
TENDER NO. رقم المناقصة

PROJECT NAME

أسم ألمشروع

DATE OF SITE VISIT
تأریخ زیارة ألموقع

Org. Site Engineer: Eng. Mehdi Taha 00963 938-974-145 المھندس مھدي طھ مھندس الموقع

LAST DATE FOR SITE VISIT BY (BIDDERS) COMPANIES ENGINEERS
20-September-2022

أخر موعد لزیارة الموقع من قبل مھندس الشركات ( مقدمي العطاءات)

FOR ANY INQUIRIES: Please Contact us through Following: لألستفسار: رجاءً االتصال بنا عن طریق التالي:

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.
Note:
1. Each offeror should share their personal information with specified engineers of our organization before visiting the site at least 
one day prior to site visit date, because the security approval needs one day at least to enter the camp for the first time.
2. Site visit duration per each day during the identified period, can start from 9:30 A.M.
3. Each offeror should send their technical person or team for the site visit so as have a better view of the project.

ھذا التأكید بأن شركتنا المسماة اعاله, قد قامت بزیارة موقع المشروع وفي التاریخ  المشار الیھ علما ان مھندسي الشركة  و برفقة المھندس المشرف من قبل 
المنظمة قاموا بزیارة كاملة للمشروع على أرض الواقع وحصلوا على جمیع اإلجابات عن أسئلتھم  واستفساراتھم و جمیع التعلیمات الخاصة یالتنفیذ فیما یتعلق 

بالمشروع. لذلك ، مع كل ما سبق ذكره ، نؤكد أنھ لیس لدینا أي أسئلة أخرى بخصوص الموقع الذي تمت زیارتھ وأن حصلنا على جمیع المعلومات الخاصة 
بالمشروع.
المالحضة:

1. یجب على كل مقدم عرض مشاركة معلوماتھ الشخصیة مع مھندسین محددین من منظمتنا قبل زیارة الموقع قبل یوم واحد على األقل من تاریخ زیارة الموقع ، ألن 
الموافقة األمنیة تحتاج إلى یوم واحد على األقل لدخول المخیم ألول مرة.

2. یمكن أن تبدأ مدة زیارة الموقع كل یوم خالل الفترة المحددة من الساعة 9:30 صباحا.
3. یجب على الشركة إرسال شخصھا الفني/المھندس لزیارة الموقع للحصول على رؤیة أفضل للمشروع.

Company Engineer Name: أسم مھندس الشركة Certified by Organization Site Engineer (Name)
تصدیق من قبل المھندس المشرف للمنظمة (أالسم)

Signature, Date & Company Stamp
توقیع وتاریخ وختم الشركة

  Signature, Date - ألتوقیع و ألتاریخ

SITE VISIT FORM
نموذج زیارة الموقع

SYRIA-TA-2022-121

 Construction Works of WASH facilities (Latrines, Showers, Water tanks, and Solar Lighting) in Expansion 
2 in Roj Camp - NES

 أعمال بناء مرافق الم�اە وال�ف الص�� والنظافة الصح�ة (المراح�ض ، واالستحمام ، وخزانات الم�اە ، واإلنارة عن ط��ق الطاقة الشمس�ة) ��� 
منطقة التوسع 2 ��� مخ�م روج - شمال ��ق سور�ا
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