
 

 

لتقديم ابداء اهتمامدعوة   
شركات اختيار  -خدمات استشارية   

 

 CTD-PWA/MOFP/2018/043 رقم العطاء:

 

 مياه الصرف الصحيمياه الفلسطينية للحد من ال سلطةفنية وهندسية لمساعدة تقديم خدمات  : عقدنوان الع
 المعالجة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي اإلسرائيلية.و العادمة العابرة للحدود 

  

للحد من تدفق مجموعه من المشاريع الطارئه  لتنفيذ  الفلسطينيه هالحكوم ارئه من خالل ط موازنهتم تخصيص   
 الصحي  في محطات معالجة مياه الصرف تهامعالجوالتي يتم لحدود لمياه الصرف الصحي العادمة العابرة 

 المختلفة. الحدودية اإلسرائيلية من خالل بناء محطات معالجة مياه الصرف في المناطق

الخدمات هذه  دفع تكاليف  وسيتم تنفيذ هذه المشاريع  باالشراف على  سوف تقوم سلطة المياه الفلسطينية
 الجدوى التفصيلية والتصميم التفصيلي للمشاريع التالية:االستشارية لدراسات 

عادة استخدامها في طولكرم لصالح مجلس  انشاء. 1  زومر وادي خدماتمحطة معالجة مياه الصرف الصحي وا 

عادة االستخدام في منطقة باقة الشرقية انشاء. 2 لصالح بلدية  والنزالت  محطة معالجة مياه الصرف الصحي وا 
 .والمجالس القروية والبلدية المستفيدة باقة الشرقية

 بيت لحم مياه ومجاري  محطة ضخ مياه الصرف الصحي في بيت جاال لصالح مصلحة انشاء. 3

والمجالس القروية  شبكات داخلية ونظام إعادة استخدام في يطا وجنوب الخليل لصالح بلدية يطا انشاء. 4
 والبلدية المستفيدة

عادة االستخدام)ة مياه الصرف الصحي . دراسة جدوى لمحطة معالج5  في قلقيلية لصالح بلدية قلقيلية (وا 
 والمجالس القروية والبلدية المستفيدة

( بالتعاون مع مقدمي خدمات الصرف الصحي PWA) من قبل سلطة المياه الفلسطينية ايتم تنفيذه المشاريع
 المستهدفة.

 
 دولة فلسطين

 وزارة االشغال العامة واالسكان

 دائرة العطاءات المركزية
 لصالح سلطة المياه الفلسطينية

 

 



ومعالجة مياه الصرف الصحي وتوفير كميات إضافية من  يهدف تنفيذ المشروع إلى حماية البيئة من خالل جمع
استخدامها في الزراعة وتقليل تدفق مياه الصرف الصحي غير المعالجة  العادةالمعالجة  الصحي مياه الصرف

 معالجتها في محطات معالجة مياه الصرف الصحي اإلسرائيلية.التي يتم و العابرة للحدود 

 :تشملا المشروع لهذ المقترحة الخدمات االستشارية

اقتراح موقع لمحطة المعالجة ومواقع اعادة  قلقيلية تتضمن معالجة( إجراء دراسة جدوى شاملة لمحطة 1
 تحديد معايير التصميم.االستخدام و 

حزم االعمال المدنية ذلك  ويشملنزلة الشرقية والطولكرم  معالجة التفصيلية لمحطتياعداد التصاميم ( 2)
جراءات واالنشائية  إعداد وثائق تقييم ايضا وفقًا ألفضل الممارسات الدولية و  اتالعطاءات والتعاقد طرحوا 

فقط  المشروع. ال يعتبر تصميم أنظمة الصرف الصحي وخطوط النقل جزًءا من هذه الدراسة ولكن سيتم اعتبارها 
 مياه الصرف الصحي. لقياس كميات 

لربطها بيت جاال. ويشمل التصميم خطوط النقل الرئيسية  ضخ لمحطةوالمخططات التفصيلية تصميم الاعداد( 3)
 نظام الصرف الصحي القائم. مع

في المناطق  ( إجراء تقييم شامل للبيئة واألثر االجتماعي لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي المستقبلية4)
 المستهدفه.

 ت المشروع في االماكن المستهدفه .لجميع مكونا التفصيليةوحزم االعمال ( إعداد وثائق العطاءات 5)

مدة اقصاها خالل  تنفيذها تموالتي سي 2018 تشرين ثاني المتوقع ان تبدا الخدمة االستشارية في شهر من
 شهر.60

 شارية.تالخدمات االس هلة لتقديم ابداء اهتمام فية العطاءات المركزية الشركات االستشارية المؤ نتدعو لج
ت العالقة من اجل تقديم الخدمات المؤهالت المطلوبة والخبرة ذا المهتمة تقديم معلومات تبين توفر على الشركات

 صفحة 100 بحيث ال تتعدى وثائق ابداء االهتمام
 معايير االختيار للقائمة المختصرة هي كما يلي:

 جتماعيموثقة في دراسات االثر البيئي واال ي المياه والصرف الصحي ولديه خبراتتخصص فال .1

 15ال تقل عن  ويعمل في مجال التخصص لمدة وتصميم مشاريع الصرف الصحي ومحطات المعالجه
 عاما.

 مالية للشركة االستشارية اتخبرات فنية وادارية وقدر  .2

التي يتم تحضير الدراسات البيئية واالجتماعية خبرات ذات عالقة في مجال المياه والصرف الصحي و ال .3
بحيث   (JV) وينطبق الحال ايضا  في حال الشراكة اريعمش10تقديمها في وثائق االهتمام ال تتعدى 

على المتقدم ان يكون لديه خبرات سابقة  وموثقة لمشاريع مشابهة لهذا  .اريعمش 10ال يتعدى ايضا 
 ث طبيعةوذلك من حيبنجاح  مشابهين م ما يثبت تنفيذ عقدينيتقدتشارية الشركة االسوعلى المشروع 
او   Activated Sludgeويفضل ان يكون في تكنولوجيا  سنوات ماضية 5لمشروع خالل مشابهة ل

SBR   او MBR. 



توفر المهارات المالئمة للخبراء و/ او امكانية تجنيد فريق متعدد من الخبراء مع معرفة ومهارات  .4
 مالئمة. 

 رة ذاتية منفردة للخبراء المقترحين.تقديم سي ال يطلب من الشركات المتقدمة .5

 
 استشاري من الباطناو   (JV)  شراكة  الئتالف مع شركات اخرى على شكليمكن للشركات االستشارية ا

، على المتقدمين ارفاق نسخة من اتفاقية الشراكة موقعة من كافة  لتعزيو مؤهالتهم. في حالة الشراكة
 االطراف

يتم  الشركه الدوليه الفائزه التسجيل كمشتغل مرخص باسم الشركه او باسم االئتالف الفائز ولن نميتطلب 
 تغطية تكاليف التسجيل من خالل سلطة المياه .

 6سيتم اختيار قائمة مختصرة ال تزيد  .(QCBSوالتكلفة )الجودهعلى اساس االختيار للشركة االستشارية سيتم 
 ممن تنطبق عليهم الشروط وسيتم اعالمهم لتنفيذ االعمال بالتنافس  استشاريين

وحتى صباحا  9:00( ادناه خالل ساعات الدوام ما بين 1يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من العنون )
 .ظهرا 2:00

ليس بعد شخصي او بالبريد( ( ادناه )بشكل 2االهتمام بشكل مكتوب على العنوان ) عروض إبداءيجب تقديم  
على ان يتم ذكر موضوع ابداء  14/08/2018الموافق  الثالثاء  يومبالتوقيت المحلي من  ظهرا 12:00الساعة

مياه الفلسطينية للحد ال سلطةفنية وهندسية لمساعدة لتقديم خدمات  االهتمام عند االرسال كالتالي: ابداء اهتمام
 المعالجة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي اإلسرائيليةو العادمة العابرة للحدود  مياه الصرف الصحيمن 

 

 العناوين المشار اليها اعاله هي كما يلي: .1

 
 مزيد من المعلوماتل:1العنوان رقم 

 سلطة المياه الفلسطينية
 ارع االرسال، المصايف ، رام اهللش

 الضفة الغربية ، فلسطين
 عادل ياسينعناية: المهندس 

 دائرة الصرف الصحيمدير 
 االدارة العامة للتخطيط

 2987665 2 970+هاتف:  
 2987333 2 970+فاكس: 
 412818 915850979نقال: 

 adel_pwa@yahoo.com:ايميل

 www.pwa.psموقع الكتروني: 

 لتسليم ابداء االهتمام: 2العنوان رقم 
العامرررررة وزارة االشرررررغال  -دائررررررة العطررررراءات المركزيرررررة

 واالسكان
 سعيد ابو زيدعناية: المهندس 

 المدير العام
، مبنررررررى وزارة االشررررررغال -دوار االمررررررين -ام الشرررررررايط

 9الطابق الثاني، شقة رقم 
 دولة فلسطينالبيرة، 
 22950559 970 +هاتف:
 2 970 +2988582فاكس: 

 592979098 970+ال: رررررنق
 ctd@mpwh.pna.psايميل:

 
 

 دائرة العطاءات المركزية
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