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Form PRO-06-03 Version1.3 

BIDDER’S CHECK LIST ACTED YEMEN 
 
Date:   
 
Tender N°: T/15DJG/D11/SHR-RWF/SAN/PGM/18-03-2019/001  
 
BEFORE SENDING YOUR BIDDING DOCUMENTS, PLEASE CHECK THAT EACH OF THE FOLLOWING ITEM IS 
COMPLETE AND RESPECTS THE FOLLOWING CRITERIA : 

 قبل إرسال وثائق العروض الخاصة بك ، يرجى التحقق من أن كل بند من البنود التالية مكتمل ويستوفي المعايير التالية:

 

Description وصف   

To be filled 

in by Bidder 

ليتم تعبئتها من 

 قبل العارض

For ACTED use only (to be filled in 

by Purchase Committee) 

 بواسطة تعبئته يتم) فقط ACTED الستخدام

(المشتريات لجنة  

Included 

 أدرجت
Present 

Comments 
Yes 

 نعم

No 

 ال

Yes 

 نعم

No 

 ال

1. (Form PRO-06) - An original and one copy of the bid 
has been provided (compulsory for one original). 

 من العطاء )إلزامي( وصورة من االصلتم تقديم نسخة أصلية  .1

  
  

 

2. (Form PRO-05) – Instructions to Bidders is attached, 
filled, signed and stamped by the supplier.  

يتم إرفاق تعليمات لمقدمي العطاءات  - (PRO-05 نموذج)  .2

  وملئها وتوقيعها وختمها من قبل المورد

  

  

 

3. (Form PRO-06) –Offer Form is attached, filled, 
signed and stamped by the supplier. (compulsory). 

يتم إرفاق نموذج الطلب وملئه وتوقيعه  - (PRO-06 نموذج)ا .3

 إلزامي. )من قبل المورد وختمه

  

  

 

4. (Form PRO-06.1) – Bidders Questionnaire Form is 
attached, filled, signed and stamped by the supplier.  

استمارة االستمارات الخاصة  - (PRO-06-01 االستمارة  .4
 .بالمزايدة مرفقة ومملوءة وموقعة ومختومة من قبل المورد

  

  

 

5. (Form PRO-06.2) – Bidder’s Ethical Declaration in 
the preferred language (Arabic or English)is attached, 
filled, signed and stamped by the supplier. . 

يتم إرفاق البيان األخالقي للعطاء وملئه  - (PRO-06-02 نموذج) .5
 . وتوقيعه وختمه من قبل المورد

  

  

 

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

 .األسعار في نموذج العرض بالدوالر األمريكي )إلزامي(

  

  

 

7. The Bidding documents are filled in Arabic or 
English  

 امية الز اإلنجليزيةأو  غير الزامي بالعربيهمستندات المناقصة مملوءة  
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8. ANNEXES – At least 5 contracts of proof of previous 
experience of a similar type of project with local or 
international organizations over the last 5 years and/or 
in the districts mentioned in the Offer form, in Ibb/Taiz/ 
governorates 

عقود  5ما ال يقل عن  -المرفقات  . الملحقات:8 . الملحقات:8

إلثبات الخبرة السابقة لنوع مماثل من المشروع مع المنظمات 

المحلية أو الدولية خالل السنوات الخمس الماضية و / أو في 

  إب / تعز  محافظات المناطق المذكورة في نموذج العرض ، في

  

  

 

9. ANNEXES - Copy of the following technical 
documents / specifications: 
- Catalogue of the solar panel  
- Catalogue of the Fire extinguisher 
- Catalogue of the tool kit (brand, model, origin of 
country, etc)  
- Catalog of Arabic toilet seat (brand, origin of country, 
etc)  
- Sample pictures from all bidders and physical 
samples from eligible bidders of the Linoleum Flooring 
- Sample pictures from all bidders and physical 
samples from eligible bidders of water tap  
- Sample pictures from all bidders and physical 
samples from eligible bidders of plastic pipe 150cm 
length from each type 
- Pictures of Doors, type of wood, and country of origin  

- Pictures of Windows, and type of the Aluminum9 .

 :نسخة من الوثائق / المواصفات الفنية التالية -المرفقات 

 كتالوج األلواح الشمسية -

 الحريقكتالوج مطفأة  -

كتالوج مجموعة األدوات )العالمة التجارية ، النموذج ، أصل  -

 البلد ، إلخ(

كتالوج مقعد المرحاض العربي )العالمة التجارية ، بلد المنشأ ،  -

 إلخ(

صور عينة من جميع مقدمي العروض والعينات المادية من  -

 مقدمي العروض المؤهلة لألرضيات المشمع

مي العروض والعينات المادية من صور عينة من جميع مقد -

 مقدمي العروض المؤهلين من صنبور المياه

صور عينة من جميع مقدمي العروض والعينات المادية من  -

سم  150مقدمي العروض المؤهلة من طول األنابيب البالستيكية 

 من كل نوع

 صور من األبواب ، ونوع الخشب ، وبلد المنشأ -

 األلومنيومصور من ويندوز ، ونوع من  -

  

  

 

10. ANNEXES - Detailed delivery schedule with a clear 
implementation methodology for less than 60 calendar 
days 

جدول التسليم مفصل مع منهجية تنفيذ واضحة  -المرفقات  .10

 يوما تقويميا 60لمدة تقل عن 
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11. ANNEXES – A Copy of the following documents 
included (compulsory):  
- Copy of a VALID ID of the Legal Representative; 
- Copy of VALID Company Tax ID Copy of VALID; 
- Company Registration Certificate to provide these 
services. 
(not compulsory): 
- Copy of VALID Insurance Certificate تامينية بطاقة 

المفعول سارية  

 :نسخة من الوثائق التالية المدرجة )إلزامي( -المرفقات  .11
 ؛بطاقة هوية صالحة للممثل القانونينسخة من  -
 ؛ نسخة من البطاقة الضريبية الصالحة -
 .شهادة تسجيل الشركة لتقديم هذه الخدمات -
 :(غير إلزامي)

 البطاقة التأمينية سارية المفعولنسخة من  -

  

  

 

12. A bank guarantee that is non-cancellable and must 
be valid for one month at a rate of 2.5 %, of the total 
nominal value of the total amount of the bid.   

ضمان مصرفي غير قابل لإللغاء ويجب أن يكون صالًحا لمدة 
االسمية للمبلغ من إجمالي القيمة  ٪2.5شهر واحد بمعدل 
 اإلجمالي للعطاء.

  

  

 

 
 
Name & Position of Bidder’s authorized representative ________________________ 
 
 
Authorized signature     ________________________ 


