
INVITATION TO BID (Rehabilitation of Two bakeries, Ar-Raqqa Governorate, Syria) 
Dear Prospective Offerors: 

CHF International is looking for a contractor to do the Rehabilitation of Tall Al Samen Janobi and Yarob bakeries, in Ar-Raqqa 
Governorate, Syria. 

INSTRUCTIONS:  
- Please request the solicitation documents (RFP), electronically from the email address   

CHF.Procurement@chfinternational.org    
- Or request the solicitation documents (RFP) in hard copy from CHF office in Derek City. (Syria, Qamishli, Derek City, 

Teachers’ residence street, a building of four floors opposite of Derek supermarket). 

- When requesting the RFP documents, please state the title of the RFP in the email subject line “SY-24370-PC-20-033 
Rehabilitation of Two bakeries. 

- Please include your WhatsApp number, so we can inform you about any updates, changes or new information regarding the 
RFP 

- When requesting the RFP documents, state the Company/ Supplier title in the email message. 

- Questions about this RFP shall be sent no later than Tuesday 04:00 PM (Syrian Local Time) on 14 July 2020 to the following 
email address: CHF.Procurement@chfinternational.org     

- The deadline for offer submission is Thursday 04:00 PM (Syrian Local Time) on 16 July 2020 

- The date of Site visit for project location are 12 and 13 July 2020, at 10:00 AM (Syrian Local Time)  

Looking forward to hearing from your soon. 

Best Regards 

NES PROCUREMENT DEPARTMENT 

  (إعادة تأهيل أفران تل السمن الجنوبي واليعرب في محافظة الرقة, سوريا) دعوة لتقديم العطاءات 
الى املزودين املحتملني 
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تبحث مؤسسة األسكان التعاونية عن مقاول يمكنه القيام بإعادة تأهيل أفران تل السمن الجنوبي واليعرب في محافظة الرقة, سوريا.  -

التوجيهات: 
-   CHF.Procurement@chfinternational.org  يرجى طلب وثائق "طلب تقديم العروض"، إلكترونيًا من عنوان البريد اإللكترون

أو طلب وثائق " طلب تقديم العروض" في نسخة ورقية من مكتب مؤسسة األسكان التعاونية في مدينة ديريك. (سوريا ، القامشلي ، مدينة ديريك ، شارع مساكن -
املعلمني ، مبنى من أربعة طوابق مقابل السوبر ماركت ديريك) 

عند طلب مستندات (طلب تقديم العروض ( ، يرجى ذكر عنوان طلب اإلقتباس في سطر موضوع البريد اإللكتروني : SY-24370-PC-20-033 ترميم أفران تل -
السمن الجنوبي واليعرب 

يرجى تضمني رقم الواتس اب الخاص بك ، حتى نتمكن من إعالمك بأي تحديثات أو تغييرات أو معلومات جديدة بخصوص  االلتماس -

- عند طلب مستندات "طلب تقديم العروض" ، حدد اسم الشركة / املورد في رسالة البريد اإللكتروني. -

- يجب إرسال األسئلة حول طلب تقديم العرض هذا في موعد أقصاه يوم الثالثاء 04:00 (بالتوقيت املحلي السوري) في 14 تموز 2020 على عنوان البريد -
   CHF.Procurement@chfinternational.org :اإللكتروني التالي

- آخر موعد لتقديم العروض هو الخميس 04:00 مساًء (بالتوقيت املحلي السوري) في 16 تموز 2020 -

موعد زيارة موقع املشروع هو 12 و 13 تموز 2020 في الساعة 10:00 صباحا (بالتوقيت املحلي السوري) راجع طلب تقديم العروض للمزيد من التفاصيل عن زيارة -
املوقع 

  شكرا لكم، ونحن نتطلع  الرد قريبا

قسم املشتريات
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