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AA DD VV EE RR TT II SS EE MM EE NN TT   

CALL FOR TENDER 

WATER TRUCKING SERVICES IN WEST BEKAA AND RACHAYA 

<LB-ZB-01038> 
 
Action Against Hunger tackles the causes and effects of hunger and diseases that threaten the lives of 
vulnerable children, women and men. 
Established in France in 1979, Action Against Hunger are a nongovernmental, non-political, non-religious, 
non-profit organisation. 
 
Action Against Hunger - Mission Lebanon intends to award a one (1) year Framework Agreement for the 
following in the context of humanitarian programs: 
 

LB-BT-01038 (WATER TRUCKING SERVICES) IN WEST BEKAA AND RASHAYA 
 
Bidding documents can be obtained by interested parties from email procurment-zb@lb.acfspain.org with 
clearly mentioning above tender number in the subject.  
 
Or at the below address to receive tender documents: 
 
Zahle, main road, Hrawi 1597 building, floor 4 
Zahle, Lebanon 
between 8.30 am-4.00 pm (Beirut time). 
 
Interested companies should submit their offer in one Seal Envelope, the Envelope should be a sealed 
non-identifiable envelope, with the words “not to be opened before the tender opening session” written in 
English. Submission of tender will be by either Hand or any mail service to the address mentioned above. 
No E-mail submission will be accepted.  
 
Action Against Hunger does not bind itself to award the tender to the lowest offer or any bid and reserves 
the right to accept the whole or part of the tender. 
 
The deadline for submission of tenders is 10th November 2020 at 16:00pm (Beirut time). 
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  إعالن إعالن 

 دعوة لتقديم  مناقصة 

 خدمات نقل المياه في  البقاع الغربي  وراشيا 

<LB-ZB-01038> 
 

  والرجال والنساء األطفال حياة د تهد  التي واألمراض   الجوع وآثار أسباب  الجوع ضد  العمل منظمة تعالج
 الضعفاء
  دينية وغير  سياسية وغير حكومية غير  منظمة وهي ، 1979 عام فرنسا في" الجوع ضد  العمل" تأسست 

ربحية  وغير  
 

  برامجلا سياق في يلي لما) 1( واحد  عام لمدة إطارية اتفاقية منح لبنان بعثة تعتزم - الجوع ضد  العمل منظمة
 :اإلنسانية 

 

LB-BT-01038  خدمات  نقل  المياه  في  البقاع  الغربي  وراشيا 
 

ي اإللكترون  البريد  من العطاء وثائق  على الحصول المهتمة لألطراف يمكن  
 (procurment-zb@lb.acfspain.org) الموضوع  في أعاله المناقصة رقم إلى بوضوح اإلشارة مع  

 
المناقصة  وثائق الستالم التالي العنوان على او  

 
4 ط 1597 الهراوي عمارة العام الطريق زحلة  

لبنان  زحلة،  
)بيروت  بتوقيت ( مساءً  4.00  - صباًحا 8.30  الساعة بين  

 
  مختوًما مغلفًا الظرف  يكون أن ويجب  مختوم، واحد   ظرف في عرضها  تقديم المهتمة  الشركات  على يجب 
  تقديم  سيتم. اإلنجليزية باللغة  "اءالعط فتح جلسة قبل  فتحه يتم ال" الكلمات  كتابة مع ، للتعريف قابل وغير

 البريد  عبر إرسال أي قبول يتم لن. أعاله المذكور العنوان على  بريدية خدمة  بأي أو باليد  إما العطاء
 .اإللكتروني 

 
  قبول في بالحق وتحتفظ عطاء أي أو عرض  أقل على  العطاء بإرساء  نفسها  الجوع ضد  العمل منظمة تلزم ال

منه  جزء أو بالكامل العطاء . 
 

) بيروت  بتوقيت ( مساءً  16:00 الساعة 2020 نوفمبر 10 وه العطاءات  لتقديم موعد  آخر  


