
لتقديم ابداء اهتمامدعوة   
شركات اختيار  -خدمات استشارية   

 

 البلد: دولة فلسطين
 المرحلة االولى -في الخليل  ادارة المياه العادمةالمشروع: 

 P117449رقم المشروع: 
 CPS1060 & CPS1157رقم المنحة:

 ياه الصرف الصحي في وادي السمنتصميم خط ناقل لمعنوان العقد: 
 PWA/AFD/2018/084-CTDرقم العطاء:

 

من خالل اتفاقيات التمويل رقم (AFD)الوكالة الفرنسية للتنمية تلقت سلطة المياه الفلسطينية منحة من 
CPS1060 & CPS1157ت استشارية لتصميم خط ناقل لمياه الصرف من التمويل لخدما ، وسيتم صرف جزء
 .منطقة يطا الصحي في وادي السمن في

خيار لكل جدوى ال( تقييم الخيارات و 1تقديم الخدمات االستشارية بما في ذلك )للمشروع هو الهدف الرئيسي 
( الخدمات التحضيرية وتصميم 3) قع البيئي واالجتماعي للخيار المختار؛ا( تقييم الو 2والتحليل االقتصادي؛ )

عداد وثائق المناقصة في منطقة وادي السمن   .يطا / محافظة الخليل -نظام نقل مياه الصرف الصحي وا 
بإعداد تقرير أن تقوم الشركة االستشارية ويتطلب من (. ESMPباإلضافة إلى خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية )

ي من شأنها أن تزود صناع القرار بالمعلومات المطلوبة التخاذ قرار بشأن لتقييم الخيارات والسيناريوهات الت
ثم إعداد تصميم تفصيلي كامل يشمل: تقديم  ،الخيار المختار بما في ذلك التأثيرات البيئية واالجتماعية

صميم التوتقديم سيناريوهات مختلفة لتصميم الخيار المختار، والنظر في التصميم األكثر كفاءة اقتصادية، 
عداد المواصفات الفنية الخاصة التي تتوافق مع المواصفات العامة التفصيلي  لسلطة المياه الكامل، والرسومات، وا 

 .الفلسطينية واعداد جداول الكميات للبنود الالزمة وتشمل التوريد والتركيب واعادة االوضاع

 يلي: وفقا لالهداف المذكورة سابقا، فان الخدمات االستشارية تتضمن ماو 

 األولي. و تقديم التقريرجدوىالتقييم الخيارات و ى: مرحلة االول مهمةال 

 عداد المسح الطبوغرافي و :ةالثاني لمهمةا  .التربةوتقرير فحص ط ائالخر ا 

  األثر البيئي واالجتماعي لوادي السمن.تقرير يم دتق: الثالثةالمهمة 

 ة.التفصيلي اتالتصميمتقديم : الرابعةالمهمة 

 عطاءال قعداد وثائإ: الخامسة المهمة. 

 
 لصالح سلطة المياه الفلسطينية دائرة العطاءات المركزية وزارة االشغال العامة واالسكان دولة فلسطين

 

 



 شهور. 7، وستكون فترة التنفيذ بحدود2018ثاني تشرينان تبدا الخدمة االستشارية في شهر من المتوقع و 

المبينة   تدعو لجنة العطاءات المركزية الشركات االستشارية المؤهلة لتقديم ابداء اهتمام في الخدمات االستشارية
 .أعاله

ت العالقة من اجل تقديم الخدمات تقديم معلومات تبين توفر المؤهالت المطلوبة والخبرة ذا على الشركات المهتمة
 صفحة . 80بحيث ال تتعدى وثائق ابداء االهتمام 

 

 هي كما يلي: من الشركات االستشارية معايير االختيار للقائمة المختصرة 
 .(%20) للشركة االستشارية . الخبرة العامة1
على الشركة تقديم ما يثبت الخبرة السابقة في تنفيذ عقدين مشابهين  : للشركة االستشارية. الخبرة الخاصة 2

 .(%70بشكل ناجح خالل الستة سنوات الماضية )
 . توفر المهارات المالئمة للخبراء و/ او امكانية تجنيد فريق متعدد من الخبراء مع معرفة ومهارات مالئمة3
(10%). 

 .%60ل هي يدنى لعالمة التاهالحد اال
 

 عتماد على:سيتم تحديد الخبرات المشابهة باإل
 .حجم العقد -
 .ودراسة الجدوى( تصميملخدمات )طبيعة صعوبة ا -
 .مجال المقدرة الفنية والخبرة )تصميم وتخطيط بنيات تحتية في مجال المياه والمياه العادمة( -
 .وفلسطين( MENAالموقع )منطقة  -

 

 المقدمة االمور التالية: اداء االهتمام طلباتاالخذ بعين االعتبار في تقييم  انه سيتمكما 
 .مهارات ودعم فني وخبراء محليين -
 .ممثلين محليين/ شركاء -
 .حلةر في هذه الم غير مطلوبة ذاتيةالسير ال
 

اجراءات "ضمن  1.3يير التاهيل لالستفادة من تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية موضحة في المادة الفرعية اان مع
 www.afd.frاالجنبية"المتوفرة على الموقع االلكتروني في البلدان  AFDالشراء للعقود الممولة من 

 
لى الشركات االستشارية تقديم تعهد موقع تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية، علالستفادة من من اجل تاكيد االهلية 

يتعلق بالثقة واالهلية والمسؤولية االجتماعية والبيئية في طلب ابداء االهتمام والذي يمكن الحصول عليه من 
 .www.pwa.psموقع سلطة المياه الفلسطينية 

 
 بالخدمات االستشارية.اساس الجودة والتكلفة وفقا الجراءات الخاصة سيتم اختيار الشركة االستشارية على 

 



 تجميعكاستشاري من الباطن من اجل بامكان االستشاريين التشارك مع بعضهم البعض بشكل تألف او 
، فيجب لفآالشركة االستشارية عبارة عن ت. اذا كانت مفضلما بين الشركات الدولية والمحلية التألف  مؤهالتهم.

 من جميع االعضاء.موقعة ان يتضمن طلب ابداء االهتمام نسخة من اتفاقية االئتالف 
 

والتي كحد اقصى  شركات استشارية( 4اربعة)سيتم اختيار قائمة مختصرة من من طلبات ابداء االهتمام المقدمة، 
 الخدمات االستشارية.سيتم دعوتها لتقديم مقترحات من اجل تنفيذ 

وحتى  8:30( ادناه خالل ساعات الدوام ما بين 1على مزيد من المعلومات من العنون )يمكن الحصول 
14:30. 

( ادناه )بشكل شخصي او بالبريد( ليس بعد 2االهتمام بشكل مكتوب على العنوان ) عروض إبداءيجب تقديم  
م ذكر موضوع ابداء على ان يت  27/08/2018يوم اإلثنين الموافق بالتوقيت المحلي من ظهرا 12:00الساعة 

خدمات استشارية لتصميم خط ناقل لمياه الصرف الصحي في  االهتمام عند االرسال كالتالي: إبداء إهتمام لتقديم
 .منطقة يطا وادي السمن في

 
 

 العناوين المشار اليها اعاله هي كما يلي: .1
 مزيد من المعلوماتل:1العنوان رقم 

 سلطة المياه الفلسطينية
 ، المصايف ، رام اهللشارع كمال ناصر

 الضفة الغربية ، فلسطين
 عناية: المهندس مراد فقها

 المشروع مدير
 وحدة ادارة المشاريع

 2987665 2 970+هاتف:  

 2987333 2 970+فاكس: 

 920 555 599 970 +نقال: 

 malfuqaha@gmail.comايميل

 www.pwa.psموقع الكتروني: 

 لتسليم ابداء االهتمام: 2العنوان رقم 

وزارة االشرررررغال العامرررررة  -دائررررررة العطررررراءات المركزيرررررة
 واالسكان

 سعيد ابو زيدعناية: المهندس 
 المدير العام
، مبنررررررى وزارة االشررررررغال -دوار االمررررررين -ام الشرررررررايط

 دولة فلسطينالبيرة، ، 9الطابق الثاني، شقة رقم 
 2966006/7 2 970 +هاتف:  
 2 970 +2988582فاكس: 

 592979098 970+ نقال:

 ctd@mpwh.pna.psايميل:

 
 

 دائرة العطاءات المركزية
 

http://www.pwa.ps/
mailto:ctd.pal@gmail.com

