QUESTIONS AND ANSWERS REPORT 2
To:

Bidders

From:

UNDP Syria

Subject:

Rehabilitation of the Electricity Network in the 2nd Industrial Zone in AlMayadeen City- Deir Ez-Zor Governorate

Reference:

UNDP-SYR-ITB-06-20

Date:

7-9-2020

#
1

UNDP Syria Procurement Unit received question
documented below with respective answers.
Question
Regarding manufacturing and providing two 16000
Newton single tension towers, 13.5m high + twelve
4000 Newton single circuit tension towers, 13.5m
high, the defined weight is 7520kg,we found that
the weight is 5687kg, after checking the scheme
that approved by the Ministry of Electricity, and
based on that we need to know if the final
acceptance will be based on the quantity or the
weight of towers?
 متر13.5  وبطول2  نيوتن عدد16000 بالنسبة ألبراج الشد مفرد
 متر وحيث أن وزن13.5  وبطول12  نيوتن عدد4000 وأبراج الشد
 يرجى التكرم بأخذ العلم. كغ7520 هذه األبراج محددة من طرفكم هي
بأنه وبعد تأكيد مخططات األبراج المطلوبة والمعتمدة من قبل وزارة
 وبناء عليه. كغ5687 الكهرباء السورية فتبين أن وزن هذه األبراج هي
يرجى التكرم بإعالمنا بسبب فرق الوزن وهل سيكون االستالم النهائي
لألبراج في حال رسو المناقصة على أساس الوزن أو على أساس عدد
األبراج؟

regarding the subject RFP. This question is
Answer
Regarding the clarification raised by a bidder about the
weight of the tension towers, we underline that the
weight of the mentioned towers is 7520 kg ,and the
final acceptance will be based on the weight only. the
beneficiary provided a letter from the Public
Establishment of Electricity explains how they calculate
the weight of towers and confirms that the towers’
weight is 7520kg and they will receive the towers based
on the weight.
فيما يخص االستفسارات التي تم طرحها من قبل أحد العارضين المتقدمين على
 الكتاب الوارد من الجهة المستفيدة التي: نرفق أدناه،إعالن التأهيل المذكور
أعدت الدراسة (الشركة العامة للكهرباء بدير الزور) والذي يوضح كيفية
 فيما يخص البنود الواردة في.اعتماد قيمة وزن األبراج المدرج في اإلعالن
اإلعالن والمتعلقة في تقديم وتصنيع األبراج فإننا نؤكد لكم بإن االستالم النهائي
) كغ7520( لألعمال المنفذة سيتم على أساس وزن األبراج والبالغ في البند
.وليس باالعتماد على عدد األبراج

All other terms and condition remain unchanged.

