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REQUEST FOR QUOTATION (RFQ) - GOODS  

  بضاعة -إستمارة طلب عرض 

 

                                                              

 

SUBJECT: Supplying and Installing generator for management Area in Mabruka Camp 

 

Our organization, a non-profit organization, provides humanitarian assistance to “people in need”, is seeking 

quotations from eligible contractors for Supplying and Installing generator for management Area in 

Mabruka Camp Our organization anticipates awarding Multiple or Single contract(s) as a result of this 

Solicitation. Our organization reserves the right to award more or none under this RFQ. 

All bids shall be submitted via Syr-tendering@blumont.org as PDF format and clearly written the subject of the 

tender or via sealed envelopes to our office in English village No. 288 in Erbil. This RFQ is in no way obligates 

our organization Our organization to award a contract nor does it commit our organization to pay any cost incurred 

in the preparation and submission of a proposal. 

Our organization bears no responsibility for data errors resulting from transmission or conversion processes.  

 

 

Sincerely, 

Procurement Committee 

 

 مخيم المبروكة.في  لمنطقة اإلدارة مولدة  و تركيب تجهيز الموضوع:

 

منظمتنا و هي  منظمة غير ربحية تعمل لخدمة المنكوبين في العالم و تسعى للحصول على عروض أسعار من المقاولين المؤهلين لغرض الموضوع  

الطلب. وتتوقع منظمتنا منح )عقود( متعددة أو مفردة نتيجة لهذا . شرق سورية شمالفي  تجهيز و تركيب مولدة لمنطقة اإلدارة  في مخيم المبروكة

 .وتحتفظ منظمتنا بالحق في منح التعاقد بأكثر أو أقل من المتوقع للطلب أعاله

 PDFو بصيغة   tendering@blumont.org-Syr: يجب على جميع مفدمي العطاءات تقديم العروض عبر االيميل  

 و تم التوضيح للموضوع المناقصة في أربيل. 288المكتب المنظمة في القرية اإلنجليزية المرقم أو عبر مغلف مختوم إلى 

 بان المنظمة ال تلتزم بأي حال من األحوال بمنح العقد كما أن المنظمة ال تلتزم بدفع أي تكاليف متكبدة في إعداد وتقديم العرض. 

 في البيانات الناتجة عن عمليات النقل أو التحويل او المحادثة.كما ان منظمتنا ال تتحمل أية مسؤولية عن أي أخطاء 

 

 مع فائق التقدير و االحترام                                                                                                                                     

 لجنة المشتريات                                                                                                                                     

 

 

 

 

REFERENCE CODE: Syria-2019-003 : رقم المناقصة 

ORIGINAL DATE ISSUED: 9201  /1  /8  تاريخ أالصدار : 

LAST DATE FOR 

CLARIFICATION: 
9201  /1  /14  ح:يأخر موعد لألستفسار و التوض 

CLOSING DATE :  61  تاريخ الغلق و تسليم المناقصة: 1/2019/

CLOSING TIME : 10:30 AM صباحا      وقت الغلق و تسليم المناقصة: 

mailto:Syr-tendering@blumont.org
mailto:Syr-tendering@blumont.org
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I) PURPOSE 

Supplying and Installing generator for management Area in Mabruka Camp 

 الغرض: (أ

 .تجهيز و تركيب مولدة لمنطقة اإلدارة  في مخيم المبروكة

II) TYPE OF CONTRACT/PURCHASE ORDER TO BE AWARDED AS A RESULT OF THIS 

SOLICITATION 

III) [FIRM FIXED PRICE] 

 نوع العقد / أمر الشراء الذي سيتم منحه كنتيجة لهذا المناقصة (ب

  سعر االثابت

IV) CONTRACT/PURCHASE ORDER TERM AND DELIVERY DATES 

Delivery period: 20 calendar Days after signing the contract and our organization is not obliged to 

request any or the total quantity after signing the contract.  

 

 أحكام العقد / أمر الشراء و مواعيد التسليم  (ت

 .   اإلجمالية بعد توقيع العقدبعد توقيع العقد و منظمتنا غير ملزمة بطلب أي كمية او الكمية  تقويميا  يوما( 20: )تجهيزمدة ال

     

V) TIMELINE 

The Time Line for this Tender shown below: 

 الجدول الزمني (ث

 الجدول الزمني لهذه المنافصة كما هوموضح ادناه:

 

 

 

 

 

 

 

 

VI) VALIDATION OF BIDS AND PRICES: 

ACTIVITY ألتاريخ         Date النشاط 

ORIGINAL DATE ISSUED  TENDER 8/1/2019 : تاريخ أالصدار 

LAST DATE FOR CLARIFICATION 

VIA E-MAIL 3IRQ-

Tendering@irdglobal.org 

14/1/2019 
أخر موعد لألستفسار و التوضبح عن طريق البريد 

  Tendering@irdglobal.org-IRQااللكتروني:

RETURN OF TENDER (CLOSING 

DATE)  
 تأريخ الغلق و تسليم العطاء 16/1/2019

RETURN OF TENDER (CLOSING 

TIME) 
10:30 AM صباحا      وقت الغلق و تسليم  العطاء 

TENDER REVIEW COMMITTEE 17/1/2019 لجنة مراجعة المناقصات 

LOCAL COMMITTEE ON 

CONTRACT 
20/1/2019 

 لجنة للعقد 

"GO-LIVE" WITH SUPPLIER 21/1/2019 
 منح المناقصة

mailto:IRQ-Tendering@irdglobal.org
mailto:IRQ-Tendering@irdglobal.org
mailto:IRQ-Tendering@irdglobal.org
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 Shall not be less than 90 days 

 نفاذ االسعار:  (ج

 .يوما   90يجب ان ال تقل عن 

VII) SCOPE OF WORK AND STANDARDS 

Supplying and Installing generator for management Area in Mabruka Camp. 

The Company must have a DUNS number or obtain one within 5 days of being notified of selection, DUNS 

number can be obtained as below: 

SAM website: https://www.sam.gov   

DUNS Website: http://fedgov.dnb.com/webform  

YouTube tutorial on getting a DUNS number: https://www.youtube.com/watch?v=DtwYgWr2CJI  

 

 نطاق العمل و المعايير (ح

 مخيم المبروكة.في  لمنطقة اإلدارة تجهيز و تركيب مولدة 

أيام بعد ألتبليغ  5في غضون   DUNSأو يمكن الحصول على رقم  DUNS يجب أن يكون لدى الشركة رقم

 :على النحو التالي DUNS باالختيار، ويمكن الحصول على رقم

 

 SAM https://www.sam.gov:موقع 

 DUNS  :http://fedgov.dnb.com/webformموقع

 DUNS https://www.youtube.com/watch?v=DtwYgWr2CJI :حول الحصول على رقم  YouTubeبرنامج تعليمي في

 

 

VIII) TECHNICAL SPECIFICATION  

Inspection of supplies by our organization before delivery: 

 

The selected supplier must notify our organizations staff that the generators are ready for delivery at his 

warehouse, then the generators will be inspected by the monitoring and evaluation team before handover 

and if any specifications doesn’t match with the required standards the generators will be rejected and the 

vendor will be asked to fix them if not will be subjected to penalty. 

 

 صفات الفنيةالموا (خ

 :فحص المواد من قبل المنظمة قبل التسليم

من قبل فريق المراقبة والتقييم قبل  موادقييم ال، وسيتم تموظفي منظماتنا بأن المولدات جاهزة للتسليم في مخزنه   بالغا جهزيجب على الم

إن لم و صالحها مجهز امن ال المنظمة  وسيطلب  مولداتتم رفض الالتسليم وإذا كانت أي مواصفات ال تتطابق مع المعايير المطلوبة فسي

 تم اصالحها ينطبق الغرامات على المجهز.ي

 

IX) LOCATIONS OF IMPLEMENTATION: 

The final delivery location is  Mabrouka  Camp in North east Syria . 

 

 شمال شرق سوريا. مخيم مبروكة في موقع التسليم النهائي فيمحل استالم المواد:  (أ

 

 

 

X) CONTRACT TERMS AND CONDITIONS 

https://www.sam.gov/
http://fedgov.dnb.com/webform
https://www.youtube.com/watch?v=DtwYgWr2CJI
https://www.sam.gov/
http://fedgov.dnb.com/webform
https://www.youtube.com/watch?v=DtwYgWr2CJI
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This contract/purchase order resulting from this solicitation must be signed by both parties to be considered 

valid and in force. all costs associated with, but not limited to, production, preparation and/or delivery of 

goods or services, including deliveries, accepted by our organization staff, without a fully executed (signed 

by both parties) contract/purchase order, are at the vendor’s risk only.  Our organization shall not pay for 

any costs, without limitation, associated with production, preparation or delivery of goods and/or services 

under this or any other contract/purchase order, which has not been signed by both parties. 

 شروط و أحكام العقد (ب

 

يجب أن يتم توقيع هذا العقد / أمر الشراء الناتج عن هذه المناقصة من قبل الطرفين ليعتبر صالًحا ونافذا.ً جميع 

التكاليف المرتبطة ، لكن ال تقتصر على ، اإلنتاج أو اإلعداد و / أو تسليم السلع أو الخدمات ، بما في ذلك عمليات 

ظمة، دون التنفيذ الكامل )التوقيع من كال الطرفين( فأن العقد / أالمر التسليم ، التي تم قبولها من قبل موظفي المن

 بالشراء، تكون على عاتق ومسؤولية البائع )المجهز( فقط. 

منظمتنا غير مكلفة بدفع أية تكاليف و دون الحصر لآلمور المرتبطة بإنتاج أو إعداد أو تسليم السلع و أو الخدمات 

 شراء لم يتم توقيعه من قبل الطرفين.بموجب هذا أو أي عقد / أمر بال

 

XI) EVALUATION AND AWARD PROCESS 

 

Our organizations’ selection criteria is Lowest Price/Technical Acceptable (LPTA)  

The minimum passing score is (50 %) and any company scoring below that, its commercial offer will not 

be considered. 

 التقييم وقرار منح العقد (ت

 

 منظمتنا، تستند في قرار منح العقد على أقل االسعار المقدمة من الشركات و المقبولة من الناحية الفنية. •

قل من ذلك لن يتم النظر في عرضها %(و أي شركة تحصل على درجة ا50أقل درجة ناجحة هي ) •

  المالي.

 

 

XII) ELIGIBILITY REQUIREMENTS: 

• The company must present their profile, company CV and copies (Stamp and signed) of all 

previous similar work contracts. 

• Copy of valid registration with local government stamp. 

• Proposed prices shall be valid for at least 90 days from date of submission of bids. 

 المعايير األساسية (ث

 

يجب ارسال شهادة التسجيل و السيرة الذاتية مًع كافة العقود)الموقعة و المختومة( لالعمال  معلومات عامة: •

 المماثلة والسابقة للشركة

 المحلية او كشركة مسجلة  سارية المفعول مع الحكومةنسخة من شهادة التسجيل  •

 يوما على االقل (90لمدة )يجب ان تكون االسعار نافذة  •

 

 

 

XIII) PAYMENT METHOD AND TERMS: 

 

Payment for supplies quantities: Payment will be made after receiving, inspecting and accepting the 

work conducted. 
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Payment method:  payments will be made as bank transfer or if the company doesn’t have a bank account 

the payment will be made as Hawala (hawala is for Syrian vendors only), in both cases all banking/hawala 

fees will be paid by our organization  

 

Payments duration: Payment will be made within 30 days after the works are completed and the original 

invoice(s) is received from the vendor, 10% of the payment will be withheld by our organization for the 

period of 1 month as a maintenance warranty. 

 

 

 لدفعشروط طريقة ا (ج

 

 المطلوبة.االعمال  بعد استالم, فحص و قبول مة دلخزود امت ية حساباوتسم ستت زة:لمجهواد المافع قيمة د

 

سوف يكون الدفع على طريقة الحوالة ) خدمة الحوالة للمجهزين السوريين فقط( و كل مصاريف نقل  طريقة دفع المستحقات:

العمولة" تكون على منظمتنا, و في حال وجود حساب مصرفي بأسم الشركة يتم تحويل المستحقات الى الحساب و تكون    ”المستحقات

 العمولةعلى منظمتنا.

 

من قبل منظمتنا لمدة  قيمة العقد٪ من  10سيتم حجب  , و ًما بعد استالم الفاتورة األصلية من المجهزيو 30سيتم الدفع خالل  مدة الدفع:

 شهر واحد كضمان صيانة.

 

         

XIV) EVALUATION CRITERIA 

 معايير التقييم (ح

CRITERIA 

 المعايير

SCORING   

 النقاط

Similar working experience with clients such as INGO, UN Agencies, 

government and others) 

(Minimum Requirement is 3 Supply contracts) 

 أالعمال مماثلة مع العمالء )المنظمات الدولية / وكاالت األمم المتحدة ,الحكومة و االخرى(

( عقود البناء 3الحد األدنى لمتطلبات  ) 

35% 

Questionaries’ (07 Degree per each questions) 

درجات لكل سؤال 7  جواب على السؤال: 
35% 

Past Performance (Recommendation Letters and completion certificates are 

required) 

 

  .العمل(  شهادات انتهاءو  ضرورة ثقديم رسائل التوصية)األداء السابق للشركة 

30% 

Total المجموع       100% 

 

Our organization reserves the right to award under this solicitation without further negotiations. The 

offerors are encouraged to offer their best terms and prices with the original submission. 

بموجب هذه المناقصة دون الرجوع الى التفاوض . نشجع مقدمي العروض على تقديم أفضل المنظمة بالحق في منح العطاء  تحتفظ

 .الشروط واألسعار مع تقديم العرض األصلي
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It is our organizations Policy that no gifts of any kind and of any value be exchanged between vendors and 

our organizations personnel.  Discovery of the same will be grounds for disqualification of the vendor from 

participation in any of our organizations procurements and may result in disciplinary actions against our 

organizations personnel involved in such discovered transactions.  

Selected vendor will be subject to vetting.  

 

لبائع من سياسات منظمتنا أنه ال يتم تبادل أي هدايا من أي نوع وأي قيمة بين البائعين وموظفي المنظمة. و اكتشافها سيكون سبباً الستبعاد ا

موظفي المنظمة المشاركين في هذه الصفقات من المشاركة في أي من مشتريات منظمتنا وقد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية ضد 

 المكتشفة

 .المنظمة سيقوم بالتحقيق عن الشركة المختارة من عدة جهات

 

XV)   INSTRUCTIONS TO THE OFFERORS 

• Payments will be made as bank transfer or if the company doesn’t have a bank account the payment 

will be made as Hawala (Hawala is for Syrian vendors only), in both cases all banking/hawala fees 

will be paid by Our organization  

• 10% of payment will be held as warranty for one month after the completion of the work. 

• Our organization is not responsible for fluctuations in the prices of any items in the local and 

international markets during the contract period and the company is obliged to the proposed price 

according to the contract and until the end of the contract period between the parties. 

• The quantity is not fixed. Our organization can order less or more quantities. 

• All pages of the bids must be signed and stamped. 

• This tender is not a commitment for purchasing. 

• All prices must be in USD. 

• Our organization is not bound to contract with one company and can split the award between one or 

more companies. 

• A certificate of registration and CV should be sent with all contracts for similar and previous 

business. 

• The company shall be responsible for all the expenses of the transportation at the mentioned places 

according to attached BoQ. 

• The Company shall bear all risks and costs for any damage, loss or theft to the ordered goods. The 

Company shall bear full legal responsibility for any disease, injury, disability or death of any of its 

employees, drivers and porters. 

• The organization can cancel any part of the BOQ . 

• The organization has the right to deal with another supplier in case of delay of delivery by the 

contracted company, and the quantity will be deducted from the share of the contracted company. 

• The Supplier / contractor must inform the organization and take prior approval if any of the 

required materials and services will be provided by a subcontractor. Otherwise, under the terms and 

conditions of the contract between the parties, the contract will be terminated. 

• In the case of processing/supplying from outside Syria country, the contracted company bears all 

expenses and consequences related to customs clearance in the border between Iraq and Syria or 

any other country borders to be dealt with. 

• Our organization will terminate the contract in the event of negligence and delays of delivery. 

• The supplied items will be checked and tested. 

• 10% of the total contract amount will be withheld as a warranty for one month which during the 

vendor is responsible for all maintenance of the supplied generators. 

• Our organization is not responsible for any tax clearance inside Iraq and Syria and delivery terms of 

the contract is DDP ( Delivered Duty Paid). 

• The Company must provide generator with certificate of origin 
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 تعليمات للعارضين  

طريقة دفع المستحقات: سوف يكون الدفع عن طريق الحوالة البنكية و في حال عدم وجود حساب بنكي بأسم الشركة سيتم نقل  •

 المستحقات عن طريق الحوالة و في كلتا الحالتين " العمولة" تكون على حساب المنظمة.

 ا كضمان لمدة شهر واحد بعد االنتهاء من العمل. قيمة العقد ٪ من 10قطع سيتم  •

المنظمة غير معنية بتذبذب اسعار المواد في االسواق المحلية و العالمية خالل فترة العقد و الشركة المجهزة ملزمة بالسعر المتفق  •

 .عليه حسب العقد حتى انتهاء فترة التعاقد بين الطرفين

 ثابتة. الكمية المذكورة في جدول الكميات ليست  •

 .جميع صفحات العطاء يجب ان تكون موقعة ومختومة من قبل الشركة •

 اليعتبر هذه المناقصة التزاًما من المنظمة بالشراء. •

 .يجب تدوين جميع المبالغ بالدوالر أالمريكي •

 المنظمة ليست ملزمة بان تتعاقد مع شركة واحدة, و يمكن تجزئة العطاء بين أكثر من شركة . •

 ارسال شهادة التسجيل و السيرة الذاتية مًع كافة العقود لالعمال المماثلة والسابقة للشركة.يجب  •

 مناطق المذكورة و حسب جدول الكميات المرفقة.للالنقل تتحمل الشركة المجهزة كافة مصاريف  •

ن الشركة تتحمل المسئولية تتحمل الشركة كافة المخاطر عن اي تلف او نقص او ضرر يلحق بالمواد التي سيتم نقلها كما وا •

 القانونية الكاملة لموظفيها أو السواق أو العاملين المستخدمين عن اي مرض , جروح او عجز او حالة وفاة.

 ..جدول الكميات يمكن للمنظمة إلغاء أي جزء من •

التجهيز، وسيتم استقطاع الكمية من يحق للمنظمة التعامل مع مجهز آخر في حال نكلت أوتأخرت الشركة المتعاقد معها عن  •

 .حصة الشركة المتعاقد معها

إذا كان أي من المواد والخدمات المطلوبة سيتم وأخذ موافقة مسبقة يالغ المنظمة ا إهالشركة المتعاقد مع /يجب على المجهز  •

 ، سيتم إنهاء العقد. المبرم بين الطرفينالعقد لوائح و قوانين بموجب  وبخالفه و. قبل مقاول ثانويتوفيرها من 

في حالة التجهيز من خارج سوريا، فان الشركة المجهزة تتحمل كافة المصاريف و التبعات المتعلقة بالكمارك في الحدود بين  •

 العراق و سوريا او اية حدود اخرى يتم التعامل معها.

 شركة.المنظمة لها الحق بالغاء العقد في حالة أهمال أو التأخير بالتجهيز من قبل ال •

مسؤوالً عن صيانة جميع المولدات  مجهز٪ من إجمالي مبلغ العقد كضمان لمدة شهر واحد ، حيث يكون ال 10سيتم حجز  •

 المزودة.

)تسليم الرسوم  DDPداخل العراق وسوريا وشروط التسليم من العقد هو  ةضريبي مصروفاتمنظمتنا ليست مسؤولة عن أي  •

 المدفوعة(.

 يجب على الشركة توفير مولد مع شهادة المنشأ •

 

 

 

The Company shall be excluded from opening the tender in the following cases: 

 

• If two or more bids are submitted for one tender. 

• If it is proved that the authorized director has two registered companies in his name, both of whom 

participated in the same tender. 

• If only a lump sum has been provided and all prices of the scale have not been filled. 

• If the bid is submitted in the absence of the required currency in the tender. 

• If bids are submitted after the deadline for closing the tender. 

• If the bill of quantities is not stamped. 

• If the company is not registered officially. 
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• If after bids opening calculation error in the offered price has occurred, the offer will be rejected. 

• If the company hadn’t submitted the requested documents including ( Company profile, 

Registration certificate and others) 

 

 

 

 

 

 

 

 يتم أستبعاد الشرکة عند فتح المناقصة في الحاالت التالية:

 

 إذا قدمت عطاءين أو أكثر لمناقصة واحدة. •

 شركتان مسجلتان باسمه و شارك كالهما في المناقصة نفسها.إذا ثبت ان المدير المخول لديه  •

 إذا قد قدم مبلغا مقطوعا فقط ولم يتم تعبئة جميع أسعار جدول الکميات. •

 إذا قدم العرض بغير العملة المطلوبة في المناقصة. •

 .إذا قدم العطاءات بعد الموعد المحدد لغلق المناقصة •

 اذا لم يتم ختم  جدول الكميات. •

 . رسميًا غير مسجل  اِلشركةإذا  •

 إذا حدث خطأ في السعر المعروض ، فسيتم رفض العرض اثناء الفتح. •

 إذا لم تقدم الشركة المستندات المطلوبة بما في ذلك )ملف تعريف الشركة وشهادة التسجيل وغيرها(•  •

 

 

 

 

Duration in Month Maintenance Period 

 Maintenance period for Generator 

 Maintenance period for Alternator 
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XVI) COMPANY DETAILS 

 معلومات الشركة  (خ

 

Wire Transfer Payment Mode   

 طريقة الدفع المصرفي للتحويل  
   Yes نعم                   No كال 

Name of Company or Mill 

 اسم الشركة او المطحنة
 

Name of the Owner and Partner 

 اسم مالك الشركة او المطحنة و شركائه

Owner المالك: 

Partner الشريك: 

Partner الشريك: 

Registered Office address 

 العنوان المسجل للشركة 
  

DUNS number (is required)  

)  مطلوب( DUNS رقم 
 

Telephone Number 

 رقم التلفون
  

Email 

 البريد الكتروني
  

Company Structure including staff name and 

position in your Company and attached 

Passport for the Owner and the partners as 

well 

هيكل الشركة  بما في ذلك اسم الموظفين و المنصب في 

 الشركة وجواز السفر المرفقة للمالك والشركاء كذلك

 

Please list any Disputes your Company has 

been involved in with NGOs/UN Our 

organizations over the last 3 Years: 

يرجى ذكر أية نزاعات قد شاركت شركتكم في المنظمات الغير 

( الماضية3حكومية / األمم المتحدة على مدى السنوات ال)  : 

 

Signature 

 :التوقيع
 

Company Stamp 

 : ختم الشركة
 

 

XVII) APPENDICES 
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• Bill of quantity  

• List of Questions. 

 الملحقات (د

 

 جدول الكميات

 قائمة األسئلة.

 

 

 

Questions  
Yes or No Yes/ No 

Explain 

1 

Does the company have electrical engineers 

and experiences person to install 

the generator properly? 

  

 

2 

Does the company have equivalent working 

tools/machines, such as (crane, flat 

truck…etc.)? 

  

 

3 

Can the company implement the work with 

the determinant timeline? ( The determined 

time is 20 calendar days) 

  

 

4 

Maintenance period after the purchase? If 

yes mention duration/working hours free of 

charge 

  

 

5 
What spare parts are provided free of charge 

during the maintenance period? 
 

 


