
TENDER NOTICE إعالن مناقصة 

A non-religious, non-profit and non-governmental international humanitarian organization, 

is seeking to contract Supplier(s) for the following Service  

قديم لت إنسانية دولية غير دينية وغير ربحية وغير حكومية ، تسعى للتعاقد مع مورد منظمة

 :ةالتالي الخدمة 

Master Purchase Agreement for Supply, Handling and Transportation of Non Food 

Items (NFIs) . 

 .توصيل و نقل سالت المواد الغير غذائية ,اتفاقية شراء لتوريد

Our INGO is seeking qualified providers with a proven background in this area.  مثبتة في هذا المجال. وخبرة تبحث منظمتنا عن موردين مؤهلين مع خلفية 

Tender Pick-up: Tender packages can be picked up by submitting a request to the 

following Email address: 

sy-tenderinfo@mercycorps.org 

عن طريق إرسال طلب إلى المناقصة   يمكن الحصول على  اوراقاستالم أوراق المناقصة: 

 عنوان البريد اإللكتروني التالي:

 tenderinfo@mercycorps.org-sy 

Or by downloading it from Mercy Corps website: 

 https://www.mercycorps.org/tenders 

 أو من خالل تنزيلها من:

https://www.mercycorps.org/tenders 

Tender Package available from January 07, 2021 2021 كانون الثاني 07ملفات المناقصة متوفرة من 

 Submitting Questions: All questions should be submitted to  

sy-tenderinfo@mercycorps.org 

Deadline for submitting Questions: not later than January 19, 2021, 16:00  

 

Response to questions will be uploaded on the website by January 21, 2021COB  

 :البريد اإللكتروني التالي: يجب إرسال جميع األسئلة إلى تقديم االسئلة 

tenderinfo@mercycorps.org-sy 

 مساء   4: الساعة 2021كانون الثاني  19  آخر موعد إلرسال األسئلة: 

 

قبل انتهاء  2021 كانون الثاني 21 سيتم تحميلها على الموقع بحلول اإلجابة على األسئلة

 ساعات العمل 

 Tender Submission: The Offerors should submit the tender packages to the following 

email address: tenders@mercycorps.org 

 

 

The email subject line should mention “SYD/MAR 017/2020/PROGRAM/018-NFI” 

no later than January 23, 2021, 16:00  

 

Please note that the maximum size for attachments is 18 MB for email submission. 

Please make sure to send the submission documents in multiple emails if the size of the 

files is higher than 18MB. You can also directly share links to the submission files 

rather than attaching it to an email. 

 :تقديم المناقصات  
 على العارضين تقديم عروض المناقصة الى عنوان اإليميل التالي:

tenders@mercycorps.org 

 

 يجب أن يذكر عنوان االيميل "

 ”NFI-017/2020/PROGRAM/018SYD/MAR “ " 

 .مساء   4الساعة  ،2021  كانون الثاني  23   في موعد ال يتجاوز:

 

ميغا بايت إلرسال البريد اإللكتروني.  18يرجى مالحظة أن الحجم األقصى للمرفقات هو 

يرجى التأكد من إرسال مستندات التقديم في عدة رسائل بريد إلكتروني إذا كان حجم 

ميجابايت. يمكنك أيًضا مشاركة الروابط مباشرة إلى ملفات اإلرسال  18من  الملفات أكبر

 .بدالً من إرفاقها برسالة بريد إلكتروني

Only tenders submitted in prescribed form and deadlines will be considered. Only 

legally registered firms, and firms compliant with the eligibility criteria will be 

considered.  

 سيتم النظر فقط في المناقصات المقدمة في الشكل المطلوب وضمن المواعيد النهائية المذكورة. 
  فقط.لمعايير األهلية سيتم اعتبار الشركات المسجلة والمطابقة 
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