-١- المرفق

Annex -1-

Invitation to Bid دعوة لتقديم المناقصات
Supply & Delivery of working tool Ref . No: REACH-SUP-ITB-2020-014 توريد وتسليم أدوات السالمة
Tender Technical Evaluation Criteria / Matrix الفب
 مصفوفة تقييم العطاء/ معايت
ر
ي
Overall weighting
ر
التجيح العام

Criteria
المعايت
ر

Eligibility
مؤهل

60%

Technical
فب
ي

Category
الفئة

Element
جزء
* Legal Registration Documents
القانون
وثائق التسجيل
ي
* Vender registration under Minstery of Finance, Minstery
of Trade and register of the companies.
تسجيل البائع بوزارة المالية ووزارة التجارة وتسجيل ر.
* الشكات
Tax clearness 2020 with a formal documents.
 مع مستندات رسمية2020 يب
إخالء طرف ض ي.
Recognized bank account information in the name of the
company on a bank letter head.
ر
المعتف بها باسم ر
الشكة عىل رأس خطاب
المرصف
معلومات الحساب
ي
بنك.
ي
Relevance of:
:أهمية
-Specialized knowledge
Experience & Experties -معرفة تخصصية
الختة
- Experince of Similar work and minimum 2 years.
- سنتي
ختة يف العمل المماثل وال تقل عن
ر
- Relevant experince with UN or INGOs.
- غت الحكومية
ختة ذات صلة مع األمم المتحدة والمنظمات الدولية ر.
Responsivness to the TOR (Is the scop of task well defined
and does it correspond to the TOR)
ً
االستجابة لالختصاصات (هل نطاق المهمة محدد جيدا وهل يتوافق مع
)االختصاصات
Capacity of storing the tools (buffer zone) in 3 days after
signing the contract.

Service Delivery (NOC)
 أيام بعد توقيع العقد3 سعة تخزين االدوات (المنطقة العازلة) يف.
( تقديم الخدمةNOC)

Delivery ( transport ) the safety tools to REACH offices at
each location upon request in two days.
تسليم (نقل) أدوات السالمة إىل مكاتب ريتش يف كل موقع عند الطلب
يومي
خالل ر
Sample submission capacity.
القدرة عىل تقديم العينة.
Total Rate (Precentage) )اإلجماىل (نسبة مئوية
المعدل
ي

Element Weighting
وزن العنرص

10%

5%

5%

10%

10%

5%

10%

5%
60%

Supplier Weighting
ترجيح المورد

