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SCOPE OF WORK 

 
    REFERENCE CODE: SYRIA -TA-2022 -040 

    SUBJECT: Refilling Propane Gas Cylinders for Al Hol & Roj Camps in Northeast Syria 
 
1. The contractor shall invoice based on the agreed price per the BoQ as per the actual implemented works. 

The service includes Refilling, loading, offloading and transporting gas cylinders for Al-Hol and Roj Camps 
in NES. 

2. The contractor is responsible to load, transport, and offload refilled propane cooking gas cylinders of a 
size ranges between 21 kg to 25 kg, for Al Hol and Roj camps in NE Syria. 

3. The contractor must provide acceptable refilled gas cylinders size ranged between 21 kg and 25 kg, in 
conformity with the valid Syrian standards specifications for cooking gas and in case the cylinder 
underweight it will be rejected, and the vendor should in this case replace all rejected cylinders that are 
underweight (under 21 kg). 

4. The contractor must strictly adhere to the Blumont supply requests, in terms of date/time of supply, 
quantities and destinations. 

5. The contractor 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. 

6. The contractor shall be solely liable in case of any kind of diseases, damages, injuries and/or death that 
may occur to his staff members, drivers, affiliates, personnel and/or agents, as direct and/or indirect result 
of implementation of this contract. 

7. The contractor 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. 

8. Our Organization shall settle the vendor’s accounts at the end of each month after at least 30 days of 
receiving a proper invoice and all adequate payable financial papers. 

9. Invoice will be submitted upon finishing 100% of the service on monthly basis, and after the monitoring 
team/ Operation/ field staff reports that all service had been successfully conducted. 

10. The BLUMONT monitoring and evaluation team will conduct QA/QC during and after the delivery of the 
service. 

 

 مجال العمل

 
ا لألعمال الفعلية المنفذة. تشمل  يجب عىل الم .1

ً
ي جدول الكميات وفق

قاول إصدار فاتورة بناًء عىل السعر المتفق عليه ف 
ق البالد ي شمال شر

 .الخدمة إعادة تعبئة وتحميل وتفري    غ ونقل اسطوانات الغاز لمخيىم الهول وروج ف 

وبان الم .2  عن تحميل ونقل وتفري    غ أسطوانات غاز البر
ً
اوح بي    يكون المقاول مسؤوال   25كجم إىل    21عاد تعبئتها بحجم يبر

ق سوريا ي شمال شر
 .كجم لمخيىم الهول والروج ف 

اوح بي     .3 كيلو جرام ومطابقة   25كيلو جرام و    21يجب عىل المقاول توفب  اسطوانات غاز معاد تعبئتها بحجم مقبول يبر
ي حالة نقص وزن االسطوانة  

ي هذه الحالة  للمواصفات القياسية السورية لغاز الطهي وف 
سيتم رفضها ويجب عىل البائع ف 

ي يكون وزنها أقل من 
 .كجم  21استبدالها بالكامل. االسطوانات المرفوضة التر
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كة .4 ام الصارم بطلبات التوريد الخاصة بشر ، من حيث تاري    خ / وقت التوريد والكميات   Blumont يجب عىل المقاول االلبر 
 .والوجهات

ي المقاول   .5
 بجميع خطابات السلطات المحلية والتصاري    ح والمذكرات والموافقات عىل اإلطالق. لن تتحمل يجب أن يعتت 
Blumont أي مسؤولية عىل اإلطالق لتأمي   موافقات و / أو تصاري    ح أي نوع من السلطات المحلية. 

ار و / أو اإلصابات .6 ي حالة حدوث أي نوع من األمراض و / أو األض 
 وحده ف 

ً
ي قد    يكون المقاول مسؤوال

و / أو الوفاة التر
ة   ة و / أو غب  مباشر التابعة و / أو الموظفي   و / أو الوكالء ، كنتيجة مباشر كات  تحدث للموظفي   و / أو السائقي   والشر

 .للتنفيذ من هذا العقد

ار و / أو اإلصابات و / أو ا .7 ي حالة حدوث أي نوع من األمراض و / أو األض 
ي قد  يتحمل المقاول وحده المسؤولية ف 

لوفاة التر
ة لتنفيذ هذا العقد ة و / أو غب  مباشر  .تحدث ألي طرف ثالث ، كنتيجة مباشر

ي نهاية كل شهر بعد   .8
يوًما عىل األقل من استالم الفاتورة المناسبة وجميع    30يتعي   عىل منظمتنا تسوية حسابات البائع ف 
 .األوراق المالية المستحقة الدفع المناسبة

٪ عىل أساس شهري ، وبعد إبالغ فريق المراقبة / العملية / فريق  100ند االنتهاء من الخدمة بنسبة يتم تقديم الفاتورة ع .9
ي بأن جميع الخدمات قد تم إجراؤها بنجاح

 .العمل الميدان 

 .سيقوم فريق بلومونت للرصد والتقييم بإجراء ضمان الجودة / مراقبة الجودة أثناء وبعد تقديم الخدمة .10


