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Invitation to Tender (ITT) for the Provision of Haulage Services under a Framework 

Agreement (FWA) in North West Syria (Idleb and surrounding areas) 

في شمال غرب    (FWAبموجب اتفاقية إطار عمل ) الشحنمن أجل تقديم خدمات    مناقصاتالدعوة إلى تقديم 

 سوريا )ادلب والمناطق المجاورة لها( 

REF: G-SY-HRM-X-21946 Haulage Services FWA 

 G-SY-HRM-X-21946 Haulage Services FWAالرقم المرجعي: 

GOAL is completely against fraud, bribery and corruption 
 .تعارض غول أي نوع من اإلحتيال أو الرشوة أو الفساد

 
GOAL does not ask for money for bids. If approached for money or other favours, of if you have any 

suspicions of attempted fraud, bribery or corruption please report immediately to email speakup@goal.ie 

كانت لديك أية شكوك حول محاوالت   إذا أو أي نوع من الخدمات، أو ذا ُطِلب منك دفع أي مبالغ مالية  مال مقابل العروض. إ ال تطلب غول ال
 oal.iespeakup@gمن خالل إرسال رسالة على البريد اإللكتروني:  أو الفساد، نرجو اإلبالغ عنها فورا   أو الرشوة لالحتيال 

 
Please provide as much detail as possible with any reports 

 أو إبالغ تقوم به  أي تقرير  فيتقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات  يرجى

1 ABOUT GOAL   غول حول  

Established in 1977, GOAL is an international humanitarian and development agency committed to working with 

communities to achieve sustainable and innovative early response in crises and to assist them to build lasting 

solutions to mitigate poverty and vulnerability. GOAL has worked in over 60 countries and responded to almost 

every major humanitarian disaster. We are currently operational in 13 countries globally. For more information on 

GOAL and its operations please visit https://www.goalglobal.org/. 

دولية ملتزمة بالعمل مع المجتمعات المحلية لتحقيق استجابة مبكرة مستدامة ومبتكرة  ، وهي وكالة إنسانية وتنموية1977تأسست منظمة غول في عام  

  الكوارث لجميعبلداً واستجابت  60في األزمات ومساعدتها على إيجاد حلول دائمة للتخفيف من حدة الفقر والضعف. وقد عملت غول في أكثر من 

الموقع التالي:  غول وعملياتها، يرجى زيارة  عنلمزيد من المعلومات  على الصعيد العالمي. بلدا 13تقريباً. ونحن نعمل حاليا في  الكبرىإنسانية 

https://www.goalglobal.org/ 

  

GOAL has been working in Syria since late 2012, responding to the acute needs of conflict-affected communities in 

North West Syria, both through direct implementation and through partners, delivering food, non-food 

programming to highly vulnerable populations, providing Water, Sanitation and Hygiene (WASH) through support 

to Water units, as well as emergency support to recently displaced households. 

وتستجيب لالحتياجات الشديدة للمجتمعات المتضررة جّراء الصراع في شمال غرب سوريا وذلك عن طريق    2012تعمل غول في سوريا منذ عام  

نفيذيين لتقديم المساعدات الغذائية وغير الغذائية للسكان األشد ضعفاً، وتقديم المياه والصرف الصحي واإلصحاح  التنفيذ المباشر والتنفيذ عبر شركاء ت 

 من خالل دعم وحدات المياه، كما تقدم الدعم الطارئ لألسر النازحة حديثاً.

2 PROPOSED TIMELINES     المقترحة  الزمنية المواعيد

Line 

 البند 
Item 

 العنصر 
Date  
 التاريخ 

1 ITT Published  Friday, April 13th, 2021 

mailto:speakup@goal.ie
mailto:speakup@goal.ie
https://www.goalglobal.org/
https://www.goalglobal.org/
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2021نسيان  13الجمعة  نشر الدعوة لتقديم المناقصات   

2 Closing date for clarifications 

 الموعد النهائي لتقديم التوضيحات
Friday, May 7th, 2021  

2021أيار  7  الجمعة,  

3 Closing date and time for receipt of Tenders 

 التاريخ و الوقت الزمني النهائي الستالم المناقصات 
Thursday, May 13th, 2021 at 15:00 GMT 

بتوقيت غرينيتش 3في الساعة   2021أيار  31 لخميسا   

4 Tender Opening Location 

 مكان فتح المناقصات 
GOAL HQ, Dublin, Ireland  
 مقر غول، دوبلن، إيرلندا

5 Tender Opening Date and time  
 توقت وتاريخ فتح المناقصات 

Friday, May 14th, 2021 at 11:00 a.m. 
صباحا   11في الساعة   2021أيار  41، الجمعة ً 

3 OVERVIEW OF REQUIREMENTS المتطلبات  عن عامة لمحة  

3.1 SERVICE SPECIFICATION    الخدمة مواصفات  
GOAL invites prospective haulage providers to submit tenders for transporting and distributing humanitarian aid 

in the form of food items (food kits, flour, yeast) and non-food items (NFIs) among other goods from GOAL’s two 

main warehouses, located in Kafr Takharem and Ma’ar Tamsarin to specified distribution points in North West 

Syria (Idleb and surrounding areas). However, GOAL reserves the right to change the location of the distribution 

points in accordance with project requirements.  

طحين    – من أجل نقل وتوزيع المساعدات الغذائية على شكل مواد غذائية )سلل غذائية  لتقديم عروضهمتدعو غول مقدمي خدمات الشحن المحتملين 

إلى مواقع توزيع محددة في شمال   نومعرتمصري   ممستودعي غول الرئيسيين في كفر تخاري خميرة( ومواد غير غذائية، وغيرها من المواد من  –

 وتحتفظ غول بالحق بتغيير أماكن مواقع التوزيع وفق متطلبات المشروع. (. غرب سوريا )ادلب والمناطق المحيطة بها

The proposed type of contract is a three (3) year Framework Agreement (FWA). The Framework Agreement 

(FWA) shall be annually reviewed based on: 

 ة هذا االتفاق اإلطاري سنويا  استنادا  على: ( سنوات، وتجري مراجع3و اتفاق إطاري مدته  ) العقد المفترض ه  إن نوع 

1. Quality of service  نوعية الخدمة 

2. Price  السعر 

3. Funding and التمويل    

4. Project requirements متطلبات المشروع     

GOAL’s FWA template is attached as Appendix 8 and is part of this ITT document. Please review and confirm in 

Appendix 10 Invitation to Tender Statement that you have read and agree with all terms of the FWA. Please read 

section 3.5 below for further details on FWA. 

من   10الملحق وهو جزء من الدعوة إلى تقديم المناقصات هذه. يرجى المراجعة والتأكيد في ، Bالملحق  جرى إرفاق قالب االتفاق اإلطاري لغول في  

ل االتفاقية اإلطارية، يرجى  الذي قرأته والموافقة على جميع شروط هذه االتفاقية اإلطارية. لمزيد من التفاصيل حو  بيان الدعوة إلى تقديم مناقصات

 أدناه.  3.5قراءة القسم  

Under the Framework Agreement GOAL will issue Purchase Orders (PO) to the contractor. Upon receipt of a duly 

authorised PO the contractor: 

 للمتعهد. وفور تلقي أمر شراء متعمد أصوالـ  ينبغي على المتعهمد: وبموجب االتفاقية اإلطارية هذه، ستصدر غول أوامر شراء  

1. Shall read, and if agrees, stamp and sign the PO and return it to GOAL either electronically by e-mail or in 

hard copy by hand within one (1) day or twenty-four (24) hour at GOAL’ office in Harem, Idleb, Syria. 

2. Shall have one (1) day or twenty-four (24) hours’ time to plan, organise and prepare the requested vehicles, 

drivers and/or labourers to be ready and available, in accordance with the PO, to GOAL. 

إرساله لغول إما إلكترونياً عن طريق البريد اإللكتروني أو عن طريق التسليم  وتوقيعه وإعادته  – إن وافق عليه  –قراءة أمر الشراء وختمه  .1

 ساعة في مكتب غول في حارم، ادلب، سوريا.  24باليد للنسخة الورقية في غضون يوم واحد أو 
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جاهزين وعلى أهبة  وتحضير المركبات المطلوبة والسائقين و/أو العمال حتى يكونوا    تنظيمساعة للتخطيط و  24يُعطى مهلة يوم واحد أو   .2

 ، وفقاً ألمر الشراء. االستعداد

A sample of a PO is attached to this ITT document as Appendix 7 and titled as “Sample Purchase Order (PO)” 

 (" POبعنوان "عينة طلب الشراء ) 7الدعوة إلى تقديم المناقصات هذا في الملحق تم إرفاق عينة من أمر الشراء بمستند 

 

It is difficult to accurately forecast the estimated number of trips and distance for each vehicle given the volatile 

situation inside Syria. The Table 1 below is for indicative purposes only and provides estimates based on recent 

usage over a twelfth month period:  

ي الداخل السوري. تم وضع   التقديري ن الصعب للغاية أن تتوقع بدقة العدد م
 
ي تقطعها كل عربة نظرا لصعوبة الوضع ف

للرحالت والمسافات الت 

  12تقديرات تستند إىل استخدام مؤخر عىل مدار  يعرض أدناه بهدف التوضيح فقط و  1  الجدول
 
 : شهرا

Table 1. Estimated number of Trips. 

 : العدد التقديري للرحالت. 1الجدول  

Type of Truck    
 نوع المركبة 

Estimated  number of trips for a 
12 month period  

  12العدد التقديري للرحالت على مدار  
 شهرا  

Estimated  distance distance 
(KM) for a 12 month period  

على مدار  المسافة التقديرية )بالكيلوميتر( 
شهرا   12  

2 T – Pickup    طن   2بيك اب  212 7110.5 

5 T – Rigid   طن  5 ريجيد شاحنة  116 5182.9 

9 T – Rigid طن  9شاحنة ريجيد      300 13533.3 

12.5 T – Rigid طن    12.5شاحنة ريجيد      648 24403.8 

25 T – Truck طن    25شاحنة     240 7463.5 

25 T – Artic (Cab & Trailer) طن   25مقطورة     48 1492.7 

TOTAL   14796.7 1564 المجموع 

 

The technical parameters must meet or exceed minimum specification requirements outlined in section 3.2 

below. 

 أدناه.  3.2يجب أن تفي المعايير الفنية أو تتجاوز الحد األدنى من متطلبات المواصفات الموضحة في القسم  

 

 

 

 

 

3.2 THE SERVICE BEING OFFERED MUST BE IN LINE WITH THE FOLLOWING REQUIREMENTS  
 : يجب أن تتوافق الخدمة المقدمة مع المواصفات التالية

Vehicle Requirements 

 االشتراطات الواجب توفرها في المركبات: 

• GOAL requires tenderers to be able to provide the following type of vehicles or equivalent:  

 تشترط غول على مقدمي العروض القدرة على تقديم األنواع التالية من المركبات أو ما يعادلها:  •

Type of vehicles (only for illustrative purposes) 
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 ( لى سبيل التوضيح فقطأنواع المركبات )

 

• Vehicles must be registered in accordance with local law or standards 

• Vehicles must be in good, roadworthy and sound mechanical condition  

• Vehicles shall be maintained and operated in accordance with manufacture’s technical standards 

• Vehicles and relevant equipment should be cleaned and disinfected before loading 

• Vehicles shall be equipped minimum with:   

1. Tarpaulins or plastic sheets to cover the top of the trucks for all shipments all year round 

2. Spare tyres and equipment for tyre replacement (spanner, jack, etc.) 

3. Snow chains and mud tyres as required by weather conditions 

4. Tie-downs, railings and stops or equivalent for ensuring safe and secure loading and smooth driving 

5. First Aid Kits and fire extinguisher (1 Kg dry powder) 

6. Adequate fuels for scheduled trips 

7. Pallets (if requested) 

8. Communication device (mobile, etc.) 

 . يجب أن تكون المركبات مسجلة وفقا للقانون المحلي أو المعايير المحلية  •

 . يجب أن تكون المركبات في حالة ميكانيكية جيدة وصالحة للسير وسليمة •

 للصانع.لتقنية يجب صيانة المركبات وتشغيلها وفقا للمعايير ا •

 قبل التحميل  وتعقيمهاينبغي تنظيف المركبات والمعدات ذات الصلة  •

 يجب تجهيز المركبات بالحد األدنى بما يلي: •
 . أو األغطية البالستيكية لتغطية الجزء العلوي من الشاحنات لجميع الشحنات على مدار السنةالعازل للماء القماش المشمع  .1

 . ، وما إلى ذلك( عفرين، مفتاح) العجالت والمعدات االحتياطية الستبدال   العجالت .2
 . الطينية حسب ما تقتضيه األحوال الجوية  والعجالت سالسل الثلج  .3
 . مأمون والقيادة على نحو سلسالو من اآل التحميلأو ما يعادلها لضمان  مصداتو  ساللمعرى الشد )مرابط التثبيت لألحمال( و  .4
 . كيلو غرام من المسحوق الجاف( 1ولية وطفاية الحريق )أطقم اإلسعافات األ  .5

 . الوقود الكافي للرحالت المقررة .6

 . )إذا طلب(  ألواح التحميل )الطبليات( .7

 . محمول، الخ(هاتف جهاز اتصال ) .8

Driver & Labour Requirements 

 متطلبات السائق والعمال 

• Drivers must be qualified and hold driving license in accordance with local law or standards  

• Drivers must have a minimum of one (1) year previous driving experience with heavy vehicles 

• Drivers must have a minimum of one (1) year previous driving experience in North West Syria (Idleb and 

surrounding area) 

• Contractors, drivers, labourers and any other contractor’s employees shall adhere to acceptable 

professional behaviour standards at all times 

• Contractor’s employees (drivers and labourers) shall be trained and physically be able to perform their 

duties 

• Contractors and their employees (drivers and labourers) shall cooperate and comply with instructions on 

completion of necessary forms as requested by GOAL and/or as specified on the PO 

 . اً للقانون أو المعايير المحليةيجب أن يكون السائقون مؤهلين ويحملون رخصة قيادة وفق •

 . المركبات الثقيلة في قيادةيجب أن يكون لدى السائقين خبرة قيادة سابقة لمدة سنة واحدة كحد أدنى  •

 . يجب أن يكون لدى السائقين خبرة قيادة سابقة لمدة سنة واحدة كحد أدنى في شمال غرب سوريا )إدلب والمنطقة المحيطة(  •

per hour per day

Type of vehicle 2 T Pick-up 5 T - Rigid 9 T - Rigid 12.5 T Rigid
25 T - Truck & 

Trailer

25 T - Artic (Cab & 

Trailer)
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 . قون والعمال وغيرهم من موظفي المقاولين بمعايير السلوك المهني المقبولة في جميع األوقات يلتزم المقاولون والسائ  •

بين موظفي المقاول )السائقين والعمال( أن يكون يجب  •  . على أداء واجباتهمجسدياً وقادرين مدرَّ

و/ أو    غول تطلبه النماذج الالزمة على النحو الذي  على المقاولين وموظفيهم )السائقين والعمال( التعاون واالمتثال للتعليمات بشأن استكمال •

 . في أمر الشراء   المنصوص عليهعلى النحو 

Note: GOAL shall reserve the right to request a replacement of vehicle(s), driver(s) or labour(s) under certain 

circumstances which warrant such a request (drinking alcohol, safety, dirty trailers, etc.) 

)عمال( في ظروف معينة تبرر مثل هذا الطلب )شرب   ( أو عامل سائقينسائق )بالحق في طلب استبدال مركبة )مركبات( أو   غول: تحتفظ مالحظة

 .( ، إلخ المتسخةالكحول، السالمة، المقطورات 

Service Requirements 

 متطلبات الخدمة 

• To transport goods from one location to another as requested by GOAL 

• The vehicle shall remain in that location to distribute the humanitarian aid items as requested by GOAL 

• Vehicles shall be hired for a minimum of two (2) days; one (1) day for loading and one (1) day for 

distribution 

• Occasionally, additional distribution time is required and on such occasions the vehicle(s) shall remain in 

the location overnight until the distribution is finalised. On such occasions, additional financial 

remuneration shall be received by the contractors as per Financial Offer in Appendix 5 below 

• Contractors must provide drivers and labourers as required 

• Contractor shall be responsible for the performance of his or her employees (drivers and labourers) 

• Upon acceptance of a duly authorised PO from GOAL, the contractor shall have one (1) day or twenty-

four (24) hours’ time to plan, organise and prepare the requested vehicles and drivers and/or labourers to 

be ready and available, in accordance with the PO, to GOAL 

• Vehicles shall arrive on time or as agreed at GOAL’s two warehouses or as specified on the PO 

• Drivers must perform all safety checks and fuel properly the vehicle before loading 

• All vehicles must be sterilised before loading flour and yeast food items. GOAL shall reserve the right to 

request vehicle(s) replacement from the contractor if they do not meet the minimum standards 

• Contractor’s employees (drivers and labourers) must conform with GOAL’s security and safety guidelines 

or any other instructions within GOAL’s premises, especially during loading, unloading and distribution 

processes 

• Drivers must cross-check the type and quantity of loading goods and take all foreseeable measures to 

secure the cargo for smooth driving at all times 

• Contractors shall take full responsibility for the safe transport of the cargo. Items lost during shipment will 

be deducted from the agreed PO 

• Any undistributed items shall be returned to GOAL warehouses 

• If for any reasons the services are disrupted, e.g. by vehicle break down or driver’s illness, contractor has 

the responsibility to provide immediate substitution within reasonable time but no more than twenty-

four (24) hours 

 و الذي تحدده غول. على النحلنقل البضائع من موقع إلى آخر  •

 غول. تبقى المركبة في ذلك الموقع لتوزيع مواد المساعدات اإلنسانية على النحو الذي تطلبه منظمة  •

 . ستأجر المركبات لمدة ال تقل عن يومين؛ يوم واحد للتحميل ويوم واحد للتوزيعتُ  •

الموقع أثناء فترة الليل  تبقى المركبة )المركبات( في  وقت إضافي للتوزيع، وفي مثل هذه الحاالت،ل تكون هناك حاجة وفي بعض األحيان،  •

الملحق  للعرض المالي الوارد في مالية إضافية وفقاً   أجور ، يحصل المتعاقدون على الحاالتإلى أن يتم االنتهاء من التوزيع. وفي مثل هذه 

 . أدناه 5

 . يجب على المقاولين توفير السائقين والعمال حسب االقتضاء •

 المتعاقد مسؤوالً عن أداء موظفيه )السائقين والعمال( يكون  •

( ساعة لتخطيط وتنظيم وإعداد  24يوم واحد أو )مهلة ، يكون لدى المقاول غولعند قبول أمر الشراء المرخص له حسب األصول من  •

 ألمر الشراء. ، وفقاً لغول المركبات المطلوبة والسائقين و/أو العمال لتكون جاهزة ومتاحة
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 . أو كما هو محدد في أمر الشراء غول  مستودعي إلىتصل المركبات في الوقت المحدد أو على النحو المتفق عليه يجب أن  •

 الوقود بشكل صحيح للسيارة قبل التحميلتزويد السيارة ب يجب على السائقين إجراء جميع فحوصات السالمة و •

بالحق في طلب استبدال المركبة )المركبات(   غول المواد الغذائية. تحتفظ منظمة ووالخميرة  الطحينيجب تعقيم جميع المركبات قبل تحميل  •

 .من المقاول إذا لم تكن تفي بالمعايير الدنيا

،  غولأي تعليمات أخرى داخل مباني أو غول يجب على موظفي المقاول )السائقين والعمال( االلتزام بمبادئ األمان والسالمة الخاصة ب  •

 . خاصة أثناء عمليات التحميل والتفريغ والتوزيع

 . للقيادة السلسة في جميع األوقات  الشحنةواتخاذ جميع التدابير المتوقعة لتأمين   المحملةيجب على السائقين التحقق من نوع وكمية البضاعة  •

 . المفقودة أثناء الشحن من أمر الشراء المتفق عليه  المواد للبضائع. سيتم خصم يتحمل المتعاقدون المسؤولية الكاملة عن النقل اآلمن  •

 غول. غير موزعة إلى مستودعات  مواد تعاد أي  •

فوري    بديلأو مرض السائق، فإن المقاول يتحمل مسؤولية توفير   المركبة إذا تعطلت الخدمات ألي سبب من األسباب، مثالً بسبب تعطل  •

 . ( ساعة 24في غضون فترة زمنية معقولة ولكن ال تزيد عن أربع وعشرين ) 

Tenderers must demonstrate and submit the following information for evaluation and validation as part of their 

tender submission: 

 لمناقصة: على ا للتقييم والتحقق كجزء من تقديمهم  إظهار وتقديم المعلومات التالية   مقدمي المناقصاتيجب على 

1. Ownership of vehicle(s) or a long term vehicle lease agreement of no less than twelve (12) months. 

2. Minimum two (2) references from customers, ideally from other NGOs/INGOs. GOAL references shall not 

be accepted. 

3. List of vehicle(s) including type, age, net carrying capacity; See Appendix 4 below.  

4. List of qualified drivers including contact details; See Appendix 4 below. 

5. Proof of similar contracts in North West Syria; See Appendix 6 below. 

6. Ability to provide labourers.  

7. Vehicle registration license 

8. Business registration certificate 

9. Drivers’ driving licenses. See Appendix 4. Below. 

10. Local government permit (if required) 

 شهراً. (  12ملكية المركبة )المركبات( أو عقد إيجار طويل األجل للمركبات ال يقل عن اثني عشر )  .1

 . غول من قبل مراجع تُ  لن . ويفضل أن يكون المرجع منظمة غير حكومية/منظمة دولية غير حكوميةمن العمالء، مرجعين اثنين على األقل  .2
 أدناه.   4  حقلالم ؛ انظر  قدرة التحميل الصافيةنوع، العمر،  القائمة المركبات )المركبات( بما في ذلك  .3

 أدناه. 4 حق لالم؛ انظر التواصل أرقام قائمة السائقين المؤهلين بما في ذلك  .4

 أدناه.  6  الملحقعقود مماثلة في شمال غرب سوريا. انظر  وجود ثبوتيات .5

 القدرة على توفير العمال.   .6

 . رخصة تسجيل المركبات  .7
 . شهادة تسجيل األعمال  .8
 ادناه.  4 الملحق رخص قيادة السائقين. انظر  .9

 حكومة المحلية )إذا لزم األمر( المن تصريح  .10
 

As part of the evaluation process GOAL authorised employees shall visit and inspect tenderer’s main office(s) 

and vehicle(s) that shall be used to fulfil the requested services. Further details will be provided prior to the 

inspection visit. Any vehicle or driver or labour changes shall be communicated to and approved by GOAL in 

writing. 

الخدمات  التي سيتم استخدامها لتأدية    والمركبات  للمتناقص  ب الرئيسيتزيارة وتفقد المك  المرخص لهمغول    سيزور موظفوكجزء من عملية التقييم،  

تغييرات في المركبة  يجب إبالغ غول والحصول على موافقتها الخطية في حال حصول أي    التفقد.  زيارة. سيتم تقديم المزيد من التفاصيل قبل  المطلوبة

 أو السائق أو العمال. 

The Financial Offer as part of the submitted tender (see Appendix 5) must itemise the following costs: 

 ، يجب أن يحوي العرض المالي تفاصيل التكاليف التالية: (5)انظر الملحق  كجزء من العرض المقدم 
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Cost per km in USD: Cost per km means inclusive of all fixed and operating costs such as capital, maintenance, 

repair, fuel, driver, insurance among other and vehicle hiring for 48 hours. Vehicle hiring means one day for 

loading and one day for distribution of aid goods at the distribution points. 

ي تكلفة الكيلومت  الواحد تكلفة الكيلومت  الواحد بالدوالر األمريكي 
جميع التكاليف الثابتة والتشغيلية مثل رأس المال والصيانة    االشتمال عىل: تعت 

ي يوم واحد للتحميل ويوم واحد   48واإلصالح والوقود والسائق والتأمي   من بي   أمور أخرى واستئجار المركبات لمدة  
ساعة. استئجار المركبات يعت 

ي نقاط التوزي    ع.  المساعداتلتوزي    ع 
 
 ف

Unloading cost per Full Truck Load (FTL) in USD : Unloading cost means the cost for unloading Full Truck Load per 

type of  considering the distribution time. 

ي تكلفة تفري    غ بالدوالر األمريكي ( FTLشاحنة كاملة ) حمولةتكلفة التفري    غ لكل 
وقت   إىل  النظر بشاحنة كاملة لكل نوع    حمولة : تكلفة التفري    غ يعت 

 التوزي    ع. 

Additional Distribution Time cost:  means the extra waiting time needed to unload the vehicles and distribute all 
aid goods to the distribution points. This cost shall be charged only if the maximum time of 48 hours of the cost 
per Km have elapsed. 

ي الالزم لتفري    غ المركبات وتوزي    ع جميع تكلفة وقت التوزي    ع اإلضافية
 
ي وقت االنتظار اإلضاف

فرض مواد المساعدات : تعت 
ُ
عىل نقاط التوزي    ع. وال ت

ة القصوى ل   إال إذا هذه التكلفة   ساعة من تكلفة الكيلومت  الواحد.  48انقضت الفت 

3.3 EXECUTIVE SUMMARY OF PROPOSAL (OPTIONAL) اختياري(  للمقترح تنفيذي ملخص(  
The executive summary of your proposal must be concise, precise and less than 2 pages long. It must summarise 

how you will approach and execute this service contract from a management and logistical perspective.  

من منظور  هذا مع وتنفيذ عقد الخدمة تعاملكم  كيفية يجب أن يكون الملخص التنفيذي القتراحكم موجزا ودقيقاً وال يتجاوز صفحتين. يجب أن يلخص 

  إداري ولوجستي.
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3.4 ADDED VALUE FEATURES (OPTIONAL)    )اختياري( المضافة  القيمة ميزات  
Give details of any additional services or functionality may enhance your proposal (limit to one page)  

 . تعزز اقتراحك )صفحة واحدة( إعطاء تفاصيل عن أي خدمات إضافية أو وظيفة قد 

This can include any environmental, fuel efficiencies and waste management considerations or any other feature 

that might add value to the requested service, for example insurance coverage. 

تتعلق بكفاءة الوقود وإدارة النفايات أو أي ميزة أخرى قد تضيف قيمة إلى الخدمة المطلوبة، على  واعتبارات يمكن أن يشمل ذلك أي اعتبارات بيئية 

 سبيل المثال التغطية التأمينية. 
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3.5 TYPE OF CONTRACT  العقد نوع   
A framework agreement (FWA) is an agreement with a single supplier (or group of suppliers) to establish terms 

governing contracts that may be awarded during the period of the FWA. GOAL, as contracting authority, does not 

guarantee any volume of orders under FWAs as all purchases will be based on the needs and activities of GOAL.   

خالل فترة االتفاق. وال تضمن قد يتم منحها االتفاق اإلطاري هو اتفاق مع موّرد واحد )أو مجموعة من الموّردين( لوضع شروط تحكم العقود التي 

  مج.ألن جميع المشتريات تستند إلى احتياجات وأنشطة هذا البرنااإلطارية  االتفاقات، بوصفها سلطة متعاقدة، أي حجم من الطلبات بموجب غول

 

The FWA will set prices for a maximum of 3 years period. Prices and the quality of the service received will be 

reviewed jointly on an annual basis by GOAL and framework suppliers to make sure it’s satisfactory and within 

current market value.  

بشكل مشترك على أساس سنوي من  مقدمة عراض األسعار وجودة الخدمة السنوات. وسيتم است   3لمدة أقصاها   األسعار هذه االتفاقية اإلطارية  تحدد

 . للتأكد من أنها مرضية وضمن القيمة السوقية الحالية  بمقتضى االتفاقية اإلطارية والموردين  غول قبل

To participate in the FWA, respondents will need to be successful in this tender exercise.  When an FWA is 

established with a supplier, the purchasing mechanism will be based on a Purchase Order - so when GOAL requires 

a supply or service provision, a Purchase Order will be sent to the supplier to contract each specific order and 

confirm terms. Each Purchase Order will be an individual contract based on the agreed terms in the FWA.  

ما، تستند آلية الشراء على أمر   مورد مع  اتفاقية إطارية . عند وضع عملية المناقصة ، يجب أن ينجح المجيبون في االتفاقية اإلطاريةللمشاركة في 

. يعتبر كل أمر  المورد للتعاقد معه لكل طلب محدد وتأكيد الشروط، يتم ارسال أمر شراء إلى توريد أو تقديمعندما تطلب غول خدمة  ، ولذلكالشراء

ً فردي  اً شراء عقد  . اإلطاريةتفاقية االفي  المتفق عليها الشروطإلى  استناداً  ا

 

In case of establishing a multi-supplier Framework Agreement the purchasing mechanism will be decided at the 

time of contract award, with individual orders placed according to GOAL’s internal priorities at the time of order. 

مع وضع األوامر الفردية )أوامر الشراء( وفقا ألولويات غول  عند إرساء العقد، آلية الشراء ستُحدد ، موردينمع عدة  إطاريةفي حال وضع اتفاقية 

 . الداخلية في وقت رفع األمر

4 TERMS OF THE PROCUREMENT الشراء عملية بنود  

4.1 PROCUREMENT PROCESS    الشراء عملية  
4.1.1 This competition is being conducted under GOALs Open International Invitation to Tender Procedure. 

4.1.2 The Contracting Authority for this procurement is GOAL. 

4.1.3 The tender and any contracts or agreements that may arise from it are bound by the regulations of those 

donor(s).  

 لغول. مية مفتوحة للمشاركة في المناقصة عالدعوة  في إطار يتم اجراء هذه المنافسة   4.1.1

 الجهة المتعاقدة لعملية الشراء هذه هي غول  4.1.2

 تكون المناقصة وأي عقود أو اتفاقيات تنشأ عنها محكومة بلوائح المانح/المانحين. 4.1.3
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4.2 CLARIFICATIONS AND QUERY HANDLING 

4.2.1 GOAL has taken care to be as clear as possible in the language and terms it has used in compiling this ITT.  

Where any ambiguity or confusion arises from the meaning or interpretation of any word or term used in 

this document or any other document relating to this tender, the meaning and interpretation attributed 

to that word or term by GOAL will be final. GOAL will not accept responsibility for any misunderstanding 

of this document or any others relating to this tender. 

 

. وفي حال  هذه الدعوة للمناقصة  صياغة ة قدر االمكان في اللغة والمصطلحات التي استخدمتها في لقد اهتمت غول في أن تكون واضح  4.2.1

المعنى والتفسير   سيكونظهور أي غموض أو التباس في معنى أو ترجمة أي كلمة أو مصطلح مستخدم في هذه الوثيقة أو أي وثيقة أخرى تخصها، 

المعنى المعتمد. ولن تقبل غول تحمل مسؤولية أي سوء فهم لهذه الوثيقة أو أي وثائق أخرى  هو أو المصطلح الذين تقصدهما غول لهذه الكلمة 

 مرتبطة بها 

4.2.2 Requests for additional information or clarifications can be made up the deadline noted in section 2 

above, and no later. Any queries about this ITT should be addressed in writing to GOAL either via email at 

clarifications@goal.ie with the reference G-SY-HRM-X-21946 Haulage Services Clarifications in the email 

subject line or if located inside Syria by contacting  Ma’arrat Misrin GOAL office in Idleb Syria and 

referencing the ITT number, and answers shall be collated and published online at 

https://www.goalglobal.org/tenders and GOAL procurement tele-gramme channel 

https://t.me/GOAL_WASH_Projects in a timely manner. 

أعاله، كحد أقصى. يجب   2يمكن تقديم طلبات الحصول على معلومات أو توضيحات إضافية في الموعد النهائي المذكور في القسم   4.2.2

مع   clarifications@goal.ieتوجيه أي استفسارات حول الدعوة إلى تقديم المناقصات هذه كتابةً إلى غول إما عبر البريد اإللكتروني على 

في سطر موضوع البريد اإللكتروني، أو إذا كان موجوًدا   G-SY-HRM-X-21946 Haulage Services Clarificationsذكر المرجع  

في الداخل السوري عن طريق االتصال بمكتب غول في معرتمصرين في إدلب، سوريا واإلشارة إلى رقم الدعوة إلى تقديم المناقصات.  

وعلى قناة مشتريات غول على التيليغرام   https://www.goalglobal.org/tenders  يتم جمع اإلجابات ونشرها عبر اإلنترنت علىوس

https://t.me/GOAL_WASH_Projects   الوقت المناسبفي . 

 

4.3 CONDITIONS OF TENDER SUBMISSION    المناقصة  تسليم شروط 
4.3.1 Tenders must be completed in English or Arabic.  

 يجب أن تكون المناقصات باللغة اإلنكليزية أو العربية. 

4.3.2 Tenders must respond to all requirements set out in this ITT and complete their offer in the Response 

Format. 

 يجب أن يلبي المتناقصين جميع الشروط والمتطلبات المحددة في وثيقة الدعوة إلى تقديم المناقصات هذه وملء العرض وفق نموذج االستجابة. 

4.3.3 Failure to submit tenders in the required format will, in almost all circumstances, result in the rejection of 

the tender.  Failure to resubmit a correctly formatted tender within 3 (three) working days of such a 

request will result in disqualification. 

  المناقصة وفق. كما سيؤدي عدم إعادة تقديم المناقصةالنموذج المطلوب، في كل الحاالت تقريبا، إلى رفض وفق المناقصة  سيؤدي عدم تقديم 

 . ( أيام عمل من هذا الطلب إلى استبعاد العرض3)  ثالث النموذج الصحيح خالل 

4.3.4 Tenderers must disclose all relevant information to ensure that all tenders are fairly and legally evaluated.  

Additionally, tenderers must provide details of any implications they know or believe their response will 

have on the successful operation of the contract or on the normal day-to-day operations with GOAL. Any 

attempt to withhold any information that the tenderer knows to be relevant or to mislead GOAL and/or 

its evaluation team in any way will result in the disqualification of the tender. 

 المتناقصينيجب على  لهذا،فة عن كل المعلومات المناسبة لضمان تقييم كل المناقصات بشكل عادل وقانوني. إضا اإلفصاح المتناقصينيجب على 

مع غول. كما ستؤدي أي   سير العمل اليومي ي آثار ممكنة يعلمون أو يعتقدون أن استجابتهم ستسببها بالنسبة لنجاح عمل العقد أو  أتقديم تفاصيل عن 

عندها ستؤدي هذه المحاولة الى استبعاد ، شكل أو فريق التقييم فيها بأي  /تضليل غول ول أو أنها مناسبة  يعرف المتناقصمعلومات  لحجب أي محاولة 

 . المناقصة 

mailto:clarifications@goal.ie
https://www.goalglobal.org/tenders
mailto:clarifications@goal.ie
https://www.goalglobal.org/tenders
https://t.me/GOAL_WASH_Projects
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4.3.5 Tenders must detail all costs identified in this ITT.  Additionally, tenders must detail any other costs 

whatsoever that could be incurred by GOAL in the usage of services and/or the availing of options that 

may not be explicitly identified/requested in this ITT.  Tenderers’ attention is drawn to the fact that, in 

the event of a Contract/ Framework Agreement being awarded to them, the attempted imposition of 

undeclared costs will be considered a condition for default. 

مهما  ، المناقصات أي تكاليف أخرى  يذكر في أنيجب  لذلك، يجب أن تذكر المناقصات جميع التكاليف المحددة في هذه الدعوة بالتفصيل. إضافة 

ح في هذه الدعوة.  مطلوبة بوضو /أو االستفادة من الخيارات التي قد ال تكون محددة   /استخدام الخدمات و   أثناءمن الممكن أن تتحملها غول   ،كانت

سيتم  معلنة فسيتم اعتبار محاولة فرض تكاليف غير  ،عليهمية إطاراتفاقية  / عقد إرسال الى حقيقة أنه في حال  المتناقصينكما يجب لفت انتباه 

 . تقصيراعتبارها حالة 

4.3.6 Any conflicts of interest (including any family relations to GOAL staff) involving a tenderer must be fully 

disclosed to GOAL particularly where there is a conflict of interest in relation to any recommendations or 

proposals put forward by the tenderer. 

  إذايكون المتناقص طرفاً فيها، وخاصة أي عالقات عائلية مع موظفي غول(  بما في ذلكأي حالة تضارب مصالح )يجب ابالغ غول بشكل كامل عن 

 المتناقص. قدمها   عروضكان تضارب المصالح يخص أي توصيات أو 

4.3.7 GOAL will not be liable in respect of any costs incurred by respondents in the preparation and submission 

of tenders or any associated work effort.  

 . عند تحضير وتسليم المناقصات أو أي جهود أخرى المستجيبون يتكبدهالن تكون غول مسؤولة عن أي تكاليف 

4.3.8 GOAL will conduct this tender, including the evaluation of responses and final awards in accordance with 

the detail set out at in the Evaluation process. Tenders will be opened by at least three designated 

officers of GOAL. 

s النهائية وفقا للتفاصيل الموضحة في عملية   وقرارات اإلرساء مناقصة والتي تتضمن عملية تقييم االستجابات لهذه الدعوة ل بإجراء تقوم غول

 . موكلين من غول - على األقل  - موظفين 3فتح المناقصات من قبل  التقييم. سيتم

4.3.9 GOAL is not bound to accept the lowest, or any tender submitted.  

 .إن غول غير ملزمة بقبول المناقصة األدنى أو أي مناقصة أخرى تم تسليمها

4.3.10 GOAL reserves the right to split the award of this contract between different bidders in any combination 

it deems appropriate, at its sole discretion. 

 . تراها مناسبة وحسب تقديرها وحدهاصيغة مختلفين في أي  مزودي عروض العقد بين هذا تحتفظ غول بحقها في تقسيم 

4.3.11 The Supplier shall seek written approval from GOAL before entering into any sub-contracts for the 

purpose of fulfilling this contract. Full details of the proposed subcontracting company and the nature of 

their services shall be included in the written request for approval. Written requests for approval must be 

submitted to the contract focal point identified in contract. 

. كما يتم إضافة تفاصيل كاملة عن الشركة المفترض التعاقد معها  هذا العقد تنفيذموافقة خطية من غول قبل ابرام أي عقود فرعية بهدف   المورد يطلب 

الشخص   إلى الطلبات الخطية للحصول على الموافقة  تسليم عيا وطبيعة خدماتها في الطلب الكتابي من أجل الحصول على الموافقة. كما يجب أن فر

 المسؤول عن التواصل لهذا العقد والمحدد في العقد. 

4.3.12 GOAL reserves the right to refuse any subcontractor that is proposed by the Supplier. 

 المورد. تحتفظ غول بحقها في رفض أي متعاقد فرعي يقترحه 

4.3.13 GOAL reserves the right to negotiate with the Supplier who has submitted the lowest Bid that fully meets 

the technical requirements, for the purpose of seeking revisions of such Bid to enhance its technical 

aspects and/or to reduce the price.  

الذي قدم المناقصة ذات السعر األدنى والتي تلبي المتطلبات التقنية بالكامل، بهدف احداث تعديالت على  الموردتحتفظ غول بحقها في التفاوض مع  

 . أو لتقليل السعر  / المناقصة لتعزيزها من النواحي التقنية و 

4.3.14 Information supplied by respondents will be treated as contractually binding.  However, GOAL reserves 

the right to seek clarification or verification of any such information.  

ية. ولكن تحتفظ غول بحقها في طلب التوضيح أو التحقق من هذه  على أنها ملزمة من الناحية التعاقد المجيبونسيتم التعامل مع المعلومات التي يقدمها 

 . المعلومات
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4.3.15 GOAL reserves the right to terminate this competition at any stage. 

 . تحتفظ غول بحقها في انهاء هذه المناقصة في أي مرحلة 

4.3.16 Unsuccessful tenderers will be notified.   

 ب العروض غير الفائزة. أصحا  المتناقصينسيتم ابالغ 

4.3.17 GOAL’s standard payment terms are by bank transfer within 30 days after satisfactory implementation 

and receipt of documents in order. Satisfactory implementation is decided solely by GOAL. 

غول وحدها من  يوم من بعد التنفيذ الناجح واستالم الوثائق بالترتيب.  30تطبق بنود الدفع المعتمدة الخاصة بغول من خالل التحويل المصرفي خالل  

 نجاح التنفيذ.على  يحكم

4.3.18 This document is not construed in any way as an offer to contract. 

 . للتعاقدعلى أنها عرضاً هذه الوثيقة ال يمكن بأي حال تفسير 

4.3.19 GOAL and all contracted suppliers must act in all its procurement and other activities in full compliance 

with donor requirements. Any contract(s) that arise from this ITT may be financed by multiple donors and 

those donors and/or their agents have rights of access to GOAL and/or any of its suppliers or contractors 

for audit purposes. These donors may also have additional regulations that it is not practical to list here. 

Submission of an offer under this ITT assumes Service Provider acceptance of these conditions.  

في كل عمليات الشراء الخاصة بها )غول( وفي النشاطات األخرى  االلتزام التام   المتعاقدين معها الموردينيجب على كل من غول وجميع 

  و/أو وكالئهم ، ولهؤالء المناحينعقود تنشأ عن هذه الدعوة للمناقصة من قبل عدة مانحين  / قد يتم تمويل أي عقد    لمانح.ا بمتطلبات وشروط

ً /الحق في الوصول الى غول و  المانحين أيضا قوانين   هوالء ألهداف خاصة بالتدقيق. قد يكون لدى   مورديها أو المتعاقدين معهامن  أو أيا

بهذه   مزود الخدمات  قبوليعني  إلى بموجب الدعوة إلى تقديم المناقصات هذه من غير الممكن ذكرها جميعها هنا. تقديم العرض  أخرى 

 الشروط. 

4.3.20 Terrorism and Sanctions:  GOAL does not engage in transactions with any terrorist group or individual or 

entity involved with or associated with terrorism or individuals or entities that have active exclusion 

orders and/or sanctions against them.  GOAL shall therefore not knowingly purchase supplies or services 

from companies that are associated in any way with terrorism and/or are the subject of any relevant 

international exclusion orders and/or sanctions. If you submit a bid based on this request, it shall 

constitute a guarantee that neither your company nor any affiliate or a subsidiary controlled by your 

company are associated with any known terrorist group or is/are the subject of any relevant international 

exclusion order and/or sanctions. A contract clause confirming this may be included in an eventual 

purchase order based on this request. 

ال تدخل غول بأي صفقات أو تعامالت مع أي مجموعة إرهابية أو أي فرد أو هيئة متورطة في أو مرتبطة باإلرهاب أو مع أي  اإلرهاب والعقوبات: 

ة  المرتبط الشركاتبشراء المعدات أو الخدمات من  - عن علم  –  أو عقوبات. لذلك ال تقوم غول  /أوامر استبعاد سارية و   أفراد أو هيئات طبقت بحقهم

إن تقديمك للمناقصة بناء على هذه الطلب يعني أو عقوبات دولية.  /وامر استبعاد و  تلك الشركات الخاضعة أل أو الذين هم  / باإلرهاب بأي شكل و 

أو   / بأي مجموعة ارهابية معروفة وأنهم ليسوا خاضعين ألوامر استبعاد و  قبل شركتكأي شركة تابعة أو مدارة من  شركتك  ط عدم ارتباضمان 

 أمر شراء ينشأ عن هذا الطلب. وسيتم إدراج شرط العقد الذي يؤكد على هذا األمر في أي عقوبات دولية. 

4.4 QUALITY CONTROL   الجودة ضبط 
3rd party companies may be contracted by GOAL to carry out random quality inspections of work carried out by 

the contracted party. The cost of the quality control inspections will be covered by GOAL. 

  وستغطي غول الطرف المتعاقد.   نفذهاجودة األعمال التي للتأكد من عشوائية  اينة معمع شركات طرف ثالث للقيام بعمليات  تتعاقد غول  من الممكن أن

 الجودة. وفحص  معاينةعمليات  تكاليف

In cases of supplier’s quality default, in addition to Liquidated Damages of GOAL Standard Terms and Conditions, 

the costs of the quality inspections and loading surveyor will be charged to the Service Provider. 

، سيتم تحميل تكاليف عمليات  لغولللشروط واألحكام القياسية  المقطوعة في حاالت التقصير في جودة خدمات المورد، باإلضافة إلى التعويضات 

 على مزود الخدمة.  في مجال الشحن والخبراء فحص الجودة  
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GOAL may choose to visit suppliers, including any nominated sub-contractors during the evaluation process or at 

any stage of any subsequent contract that may be awarded following the ITT. Sub-contractors must be pre-

approved by GOAL and GOAL reserves the right to refuse any sub-contractor.   

هذه   بعد يتم منحه المتعهدين الفرعيين خالل عملية التقييم أو في أي مرحلة من أي عقد الحق قد بما في ذلك ، الموردينيحق لغول أن تختار زيارة 

 . في رفض أي متعهد فرعي  الحق غول ول ،ول مسبقا. يجب أن تتم الموافقة على المتعهدين الفرعيين من قبل غللمناقصة الدعوة

4.5 SUBMISSION OF TENDERS المناقصات  تسليم  
Tenders must be delivered in one of the following two ways: 

 :بإحدى طريقتينيجب تسليم المناقصات 

1. Electronically to hqtenders@goal.ie and in the subject field state: 

 ً  اإليميل:  في  الموضوع خانة في يلي ما ذكر مع  hqtenders@goal.ie اإللكتروني البريد على إلكترونيا

a) G-SY-HRM-X-21946 Haulage Services FWA 

b) Name of your firm with the title of the attachment  اسم شركتك مع عنوان المرفق 

c) Number of emails that are sent e.g. 1 of 3, 2 of 3, 3 of 3.  ً3من   3،  3من   2،  3من   1عدد اإليميالت المرسلة، مثال .  

All documents attached to emails must be in PDF or scan form. Any excel or word documents must be 

accompanied by a PDF or scan version of the document. Documents submitted solely in excel, word or other ‘soft 

copy’ format shall lead to the bid being rejected.  

ويجب أن تترافق ملفات الوورد واإلكسل بنسخة بي دي إف أو    أو بي دي اف. ا  ضوئي ممسوحة في صيغة صورة   المرفقةيجب أن تكون كل الوثائق  

 الوثائق التي تُسلم فقط بصيغة إكسل أو وورد أو أي صيغ إلكترونية أخرى بمفردها إلى رفض المناقصة. ستؤدي  . صورة ممسوحة ضوئيا  للوثيقة

2. Syrian tenderers who are unable to submit their tenders electronically, have the option to submit their 

tenders to Ma’arrat Misrin GOAL office in Idleb Syria. All documents must be submitted in a sealed, signed, 

stamped and dated envelope and clearly marked ‘G-SY-HRM-X-21946’ to the Private Tender Box c/o. All 

tenderers must sign, stamp and date the Tender Receipt Form at the time of submission to  Ma'arrat Misrin 

GOAL Office in Idleb Syria. 

إلى مكتب غول في  لديهم الخيار في تسليم عروضهم فإنه قادرين على تقديم عروضهم الكترونيا، الغير   السوريينبالنسبة لمقدمي العروض 

-G-SY "  ويجب عليهم تقديم كافة الوثائق في ظرف مختوم، موقع، مدموغ ومؤرخ ومكتوب عليه بوضوح.  وفي ادلب، سوريا   ن معرتمصري

HRM-X-21946 "  إلى صندوق المناقصات الخاصc/o استالم المناقصة وقت التقديم إلى  . على جميع المتناقصين توقيع وختم وتأريخ نموذج

 مكتب غول في معرتمصرين في ادلب، سوريا. 

 

3. All submitted documents must be properly signed and stamped by tenderers as required or indicated in the 

ITT document and Appendices. All Tenders submitted in this way, will then be transported to GOAL’s office in 

Antakya, Turkey, where they will be formally opened as detailed in section 4.6 of this ITT document. 

ي المناقصات على النحو المطلوب أوكما هو موضح في  ينبغي أن تكون جميع الوثائق المقدمة موقعة ومختومة على نحو صحيح من قبل مقدم

 وثيقة طلب التقديم على المناقصات ومالحقها. سيجري بعدها نقل جميع المناقصات المقدمة بهذه الطريقة إلى مكتب غول في أنطاكيا، تركيا،

 هذه. من وثيقة طلب التقديم على المناقصات  4.6حيث سيجري فتحها رسميًا كما هو مفصل في القسم  

4. Envelopes may be sent through postal or courier services or delivered by hand; and will be accepted during 

normal working hours for the country of submission. Please note that the GOAL office will not be open during 

weekends or public holidays. 

لسريع أو تسليمها باليد، وسيتم قبولها خالل ساعات العمل العادية  يمكن إرسال المظاريف من خالل الخدمات البريدية العادية أو خدمات البريد ا

 لبلد التقديم. يرجى مالحظة أن مكتب غول لن يكون مفتوًحا خالل عطالت نهاية األسبوع أو العطالت الرسمية. 

 Proof of sending is not proof of reception, either electronically or with post/courier/other physical service. 

Late delivery will result in your bid being rejected. Envelopes found open at the tender opening will be 

rejected. All information provided must be perfectly legible.  

mailto:hqtenders@goal.ie
mailto:hqtenders@goal.ie
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 الطلب ليس دليال على استالمه السريع / الخدمات المادية  ،  الدليل على ارسال  البريد   / البريد  سواء إلكتروني ا أو من خالل خدمة 

مفتوحة عند فتح المناقصات. يجب أن    نجدهاالتي    المظاريف سيجري رفض  .  األخرى. كما يؤدي التسليم المتأخر الى رفض طلبك 

 . ومقروءة تماما  دمة واضحة تكون كافة المعلومات المق

4.6 TENDER OPENING MEETING    المناقصة فتح اجتماع 

Tenders will be opened as per Section 2 Proposed Timelines above at the following location: 

 :التالية الموقعفي أعاله   2في القسم  الجدول الزمني المقترحفي سيتم فتح المناقصات  

Location 

 الموقع 

GOAL Head Office, First Floor, Carnegie House, Library Road, Dun Laoghaire, Co. Dublin, A96 C7W7, Ireland 

One authorised representative of each tenderer may attend the opening of the bids. Companies wishing to 

attend are requested to notify their intention by sending an e-mail at least 48 hours in advance to the following e-

mail address: procurement@goal.ie . This notification must be signed by an authorised officer of the tenderer and 

specify the name of the person who will attend the opening of the bids on the tenderer's behalf. 

بالحضور اخطار غول بنيتهم الحضور   الراغبة الشركاتلعملية فتح المناقصات. وعلى  متناقص من المسموح حضور مندوب واحد مفوض عن كل 

ويجب التوقيع على هذا االشعار  .   procurement@goal.ieساعة الى عنوان البريد االلكتروني التالي:  48من خالل ارسال رسالة الكترونية قبل  

 المتناقص. ص الذي سيحضر عملية فتح المناقصات نيابة عن إضافة الى ذكر اسم الشخ المتناقص من قبل موظف موكل من 

Tenderers are invited to attend the Tender Opening Meeting at their own cost.  

 مدعوون لحضور اجتماع فتح المناقصات على نفقتهم الخاصة  المتناقصون

Note: Due to the evolving nature of the Covid19 situation, companies who send an email to notify their 

intention to attend will be informed by return of email whether the tender public opening will proceed. This 

decision will be in line with local government regulations and GOAL’s health and safety decision at that 

time. 

،  سيتم إبالغ الشركات التي ترسل بريدًا إلكترونيًا لإلخطار بنيتها في الحضور عن طريق البريد 19-مالحظة: نظًرا للطبيعة المتطورة لكوفيد

للصحة  هذا القرار مع لوائح الحكومة المحلية وقرار غول  مثل  اإللكتروني فيما إذا كانت ستتواصل عملية فتح المناقصات العلني. سيتوافق  

 والسالمة في ذلك الوقت.

5 EVALUATION PROCESS التقييم عملية  

5.1 EVALUATION STAGES  التقييم مراحل   
Tenderers will be considered for participation in the Contract subject to the following qualification process:   

 بناء على العملية التأهيلية التالية:  لعقد  في موضوع ا المتناقصين يجري دراسة إمكانية مشاركة 

Phase 
# 

 المرحلة 

Evaluation Process 
Stage  
 مرحلة عملية التقييم  

The basic requirements with which proposals must comply with 

 العروض   تمتثل لها المتطلبات األساسية التي يجب أن 

The first phase of evaluation of the responses will determine whether the tender has been submitted in line with 
the administrative instructions and meets the essential criteria. Only those tenders meeting the essential 
criteria will go forward to the second phase of the evaluation. 

تم تسليم المناقصة وفق التعليمات اإلدارية وما اذا كانت تلبي المعايير األساسية. سينتقل فقط   إذاتحدد المرحلة األولى لتقييم االستجابات ما 
 من التقييم. الثانيةمرحلة الذين يلبون المعايير األساسية الى  المتناقصون

mailto:procurement@goal.ie
mailto:procurement@goal.ie
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1  Administrative 
instructions 
 تعليمات ادارية 

1. Closing Date:  تاريخ االنتهاء 
Proposals must have met the deadline stated in section 2 of these 
Instructions to Tenderers, or such revised deadline as may be notified to 
Tenderers by GOAL. Tenderers must note that GOAL is prohibited from 
accepting any proposals after that deadline. 

، أو  للمتناقصينمن هذه التعليمات  2بالموعد النهائي المشار اليه في القسم  العروض يجب أن تلتزم 

أنه من غير   المتناقصين نلفت عنايةبالموعد النهائي المعدل.  مقدمي المناقصاتقد تقوم غول بإبالغ 
 . الموعد النهائيانقضاء بعد  عروض المسموح لغول قبول أي 

2. Submission Method:  طريقة التسليم 
Proposals must be delivered in the method specified in section 4.5 of this 
document. GOAL will not accept responsibility for tenders delivered by any 
other method. Responses delivered in any other method may be rejected. 

من هذه الوثيقة. ولن تكون غول مسؤولة عن   4.5بالطريقة المحددة في القسم  العروض يجب تسليم 

  طريقةسلم بأي رفض االستجابات التي تُ ويجوز  المناقصات التي تم تسليمها بأي طريقة أخرى. 
 . أخرى 

3. Format and Structure of the Proposals:  العروض صيغة وشكل  
Proposals must conform to the Response Format laid out in section 6 of 
these Instructions to Tenderers or such revised format and structure as 
may be notified to Tenderers by GOAL. Failure to comply with the 
prescribed format and structure may result in your response being 

rejected at this stage.  
من هذه التعليمات الموجهة   6لنموذج االستجابة الموجود في القسم  العروض يجب أن تخضع 

قد يؤدي عدم االمتثال للشكل  . به المتناقصينأو النموذج والشكل المعدل الذي قد تخبر غول  للمتناقصين
 في هذه المرحلة.  عرضكموالهيكل المحددين إلى رفض 

4. Confirmation of validity of your proposal:  تأكيد صحة العرض 
The Tenderers must confirm that the period of validity of their proposal is 
not less than 90 (ninety) days. 

ً   90أن فترة سريان عرضهم ال تقل عن  المتناقصون يجب أن يؤكد   . )تسعون( يوما

2 Essential Criteria 
األساسية  المعايير  

1) Tenderers must show ownership of vehicle(s) or have established a 
minimum of one (1) year vehicle lease agreement(s) 

2) Tenderer must provide qualified drivers for each requested vehicle. 
3) Tenderer must provide labourers as requested. 
4) A minimum of one (1) year operating experience in North West Syria 

(Idleb and surrounding area) is required by contractors 
5) A minimum of one (1) year driving experience in North West Syria is 

required by drivers 
6) Drivers must hold driving licenses in accordance with local law and 

standards.  
7) Vehicles must be registered and confirm with local law and 

standards. 
8) Tenderer must be a legally registered entity. 
9) Tenderer must hold local government permit or as required 
10) Vehicle(s) must be maximum of fifteen years of age. 

)المركبات( أو أن يكون لديهم    ةإثبات ملكية المركب بالمناقصات يجب على المتقدمين  (1
 لمدة سنة على األقل.  تأجير مركبات اتفاقيات  /اتفاقية 

 .مطلوبة مركبة سائقين مؤهلين لكل على المتناقصين تقديم يجب   (2
 .إذا ط لب ذلك مال  ع  تأمين  المتناقصينيجب على  (3
سنة على األقل في شمال غرب سوريا )إدلب    لمدةالمقاولون خبرة تشغيلية   يكون لدىأن  (4

 والمنطقة المحيطة بها( 
 قيادة لمدة عام واحد كحد أدنى في شمال غرب سوريا  خبرة يتطلب السائقون  (5
  .رخص قيادة وفقا للقانون والمعايير المحلية امتالكيجب على السائقين  (6

 .لقانون المحلي والمعايير ة ومطابقة لمتطلبات ا مسجلالمركبات  أن تكون يجب  (7
 .كيان ا مسجال  قانوني ا  المتناقص يجب أن يكون  (8
 حاصال  على تصريح من الحكومة المحلية أو حسب الطلب  المتناقصيجب أن يكون  (9
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 .يجب أن يكون عمر المركبة )المركبات( خمسة عشر سنة كحد أقصى (10
 

The second stage of the evaluation will involve an assessment of the Tenderer’s personal and legal 
circumstances, economic and financial standing, to fulfil the obligations of the contract. 

 للمتناقص ووضعه االقتصادي والمالي للوفاء بالتزامات العقد.  ستشمل المرحلة الثانية من التقييم تقييًما للظروف الشخصية والقانونية
3 Legal, Economic & 

Financial Criteria 

المعايير القانونية 
 واالقتصادية والمالية 
 
 

In-depth review of financial accounts and other documents submitted; 
tenderer is judged to have requisite financial stability and legal status. 

ما إذا كان   المتناقص حكم على استعراض متعمق للحسابات المالية وغيرها من الوثائق المقدمة؛ ويُ 
 االستقرار المالي المطلوب والوضع القانوني. ب يتمتع

 

Each proposal that conforms to the Essential and Qualification Criteria will be evaluated according to the Award 
Criteria given below by GOAL.  

 وفقًا لمعايير الجائزة الواردة أدناه حسب الهدف.   ومعايير األهلية األساسية سيتم تقييم كل اقتراح يتوافق مع معايير 
4 Award Criteria 

 معايير اإلرساء 
Tenders will be awarded marks under each of the award criteria listed in this 
section to determine the most economically advantageous tenders. 

المدرجة في هذا القسم لتحديد   اإلرساءعالمات بموجب كل معيار من معايير  العروضسيتم منح 
 العطاءات األكثر فائدة من الناحية االقتصادية. 

1. Price السعر     
2. Type of vehicle. نوع المركبة     
3. Number of vehicles عدد المركبات     
 

Review of the quality and content of the technical offers further to minimum 
requirements met will be conducted by the Tender Committee.  

الحد األدنى من  ب  للوفاء لجنة المناقصات استعراضاً لنوعية ومحتوى العروض التقنية  ستجري 
 المتطلبات. 

 

 
 

5 Post selection  
 ما بعد االختيار

References and other due diligence checks are found to be clear, and quality 
is assessed. 

 تقييم الجودة. و  ،تدقيقات العناية الواجبةالمراجع وغيرها من   التأكد من وضوح
 

 

 

5.2 TENDER EVALUATION   العروض تقييم  
GOAL will convene an evaluation team which may include members of the Finance, Logistics, Programmes, Donor 

Compliance, and Internal Audit, as well as 3rd Party technical input.  

ثال للمانحين والتدقيق الداخلي، باإلضافة إلى المدخالت التقنية ستشكل غول فريق تقييم قد يضم أشخاصاً من القسم المالي واللوجستي والبرامج واالمت 

 من طرف ثالث. 

During the evaluation period clarifications may be sought by e-mail from Tenderers. Clarifications may include 

testimonials from customers in support of particular aspects of a tender, whether such aspects are contained in 

the original submission or in subsequent responses to requests for clarification. Deadlines will be imposed for the 

receipt of such clarifications and failure to meet these deadlines may result in the disqualification of the Tender 

or loss of marks. Responses to requests for clarification shall not materially change any of the elements of the 

proposals submitted. Unsolicited communications from Tenderers will not be entertained during the evaluation 

period. 

، وقد تتضمن اإليضاحات تزكيات وشهادات من زبائن  دعماً المتناقصينمن   عن طريق البريد اإللكترونية التقييم، يمكن طلب إيضاحات وخالل فتر

ت  لجوانب محددة من مناقصة نفذها المتناقص، وما إذا كانت مثل تلك الجوانب مشتمل عليها في العرض األصلي أو في أي استجابات الحقة لطلبا

كما سيجري وضع مواعيد نهائية الستالم هذه التوضيحات، وقد يؤدي عدم الوفاء بهذه المواعيد النهائية إلى رفض المناقصة أو فقدان اإليضاح. 
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عالمات. ولن تؤدي الردود على طلبات التوضيح إلى أي تغيير جوهري في أي عنصر من عناصر العروض المقدمة. ولن يتم النظر بالمراسالت  

 ن العارضين خالل فترة التقييم.غير المطلوبة م

5.3 AWARD CRITERIA    اإلرساء معايير   
Tenders will be awarded marks under each of the proposed award criteria listed in Table 1 to determine best 

Value for Money (VFM).  

ي  اإلساء ستعىط العالمات للمناقصات بموجب كل معيار من معايت  
 
حة المبينة ف لتحديد مبدأ أعىل جودة بأفضل سعر )القيمة   1الجدول  المقت 

ي يتم تحقيقها مقابل التكلفة ( )
 (. VFMالشاملة الت 

Table 1: Proposed Award Criteria   

حةاإلرساء  : معايير 1الجدول    المقي 

No 

الرقم    

Qualitative award criteria 

 معايير اإلرساء النوعية 

Weighting (maximum 

points) 

 الترجيح 

 )النقاط القصوى( 

 

1. Type of vehicles أنواع المركبات     20 

2. Number of vehicles المركبات    عدد  20 

3. Added Value Features  5 ميزات القيمة المضافة 

4. Price السعر     55 

 Total number of points 

 إجمالي مجموع النقاط 

100 

 

All prices must be in USD currency and a comprehensive and clear breakdown of prices must be shown as part of 

the financial offer Appendix 5. Please round to two decimal places throughout. Any offers that contain more than 

two decimal places will be rounded.   

يرجى   . 5الملحق  كما يجب عرض تفصيل شامل وواضح لألسعار كجزء من العرض الماىلي   (،USDبالدوالر األمريكي )يجب أن تكون جميع األسعار 

 . يتي   لتي   عشر يتي   طيلة المدة. وسيتم تقريب أي عروض تحتوي عىل أكتر من مت   لتي   عشر  تقريب األرقام إىل مت  

Prices offered will be evaluated on full cost basis (including all fees and taxes). During the analysis of offers, we 

will convert all bids in USD currency at the InforEuro1 rate for the date of bid opening. 

بما في ذلك الرسوم والضرائب(. وخالل تحليل العروض، سنحول جميع المناقصات  وسيجري تقييم األسعار المعروضة على أساس التكلفة الكاملة )

 يوم فتح المناقصة.  InforEuro  2إلى الدوالر األمريكي حسب سعر الصرف على موقع 

Marks for cost will be awarded on the inverse proportion principle (shown below): 

 : مبدأ التناسب العكسي )الموضح أدناه( س وستمنح عالمات التكلفة على أسا 

Scorevendor = 55 x (pricemin / pricevendor) 

 
1 http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm 

2http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm  

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
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 ( المورد  × )أقل سعر / سعر 55عالمة المورد = 

Scores for the Financial Offer will be calculated by comprising maximum available marks (60) by inverse 

proportion: Offered by Tenderer price divided by the minimum price offered in this Tender. 

( حسب النسبة العكسية: السعر المقدم من قبل  60حة )سيتم احتساب عالمات العرض المالي من خالل تضمين الحد األقصى من العالمات المتا

 المتناقص مقسوًما على الحد األدنى للسعر المعروض في هذه المناقصة. 

 

ALL FINANCIAL OFFERS MUST BE MADE ON THE BASIS OF ‘BEST AND FINAL OFFER’ 

 نهائي". عرض "أفضل أساس على  المالية العروض  جميع تقديم يتم  أن يجب 

5.4 AWARD OF CONTRACT   العقد إرساء 
As per section 4.3.10 above and following the analysis of bids against the award criteria laid out above in sections 

5.1 and 5.4, the contract may be awarded to one supplier or divided between multiple suppliers at GOAL’s 

discretion. For such purposes, GOAL uses a Value for Money approach, which may include (but is not limited to) 

price, quality, lead time, context and risk analysis of the supply chain environment pertaining to the contract 

delivery.  

، يجوز منح العقد لمورد واحد أو  5.4و   5.1أعاله، وبعد تحليل العطاءات وفقًا لمعايير اإلرساء الموضحة أعاله في القسمين  4.3.10وفقًا للقسم  

حصر( السعر  تقسيمه بين عدة موردين وفقًا لتقدير غول. ولهذه األغراض، تستخدم غول نهج القيمة مقابل المال الذي قد يشمل )على سبيل المثال ال ال 

 والجودة والمهلة الزمنية والسياق وتحليل المخاطر لبيئة سلسلة التوريد المتعلقة بتنفيذ العقد.

 

6 RESPONSE FORMAT   الُمقدم العرض صيغة 

6.1 INTRODUCTION    مقدمة  
All proposals must conform to the response format laid out below. Where a tender does not conform to the 

required format the Tenderer may be requested to resubmit it in the correct format, on the understanding that 

the resubmission cannot contain any material change from the original. Failure to resubmit in the correct format 

within 3 (three) working days may result in disqualification.  

إعادة تقديمه بالتنسيق ه لتنسيق المطلوب، قد يُطلب من ل المتناقص استخدام الموضحة أدناه. في حالة  العرضمع صيغة  العروضيجب أن تتوافق جميع 

)ثالثة(   3ؤدي عدم إعادة التقديم بالتنسيق الصحيح خالل على أي تغيير جوهري عن األصل. قد ي شريطة عدم احتواء الملف المعاد تقديمه الصحيح، 

 . استبعاد الطلبأيام عمل إلى 

By responding to this ITT, each Tenderer is required to accept the terms and conditions of this ITT and to 

acknowledge and confirm their acceptance by returning a signed copy with its response.  Should a Tenderer not 

comply with these requirements, GOAL may, at their sole discretion, reject the response. 

ويقر ويؤكد موافقته عليها من خالل إعادة إرسال    قبول الشروط واألحكام الواردة فيها  المتناقصهذه، يتعين على  المناقصاتوبالتقديم على دعوة تقديم 

 . لهذه الشروط، يجوز لغول، وفقًا لتقديرها الخالص، رفض العرض المتناقصفي حالة عدم استيفاء  نسخة موقعة مع عرضهم. 

If the Tenderer wishes to supplement their Response to any section of the ITT specifications with a reference to 

further supporting material, this reference must be clearly identified, including section and page number. 

واد داعمة أخرى، فيجب تحديد  باإلشارة إلى م الدعوة إلى تقديم المناقصات ألي قسم من مواصفات  عرضه المقدم  اإلضافة إلى إذا رغب المتناقص في 

 هذا المرجع بوضوح، بما في ذلك القسم ورقم الصفحة. 

6.2 SUBMISSION CHECKLIST    التقديم من التحقق قائمة 
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Line 

 البند 
 

Item 

 العنصر 
 

How to submit 
 كيفية التقديم 

Tick 
attached  

ضع عالمة  
بجانب ما  
 هو مرفق 

Electronic submission 

اإللكتروني التقديم   
Physical submission 

 التقديم باليد 
 

1 This checklist  
 هذه القائمة المرجعية 

Ticked, scan and save as 
‘Checklist’ 

موضوع عالمة عليها، مسح ضوئي و  
 حفظ باسم "قائمة مرجعية"

Tick and submit.  
 ضع عالمة وأرسل 

 

2 Appendix 1. Company Details 
(including subsection 1.1 , 1.2 
& 1.3)  

تفاصيل الشركة )بما في ذلك  -1الملحق  

 ( 1.3و 1.2و  1.1األقسام الفرعية  

Complete, sign & stamp, scan 
and save as Appendix 1. 
‘Company Details’ 

 
ومسحه ضوئياً  قم بتعبئته وتوقيعه وختمه 

 "تفاصيل الشركة" 1وحفظه باسم الملحق  

Complete, sign, stamp and 
submit.  

 قم بتعبئته وتوقيعه وختمه وتسليمه 

 

3 Appendix 2 Declaration re 
Personal and Legal 
Circumstances 

التصريح عن الحالة   - 2الملحق  

 الشخصية والقانونية 

Complete, sign & stamp, scan 
and save as Appendix 2. 
‘Declaration Re Personal & Legal 
Circumstances’ 

مسحه ضوئياً  وختمه و وتوقيعهقم بتعبئته 

" "التصريح عن 2وحفظه باسم "الملحق 

 الظروف الحالة الشخصية والقانونية 
 

Complete, sign, stamp and 
submit. 

 قم بتعبئته وتوقيعه وختمه وتسليمه 

 

4 Appendix 3 Self-declaration of 
Finance and Tax  

التصريح الذاتي عن الحالة   -3الملحق  

 المالية والضريبية 

Complete, sign & stamp, scan 
and save as Appendix 3. ‘Self-
declaration of Finance & Tax’ 
قم بتعبئته وتوقيعه وختمه ومسحه ضوئياً  

التصريح الذاتي  "  3وحفظه باسم الملحق  

 "عن الحالة المالية والضريبية

Complete, sign, stamp and 
submit. 

 قم بتعبئته وتوقيعه وختمه وتسليمه 

 

5 Appendix 4 Technical offer 
العرض التقني   – 4الملحق    

Complete, sign & stamp, scan 
and save as ‘Technical Offer’  

قم بتعبئته وتوقيعه وختمه ومسحه ضوئياً  
"العرض التقني"وحفظه باسم    

Complete, sign, stamp and 
submit. 

 قم بتعبئته وتوقيعه وختمه وتسليمه 

 

6 Appendix 5 Financial Offer 
العرض المالي   – 5المحلق    

Complete, sign & stamp, scan 
and save as ‘Financial Offer’ 

قم بتعبئته وتوقيعه وختمه ومسحه ضوئياً  
"العرض المالي"  وحفظه باسم  

Complete, sign, stamp and 
submit. 

 قم بتعبئته وتوقيعه وختمه وتسليمه 

 

8 Appendix 6 Proof of similar 
Contracts  

إثبات وجود عقود مشابهة   – 6الملحق    

Complete, sign, scan and save as 
‘Proof of Similar Contracts’ 
قم بتعبئته وتوقيعه ومسحه ضوئياً وحفظه  

"إثبات العقود المشابهة"  باسم  

Complete, sign and submit. 
 قم بتعبئته وتوقيعه وتسليمه 

 

9 Appendix 10 Invitation Tender 
Statement  

 بيان الدعوة إلى تقديم المناقصات 

Complete, sign, stamp and save 
as ‘Invitation to Tender 
Statement’ 

 "   قم بتعبئته وتوقيعه وختمه وحفظه باسم 
"بيان الدعوة إلى تقديم المناقصات  

Complete, sign, stamp and 
submit 

ه وتسليمه قم بتعبئته وتوقيعه وختم  

 

13 Proof of vehicle ownership 
(vehicle registration license) 
or proof of lease agreement 

إثبات ملكية المركبة )رخصة تسجيل  
 المركبة( أو إثبات عقد اإليجار

Scan and save as ‘Proof of 
vehicle ownership or lease 
agreement’ 

إثبات   "   باسممسحه ضوئياً وحفظه بقم 
"ملكية المركبة أو إثبات عقد اإليجار  

Sign, stamp and submit 
وختمه وتسليمه  بتوقيعهقم   
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APPENDIX 1. COMPANY DETAILS   الشركة  تفاصيل :1 الملحق 

1 CONTACT DETAILS    التواصل معلومات 

This section must include the following information regarding the Individual or Company and any partners or sub-

contractors: 

 وأي شركاء أو متعاقدين فرعيين. أو الشركة  الشخص يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات التالية فيما يخص 

Name of the prime Tenderer 

المتناقص الرئيسياسم   
 

Registered address of the prime 
Tenderer 
 العنوان المسجل للمتناقص الرئيسي 

 

Company Name 

 اسم الشركة 
 

Address 

 العنونا 
 

Previous Name(s) if applicable 

 االسم/األسماء السابقة إن وجدت 
 

Registered Address if different from 
above 

 العنوان المسجل بحال اختالفه عن المذكور أعاله 

 

Registration Number  
 رقم الستجيل 

 

Telephone 

 رقم الهاتف 
 

E-mail address 

 عنوان البريد اإللكتروني 
 

Website address 

 عنوان الموقع اإللكتروني 
 

Year Established 

 سنة التأسيس 
 

Legal Form. Tick the relevant box 

ضع عالمة على المربع   –الوثيقة القانونية 

 المناسب 

o Company شركة    
o Partnership شراكة     

o  Joint Venture مشروع مشترك     
o  Other (specify): يرجى  –غير ذلك  

 التحديد 

VAT/TVA/Tax Registration Number 
رقم التسجيل الضريبي/ضريبة القيمة  

 TVA/المضافة

  

 

Directors names and titles and any 
other key personnel  
أسماء ومناصب المدراء وأي أشخاص رئيسيين  

 آخرين

 

Please state name of any other 
persons/organisations (except 
tenderer) who will benefit from this 
contract 

)باستثناء قم بذكر أسماء المنظمات او األشخاص  

 العقد  هذا المتناقص( الذين سيستفيدون من

 

Parent company 

 الشركة األم 
 

Ownership 

 الملكية 
 

Do you have associated companies? 
Tick relevant box. If YES – provide 

oYes      نعم                                                       oNo ال    
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details for each company in the form 
of additional table as per Contact 
Details 

هل لديك شركات مرتبطة؟ ضع إشارة على 
قدم   –الصندوق المناسب. اذا كان الجواب نعم 

تفاصيل عن كل شركة على شكل جدول إضافي  
 معلومات التواصل وفق 

 Primary Contact  جهة االتصال الرئيسية Secondary Contact  جهة االتصال الثانوية 

Name 

 اسم 
  

Current Position in the Organisation: 
 المنصب الحالي في المنظمة 

  

No. of years working with the 
Organisation: 
 عدد سنوات العمل مع المنظمة 

  

Email address 
 عنوان البريد اإللكتروني 

  

Telephone 
 رقم الهاتف 

  

Mobile 

 رقم الهاتف المحمول 
  

Other Relevant Skills: 
 المهارات األخرى ذات الصلة 

  

Institution (Date from – to) 
إلى( ----المؤسسة )التاريخ من   

  

Degrees or Diplomas 
 الشهادات أو الدبلومات  

  

1.1 PROFESSIONAL OR CORPORATE MEMBERSHIPS الشركات في العضوية أو المهنية العضوية  
These are with external professional bodies that your company is registered with (please note this is not the 

company/ business registration details). Please attach copies of any relevant certificates or memberships and use 

more lines if necessary: 

(.  التجارية  الشركة / األعمالتفاصيل تسجيل )يرجى مالحظة هذه ليست  المسجلة شركتك لديهامع الهيئات المهنية الخارجية تكون هذه العضوية 

 إرفاق نسخ من أي شهادات أو عضوية ذات صلة واستخدام المزيد من الخطوط إذا لزم األمر: يرجى 

 

No  

 الرقم  

Name of the body 

اسم الجهة    
   

Year of registration 

 سنة التسجيل 

Membership Number 

 رقم العضوية 

1    

2    

3    

4    

1.2 PROFILE الشخصي الملف       
Tenderers should note that the information requested below will be required under the Essential Criteria. In total 

the answers to these questions should take no more than 2 pages 

االنتباه إلى أن المعلومات المطلوبة أدناه ستكون مطلوبة بموجب المعايير األساسية. إجماالً، يجب أال يتعدى عدد   مقدمي المناقصاتيجب على 

 صفحات اإلجابات على هذه األسئلة أكثر من صفحتين.

No Description Response   الوصف  اإلجابة       

1 An outline of the scope of business activities, 
and in particular details of relevant experience 
regarding contracts of this nature 
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مخطط لنطاق األنشطة التجارية، وال سيما تفاصيل الخبرة ذات  
 الصلة فيما يتعلق بالعقود من هذا القبيل.

2 Provide details of two contracts of a similar 
nature carried out in the last two years (please 
state customer name, delivery location, value 
of contract, and dates) 

في اخر سنتين )رجاء ضع   عقدين تم تنفيذهماقدم تفاصيل عن 
 (خوتواري  ، العقدقيمة  ،  موقع التسليم ، اسم الزبون 

 

3 The number of years the Tenderer has been in 
business in its present form 

 . في عمله الحالي المتناقصعدد سنوات عمل 

 

4 A statement of overall turnover and turnover in respect to the goods and services offered under the proposed 
agreement for the last three years as per the following table: 

 سنوات وفق الجدول التالي:   3فيما يخص المواد والخدمات المقدمة بموجب االتفاق المقترح آلخر جمالي االالعام و باإلجماليبيان 

Year 
 السنة 

Overall Turnover in USD 
currency 

 اإلجمالي العام بالدوالر الحجم 

Offered Goods Turnover in 
USD currency 

  اإلجمالي للمواد المقدمة بالدوالر الحجم 
2020   

2019   

2018   

5 Where the Supplier proposes to use 
subcontractors or resellers/ distributors in the 
execution of the agreement this section should 
include details of the quality assurance 
mechanisms used by the Supplier to monitor 
the activities of its subcontractors or resellers/ 
distributors. Suppliers should note that 
commitment to quality, as evidenced by the 
existence of such quality control procedures, 
will be used as a Qualification Criteria. 

رح المورد استخدام مقاولين من الباطن )فرعيين( أو  عندما يقت
بائعين / موزعين في تنفيذ االتفاقية، يجب أن يتضمن هذا القسم  

تفاصيل آليات ضمان الجودة التي يستخدمها المورد لمراقبة  
أنشطة المقاولين من الباطن أو البائعين / الموزعين. يجب على  

تزام بالجودة ، كما  الموردين مالحظة أنه سيتم استخدام االل 
يتضح من وجود إجراءات مراقبة الجودة هذه، سيتم استخدامه  

 كمعيار من معايير األهلية. 

 

6 Any other relevant information 

 أي معلومات أخرى ذات صلة 
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1.3 REFERENCES  المراجع 
At least 2 (two) relevant references who may be contacted on a confidential basis to verify satisfactory execution 

of contracts must be supplied. These references may not be GOAL personnel or related to a GOAL contract. 

Respondents should supply this information for each of the references in the following format: 

  ويجب تقديم ما ال يقل عن شخصين مرجعيين ذات صلة يمكن االتصال بهما على أساس سري للتحقق من أن تنفيذ العقود كان قد تم بصورة مرضية. 

ي غول أو ذات صلة بعقد مع غول. يجب على الموردين تقديم هذه المعلومات لكل من الجهات المرجعية في  قد ال تكون الجهات المرجعية من موظف

 النسق التالي: 

1 Name   االسم  

Organisation المنظمة       

Address العنوان       

Phone الهاتف       

Fax الفاكس       

Email البريد اإللكتروني       

Nature of supply طبيعة التوريد       

Approximate value of contract     التقريبية للعقد   القيمة   

2 Name     االسم   

Organisation     المنظمة   

Address  العنوان  

Phone  الهاتف  

Fax  الفاكس  

Email  البريد اإللكتروني  

Nature of supply  طبيعة التوريد  

Approximate value of contract  القيمة التقريبية للعقد  

3 Name  االسم  

Organisation  المنظمة  

Address  العنوان  

Phone  الهاتف  

Fax  الفاكس  

Email  البريد اإللكتروني  

Nature of supply  طبيعة التوريد  

Approximate value of contract  القيمة التقريبية للعقد  

4 Name  االسم  

Organisation  المنظمة  

Address  العنوان  

Phone  الهاتف  

Fax  الفاكس  

Email  البريد اإللكتروني  

Nature of supply  طبيعة التوريد  

Approximate value of contract  القيمة التقريبية للعقد  

By including the above information, tenderers confirm that they have consent from the data subject to share this 

information with GOAL for the purpose of providing a reference, to allow GOAL to analyse offers and award a 

contract under this tender; and that the data subject understands that the personal data may be shared internally 

within GOAL and externally if required by law and donor regulations; and may be stored for a period of up to 7 

years from the award of contract.  

، يؤكد مقدمو المناقصات أنهم حصلوا على موافقة من أصحاب البيانات لمشاركة هذه المعلومات مع غول لغرض    بتضمين المعلومات المذكورة أعاله

نات  توفير جهة مرجعية، للسماح لغول بتحليل العروض وإرساء العقد بموجب هذه المناقصة ؛ وأن أصحاب البيانات يدركون أنه يمكن مشاركة البيا

  7ول وخارجياً إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون ولوائح المانحين؛ ويمكن تخزين تلك البيانات لمدة تصل إلى  الشخصية داخليًا داخلياً ضمن غ

 سنوات من إرساء العقد. 

Signed: (Director)    )توقيع )المدير _________________________________________ 

Date:   التاري    خ _________________________________________ 

Print Name: االسم     _________________________________________ 
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Company Name:   كة  _________________________________________ اسم الشر

Address: العنوان     _________________________________________ 

 

  



                                                                                                                                                   G-SY-HRM-X-21946 Haulage Services FWA 

Page 25 of 36                                                                                                                          
Sign & stamp here 

 

2 APPENDIX 2. DECLARATION RE PERSONAL AND LEGAL CIRCUMSTANCES  

القانونية و الشخصية الحالة  حول التوضيحات   

 
THIS FORM MUST BE COMPLETED AND SIGNED BY A DULY AUTHORISED OFFICER OF THE TENDERERS’ 
ORGANISATION. Please tick Yes or No as appropriate to the following statements relating to the current 
status of your organisation 

اختيار نعم أو ال للعبارات  يرجى من منظمة الشخص المتقدم للمناقصة.   أصوالُ من قبل شخص مفوض  االستمارةوتوقيع هذه  ملءيجب 
 لمتعلقة بالحالة الراهنة لمنظمتك. التالية ا

Yes 

 نعم
No 

 ال

1 The Tenderer is bankrupt or is being wound up or its affairs are being administered by the court or 
has entered into an arrangement with creditors or has suspended business activities or is in any 
analogous situation arising from a similar procedure under national laws and regulations. 

مفلس أو بمرحلة التصفية أو تدار شؤونه من قبل المحكمة أو دخل في اتفاق مع الدائنين أو قام بتعليق نشاطات   المتقدم للمناقصة

 العمل أو في وضع مشابه ناتج عن مثل هذه اإلجراءات بموجب القوانين والقواعد المحلية.   

  

2 The Tenderer is the subject of proceedings for a declaration of bankruptcy, for an order for 
compulsory winding up or administration by the court or for an arrangement with creditors or of 
any other similar proceedings under national laws and regulations. 

للمناقصة لمالحقات ناتجة عن إعالن حالة اإلفالس، أو لقرار تصفية إلزامي أو بموجب إداري من المحكمة أو يخضع المتقدم 

 مشابهة بموجب القوانين والقواعد المحلية.  دعاوىلترتيبات مع الدائنين أو أي 

  

3 The Tenderer, a Director or Partner, has been convicted of an offence concerning his professional 
conduct by a judgement which has the force of res judicata or been guilty of grave professional 
misconduct in the course of their business. 

ثبتت  أو  ، حجية األمر المقضي به متعلقة بسلوكه المهني بموجب حكم له بمخالفة مدير أو شريك لهإدانة المتقدم للمناقصة أو  جرى

 . أثناء أنشطتهم التجاريةجسيم  سوء سلوك مهني ب إدانته

  

4 The Tenderer has not fulfilled its obligations relating to the payment of taxes or social security 
contributions in Ireland or any other State in which the tenderer is located. 

فيها   يعملأخرى  دولةفي أيرلندا أو أي  االجتماعيالضمان  ومساهماتلم يقم المتناقص بإتمام التزاماته المتعلقة بالضرائب 

 المتناقص. 

  

5 The Tenderer, a Director or Partner has been found guilty of fraud. 
 احتيال.  له بقضاياتم إدانة المتناقص أو مدير أو شريك 

  

6 The Tenderer, a Director or Partner has been found guilty of money laundering. 
 غسيل أموال.  له بقضاياتم إدانة المتناقص أو مدير أو شريك 

  

7 The Tenderer, a Director or Partner has been found guilty of corruption. 
 فساد.له بقضايا تم إدانة المتناقص أو مدير أو شريك 

  

8 The Tenderer, a Director or Partner has been convicted of being a member of a criminal 
organisation. 

 بتهمة كونه عضواً من منظمة إجرامية. له تم إدانة المتناقص أو مدير أو شريك 

  

9 The Tenderer, a Director or Partner is under investigation, or has been sanctioned within the 
preceding three (3) years by any national authority of a United Nations Member State for 
engaging or having engaged in proscribed practices, including but not limited to: corruption, 
fraud, coercion, collusion, obstruction, or any other unethical practice.  

دير أو شريك له للتحقيق، أو تمت معاقبتهم خالل السنوات الثالث السابقة من قبل أي سلطة وطنية في دولة  يخضع المناقص أو م
عضو في األمم المتحدة بسبب االنخراط السابق أو الحالي في ممارسات محظورة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر:  

 أو أي ممارسة أخرى غير أخالقية.  الفساد أو االحتيال أو اإلكراه أو التواطؤ أو العرقلة 

  

10 The Tenderer has been guilty of serious misrepresentation in providing information to a public 
buying agency. 

 لوكالة مشترية عامة.  المقدمةتم إدانة المتناقص بتحريف خطير للمعلومات 

  

11 The Tenderer has contrived to misrepresent its Health & Safety information, Quality Assurance 
information, or any other information relevant to this application. 

 . تأمين الجودة أو أي معلومات معنية أخرى في هذا الطلب ومعلومات  والسالمةالمتناقص تحريف معلومات األمن  افتعل

  

12 The Tenderer has colluded between themselves and other bidders (a bidding ring), and/or the 
Tenderer has had improper contact or discussions with any member of GOAL staff and/or 
members of their family. 

قد أجرى اتصاالت أو   المتناقصمع مقدمي العروض اآلخرين )حلقة تقديم العطاءات(، و / أو كان  المتناقص تواطئ وتآمر 
 مناقشات غير الئقة مع أي موظف من موظفي غول و / أو أفراد أسرهم. 

  

13 The Tenderer is fully compliant with the minimum terms and conditions of the Employment Law 
and with all other relevant employment legislation, as well as all relevant Health & Safety 
Regulations in the countries of registration and operations.  
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المعنية األخرى، إضافة  جميع تشريعات التوظيف  و  التوظيفاألدنى من األحكام والشروط لقانون  امتثاالً كامالً للحد  يمتثل المتناقص  
 لقواعد السالمة واألمن في دول التسجيل والعمليات. 

14 The Tenderer has procedures in place to ensure that subcontractors, if any are used for this 
contract, apply the same standards. 

 نفس المعايير.ل -إن وجدوا في هذا العقد -لباطنلدى المورد إجراءات مطبقة لضمان تطبيق المقاولين من ا

  

15 Consistent with numerous United Nations Security Council resolutions including S/RES/1269 
(1999), S/RES/1368 (2001) and S/RES/1373 (2001), GOAL is firmly committed to the international 
fight against terrorism, and, in particular, against the financing of terrorism. It is the policy of 
GOAL to seek to ensure that none of its funds are used, directly or indirectly, to provide support to 
individuals or entities associated with terrorism. In accordance with this policy, the Tenderer 
undertakes to use all reasonable efforts to ensure that it does not provide support to 
individuals or entities associated with terrorism. 

  S / RES / 1368( و 1999) S / RES / 1269وتمشيا مع العديد من قرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، بما في ذلك  

(، تلتزم غول التزاما ثابتاً بالمكافحة الدولية لإلرهاب، وخاصة مكافحة تمويل اإلرهاب.  2001) S / RES / 1373( و 2001)

وتتمثل سياسة غول في السعي إلى ضمان عدم استخدام أي من أموالها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لتقديم الدعم لألفراد أو  
باستخدام كافة الجهود المعقولة لضمان عدم تقديم الدعم   المتناقصيتعهد المرتبطة باإلرهاب. ووفقا لهذه السياسة، الكيانات 

 لألفراد أو الكيانات المرتبطة باإلرهاب. 

  

I certify that the information provided above is accurate and complete to the best of my knowledge and belief.  
I understand that the provision of inaccurate or misleading information in this declaration may lead to my organisation 
being excluded from participation in future tenders. 

أدرك أن تقديم معلومات غير دقيقة أو مضللة في هذا اإلعالن قد يؤدي إلى استبعاد ي، ووكاملة وفقا لمعرفتي ومعتقداتدقيقة أشهد أن المعلومات المقدمة أعاله 

 شركتي من المشاركة في المناقصات المستقبلية. 
Date     التاريخ 

Name االسم      

Position المنصب      

Telephone number    رقم الهاتف   

Signature and full name التوقيع   

 واالسم الكامل 
 

  



                                                                                                                                                   G-SY-HRM-X-21946 Haulage Services FWA 

Page 27 of 36                                                                                                                          
Sign & stamp here 

 

3 APPENDIX 3. SELF-DECLARATION OF FINANCE AND TAX  _التصريح3 الملحق 

والضريبية المالية الحالة عن الذاتي  

1. Turnover history المبيعات   حجم تاريخ    
 
Turnover figures entered into the table must be the total sales value before any deductions. 
‘Turnover of related products’ is for companies that provide items or services in multiple sectors. Please enter 
information on turnover of items or services that are similar in nature to the items or services requested 
under this tender.  

 خصومات. المدرجة في الجدول هي القيمة اإلجمالية للمبيعات قبل أي   المبيعات حجم يجب أن تكون أرقام 
  حجم مبيعاتة" هو للشركات التي توفر مواد أو خدمات في قطاعات متعددة. يرجى إدخال معلومات عن المنتجات ذات الصل  مبيعات "حجم 

 في طبيعتها للمواد أو الخدمات المطلوبة بموجب هذه المناقصة.  المتشابهة المواد أو الخدمات 
 

Trading year سنة التداول     Total turnover إجمالي حجم العمل      Turnover of related products حجم   

 عمل المنتجات ذات الصلة 
2020   

2019   

2018   

 
Include a short narrative below to explain any trends year to year. 

 قم بإدراج سرد قصير أدناه لشرح أي اتجاهات من سنة إلى أخرى. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
4. GOAL operates within the law of the country of operation and within international legal requirements. 

GOAL expects all companies to fulfil their legal obligations, including meeting their tax liabilities and 
duties in accordance with the relevant tax legislation. Please comment below if you feel there are any 
matters you need to bring to GOAL’s attention. 

لك  تعمل غول ضمن قانون بلد العمل وضمن المتطلبات القانونية الدولية. وتتوقع غول أن تفي جميع الشركات بالتزاماتها القانونية، بما في ذ 
يرجى التعليق أدناه إذا كنت تشعر أن هناك أي مسائل تحتاج  الوفاء بالتزاماتها وواجباتها الضريبية وفقا للتشريعات الضريبية ذات الصلة.  

 إلى لفت انتباه غول إليها. 
 

 
 
 
 
 
 
Please continue on a separate sheet if necessary.  

 .على ورقة منفصلة إذا لزم األمر بالكتابة االستمرار يرجى 

 

I certify that the information provided above is accurate and complete to the best of my knowledge and belief.  I 

understand that the provision of inaccurate or misleading information in this declaration may lead to my 

organisation being excluded from participation in future tenders. 
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إلى  المعلومات المقدمة أعاله دقيقة وكاملة وفقا لمعرفتي ومعتقداتي. أدرك أن تقديم معلومات غير دقيقة أو مضللة في هذا اإلعالن قد يؤدي  أشهد أن  

 . استبعاد منظمتي من المشاركة في المناقصات المستقبلية

 

Signed: (Director)    )توقع )المدير _________________________________________ 

Date:   التاري    خ _________________________________________ 

Print Name: االسم     _________________________________________ 

Company Name:   كة  _________________________________________ اسم الشر

Address: العنوان     _________________________________________ 
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APPENDIX 4.  TECHNICAL OFFER التقني  العرض – 4 الملحق  

 

No. License Plate Make Year Net Capacity (Tonnes)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

APPENDIX 4. TECHNICAL OFFER

GOAL SYRIA: INVITATION TO TENDER TO OPEN INTERNATIONAL TENDER PROCESS
Reference: G-SY-HRM-X-21946 Haulage Services in Idleb and surrounding areas 

Model

List of Trucks
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No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Name: Driving License

List of Drivers

Mobile/Phone number
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APPENDIX 5. FINANCIAL OFFER المالي  العرض – 5 الملحق  

 

 

ALL FINANCIAL OFFERS MUST BE MADE ON THE BASIS OF “BEST AND FINAL OFFER”.  

  ."نهائييجب أن يتم تقديم جميع العروض المالية على أساس "أفضل عرض 

 

 

 

 

Tenderer Name:

Date:

per hour per day

Type of vehicle 2 T Pick-up 5 T - Rigid 9 T - Rigid 12.5 T Rigid
25 T - Truck & 

Trailer

25 T - Artic (Cab & 

Trailer)

Cost per Km in USD*  

Unloading Cost per 

FLT truck in USD**

Distribution cost***

Cost per Km in USD *  

Unloading cost **

Additional 

Distribution Time 

cost per day ***

Tenderer Name:

Signature:

Date:

Position:

Company Name

Company Address:

Company Stamp

Confirmation of validity of your proposal

“By submitting this offer, I confirm that all data subjects have specifically consented to the use and storage of their 

data by GOAL for the purpose of analysing the offers and awarding a contract under this tender; and further 

understood that the personal data may be shared internally within GOAL and externally if required by law and donor 

regulations; and may be stored for a period of up to 7 years from the award of contract.”

Please enter below Yes or NoNinety (90) Days

Unloading cost means the cost for unloading Full Truck Load per type of truck considering the 

distribution time

Additional Distribution Time cost means the extra waiting time needed to unload the truck and 

distribute all aid goods to the distibution points. This cost shall be charged only if  the maximum 

time of 48 hours of the cost per Km have elapsed

Guidance notes

If less than ninety (90) days, please indicate

Cost per km means inclusive of all fixed and operating costs such as capital, maintenance, repair, 

fuel, driver, insurance among other and vehicle hiring for 48 hours. vehicle hiring includes one 

day for loading and one day for distribution of all aid items at distribution points

Appendix 5. Financial Offer
GOAL SYRIA: INVITATION TO TENDER TO OPEN INTERNATIONAL TENDER PROCESS

Reference: G-SY-HRM-X-21946 Haulage Services in Idleb and surrounding areas 
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APPENDIX 6. PREVIOUS CONTRACTS   السابقة العقود – 6 الملحق 

Quality and Delivery 

 النوعية والتسليم 

Please provide details below of any similar trucking contracts in chronological order starting with the most recent, 

for the provision of similar services.  

 يرجى تقديم تفاصيل أدناه عن أي عقود شحن مماثلة، بترتيب زمني يبدأ باألحدث، لتقديم خدمات مماثلة. 

Contract 1 
   العقد األول 

Contract with? (name 
of organization) 
مع من كان العقد؟ )اسم  
   المنظمة( 

Start and end date of 
contract 
   تاري    خ بداية ونهاية العقد 

Goods transported 
   المواد المنقولة

Value of contract 
   قيمة العقد

Contact person 
details (position, 
phone & email) 

جهة  تفاصيل الشخص 
رقم  )المنصب و اتصال 

ي 
ون  يد اإللكت     ( الهاتف والتى

 

Contract 2 
   العقد األول 

Contract with? (name 
of organization) 
مع من كان العقد؟ )اسم  
   المنظمة( 

Start and end date of 
contract 
   تاري    خ بداية ونهاية العقد 

Goods transported 
   المواد المنقولة

Value of contract 
   قيمة العقد

Contact person 
details (position, 
phone & email) 
تفاصيل الشخص جهة  
اتصال )المنصب ورقم  
 ) ي
ون  يد اإللكت     الهاتف والتى
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Contract 3 
   العقد الثالث 

Contract with? (name 
of organization) 
مع من كان العقد؟ )اسم  
   المنظمة( 

Start and end date of 
contract   

Goods transported 
   المواد المنقولة

Value of contract 
   قيمة العقد

Contact person 
details (position, 
phone & email) 
تفاصيل الشخص جهة  
اتصال )المنصب ورقم  

( الهاتف  ي
ون  يد اإللكت  والتى    

 

 

 

 

 

 

APPENDIX 7. SAMPLE OF PURCHASE ORDER(PO)  أمر من  عينة – السابع الملحق 

  شراء
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APPENDIX 8. GOAL FRAMEWORK AGREEMENT TEMPLATE (FWA)  –  8 الملحق

لغول  إطارية اتفاقية قالب  

TO BE ATTACHED AS A SEPARATE DOCUMENT 

 منفصل.  ملف شكل على إرفاقها سيجري

APPENDIX 9. GOAL TERMS AND CONDITIONS    غول وأحكام شروط – 9 الملحق 

TO BE ATTACHED AS A SEPARATE DOCUMENT 

 منفصل.  ملف شكل على إرفاقها سيجري

APPENDIX 10. INVITATION TENDER STATEMENT  تقديم إلى الدعوة بيان – 10 الملحق 

 المناقصات

Invitation to Tender Statement for the provision of Haulage Services under a Framework Agreement (FWA) 
To: GOAL 
Reference: G-SY-HRM-X-21946 Haulage Services FWA 

 اتفاق إطاري لصالح: غول بيان الدعوة إلى تقديم المناقصات لتقديم خدمات الشحن بموجب 
 G-SY-HRM-X-21946 Haulage Services FWAالمرجع:  

 

 

Having examined all sections and appendices to your Invitation to Tender (the “ITT”) we hereby agree and declare 

the following: 

ي جميع األقسام والملحقات المرفقة بدعوة 
: بعد النظر ف   التقديم عىل المناقصات، فإننا بموجب ذلك نوافق ونعلن ما يىلي

We confirm that  

 نؤكد أنه: 

1. We are a legally registered entity. 

2. We have full and lawful ownership of the vehicles or a minimum of one (1) year long-term vehicle lease 

agreement. 

3. All vehicles are registered according to local law and standards. 

4. All drivers have driving licenses,  and more than a year driving experience with heavy vehicles in North 

West Syria. 

5. We able to provided labourers if requested. 

6. We assume full responsibility and we are accountable for the performance of all drivers and labourers. 

7. We have fully reviewed and can fully meet the services as per sections 3.1 and 3.2 of this ITT document 

and Appendices. 

8. We understand and accept the proposed type of contract and we have read and agree with all Terms of 

the FWA. 

9. We have read and fully understand the Financial Offer and the guidance notes as per section.3.2 and  

Appendix 5.  

10. We have more than one year operating experience in North West Syria (Idleb and surrounding areas). 

11. We have read, agree and accept all the Terms and Conditions of the ITT document, Appendix 9. GOAL’s 

Standard Terms and Conditions for Contracts of Services attached as a separate document to this ITT and 
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Appendix 8. Terms and Conditions of GOAL Framework Agreement (FWA) attached as a separate 

document to this ITT. 

 نحن كيان مسجل قانونياً.  .1
 لدينا ملكية كاملة وقانونية للمركبات أو اتفاقية إيجار طويلة األجل لمدة عام واحد على األقل.  .2
 للقوانين والمعايير المحلية. جميع المركبات مسجلة وفقًا  .3
 لدى جميع السائقين رخص قيادة، وخبرة في قيادة المركبات الثقيلة ألكثر من سنة في شمال غرب سوريا.  .4
 نحن قادرون على توفير العمالة إذا طلب ذلك.  .5

 نتحمل المسؤولية الكاملة ونتحمل مسؤولية أداء جميع السائقين والعمال.  .6
 من وثيقة ومرفقات الدعوة لتقديم المناقصات هذه.  3.2و  3.1الكامل ويمكننا أن نلبيها بالكامل وفقًا للقسمين لقد قمنا بمراجعة الخدمات ب  .7

 نحن نتفهم نوع العقد المقترح ونقبله، وقد قرأنا جميع شروط االتفاقية اإلطارية ووافقنا عليها.  .8
 . 5والملحق    3.2فقًا للقسم لقد قرأنا وفهمنا العرض المالي فهماً تاماً والمالحظات اإلرشادية و .9

 لدينا أكثر من سنة خبرة تشغيلية في شمال غرب سوريا )إدلب والمناطق المحيطة بها(.  .10
. شروط وأحكام غول الموحدة  9لقد قرأنا ووافقنا على وقبلنا جميع الشروط واألحكام الخاصة بوثيقة الدعوة للتقديم على المناقصة، الملحق   .11

(  FWA. شروط وأحكام االتفاقية اإلطارية )8يقة منفصلة إلى وثيقة الدعوة إلى تقديم المناقصات هذه والملحق  لعقود الخدمات المرفقة كوث 

 لغول مرفقة على شكل ملف منفصل عن وثيقة الدعوة إلى تقديم المناقصات. 

 

 

Tenderer Name:

Signature:

Date:

Position:

Company Name

Company Address:

Company Stamp


