونا,مثلذين يال األشخاص أو نحن

غير مشروع  نشاطحيث ان مثل هكذا ب قانوني، غير آخر نشاط أي أو ,األموال ليغس ,إجرامي تنظيم في المشاركة ,الفساد

 .األوروبي لالتحاد المالية المصالحب يضر
 

 
Following another procurement procedure or grant award procedure financed by PIN or any other 
contractual agency, we have not been declared to be in serious breach of contract for failure to comply 
with their contractual obligations; 

قد  أننا يعلن لم أخرى، تعاقدية وكالة أي وأ PIN مولهات التي المنح تقديم إجراءات أو الشراء اءاتإجر من آخر إجراء اتباع

 .التعاقدية نابالتزامات الوفاء عدم بسبب للعقد خطير انتهاكقمنا  ب
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We do not engage in the employment of children. We respect basic social rights of our employees and 
provide them with proper working conditions; 

 .مناسبة عمل ظروف نوفر لهمو لموظفينا األساسية االجتماعية الحقوق نحترم. األطفال ةلاعم في نشاركلم 

 

We have not engaged in the trafficking in persons and have avoided any support (direct or indirect) of 
terrorism, including the financing of terrorism, or transactions with persons connected with terrorism. 

 المعامالت أو اإلرهاب، تمويل ذلك في بما لإلرهاب،( مباشر غير أو مباشر) دعم أي وتجنبنا باألشخاص االتجار في نشترك لم

 .باإلرهاب المرتبطين األشخاص مع

 

We are currently no subject to any administrative penalty imposed by donor or have been listed by 
the donor as ineligible for participation in award procedures financed by donor´s money. 

 في للمشاركة ينمؤهل غيرك المانحة جهةال تم ادراجنا من قبل  أو المانحة الجهة تفرضها إدارية عقوبة ألي حاليا نخضعال 

 .المانحين قبل من ةمولالم منحال إجراءات

 

We don´t find ourselves in any situation which could give raise to a conflict of interest in what concerns 
the implementation of the contract.  

  .العقد بتنفيذ يتعلق ما في المصالح تضارب إلى تؤدي أن يمكن حالة أي في أنفسنا نجدال 

In the event of the contract being awarded to us, we commit ourselves to act with complete 
impartiality and in good faith in what concerns its performance and outcome. 

 .ونتائجه بأدائه يتعلق فيما نية وبحسن تامة بنزاهة بالعمل نلتزم لنا، العقد منح تم حال في

In يوم………………………….……….. on شهر   ………………………………………  

On behalf of بالنيابة عن………………………………………………………….….. (Name of the company, name of 
the person)اسم الشركة, اسم الشخص 

……………………………………... 

Signature لتوقيع   ا   

 

 

 

 

 

Annex II: General Information on the Tenderer 

 العطاء مقدمن ع عامة معلومات: 2 المرفق
 
Name of Company 

 اسم الشركة
 
 

 
Legal Form 

 الصيغة القانونية
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Established since 

 مؤسسة منذ

 

 

Postal Address 
 

 العنوان البريدي

 
 

 

 
Physical Address 
 

 العنوان

 
 

 

 
Phone Number 
 رقم الهاتف

 

Fax Number 
 رقم الفاكس

 

E-Mail 
 االيميل

 

Website 
 الموقع االلكتروني

 

Name of General Manager 

 اسم المدير العام
 

Contact Person(s) 
Sales & Marketing 

 جهات تواصل

وتسويق مبيعات  

 

Contact Person (s) 
Freight/Shipping/Logistics 

 جهات تواصل

لوجستي \شحن\حمولة  

 

Number of employees 

 عدد الموظفين
 

Annual Turnover 

 المردود السنوي
 

Range of Products offered 

 مجموعة من المنتجات المقدمة
 
 

 

 

 
 



 

                                                             People In Need, Šafaříkova 635/24, 120 00 Prague 2, Czech Republic, www.peopleinneed.cz  
Tel.: (+420) 226 200 400, fax: (+420) 226 200 401, e-mail: mail@peopleinneed.cz IČ: 25755277 DIČ: CZ25755277 

 
Tender Notice version 2013  Page 48 

Note: Part of this Pre-Qualification is the following declaration of your company (according to 
“Rules and Procedures for Service, Supply and Works Contracts Financed from the General 
Budget of the European Communities in the Context of Cooperation with Third Countries” 
 

 واألشغال التوريد عقود الخدمة، وإجراءات قواعد"ل  وفقا) لشركتك التالي التصريح هو المسبق التأهيل هذا من جزء :مالحظة

"(.الثالثدول العالم  مع التعاون سياق في األوروبية للمجتمعات العامة الميزانية من الممولة
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