QUESTIONS AND ANSWERS REPORT

To:

Bidders

From:

UNDP Syria

Subject:

Provision of money transfer services within Syria

Reference:

UNDP-SYR-RFQ-135-18

Date:
15/12/2018

UNDP Syria Procurement Unit has received questions regarding the subject Tendering Procedure.
All questions received to-date are documented below with respective answers.

1) You mentioned in item No 1 of Lot2 to install submerged pump for the water well
and it is not clear whether to supply and install or just install. And if your request
is to supply the pump please send us the specifications of needed pump (lift &
flow).
Answer
:باالستفسار حول الغاطسة لبئر مركز التنمية الريفية في يبرود نبين اآلتي
.تقديم وتركيب غاطسة كهربائية
. حصان50 استطاعة الغاطسة
.م120 – 100  عمق البئر الستاتيكي " مستوى المياه الثابت " من،م350 عمق البئر
. سا/ 3 م50 – 40 التصريف من
.الغاطسة جديدة وغير مجددة ومحققة لمواصفات معتمدة وذات مقاييس أوربية
.كفالة مدة عام من أعطال التشمل سوء االستعمال
.تقديم كل ما يلزم من اكسسوارات لتركيب الغاطسة والتجريب

-

يرجى توضيح البند رقم  2من القسم الثاني في المناقصة المذكور رقمها في عنوان البريد االلكتروني والخاصة
بإعادة تأهيل مركز التنمية الريفية في منطقة يبرود

)2

حيث تم كتابة صيانة مركز التحويل مع العلم انه اليوحد محولة ضمن مركز التحويل
هل المطلوب تقديم محولة جديدة ام ان المحولة متوفرة لدى المركز؟
Answer
المطلوب تقديم محولة جديدة مع صيانة مركز التحويل كما هو مذكور بملف المناقصة المعلنة
تقديم وتركيب مركز تحويل كهربائي استطاعة  400ك.ف.أ مع كل ما
يلزم من محوالت وقواطع وكبالت " مذكورة أدناه " وحمايات
حرارية مناسبة،وفق المواصفات القياسية الفنية المعتمدة لدى
الجهات المعنية " شركة الكهرباء".

مركز تحويل
يبرود

عدد
1

تقديم وتركيب كابل  3*240+120للتمديدات الخارجية الواصلة بين
مركز التحويل واالبنية بمواصفات قياسية.

مط

100

تقديم وتركيب كابل 3*50*25للتمديدات الخارجية الواصلة بين مركز
التحويل واالبنية بمواصفات قياسية.

م.ط

150

All other terms and condition remain unchanged.

