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** DDP - “Delivered Duty Paid” means that the seller delivers the goods when the goods are placed at the disposal of the buyer, 
cleared for import on the arriving means of transport ready for unloading at the named place of destination. The seller bears all the 
costs and risks involved in bringing the goods to the place of destination and has an obligation to clear the goods not only for export 
but also for import, to pay any duty for both export and import and to carry out all customs formalities. 
(http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/the-incoterms-rules/) 
 

 

SELECTION CRITERIA 
 

A technical analysis will be conducted by ACTED for the bidder’s selection based on these criteria detailed below 
and ranked in order of importance: A and B criteria will be the most important ones, followed by C criteria and D 
criteria.. 

على أساس هذه المعايير المفصلة أدناه وترتيبها  المناقصاتالختيار مقدمي  ACTED ل الفني من قبلسيتم إجراء التحلي
 األهمية نفس للمعاييرسيكون  أهمية،هي األكثر  B و A حسب األهمية: سوف تكون المعايير

 
A - QUALITY representing 60% الجودة 
 
Work quality will be one of the most important criteria for ACTED to select the bidder. Only offers offering good 

quality will be selected. A detailed quality check will be conducted to select the best suppliers. The technical 

documents/specifications to be provided and that will be checked with each score weight are: 

 Catalogue of the solar panel  

 Catalogue of the Fire extinguisher  

 Catalogue of the tool kit (brand, model, origin of country, etc)  

 Sample pictures from all Tenderers and physical samples from eligible Tenderers of the Linoleum 

Flooring  

 Catalog of Arabic toilet seat (brand, origin of country, etc)  

 Sample pictures from all Tenderers and physical samples from eligible Tenderers of water tap  

 Pictures for Doors, type of wood, and origin country  

 Pictures for Windows, and type of the Aluminum  

 Sample pictures from all Tenderers and physical samples from eligible Tenderers of plastic pipe 150cm 

length from each type. 

الختيار العارض. سيتم اختيار العروض التي تقدم نوعية جيدة فقط. سيتم إجراء فحص الجودة  أكتد ستكون جودة العمل واحدة من أهم معايير

 التفصيلي الختيار أفضل الموردين. الوثائق / المواصفات الفنية التي سيتم تقديمها والتي سيتم فحصها مع كل وزن نتيجة هي:

 كتالوج األلواح الشمسية • 

 كتالوج مطفأة الحريق • 

 مجموعة األدوات )العالمة التجارية ، النموذج ، أصل البلد ، إلخ( كتالوج • 

 صور عينة من جميع المناقصين والعينات المادية من المناقصين المؤهلين من األرضيات مشمع • 

 كتالوج مقعد المرحاض العربي )العالمة التجارية ، أصل البلد ، إلخ( • 

 مادية من المناقصين المؤهلين من صنبور المياه صور عينة من جميع المناقصين والعينات ال• 

 صور لألبواب ، ونوع الخشب ، وبلد المنشأ • 

 صور ويندوز ، ونوع األلومنيوم • 

 سم من كل نوع  150عينة الصور من جميع المناقصين والعينات المادية من المناقصين المؤهلين من طول األنابيب البالستيكية • 

 
B - PRICE representing 40% السعر 
 
The price will be the second criteria to be considered by ACTED to select the most competitive supplier. 

Tenderers must quote prices in US DOLLARS (USD) or Libyan Dinars (LYD) to ACTED, as the contract currency 

shall be in USD or LYD 

 

 دراسته الختيار المورد األكثر تنافسية. أكتد سيكون السعر هو المعيار الثاني الذي يتعين على
، ألن عملة العقد  أكتدإلى  (LYD)أو بالدينار الليبي  (USDيجب على مقدمي العروض عرض أسعار بالدوالر األمريكي )

 أو بالدينار الليبي تكون بالدوالر األمريكي
 
 

http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/the-incoterms-rules/
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I undersigned____________________________________, the Bidder, agree with the instructions, general and 
specific conditions of this bid. 

 
أنا الموقع أدناه____________________________________، مقدم العطاء، أوافق على التعليمات والشروط 

 .لهذه المناقصةالعامة المتعلقة بالدعوة 
 
 

Company Name / إسم الشركة:    _________________________ 
 
 

Authorized Representative Name / إسم الشخص المخَول:  _________________________ 
 
 

Signature / التوقيع:      _________________________ 
 
 

Stamp / مخت  


