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SITE VISIT FORM 

 نموذج زيارة الموقع

COMPANY NAME  
  

DATE OF SITE VISIT  

 

PROJECT NAME: Supply and Construction Works of facility compounds in Annex 4 in Al Hol Camp - NES 
TENDER REFERENCE CODE : SYRIA-TA-2021-044 
 
 

وع  لمخيم الهول في شمال شرق سوريا  4في الملحق  اإلنشائيةجهيز وإنشاء مجمعات ت : أسم ألمشر
 TA-SYRIA-2021-044:  رقم المناقصة

 

This confirming that we are above named Company visited the project site in the mentioned date, our company engineer was 
accompanied with Organization Site Engineer to see on ground the project requirements and they got the instructions and all answers 
of their questions regarding the project. 
Therefore, with all previous mentioned, we confirm that we do not have any other questions regarding the site visited and we received 
all the knowledges requires for the project.  

كتنا  كة  و  المسماة اعاله,    هذا التأكيد بأن شر ي التاري    خ  المشار اليه علما ان مهندسي الشر
وع وف  ف من قبل المنظمة قاموا قد قامت بزيارة موقع المشر برفقة المهندس المشر

وع عىل أرض الواقع وحصلوا عىل جميع اإلجابات عن أسئلتهم  واستفساراتهم و جميع التعليمات الخاصة يالتنفيذ فيما ي وع. بزيارة كاملة للمشر  تعلق بالمشر

وع. لذلك ، مع كل ما سبق ذكره ، نؤكد أنه ليس لدينا أي أسئلة أخرى بخصوص الموقع   الذي تمت زيارته وأن حصلنا عىل جميع المعلومات الخاصة بالمشر

Note: 
1. The Company shall send their technical person/Engineer for the site visit to have a better view of the project. 
2. The Company should share their personal information with specified Blumont’s engineers before conducting the site 
visit at least one day prior because the security approval needs one day to enter the camp for the first time. 

  مالحظة: 
. وع بيج   ي / المهندس لزيارة الموقع للحصول عىل رؤية أفضل للمشر

كة إرسال شخصها الفن  عىل الشر .1 
كة مشاركة معلوماتها الشخصية مع مهندسي .2 األمنية  المحددين قبل إجراء زيارة الموقع قبل يوم واحد عىل األقل ألن الموافقة  بلومونت يجب عىل الشر

. تحتاج إىل يوم واحد لدخول المخيم ألول مرة  

LAST DATE FOR SITE VISIT BY 
(BIDDERS) COMPANIES ENGINEERS 
------------------------------------------ 
FOR ANY INQUIRIES: Please contact 
us through following:  
Org. Site Engineer: Shvan Zaza 
Phone No.:   00963998035754 

June 13, 2021 
 
 
From 09:30 AM to 12:00 PM  

أخر موعد لزيارة الموقع من قبل مهندس 

مقدمي العطاءات(الشركات )   
 ---------------------------------------- 
لألستفسار: رجاًء االتصال بنا عن طريق 

 التالي:
 شفان ظاظا مهندس الموقع: 

  رقم التلفون: 00963998035754

Company Engineer Name: 
كة    أسم مهندس الشر
 
……………………………………………………… 
 
Signature, Date & Company Stamp 
كة    توقيع و ألتاري    خ و ختم الشر
 
………………………………………………………. 
 

Certified by Organization Site Engineer (Name): 

ف للمنظمة )أالسم(  تصديق من قبل المهندس المشر  
 
……………………………………………………… 
 
Signature, Date  
 توقيع و ألتاري    خ  
 
………………………………………………………. 
 


