
 

SITE VISITING FORM                Page 1 of 1                        REFERENCE CODE: SYRIA-TA-2021-144 
 

SITE VISIT FORM 

 نموذج زيارة الموقع

COMPANY NAME  
  

DATE OF SITE VISIT  
 

 
 

PROJECT NAME:     Providing General Maintenance in Tel Saman, Mahmoudly, Twihiniya and 
Newroz Camps – NES. 

TENDER REFERENCE CODE : SYRIA -TA-2021 -144  
 
 

وع  ق سوريا  : أسم ألمشر ي شمال شر
 
, طويحينة ونوروز ف ي مخيمات تل سمن, محمودلي

 
 توفير صيانة عامة ف

 TA- SYRIA-2021 -441 :  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  ف من المسماة اعاله,    هذا التأكيد بأن شر كة  و برفقة المهندس المشر ي التاري    خ  المشار اليه علما ان مهندسي الشر
وع وف  قد قامت بزيارة موقع المشر

وع عىل أرض الواقع وحصلوا عىل جميع اإلجابات عن أسئلتهم  واستفساراتهم و جميع التعليمات الخا صة يالتنفيذ  قبل المنظمة قاموا بزيارة كاملة للمشر

 وع. فيما يتعلق 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

 

LAST DATE FOR SITE VISIT BY (BIDDERS) 
COMPANIES ENGINEERS 
---------------------------------------------------------- 
FOR ANY INQUIRIES: Please contact us through 
following:  
Org. Site Engineer: Delshad Ossi 
Phone No.: +963 999 640 481 

November 15, 2021 

أخر موعد لزيارة الموقع من قبل مهندس الشركات 

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

 دلشاد اوسي مهندس الموقع: 
+963 999 640 481 : التلفونرقم   

 

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  
 
 
………………………………………………………. 
 


