
  
 

 

نيابة عن  مشروع تعزيز الحوكمة  

 مبادرة تحقيق االستقرار المجتمعي في سوريا

 أسعارطلب عروض 

 

 RFQ No. SCSI-ERB-016aرقم: 

 ESP004_04) دعم للنشاط )

 

 

 

 2018،  الثانيكانون  2    :اإلصدار تاريخ

 

 في أربيل 18:00 ,2018الثاني كانون  9 المهلة النهائية لمقدمي العروض: 

 

 نقل اآلالت الثقيلة من أربيل، العراق إلى الرقة، سورياالوصف: 

 

مشروع تعزيز الحوكمة نيابة عن مبادرة تحقيق االستقرار  :من أجل

 المجتمعي في سوريا )المبادرة(.

 

 (IDSالعراق المحدودة ) ودعم  متعاقد: شركة تطويرال

 

 الجهة الممولة : الوكالة االمريكية للتنمية الدولية

 

 AID-OAA-I-14-00006/AID-OAA-TO-15-00036رقم العقد: 

 

 LLC (IDS)تنفيذ: تنمية العراق واستدامته، 

 

  Erbil@scsinitiative.com-procurementنقطة التواصل: 

 

 

 

 

 

 

 *********** معايير السلوك المهني وأخالق العمل **********

 

تلتزم كيمونيكس بالنزاهة في المشتريات، وتختار مورديها فقط على أساس 

معايير العمل الموضوعية مثل السعر والجدارة التقنية. وتتوقع شركة 

كيمونيكس من الموردين االمتثال لمعايير السلوك المهني الخاصة بها، وهي 

 متاحة على:  

http://www.chemonics.com/OurStory/OurMissionAndVal

ues/Standards-of-Business-Conduct/Pages/default.aspx.    

 

 

وال تتساهل كيمونيكس مع أمور االحتيال، والتواطؤ بين مقدمي العروض، 

. وسيتم الهباتتزوير العروض / العطاءات، الرشوة، أو  شديدة الحزم فيكما 

 ومنعهمت، المشتريا عمليةاستبعاد أي شركة أو فرد ينتهك هذه المعايير من 

 عنهم  بالغاإلمن فرص الشراء في المستقبل، ويمكن 

 . كل من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ومكتب المفتش العامإلى 

 

يُمنع موظفو كيمونيكس ووكالؤها منعاً باتاً من طلب أو قبول أي أموال أو 

تعويضات من رسوم أو عمولة أو ائتمان أو هدية أو مكافأة أو قطع قيّمة أو 

 البائعين الحاليين أو المحتملين أو الموردين مقابل العمل أو كمكافأة له.

 

Iraq Development and Sustainability on behalf of 

Syria Community Stabilization Initiative 

Request for Quotations  

RFQ No. SCSI-ERB-016a 

(Support to Activity ESP004_04) 

 

Issuance Date: 2 January 2018   

 

Deadline for Offerors:  9 January 2018, 18:00 Erbil local time  

                                     

Description: Transport of heavy machinery from Erbil, Iraq to 

Raqqa, Syria 

For: Syria Community Stabilization Initiative (SCSI)  

Funded by: United States Agency for International 

Development (USAID), Contract No. AID-OAA-

I-14-00006/AID-OAA-TO-15-00036 

Implemented By:  Iraq Development and Sustainability, LLC 

(IDS) 

Point of Contact: procurement-Erbil@scsinitiative.com 

 

 

***** ETHICAL AND BUSINESS CONDUCT 

REQUIREMENTS ***** 

 

Chemonics is committed to integrity in procurement, and only 

selects suppliers based on objective business criteria such as 

price and technical merit. Chemonics expects suppliers to 

comply with our Standards of Business Conduct, available at 

http://www.chemonics.com/OurStory/OurMissionAndValues/

Standards-of-Business-Conduct/Pages/default.aspx.   

 

Chemonics does not tolerate fraud, collusion among offerors, 

falsified proposals/bids, bribery, or kickbacks. Any firm or 

individual violating these standards will be disqualified from 

this procurement, barred from future procurement 

opportunities, and may be reported to both USAID and the 

Office of the Inspector General. 

 

Employees and agents of Chemonics are strictly prohibited 

from asking for or accepting any money, fee, commission, 

credit, gift, gratuity, object of value or compensation from 

mailto:procurement-Erbil@scsinitiative.com
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ويخضع الموظفون والوكالء المشاركون في هذا السلوك لالنهاء وسيتم 

اإلبالغ عنهم إلى الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ومكتب المفتش العام. 

ومكتب  USAIDغ الـ وباإلضافة إلى ذلك، سوف تقوم كيمونيكس بإبال

د يعرض المال والرسوم والعمولة واالئتمان  المفتش العام عن أي ُموّرِّ

والهدايا والمكافأة، والقطع ذات القيمة، أو التعويضات للحصول على الصفقة 

 التجارية.

على الُموّرين المتقدمين بالعروض استجابة لطلب عروض األسعار هذا، 

 الوادب تقديمها:إدراج ما يلي كجزء من األوراق 

اإلفصاح عن أية عالقات قرابة أو معارف أو عالقات  .1

كيمونيكس أو أحد  مالية مع أحد الموظفين العاملين لدى

لو كان ابن عم مقدم أي، الموظفين في المشروع. 

األسعار موظفاً لدى كيمونيكس، على مقدم األسعار 

 إخطار كيمونيكس بذلك.

الية مع مقدمي اإلفصاح عن أي عالقة عائلية أو م .2

. عروضهم الماليةالعروض اآلخرين الذين يقدمون 

يمتلك  العرضعلى سبيل المثال، إذا كان والد مقدم 

آخر، يجب على مقدم العرض  عرضاً شركة تقدم 

  ذلك. اإلفصاح عن

تأكيد أن جميع المعلومات الواردة في العرض وجميع  .3

، وتمت بشكل صحيحة ودقيقةله، الوثائق الداعمة 

مستقل من دون أية تشاورات أو تواصل أو اتفاق مع 

أي مقدم عروض آخر أو منافس آخر بهدف تقليص 

 التنافسية.

تأكيد أن جميع المعلومات الواردة في العرض وجميع  .4

 الوثائق الداعمة صحيحة ودقيقة.

تأكيد الفهم على المحظورات التي حددتها كيمونيكس  .5

 افقة على تجنبها.ضد االحتيال والرشوة والهبات، والمو

في حال وجود أية أسئلة أو استفسارات بشأن المعلومات المذكورة أعاله، أو 

في حال الرغبة في اإلبالغ عن أية انتهاكات أو انتهاكات محتملة، 

االتصال مع مدير البرنامج على العنوان  يرجى

، ويمكن أيضا اإلبالغ عن االنتهاكات ive.comcop@scsinitiat التالي،

المحتملة مباشرة إلى مكتب كيمونيكس في واشنطن من خالل معلومات 

 .االتصال المدرجة على الموقع الموجود في الرابط التشعبي أعاله

 

 

 توجيهات لمقدمي العروض: 1القسم 

 

مبادرة تحقيق االستقرار المجتمعي في إن مقدمة:   .1

عن طريق  USAIDسوريا هي برنامج تنفذه وكالة 

منظمة كيمونيكس الدولية في كل من ألمانيا والعراق 

وسوريا. تهدف هذه المبادرة إلى التشارك مع منظمات 

المجتمع المدني ومنظمات الشباب ووسائل اإلعالم 

وريون سعياً والمجالس المحلية وغيرها من الشركاء الس

وكجزء من أنشطة  واسع من المبادرات. طيفنحو دعم 

آالالت ثقيلة لدعم شراء   SCSIالمشروع، تتطلب 

ب النزاع في الرقة، سوريا. ازالة االنقاض و الركام عقب

current or potential vendors or suppliers in exchange for or as 

a reward for business. Employees and agents engaging in this 

conduct are subject to termination and will be reported to 

USAID and the Office of the Inspector General. In addition, 

Chemonics will inform USAID and the Office of the Inspector 

General of any supplier offers of money, fee, commission, 

credit, gift, gratuity, object of value, or compensation to obtain 

business. 

 

Offerors responding to this RFQ must include the following as 

part of the proposal submission: 

• Disclose any close, familial, or financial relationships 

with Chemonics or project staff. For example, if an offeror’s 

cousin is employed by the project, the offeror must state this. 

• Disclose any family or financial relationship with 

other offerors submitting proposals. For example, if the 

offeror’s father owns a company that is submitting another 

proposal, the offeror must state this.  

• Certify that the prices in the offer have been arrived at 

independently, without any consultation, communication, or 

agreement with any other offeror or competitor for the purpose 

of restricting competition. 

• Certify that all information in the proposal and all 

supporting documentation are authentic and accurate. 

• Certify understanding and agreement to Chemonics’ 

prohibitions against fraud, bribery and kickbacks. 

 

Please contact the SCSI Chief of Party, 

cop@scsinitiative.com, with any questions or concerns 

regarding the above information or to report any potential 

violations. Potential violations may also be reported directly to 

Chemonics’ Washington office through the contact 

information listed on the website found at the hyperlink above. 

 

 

SECTION 1: INSTRUCTIONS TO OFFERORS 

1. Introduction: The Syria Community Stabilization 

Initiative (SCSI) is a USAID program implemented by 

Chemonics International in Germany, Iraq, and Syria. The 

goal of the SCSI is to engage with civil society 

organizations, youth organizations, media outlets, local 

councils and other Syrian partners to support a wide range 

of initiatives. As part of project activities, SCSI requires 

the purchase of heavy machinery to support the clearing of 

rubble and debris in the aftermath of conflict in Raqqa, 

mailto:cop@scsinitiative.com
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والغرض من هذا الطلب هو طلب عروض لنقل هذه 

العراق إلى الطبقة ومحافظة الرقة في ،المواد من أربيل 

بما في ذلك إمكانية التخزين بالقرب من معبر سوريا، 

 . فيش خابور الحدودي في محافظة دهوك، العراق

يتحمل مقدمو الطلبات مسؤولية ضمان تلقي عروضهم من قبل 

كيمونيكس وفقا للتعليمات واألحكام والشروط الموضحة في هذا 

الطلب. قد يؤدي اإلخفاق في االلتزام بالتعليمات الموضحة في هذا 

 الطلب إلى عدم أخذ أهلية العرض بعين االعتبار.

 

 

 

 

: يجب أن يتم استالم الموعد النهائي للعرض والبروتوكول .2

في  18:00 ,2018الثاني كانون 9  العروض في موعد أقصاه 

عن طريق البريد اإللكتروني أو تسليمه في المغلف المختوم أربيل 

أربيل. يجب إرسال جميع  مشروع تعزيز الحوكمة في إلى مكتب

procurement-العروض عبر البريد اإللكتروني إلى 

Erbil@scsinitiative.com  أو تسليمها في ظرف مختوم إلى

  المشروع في أربيل.مكتب 

 

الرجاء ذكر رقم طلب عروض األسعار ههنا على جميع 

راسالت المعنية بهذا الطلب. تصنف الطلبات التي تصل بعد الم

مرور التاريخ والوتوقيت المحددين على أنها طلبات متأخرة ولن 

 تؤخذ في عين االعتبار إال إذا ارتأت كيمونيكس ضرورة ذلك.

 
: ترسل جميع األسئلة المتعلقة بالمتطلبات الفنية أو اإلدارية سئلةاأل .3

،  2018الثاني كانون  4  موعد ال يتجاوز  خالللهذا الطلب 

على البريد اإللكتروني  اربيلفي  المحليالتوقيت  حسب18:00

. ترسل Erbil@scsinitiative.com-procurementالتالي: 

مقبولة لطرح األسئلة بشكل خطي، فالمكالمات الهاتفية وسيلة غير 

والردود عليها  -األسئلة. سوف يتم تعميم األسئلة وطلبات التوضيح 

التي تعتقد كيمونيكس أنها قد تكون ذات فائدة لمقدمي العروض  -

 اآلخرين الذين قد أبدوا رغبتهم في التقديم على المناقصة.

 

فقط التي تقدمها كيمونيكس هي التي سيكون  الخطيةإن اإلجابات 

في عمليات تقديم العروض وتقييمها الحقاً. فإن أية لها وزن 

أجابات أو معلومات يتم استالمها بشكل شفهي من موظفين في 

كيمونيكس أو غيرها من الهيئات، ال يجب أخذها على أنها 

 معلومات رسمية فيما يخص هذا الطلب.

 

 

 

 

Syria. The purpose of this RFQ is to solicit quotations for 

the transport of these items from Erbil, Iraq to Tabqa, 

Raqqa province, Syria, including possible storage near the 

Faysh Khabur border crossing in Dohuk Province, Iraq.  

 

Offerors are responsible for ensuring that their offers are 

received by Chemonics in accordance with the 

instructions, terms, and conditions described in this RFQ.  

Failure to adhere with instructions described in this RFQ 

may lead to disqualification of an offer from 

consideration. 

 

2. Offer Deadline and Protocol:  Offers must be received 

no later than 18:00 Erbil local time on 9 January 2018. 

All offers must be emailed to  procurement-

Erbil@scsinitiative.com. 

 

Please reference the RFQ number in any response to this 

RFQ. Offers received after the specified time and date will 

be considered late and will be considered only at the 

discretion of Chemonics. 

 

 

 

 

 

3. Questions: Questions regarding the technical or 

administrative requirements of this RFQ may be submitted 

no later than 18:00 Erbil local time on 4 January 2018 

by email to procurement-Erbil@scsinitiative.com. 

Questions must be submitted in writing; phone calls will 

not be accepted. Questions and requests for clarification—

and the responses thereto—that Chemonics believes may 

be of interest to other offerors will be circulated to all 

RFQ recipients who have indicated an interest in bidding.  

 

 

Only the written answers issued by Chemonics will be 

considered official and carry weight in the RFQ process 

and subsequent evaluation. Any verbal information 

received from employees of Chemonics or any other entity 

should not be considered as an official response to any 

questions regarding this RFQ. 
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المواصفات الفنية للسلع  1 الملحقو  3 : يتضمن القسم المواصفات .4

التي يجب شحنها ، القيمة النهائية للسلع التي يجب شحنها  هي ما 

 دوالر.810,000 يقارب 

 

٪ من 110يجب تأمين جميع المواد مع تغطية تساوي  التأمين:

للسلع التي يتم شحنها من نقطة المنشأ في أربيل إلى  C & Fقيمة 

الوجهة النهائية في الطبقة في محافظة الرقة مع "جميع المخاطر" 

 بما فيها  "مخاطر الحرب".

 

يتحمل مقدم العرض الذي تم اختياره   مسؤولية  وثائق الشحن:

تقديم سجالت االستالم ووثائق الشحن )بما في ذلك قائمة التعبئة، 

بوليصة الشحن، وثائق التخليص الجمركي، حسب االقتضاء( 

واالتصال مع سلطات الحدود ذات الصلة من أجل تسهيل شحن 

  سلس وسريع.

 

 

 

 

لمقدمة استجابة لطلب تحدد جميع عروض األسعار ا العروض: .5

بما في ذلك نقل تقديم عروض األسعار على أساس ثابت يشمل 

البضائع من مستودع المورد في أربيل، وإنشاء وثائق الشحن، 

والتعبئة المناسبة للتصدير، والنقل، والتأمين، والتخليص الجمركي، 

والتسليم إلى الوجهة النهائية، وضريبة القيمة المضافة، وجميع 

 المبادرةمالحظة: تعتزم   التكاليف األخرى، حسب االقتضاء.

اآلالت الثقيلة تعتبر إنسانية، وبالتالي معفاة من أي الرسوم 

الجمركية والرسوم الجمركية التي قد تنطبق على خالف ذلك 

الشحنات عبر الحدود. وعلى هذا النحو، ينبغي على مقدمي 

جاري" في العروض تقديم تسعير "إنساني" بدال من "ت

 .عروضهم

يجب تقديم التسعير بالدوالر األمريكي باالجمال. يجب أن تظل 

العروض سارية لمدة ال تقل عن ثالثين  يوما بعد الموعد النهائي 

للعرض. ويطلب من مقدمي العروض تقديم عروض أسعار على 

 شكل أوراق رسمية أو شكل عروض رسمية؛ في حال تعذر ذلك، 

 

 

 

 

 

 .1الملحق يقوم مقدموا العرض باستكمال الجدول في 

عالوة على ذلك، على مقدمي العروض المستجيبين لهذا الطلب 

 تقديم ما يلي:

يطلب من المنظمات التي تستجيب لهذا الطلب تقديم نسخة من  •

 تسجيلها الرسمي أو رخصتها التجارية.

 

4. Specifications: Section 3 and ANNEX 1 contain details 

regarding the technical specifications of the commodities 

to be shipped. The total value of the commodities to be 

shipped is approximately $810,000. 

 

Insurance: All items are to be insured with coverage 

equal to 110% of the C&F value of the commodities being 

shipped from the point of origin in Erbil to the final 

destination in Tabqa, Raqqa, Syria with “all risks” and 

“war risk” included. 

 

Shipping documents: The selected offeror shall be 

responsible for providing receiving records and shipping 

documents (including packing list, waybill, and customs / 

clearance documents, as applicable) and liaising with the 

relevant border authorities (in both Iraq and Syria) in 

order to facilitate a smooth and rapid shipment. 

 

5. Quotations: Quotations in response to this RFQ must be 

priced on a fixed-price, all-inclusive basis, including  

pick-up of commodities from the supplier warehouse in 

Erbil, creation of shipping documents, suitable export 

packing, transport, insurance, customs clearance, delivery 

to the final destination, VAT, and all other costs, as 

applicable. NOTE: the heavy machinery SCSI intends 

to ship is considered humanitarian and thus exempt 

from any commercial tariffs and duties that might 

otherwise apply to cross-border shipments. As such, 

offerors should provide “humanitarian” rather than 

“commercial” pricing in their quotations.  

 

Pricing must be presented in USD and must be gross.  

Offers must remain valid for not less than thirty (30) 

calendar days after the offer deadline. Offerors are 

requested to provide quotations on official letterhead or 

official quotation format; in the event this is not possible, 

offerors may complete the table in ANNEX 1. 

 

In addition, offerors responding to this RFQ are requested 

to submit the following: 

• Organizations responding to this RFQ are 

requested to submit a copy of their official 

registration or business license. 
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من  نسخة يملهذا الطلب تقد يستجيبون ينمن األفراد الذ يطلب •

  .يةهمبطاقة هو

 

 
: على جميع السلع والخدمات المنشأ/الجنسية/الجهة المصنعة .6

الموردة بموجب هذا الطلب أن تتوافق مع الرمز الجغرافي رقم 

وفقا لقانون الواليات المتحدة للوائح االتحادية  USAIDللـ  935

(CFR ،)22 CFR §228 .هيفي هذا الطلب  ةالمتعاون والبلدان 

 ألمانيا والعراق وسوريا.

 

يجوز لمقدمي العروض عرض أو توريد أية سلع أوخدمات  ال

جرى صنعها أو تجميعها أو شحنها من، أو نقلها عبر البلدان 

؛ كما ال يجوز إشراكها بأي ةالتالية،: كوبا وإيران وكوريا الشمالي

 شكل من األشكال.

 

 

 : ال يتم إعفاءالضرائب وضريبة القيمة المضافة .7

االتفاقية التي يتم بموجبها تمويل هذه المشتريات من 

دفع الضرائب أو ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم 

الجمركية أو أية رسوم أخرى تفرضها أي قوانين 

سارية في البلد المتعاون. ولذلك، يجب أن تشمل 

العروض الضرائب، ضريبة القيمة المضافة، والرسوم، 

 لقوانين البلد المتعاون. والتعريفات والواجبات وفقا

 
من خالل تقديم عرض رداً على طلب تقديم العروض هذا،  األهلية: .8

، أو حظر أحد من موظفيه يتم حظره لميشهد مقدم الطلب على أنه 

للحصول على  ينغير مؤهل مأو اعتباره مأو تعليقه األساسيين،

من حكومة الواليات المتحدة. لن تمنح شركة كيمونيكس عقدا  منحة

ألي شركة محظورة أو معلقة أو تعتبر غير مؤهلة من قبل حكومة 

 الواليات المتحدة.

 
 تمنح هذه المنحة إلى مقدم عرض التقييم والموافقة على المنحة: .9

عرضه تعليمات الطلب ويفي بمتطلبات في يتبع ية ومسؤولبال يتسم

يتم تحديدها من خالل تحليل المقايضة ليكون افضل قيمة واألهلية 

على اساس تطبيق معايير التقييم التالية و يشار الى االهمية النسبية 

 لكل معيار على حدى بعدد النقاط التالية :

 

 

نقطة بناء على اداء مقدم العرض النشطة ذات  50: االداء السابق •

نطاق مماثل لكيمونيكس او لمنظمات دولية اخرى خالل \حجم 

• Individuals responding to this RFQ are requested 

to submit a copy of their identification card. 

 

6. Source/Nationality/Manufacture: All goods and services 

supplied under this order must meet USAID Geographic 

Code 935  in accordance with the US Code of Federal 

Regulations (CFR), 22 CFR §228. The cooperating 

country for this RFQ is Germany, Iraq, and Syria.  

 

Offerors may not offer or supply any commodities or 

services that are manufactured or assembled in, shipped 

from, transported through, or otherwise involving any of 

the following countries: Cuba, Iran, North Korea. 

 

 

7. Taxes and VAT: The agreement under which this 

procurement is financed is not exempt from the payment 

of taxes, VAT, tariffs, duties, or other levies imposed by 

any laws in effect in the Cooperating Country.  Therefore, 

offerors must include taxes, VAT, charges, tariffs, duties 

and levies in accordance with the laws of the Cooperating 

Country. 

 

8. Eligibility: By submitting an offer in response to this 

RFQ, the offeror certifies that it and its principal officers 

are not debarred, suspended, or otherwise considered 

ineligible for an award by the U.S. Government. 

Chemonics will not award a contract to any firm that is 

debarred, suspended, or considered to be ineligible by the 

U.S. Government. 

 

9.  Evaluation and Award: The award will be made to a 

responsible offeror whose offer follows the RFQ 

instructions, meets the eligibility requirements and is 

determined via a trade-off analysis to be the best value 

based on application of the following evaluation criteria. 

The relative importance of each individual criterion is 

indicated by the number of points below: 

• Past Performance – 50 points: Based on the 

offeror’s performance on activities of a similar 

size/scope for Chemonics or for other 

international organizations within the last three 

(3) months.  The following information must be 

provided with all offers:  
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االشهر الثالثة الماضية. يجب تقديم المعلومات التالية مع جميع 

 العروض :

أ( اسم و معلومات االتصال للمنظمة التي تم تقديم  

 الخدمات لها.

اي البضائع وصف موجز لالعمال المنجزة)  ب(  

الوجهة و  \المنقولة و وقت العبور و نقطة المنشأ 

 اي مسائل تمت مواجهتها(

تحتفظ كيمونيكس بالحق في الحصول على معلومات االداء  

السابقة من مصادر اخرى غير تلك التي حددها مقدم العرض 

معلومات االداء  وثاقة صلة. يجب ان تحدد كيمونيكس 

 السابقة المماثلة. 

نقطة : القدرة على تخزين المعدات في  15 -التخزين

 مستودعات بالقرب من معبر فش خابور الحدودي.
يلبي نقطة التكلفة االجمالية المعروضة في العرض . 35 -السعر •

أو يتجاوز الحد األدنى من المواصفات الفنية المطلوبة، ويعتبر 

 أفضل قيمة على أساس السعر األدنى، المقبول تقنياً.

 

 

يرجى مالحظة أنه إذا كان هناك أوجه قصور كبيرة فيما يتعلق 

باالستجابة لمتطلبات هذا الطلب، فإن العرض قد يعتبر "غير 

مستجيب" وبالتالي غير مؤهل للنظر فيه. تحتفظ كيمونيكس بالحق 

 في التغاضي عن أوجه القصور غير المادية وفقاً لتقديرها.

 

 

ومن المتوقع أن تمنح  المطلوب هو أفضل عرض أسعار ممكن.

المنحة فقط على أساس هذه العروض األصلية. ومع ذلك، تحتفظ 

 كيمونيكس بالحق في إجراء أي مما يلي:

و / أو  أي من مقدمي الطلبات قد تجري كيمونيكس مفاوضات مع •

 الالزمة قبل منحهم المنحة.توضيحات منهم الطلب قد ت

 اإليفاءن يستطيعون ي حين سيتم إعطاء األفضلية للمقدمين الذيف •

لكيمونيكس أن تمنح المتطلبات الفنية الکاملة لهذا الطلب، يمکن ب

موردين، إذا کان ذلك على عدة  أن توزع المنحةأو  منحة جزئية

 .المصلحة الفضلی لمبادرة االستقرار المجتمعي في سورييخدم ا

 كان. إلغاء هذا الطلب في أي وقتيحق لكيكمونيكس  •

 

 

رد علی طلب تقديم العروض هذا، يفهم اليرجی مالحظة أنه عند 

مقدم الطلب أن الوکالة األمريکية للتنمية الدولية ليست طرفاً في 

 -هذا االلتماس، كما يوافق أدناه علی وجوب تقديم أي احتجاج 

لمبادرة استقرار المجتمع السوري  -بشكل خطي مع شرح کامل 

مريكية للتنمية الدولية لن تنظر في للنظر فيها، ألن الوكالة األ

االحتجاجات المتعلقة بعمليات الشراء التي يقوم بها الشركاء 

a) the name and contact information of the 

organization for which the services were 

performed; and  

b) a brief description of the work performed 

(i.e., the type of goods transported, the transit 

time, the point of origin/destination, and any 

issues encountered).  

Chemonics reserves the right to obtain past 

performance information from sources other than 

those identified by the offeror. Chemonics shall 

determine the relevance of similar past 

performance information. 

• Storage – 15 points: ability to store equipment in 

warehouse near the Faysh Khabur border 

crossing. 

• Price – 35 points: The overall cost presented in 

the offer. 

 

Please note that if there are significant deficiencies 

regarding responsiveness to the requirements of this RFQ, 

an offer may be deemed “non-responsive” and thereby 

disqualified from consideration. Chemonics reserves the 

right to waive immaterial deficiencies at its discretion. 

 

Best-offer quotations are requested. It is anticipated that 

the award will be made solely on the basis of these 

original quotations. However, Chemonics reserves the 

right to conduct any of the following: 

• Chemonics may conduct negotiations with and/or 

request clarifications from any offeror prior to 

award. 

• While preference will be given to offerors who 

can address the full technical requirements of this 

RFQ, Chemonics may issue a partial award or 

split the award among various suppliers, if in the 

best interest of the Syria Community Stabilization 

Initiative.  

• Chemonics may cancel this RFQ at any time. 

 

Please note that in submitting a response to this RFQ, the 

offeror understands that USAID is not a party to this 

solicitation and the offeror agrees that any protest 

hereunder must be presented—in writing with full 

explanations—to the Syria Community Stabilization 

Initiative for consideration, as USAID will not consider 

protests regarding procurements carried out by 

implementing partners. Chemonics, at its sole discretion, 

will make a final decision on the protest for this 

procurement. 



RFQ No. SCSI-ERB-016a 

Heavy Machinery Transport 

 7صفحة 
 

     
                       

  

 

 الخاص، قراراً  لتقديرها، وفقا كيمونيكستخذ تالمنفذون. وسوف 

 بشأن االحتجاج على هذه المشتريات. نهائياً 

 

 

 

 
هذا الطلب هو طلب استدراج عروض أسعار، ال  شروط وأحكام: .10

غير. إن إصدار هذا الطلب ال يجبر كيمونيكس وال المبادرة وال 

تقدبم ، على الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، في حال من األحوال

منح أو سداد قيمة أية نفقات قد يتكبدها مقدم العرض أثناء  ةأي

 تحضيره وتقديمه عرض أسعاره. 

 

هذا االلتماس لشروط وأحكام كيمونيكس القياسية. وتخضع يخضع 

أي منحة ناتجة عن هذا االلتماس إلى الشروط واألحكام؛ تتوفر 

نسخة من الشروط واألحكام الكاملة عند الطلب. يرجى مالحظة أنه 

 سيتم تطبيق الشروط واألحكام التالية:

 

a)  30شروط الدفع القياسية المعمول بها لدى كيمونيكس هي 

وماً صافي بعد استالم وقبول أي سلع أو تسليمات. لن يتم ي

إصدار الدفعة إال للكيان الذي يقدم العرض استجابة لطلب 

في المنحة الناتجة؛ لن يتم  تعيينه والذي تمعرض األسعار هذا 

 إصدار الدفعة لطرف ثالث.

b)  ،ُإن أي منحة ناتجة عن هذا الطلب ستعد سعراً محدداً وثابتا

 شراء. على شكل أمر

c)   ال يجوزعرض أو توريد أية سلع أوخدمات جرى صنعها أو

تجميعها أو شحنها من، أو نقلها عبر البلدان التالية،: بورما 

سوريا )ميانمار( وكوبا وإيران وكوريا الشمالية والسودان؛ 

 كما ال يجوز إشراكها بأي شكل من األشكال.

d) ة أو بحري يتم تنفيذه بموجب أي ، جويدولي أو شحن أي نقل

اقالت / يجب أن يتم باستخدام نعن هذا الطلب  ةناتجمنحة 

 سفن ترفع علم الواليات المتحدة.

e)  يحظر قانون الواليات المتحدة التعامل مع األفراد والمنظمات

المرتبطة باإلرهاب وتوفير الموارد والدعم لها. يجب على 

تقديم العروض هذا، المورد تحت أي منحة ناتجة عن طلب 

 ضمان االمتثال لهذه القوانين.

f)  تنتقل ملكية أي بضائع تم توريدها بموجب أي منحة ناتجة

عن طلب الشراء هذا إلى شركة كيمونيكس بعد قيامها بتسليم 

السلع والموافقة عليها. ويتحمل مقدم العرض خطر خسارة 

إلى البضائع أو إصابتها أو تدميرها، إلى أن تنتقل ملكيتها 

 كيمونيكس.

 

 :قائمة متطلبات العروضمراجعة : 2القسم 

 

 

10. Terms and Conditions: This is a Request for Quotations 

only. Issuance of this RFQ does not in any way obligate, 

IDS, Chemonics, the Syria Community Stabilization 

Initiative, or USAID to make an award or pay for costs 

incurred by potential offerors in the preparation and 

submission of an offer.  

This solicitation is subject to Chemonics’ standard terms 

and conditions. Any resultant award will be governed by 

these terms and conditions; a copy of the full terms and 
conditions is available upon request. Please note the 

following terms and conditions will apply: 

(a) Chemonics’ standard payment terms are net 30 days 

after receipt and acceptance of any commodities or 

deliverables. Payment will only be issued to the entity 

submitting the offer in response to this RFQ and 

identified in the resulting award; payment will not be 

issued to a third party. 

(b) Any award resulting from this RFQ will be firm fixed 

price, in the form of a purchase order. 

(c) No commodities or services may be supplied that are 

manufactured or assembled in, shipped from, 

transported through, or otherwise involving any of the 

following countries: Cuba, Iran and North Korea.  

(d) Any international air or ocean transportation or 

shipping carried out under any award resulting from 

this RFQ must take place on U.S.-flag carriers/vessels. 

(e) United States law prohibits transactions with, and the 

provision of resources and support to, individuals and 

organizations associated with terrorism. The supplier 

under any award resulting from this RFQ must ensure 

compliance with these laws. 

(f) The title to any goods supplied under any award 

resulting from this RFQ shall pass to Chemonics 

following delivery and acceptance of the goods by 

Chemonics. Risk of loss, injury, or destruction of the 

goods shall be borne by the offeror until title passes to 

Chemonics. 

 

 

SECTION 2: OFFER CHECKLIST 

To assist offerors in preparation of proposals, the following 

checklist summarizes the documentation to include an offer in 

response to this RFQ: 

 

□ Cover letter, signed by an authorized representative of the 

offeror (see Section 4 for template) 
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التالية  المتطلبات، تلخص قائمة الطلباتلمساعدة مقدمي العروض في إعداد 

 استجابة لهذا الطلب: المطلوب إدراجهاالوثائق 

 

o من قبل ممثل معتمد لمقدم العرض  رسالة التغطية, موقعة 

 للنموذج( 4انظر القسم )

o  و  المعروضة الشاحناتالعرض الرسمي, متضمنا مواصفات

 و الملحق  3) انظر القسم  خيارات مستودعات التخزين 

                                             على سبيل مثال للصيغة(1

o إثبات   لعمل ونسخة من سجل مقدم العرض أو رخصة ا

                                                                     (رخص التصدير, كما هو مطبق ، و لتغطية التأمين 

 

□ Official quotation, including specifications of offered 

truck(s) along with photographs and storage warehouse 

options (see Section 3 and ANNEX 1 for example format) 

 

□ Copy of offeror’s registration or business license, proof of 

insurance coverage, export licenses, as applicable. 

 السلع التي سيتم شحنها: 3القسم 

يحتوي على قائمة السلع التي يجب شحنها اضافة الى كميات و  1الملحق  

. و يطلب من مقدمي العروض تقديم توافرها للشحن  انواع الشاحنات المتوقع

عروض اسعار تحتوي على المعلومات الواردة ادناه في شكل ورق رسمي 

او نموذج اقتباس رسمي . في حال تعذر ذلك، يمكن للمقدمين إكمال 

في االسفل  وتقديم نسخة موقعة / مختومة إلى  1المصفوفة في الملحق 

 .االستقرار المجتمعي في سوريامبادرة تحقيق  /كيمونيكس

 

 

 

** يتوقع من مقدم العرض الذي تم اختياره  أن يستلم المواد الموجودة في 

ساعة بعد  36-24الجدول في مستودع مورد المولد في أربيل في غضون 

مبادرة . تتوقع مبادرة تحقيق االستقرار المجتمعي في سوريااشعار من قبل 

مبدئياً شحن جميع المواد في  سوريا تحقيق االستقرار المجتمعي في

 2018الثاني كانون  28األسبوع 

SECTION 3:  COMMODITIES TO BE SHIPPED 

ANNEX 1 contains a list of the commodities to be shipped as 
well as columns for offerors to propose quantities and types 

and descriptions of trucks anticipated to be needed for the 

shipment. Offerors are requested to provide quotations 
containing the information below on official letterhead or 

official quotation format. In the event this is not possible, 
offerors may complete the matrix in ANNEX 1 below and 

submit a signed/stamped version to Chemonics/IDS/SCSI. 

 

**The selected offeror will be expected to pick up and load 

the items in the table at the generator supplier’s warehouse 

in Erbil within 24-36 hours after notice is given by SCSI. 

SCSI tentatively expects to be able to ship all of the items on 

or about the week of January 28, 2018.  

 

 

 : الخطاب التقديمي المرفق مع العرض:4القسم 

 ترويسة، ذو مراسالت ورق على التالي التقديمي الخطاب كتابة يجب
 مقدم عن نيابة للتوقيع المخول الممثل قبل من وختمه وتوقيعه واستكماله

  .العرض

 SCSIمبادرة تمكين المجتمع السوري إلى: 

 

 SCSI-ERB-016a الرقم المرجعي: الطلب

 

 إلى من يهمه األمر:

نحن الموقعون أدناه، نقدم هنا العرض المرفق ألداء جميع األعمال المطلوبة 

عروض الستكمال األنشطة والمتطلبات كما هو موضح في طلب استدراج 

 األسعار المشار إليه أعاله. يرجى االطالع على عرضنا المرفق.

 

 

SECTION 4: OFFER COVER LETTER 

The following cover letter must be placed on letterhead and 

completed/signed/stamped by a representative authorized to 
sign on behalf of the offeror: 

 

To:  Syria Community Stabilization Initiative 

(SCSI) 

   

Reference:  RFQ No. SCSI-ERB-016a 

 

To Whom It May Concern: 

 

We, the undersigned, hereby provide the attached offer to 

perform all work required to complete the activities and 

requirements as described in the above-referenced RFQ. 

Please find our offer attached. 



RFQ No. SCSI-ERB-016a 

Heavy Machinery Transport 

 9صفحة 
 

     
                       

  

 

نقر هنا ونوافق على جميع البنود والشروط واألحكام الخاصة والتعليمات 

الواردة في طلب استدراج عروض األسعار المشار إليه أعاله. كما نشهد بأن 

جميع السلع إضافة إلى موظفي الشركة الرئيسيين و –الشركة المذكورة أدناه 

هي مؤهلة للمشاركة في عملية  -والخدمات المقدمة استجابة لهذا الطلب 

الشراء هذه بموجب شروط هذا الطلب وتماشياً مع لوائح الوكالة األمريكية 

 للتنمية الدولية.

 

 

 

 وعالوة على ذلك، فإننا نشهد بموجب ذلك أنه، على حد علمنا واعتقادنا:

أو عائلية أو مالية مع أي موظفين في  ال توجد لدينا عالقات وثيقة •

ISD  أوLLC  أوSCSI. 

ال توجد لدينا عالقات وثيقة أو عائلية أو مالية مع أي مقدمي  •

عروض آخرين قدموا عروضهم استجابة الستدراج عروض 

 األسعار هذا.

تم التوصل إلى جميع األسعار الواردة في عرضنا بشكل مستقل  •

أو اتفاق مع أي مقدم عروض من دون أية تشاورات أو تواصل 

 آخر أو منافس آخر بهدف تقليص التنافسية.

تأكيد أن جميع المعلومات الواردة في العرض وجميع الوثائق  •

 الداعمة صحيحة ودقيقة.

تأكيد الفهم على المحظورات التي حددتها كيمونيكس ضد االحتيال  •

 والرشوة والهبات، والموافقة على تجنبها.

 

 

 

 

البيانات المرفقة والشهادات وغيرها من اإلفادات دقيقة وسارية نشهد هنا أن 

 وكاملة.

 

  توقيع الوكيل المعتمد:

 

 اسم الموقِّّع ومنصبه:

 

 التاريخ:

 

 اسم الشركة:

 

 عنوان الشركة:

 

 شركة الهاتف وموقعها اإللكتروني:

 

 بيان تسجيل الشركة أو رقم هوية دافعي الضرائب:

 

 نشط )نعم / ال(؟هل لدى الشركة حساب بنكي 

 

 االسم الرسمي المرتبط بالحساب المصرفي )للدفع(:

 

We hereby acknowledge and agree to all terms, conditions, 

special provisions, and instructions included in the above-

referenced RFQ. We further certify that the below-named 

firm—as well as the firm’s principal officers and all 

commodities and services offered in response to this RFQ—

are eligible to participate in this procurement under the terms 

of this solicitation and under USAID regulations. 

 

Furthermore, we hereby certify that, to the best of our 

knowledge and belief: 

• We have no close, familial, or financial relationships 

with any International Sustainability and Development, 

LLC or Syria Community Stabilization Initiative project 

staff members; 

• We have no close, familial, or financial relationships 

with any other offerors submitting proposals in response 

to the above-referenced RFQ; and 

• The prices in our offer have been arrived at independently, 

without any consultation, communication, or agreement 

with any other offeror or competitor for the purpose of 

restricting competition. 

• All information in our proposal and all supporting 

documentation is authentic and accurate. 

• We understand and agree to Chemonics’ prohibitions 

against fraud, bribery, and kickbacks. 

 

We hereby certify that the enclosed representations, 

certifications, and other statements are accurate, current, and 

complete. 

 

Authorized Signature:      

 

Name and Title of Signatory:     

 

Date:        

 

Company Name:       

 

Company Address:       

 

Company Telephone and Website:     

 

Company Registration or Taxpayer ID Number:  

 

__________________________________________ 

 

Does the company have an active bank account (Yes/No)? 
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Official name associated with bank account (for payment): 

      

 

 

 

 

 

ANNEX 1: COMMODITIES TO BE SHIPPED  

 السلع التي يجب شحنها: ١الملحق 

Line 

Item 

 رقم

Description of Commodities to be Shipped 
 شحنها يجب التي السلع مواصفات

 

NOTE: for offerors’ reference, all official 

manufacturer product specification sheets are linked 
below and/or provided as attachments to this RFQ.  

مالحظة: لمقدمي العروض كل االبعاد و االحجام الرسمية ماخوذة من 

، مع رابط الشركة في هذا العرضشركة المصنوعة  

Estimated 

Qty of 

Trucks 
 المقدرة الكمية
 للشاحنات

 

 

 

Qty and 

description of 

type of truck 

offered 

 
 نوع و الكمية

 الشاحنة
 المعروضة

 

Unit Price 

(USD) 
 السعر واحدة

 الدوالر

 االميريكي

 

Total Price 

(USD) 
 الكلي السعر

 بالدوالر

 االميريكي

 

1 

Low loader for transporting trucks and heavy 

equipment One (1) unit and associated spare 

parts  

 
Ford Tractor Head 1843 

Kerbweight 7,623kg 

Front Overhang 1,485mm 

Wheelbase 3,590mm 

Overall Length 5,994mm 

Overall Cab Length 2,297mm 

Overall height 3,910mm 

Width of the Cab 2,489mm 
   

Trailer dimension and weight (see specification sheet 

/ diagram)  
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Loading space 

8,000 mm (8 meters) 
on lower part and 
2,600 mm (2.6 
meters) on the upper 
part 

Total length (with loading 
ramp) 

12,500 mm (12.5 
meters) 

Trailer width 3,000 mm (3 meters) 

  

Trailer weight capacity  25 tons 

 

NOTE: Offerors are expected to provide pricing for 

the following two (2) scenarios :1 ) to use this truck 

and trailer to transport a portion of the other items 
below (as proposed by the offeror) so the cost of 

transporting this item itself should not be accounted 
for or presented. However, offerors should factor in 

the cost of providing a certified and licensed driver in 

both Iraq and Syria that can drive this vehicle and its 
load from the warehouse in Erbil, Iraq to the final  

destination in Syria.  2) to provide pricing for 
transporting the truck and trailer (without driving the 

truck or loading the trailer with any machines) as 

well as costs associated with providing a certified and 
licensed driver in both Iraq and Syria that can 

transport the truck and trailer from the warehouse in 

Erbil, Iraq to the final destination in Syria. 

سيستخدم هذه  (1احدى من كلتا الحالتين  مالحظة: المقدمين العرض

لنقل السيارات االخرى و على  المقدمين  في هذا العرض الناقلة

العرض ان يتوفر سائق مع رخصة السوق في جهتين و اليحسب نفس 

الحساب ناقالت االخرى، و هذه ناقلة سيحمل في مخزن في اربيل 

 ،عراق لسوريا.

( او بأمكان ان يحمل الناقلة على ناقلة اخر)ى و ال يستخدمى لحمل 2

او نقل سيارتنا االخرى( تتعامل معه كباقي االليات لغرض نقله من 

الى سوريا اربيل  

2  

Single drum roller one (1) unit and associated 

spare parts 
https://www.ammann-group.com/wp-content/uploads/asc_120_t1_soil_compactor-

ammann_en.pdf  

Total weight 13,370 kg 

Machine length 5,630 mm 

Wheel-base 2,820 mm 

Machine height 3,027 mm 

Machine height  2,375 mm 

Drum width 2,130 mm 

Machine width 2,250 mm 

Ground clearance 450 mm 

Drum diameter 1,500 mm 
 

    

https://www.ammann-group.com/wp-content/uploads/asc_120_t1_soil_compactor-ammann_en.pdf
https://www.ammann-group.com/wp-content/uploads/asc_120_t1_soil_compactor-ammann_en.pdf
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3 

Isuzu (FVR 23M) Water Tanker 15,000 Liters 

Two (2) units and associated spare parts   
https://www.isuzutrucks.co.ke/isuzukenya/page/en/kenya/specs/is

uzu-fvr-23m?sn=Model+Specs  

 

All dimensions below are per unit 
 

Overall shipping height: 2,700 mm 

Overall shipping length: 8,520 mm 

Overall shipping width: 2,400 mm 

Overall chassis mass: 5,130 kg 

 

    

4 

Tipper / Dump Trucks (10m3 4x2) Five (5) units 

and  associated spare parts   
 

All dimensions below are per unit 

 
Overall shipping length: 7,400 mm 

Overall shipping height: 2,550 mm 

Overall shipping width: 2,300 mm 

Overall shipping Weight: 13,300 kg 

Body dimension (L4.5 m xW 2.3 m x H 1.0 m) 

 

    

5 

Van Hiace three (3) Units and associated spare 

parts 
http://www.toyota.com.au/hiace/specifications/commuter-bus-diesel-auto 
 
 

All dimensions below are per unit 

 

Overall shipping length: 5,380 mm 

Overall shipping height: 1,880 mm 

Overall shipping width: 2,285 mm 

Overall shipping Weight: 3,200 Kg 

 

 

    

6 Six (6) 200 liter barrels of 15W40 engine oil     

7 
Storage for items #1-6 above 

عالهتخزين المواد ا  
 

Include exact 

location and 

pricing for up 

to 30 days of 

storage. قم  

بتضمين الموقع 

الدقيق واألسعار 

 30لمدة تصل إلى 

 يوما من التخزين

  

Additional Instructions: 

 

  

يجب أن يكون لدى مقدمي العرض 

https://www.isuzutrucks.co.ke/isuzukenya/page/en/kenya/specs/isuzu-fvr-23m?sn=Model+Specs
https://www.isuzutrucks.co.ke/isuzukenya/page/en/kenya/specs/isuzu-fvr-23m?sn=Model+Specs
http://www.toyota.com.au/hiace/specifications/commuter-bus-diesel-auto
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*The selected offeror will be expected to pick up the items in the table at the supplier’s warehouse in Erbil within 

24-36 hours after notice is given by SCSI. SCSI tentatively expects to be able to ship all items at the end of 

January/early February 2018.  

 

ساعة بعد  36-24* يتوقع من مقدم العرض الذي تم اختياره أن يستلم المواد الموجودة في الجدول في مستودع مورد المولد في أربيل في غضون 

. تتوقع مبادرة تحقيق االستقرار المجتمعي في سوريا مبدئياً أن يتم شحن جميع السلع في  مبادرة تحقيق االستقرار المجتمعي في سوريااشعار من 

 .  2018كانون الثاني  

 

- Offerors must have the ability to load the heavy machinery onto the trucks at the 

vendor’s warehouse in Erbil as well as to unload and re-load at the Syrian border 

crossing (as applicable) for onward transport to Raqqa and to unload at the final 

destination in Tabqa, Raqqa, Syria.  

- Offerors may base proposed pricing on the official specifications and size/weight 

dimensions from the manufacturer included above and in the attached 

specifications. 

- Costs for loading/unloading shall be included in the total price offered herein. The 

successful offeror will be provided with the vendor’s warehouse location in Erbil. 

 

إلى  السياراتالقدرة على تحميل 

مورد في الالشاحنات في مستودع 

اربيل، و كذلك التفريغ و 

الحدود  عند معبر  التحميل  إعادة

السوري ) حسب االقتضاء( للنقل 

للتفريغ في  إلى محافظة الرقة

الوجهة النهائية في الطبقة بمحافظة 

يمكن للموردين   الرقة في سوريا .

أن يستندوا إلى التسعير المقترح 

على المواصفات الرسمية وأبعاد 

الحجم / الوزن من الشركة 

 مرحب و  المصنعة المدرجة أعاله.

العروض أيضا إجراء مقدمي ب

)مشروع مبادرة تحقيق ترتيبات مع

 االستقرار المجتمعي في سوريا(

إلجراء قياسات في مستودع 

في أربيل لضمان توفير  المورد

خيارات نقل وخيارات تسعير دقيقة 

 هذا طلب تقديم العروضلاستجابة 

الذي يجب دعمه في حالة الحصول 

.                المنحة على   

تضمين تكاليف التحميل /  يتم     

التفريغ في السعر اإلجمالي الموثق 

هنا. وسيتم تزويد الفائز بالعطاء في 

 موقع الموردين في أربيل .

المبلغ االجمالي   Subtotal:  

  

  :VATضريبة القيمة االضافية 

تكاليف اخرى ) صف___________(  Other Costs (Describe:______________________) :  

المبلغ االجمالي بالدوالر االميريكي  GRAND TOTAL USD:  


