
# ي الوصف بالعرب  LOCATION Unit Qty 
Unit Price 
(US Dollar)

1
 طن 6تأجير شاحنات بسائق ال تقل سعتها عن 

ل مخيم الهول .ألنشطة التوزي    ع الشهرية داخ
Al-Hol Camp Day 1

2
 طن 6تأجير شاحنات بسائق ال تقل سعتها عن 

ل معسكر روج .ألنشطة التوزي    ع الشهرية داخ
Roj Camp Day 1

3
 طن 2تأجير شاحنات بسائق ال تقل سعتها عن 

ل معسكر روج .ألنشطة التوزي    ع الشهرية داخ
Al-Hol Camp Day 1

4

ة بسائق ال تقل سعتها عن  تأجير شاحنات صغير

ل 2 شطة التشغيلية داخ  مير مكعب للتوزي    ع واألن

.وحول معسكر روج

Roj Camp Day 1

5
 طن 6استئجار شاحنة بسائق وال تقل سعتها عن 

هول ن مخيمي روج وال مواد بير .لنقل البضائع وال

Al-Hol and 

Roj Camps
Trip 1

# Description of the Items Location
Qty

Truck

No. Of 
days/ 
Month

Total Truck/ Month Total Truck/ Year

1
Hiring Trucks with driver, capacity not less than 6 ton 
for monthly distribution activities inside Al Hol Camp.

Al-Hol
 طن 6تأجير شاحنات بسائق ال تقل سعتها عن 

.ألنشطة التوزي    ع الشهرية داخل مخيم الهول
30 15 450 5400

2
Hiring Trucks with driver, capacity not less than 6 ton 
for monthly distribution activities inside Roj Camp.

Roj
 طن 6تأجير شاحنات بسائق ال تقل سعتها عن 

.ألنشطة التوزي    ع الشهرية داخل معسكر روج
3 6 18 216

3

Hiring small trucks with driver the capacity not less 
than 2 cubic meters for distribution and operational 
activities inside and around Al-Hol Camp.

Al-Hol
ة بسائق ال تقل سعتها عن  تأجير شاحنات صغير

 مير مكعب للتوزي    ع واألنشطة التشغيلية 2

.داخل وحول مخيم الهول

23 22 506 6072

4

Hiring small trucks with driver the capacity not less 
than 2 cubic meters for distribution and operational 
activities inside and around Roj Camp.

Roj
ة بسائق ال تقل سعتها عن  تأجير شاحنات صغير

 مير مكعب للتوزي    ع واألنشطة التشغيلية 2

.داخل وحول معسكر روج

3 22 66 792

5

Hiring one truck with a driver and the capacity not less 
than 6 ton to transport goods and materials between 
Roj and Hol camps.

Roj and 
Hol

 6استئجار شاحنة بسائق وال تقل سعتها عن 
ن مخيمي روج  طن لنقل البضائع والمواد بير

.والهول

1 4 4 48

3‐ The Blumont team shall request numbers and camps/places where the required six metric tons capacity trucks with drivers and laborers shall work, 1 day in advance, using a request form that has been designed for this 
purpose by Blumont.
مخيم   ي ال

ن
ي  ف

ميدانن فريق ال سعة / يطلب ال شاحنات ذات ال ي تعمل فيها ال
اكن التر غرض بواسطة بلومونت6األم د ، باستخدام نموذج طلب تم تصميمه لهذا ال عمال ، قبل يوم واح ن وال قير سائ مطلوبة مع ال ية ال . أطنان مير

5‐ The vendor must assign a Representative at each camp to deal with the Blumont teams and provide adequate staff, laborers, and trucks with drivers, affiliates, personnel and/or agents to undertake the daily tasks and as 
directed by the Blumont team.
تابعة و   كات ال ن والشر قير سائ شاحنات مع ال عمال وال ن وال موظفير ي كل مخيم للتعامل مع فرق بلومونت وتوفير عدد كاٍف من ال

ن
ن ممثل ف بائع تعيير ن و / يجب عىل ال موظفير ا لتوجيهات فريق بلومونت/ أو ال

ً
يومية ووفق أو الوكالء للقيام بالمهام ال .

2‐ The six and two metric tons trucks will be used moving/transporting goods/items related to distribution activities within and between both camps (Al Hol & Roj) as directed by Blumont team, as per below breakdown: 
Al Hol: 30 six metric ton capacity trucks with a driver for internal distribution purposes as requested/directed by the Blumont team. 
Roj: 3 six metric ton capacity trucks with a driver for internal distribution purposes as requested/directed by the Blumont team.
Al Hol: 23 two metric ton capacity trucks with a driver for internal distribution purposes as requested/directed by the Blumont team.
Roj: 3 two metric ton capacity trucks with a driver for internal distribution purposes as requested/directed by the Blumont team.
Al Hol and Roj: one six metric ton capacity trucks with a driver for external transporting of materials between both camps as requested/directed by the Blumont team.
ي 

ن
ية ف مير نان ال ن من األط نير ية واث بالغ حجمهما ستة أطنان مير شاحنتان ال ستخدم ال

ُ
بضائع / ست قل ال ن / ن مخيمير ن كال ال ل وبير ع داخ توزي     متعلقة بأنشطة ال مواد ال ا للتفاصيل أدناه (الهول وروج)ال

ً
ون ، وفق ا لتوجيهات فريق بلوم

ً
وفق :

داخىلي حسب طلب 30: الهول ع ال توزي     ي مع سائق ألغراض ال وجيه من فريق بلومونت/  شاحنة سعة ستة أطنان مير ت .
داخىلي حسب طلب 3: روج ع ال توزي     ية مع سائق ألغراض ال وجيه من فريق بلومونت/  شاحنات بسعة ستة أطنان مير ت .

داخىلي حسب طلب 2 شاحنة سعة 23: الهول ع ال توزي     ي مع سائق ألغراض ال وجيه من فريق بلومونت/  طن مير ت .
داخىلي حسب طلب 2 شاحنات سعة 3: روج ع ال توزي     ي مع سائق ألغراض ال وجيه من فريق بلومونت/  طن مير ت .

معسكرين بناًء عىل طلب : الهول وروج ن ال مواد خارجًيا بير ية مع سائق لنقل ال دة بسعة ستة أطنان مير وجيه من فريق بلومونت/ شاحنة واح ت .

7‐ When providing daily six metric tons capacity trucks with drivers and laborers, the vendor must strictly adhere to the Local Authorities laws, rules and regulations, including but not limited to security guidelines.
ان  حرص إرشادات األم مثال ال ال ي ذلك عىل سبيل ال

ن
حها ، بما ف دها ولوائ محلية وقواع سلطات ال ن ال قوانير ام الصارم ب ن بائع االلير عمال ، يجب عىل ال ن وال قير سائ ية يومًيا مع ال عند توفير شاحنات سعة ستة أطنان مير .

4‐ The vendor must strictly adhere to the Blumont six metric tons capacity trucks with drivers’ and labors requests, in terms of number of each with a driver/labors and date/time of provision and locations.
عمال ، من حيث عدد كل منها مع سائق   ن وال قير سائ ية مع طلبات ال ام الصارم بشاحنات بلومونت ذات سعة ستة أطنان مير ن بائع االلير خ / يجب عىل ال مواقع/ عمال وتاري     د وال وي ن وقت الير .

6‐ The vendor must take care of all local authorities’ letters, permits, memos and approvals whatsoever. Blumont shall undertake no responsibility at all to secure any kind of local authorities’ approvals and/or permits.
الق قات عىل اإلط مواف مذكرات وال ح وال تصاري     محلية وال سلطات ال بائع بجميع خطابات ال ي ال

قات و .يجب أن يعتتن ن أي نوع من مواف الق لتأمير محلية/ لن تتحمل منظمتنا أي مسؤولية عىل اإلط سلطات ال ح ال أو تصاري     .

Financial Offer: Hiring Trucks to Carry Out Monthly Distributions for Al Hol and Roj Camps in NES
استئجار شاحنات إلجراء التوزيعات الشهرية لمخيمي الهول وروج في شمال شرق سوريا: العرض المالي 

Scope of Work

Estimation plan for distribution

1‐ The vendor is responsible to provide, daily six and two metric tons capacity trucks with drivers as requested/directed by the Blumont team.
ن يومًيا حسب طلب   قير ية مع سائ مير نان ال ن من األط نير ية واث بائع مسؤول عن توفير شاحنات سعة ستة أطنان مير وجيه من فريق بلومونت/ ال ت .

Item description

Hiring Trucks with driver, capacity not less than 6 ton for 

monthly distribution activities inside Al Hol Camp.

Hiring Trucks with driver, capacity not less than 6 ton for 

monthly distribution activities inside Roj Camp.

Hiring small trucks with driver the capacity not less than 2 
cubic meters for distribution and operational activities inside 

and around Al-Hol Camp.

Hiring small trucks with driver the capacity not less than 2 

cubic meters for distribution and operational activities inside 

and around Roj Camp.

Hiring one truck with a driver and the capacity not less than 

6 ton to transport goods and materials between Roj and Hol 

camps.
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Name of Signatory    :…............................................................ Title of Signatory    :…............................................................

Name of Bidder       :…............................................................ Name of Bidder      :…............................................................

Date of Signing       :…............................................................ Signature & stamp :…............................................................

Scope of Work

14‐ The vendor shall provide First Aid Kits at the workplace to use once an incident takes place.
حادث ها بمجرد وقوع ال عمل الستخدام ي مكان ال

ن
ية ف بائع توفير مجموعات اإلسعافات األول .يجب عىل ال

15‐ The truck drivers must have valid Syrian driving license/local authority license.
شاحنات رخصة قيادة سورية   ي ال

كون لدى سائقر رخصة سلطة محلية سارية/ يجب أن ي .

: مالحظة

ي مواصفاتنا والجودة المطلوبة وأن يطلب جودة أفضل. 1 ي حالة إذا كانت جودة العنرص ال تلب 
ن
.يحق لمنظمتنا رفض أي عنارص مذكورة أعاله عند تسليمها من قبل المقاول ف

ي جدول الكميات. 2
ن
اء الكمية الكاملة المذكورة ف .منظمتنا ليست ملزمة بشر

كة. 3 ن أكير من شر كة واحدة، و يمكن تجزئة العطاء بير .المنظمة ليست ملزمة بان تتعاقد مع شر

وع للمنظمة . 4 ف المشر ي مخيمي الهول و روج وحسب خطة المقدمة من قبل مشر
ن
.يتم تقديم الخدمة المذكورة اعاله  ف

ي مخيمي الهول و روج . 5
ن
.أالسعار المقدمة يشمل جميع المصاريف من نقل و تحميل و تقديم الخدمة ف

NOTE:

1.  Our organization has the right to reject any above mentioned items when delivered by the contractor in case if the quality of the item is not meet our spesifications and required quality and to request a better quality.

2.  Our organization is not bound to buy the whole quantity mentioned in the Financial Offer.

3.  Our organization is not bound to contract with one company and can split the award between one or more companies.

4.  The Service must be delivered to  Al-Hol and Roj Camps as per the instruction of Our Organization's Supervisor .

5.  The offered Price includes, transportation, loading & unloading and any other cost to deliver service to Al-Hol and Roj Camps.

12‐ 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 offerors only), in both cases all banking/hawala fees will be paid by our 
organization. 

حوالة  قة ال دفع عىل طري كون ال ن فقط )سوف ي سوريير حوالة للمجهزين ال مستحقات (خدمة ال قل ال عمولة” و كل مصاريف ن كون عىل منظمتنا" ال عمولةعىل منظمتنا, ت كون ال حساب و ت مستحقات اىل ال ة يتم تحويل ال ك ي بأسم الشر
ن

ود حساب مرصف ي حال وج
ن

و ف

16‐ The truck must be fully functional and must be in usable conditions as required by valid relevant Syrian laws.
سورية  ن ال قوانير ي ظروف صالحة لالستخدام كما هو مطلوب بموجب ال

ن
كون ف شاحنة بكامل طاقتها وأن ت يجب أن تعمل ال

17‐ The vendor must not employ minors as workers, all workers must be within the legal age according to the Syrian Labor Law.
سوري  عمل ال ون ال ي حسب قان

قانونن سن ال ي ال
ن

عمال ف كون جميع ال عمال ، ويجب أن ي قرص ك بائع عدم تشغيل ال .يجب عىل ال

13‐ The vendor must provide all machine drivers and laborers with an adequate work uniform, a hat, gloves, boot, masks and a safety vest.
ة أمان ذاء وأقنعة وسير عمال بزي عمل مناسب وقبعة وقفازات وح ماكينات وال ي ال

بائع أن يزود جميع سائقر .يجب عىل ال

18- Blumont team can submit an order letter for 30 days per two months, when needed.
حاجة30يمكن لفريق بلومونت إرسال خطاب طلب لمدة    يوًما كل شهرين عند ال

8‐ The vendor shall be solely responsible for the security and safety of his staff members, laborers, and six metric tons capacity trucks with drivers, affiliates, personnel and/or agents. To this effect, he is responsible to strictly 
adhere to the Syrian labor safety regulations and requirements.
تابعة و   كات ال ن والشر قير سائ شاحنات مع ال ية من ال وحيد عن أمن وسالمة موظفيه وعماله وستة أطنان مير مسؤول ال بائع هو ال كون ال ن و / ي موظفير سورية. أو الوكالء/ أو ال عمل ال تقيد الصارم بأنظمة ومتطلبات سالمة ال غرض ، فهو مسؤول عن ال لهذا ال .

9‐ The vendor shall be solely liable in case of any kind of diseases, damages, injuries and/or death that may occur to his staff members, laborers, six metric tons capacity trucks with drivers, affiliates, personnel and/or agents, 
as direct and/or indirect result of implementation of this contract.

ار ، واإلصابات و  ي حالة حدوث أي نوع من األمراض ، واألضن
ن

مسؤولية ف ده ال بائع وح ن و / يتحمل ال موظفير تابعة ، وال كات ال ن ، والشر قير سائ شاحنات مع ال ية من ال ي قد تحدث لموظفيه ، وعماله ، وستة أطنان مير
وفاة التر ة و / أو ال عقد/ أو الوكالء ، مثل نتيجة مباشر ة لتنفيذ هذا ال أو غير مباشر .

10‐ The vendor shall be solely liable in case of any kind of diseases, damages, injuries and/or death that may occur to any third party, as direct and/or indirect result of implementation of this contract.
ي حالة حدوث أي نوع من األمراض و 

ن
مسؤولية ف ده ال بائع وح ار و / يتحمل ال ة و / أو اإلصابات و / أو األضن نتيجة مباشر ي قد تحدث ألي طرف ثالث ، ك

وفاة التر عقد/ أو ال ة لتنفيذ هذا ال أو غير مباشر .

11‐ Payment will be made within (30) days after receives/ delivery of goods as per attached FINANCIAL OFFER and the original invoice(s) from the offeror. 
دفع خالل  مرفقة (30)سيتم ال ماىلي ال عرض ال سب ال مجهزبعد تسليم كميات وح فاتورة األصلية من ال يوًما بعد استالم ال .
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