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BIDDER’S CHECKLIST - ACTED Yemen /  قائمة التحقق من المتقدم للمناقصة لمنظمة أكتد- اليمن 
Date / 2021-08-26  :التاريخ 
 
Tender N° / رقم المناقصة: T/15MULTI/MULTIMULTI/MULTI/DES_WTR/26-08-2021/001 
 
BEFORE SENDING YOUR BIDDING DOCUMENTS, PLEASE CHECK THAT EACH OF THE FOLLOWING ITEM IS COMPLETE AND 
RESPECTS THE FOLLOWING CRITERIA.  THE ABSENCE OF ANY COMPULSORY DOCUMENT WILL RESULT IN NOT ACCEPTING THE 
OFFER: 

 اعتماد   يتم  لن  االلزاميه  الوثائق  من   أي  توفير  عدم  حالة  وفي  التالية،   بالشروط  االلتزامو  أدناه  المعلومات  جميع  وجود  من  التأكد  الرجاء ,المناقصة  تقديم  اوراق  أرسال  قبل

 . المقدم العرض

 

Description /  الوصف 

To be filled in 
by Bidder 

من قبل  أعب ي 
 المتقدم للمناقصة 

For ACTED use only (to be filled in by 
Purchase Committee) 

  فيمن قبل موظفي دائرة المشتريات  أعب ي 
فقط  منظمة آكتد  

Included 
 متضمن

Present 
 Comments الحالي 

 Yes تعليقات
 نعم

No 
 ال

Yes 
 نعم

No 
 ال

1. Offer Form (PRO-06), filled, signed and stamped by the supplier 

(compulsory ( 

 مكتمل وموقع ومختوم من قبل المورد ) الزامي(، ( ,(PRO-06 نموذج العطاء

  
  

 

2. Bidder’s Ethical Declaration (PRO-06.02), filled, signed and 

stamped by the supplier (compulsory) 

  قبل من ومختوم وموقع مكتمل ،  (PRO-06-02) العروض لمقدمي األخالقي البيان

 (الزامي)  المورد

  

  

 

3. Bidder’s Questionnaire (PRO-03.02), filled, signed and stamped by 

the supplier (compulsory) )مكتمل وموقع ومختوم من قبل المورد ) الزامي 

 

  
  

 

4. Bidder’s Checklist (PRO-06.03), filled, signed and stamped by the 

supplier (compulsory) 

 قبل من ومختوم وموقع مكتمل ،  (PRO-06-02) العروض لمقدمي التحقق قائمة

 (الزامي)  المورد

  

  

 

5.  Instruction to Bidders (PRO-05), filled, signed and stamped by the 

supplier (compulsory) 

  المورد قبل من ومختوم وموقع مكتمل  ، (PRO-05) العروض لمقدمي تعليمات

 (الزامي)

  

  

 

6. Full General Conditions of Purchase (PRO-09.01), filled, signed 
and stamped by the supplier (compulsory) 

  قبل من ومختوم وموقع مكتمل ،  (PRO-09.01) للشراء الكاملة العامة الشروط

 (الزامي) المورد

  

  

 

7. Annex 1: Desludging Services in Al Dhalee and Aden 
governorates, filled, signed and stamped by the supplier (compulsory) 

مكتمل وموقع ومختوم من قبل  خدمة شفط مياة  محافظتي الضالع وعدن،  1المرفق 

 المورد )الزامي(

 

  

  

 

8. Annex 2: Water Trucking Services in Al Dhalee, Aden and Marib 
governorates, filled, signed and stamped by the supplier (compulsory) 

مكتمل  ومأرب وعدن الظالع محافظات في بالشاحنات المياة نقل خدمات 2 مرفق

 وموقع ومختوم من قبل المورد )الزامي(
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9. Driver’s ID’s, licences, pictures of trucks, vehicle registration books 
with all vehicle information included e.g. brand, model , registration 
number, etc.(recommended) 

 كل  مع  المركبات  تسجيل  ودفاتر  ،   الشاحنات  وصور  ،   والتراخيص  ،   السائق  هوية

 ،   والنموذج  ،   التجارية  العالمة  المثال  سبيل  على  تشمل  التي  المركبات  عن  المعلومات

 .(مستحسن ) ذلك إلى وما ،  التسجيل ورقم

  

  

 

10.  Proof of past experience implementing a similar service for 
NGO’s/INGO’s through previously signed contracts (recommended) 

 منظمة  او   محلية  لمنظمات  مماثلة  خدمة  تنفيذ  في  سابقة  خبرة  وجود  على  مؤيداتتقديم  

 (مستحسن) سابقا  الموقعة العقود  بتقديم  دولية

  

  

 

11. Proof of qualifications and experience of key staff e.g. C.V’s, 
University degrees, training certificates, etc.. (recommended) 

ن ، مثل ن الرئيسيي  ات الموظفي  ،  تقديم المؤهالت والسب  الذاتية  إثبات مؤهالت وخبر
 ((مستحسن، وشهادات التدريب ، وما إىل ذلك. )

  

  

 

12. Bank Guarantee for $1,000 (compulsory) 

$ )اجباري(1.000ر ضمان بنكي بمبلغ يتوف  

  
  

 

13. The prices in the Offer Form are in USD (compulsory) 

دوالر أمريكي )إجباري( بالألسعار في استمارة العروض  ان تكون ا  

  
  

 

14. The Bidding documents are filled in English (compulsory) and in 

Arabic (facultative) 

 يتم تعبئة وثائق المناقصة باللغة اإلنجليزية )إلزامي( أو باللغة العربية )غير إلزامي( 

  
  

 

15. A Copy of the following documents included: (compulsory ( 

   (اجباري  )نسخه من الوثائق التالية

a. Copy of ID or passport of legal representative 
 الممثل القانوني  او جواز السفر نسخة من بطاقة هوية

b. Copy of VALID Company Tax ID 
 نسخة سارية المفعول من البطاقة الضريبية للشركة
c. Copy of VALID Company Registration 

 نسخة من السجل التجاري 
d. Copy of work permit ( valid and updated) 

 ) ساري ومحدث(العمل للشركة  نسخة من تصريح 

 

  

  

 

 
Name & Position of Bidder’s authorized representative 
 االسم والمسمى الوظيفي لممثل الشركة في هذه المناقصة  

__________________________________________ 
Authorized signature /  توقيع المخول 

  ____________________________________________ 
Stamp الختم   


