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

دعوة لتقديم ابداء اهتمام

خدمات استشارية  -اختيار شركات
رقم العطاءPWA/MOFP/2018/043-CTD :
عنوان العقد :تقديم خدمات مساعدة فنية وهندسية لسلطة المياه الفلسطينية للحد من مياه الصرف الصحي
العادمة العابرة للحدود والمعالجة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي اإلسرائيلية.

تم تخصيص موازنه طارئه من خالل الحكومه الفلسطينيه لتنفيذ مجموعه من المشاريع الطارئه للحد من تدفق

مياه الصرف الصحي العادمة العابرة للحدود والتي يتم معالجتها في محطات معالجة مياه الصرف الصحي
اإلسرائيلية من خالل بناء محطات معالجة مياه الصرف في المناطق الحدودية المختلفة.
سوف تقوم سلطة المياه الفلسطينية باالشراف على تنفيذ هذه المشاريع وسيتم دفع تكاليف هذه الخدمات
االستشارية لدراسات الجدوى التفصيلية والتصميم التفصيلي للمشاريع التالية:
 .1انشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي واعادة استخدامها في طولكرم لصالح مجلس خدمات وادي زومر
 .2انشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي واعادة االستخدام في منطقة باقة الشرقية والنزالت لصالح بلدية
باقة الشرقية والمجالس القروية والبلدية المستفيدة.
 .3انشاء محطة ضخ مياه الصرف الصحي في بيت جاال لصالح مصلحة مياه ومجاري بيت لحم
 .4انشاء شبكات داخلية ونظام إعادة استخدام في يطا وجنوب الخليل لصالح بلدية يطا والمجالس القروية
والبلدية المستفيدة
 .5دراسة جدوى لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي (واعادة االستخدام) في قلقيلية لصالح بلدية قلقيلية
والمجالس القروية والبلدية المستفيدة
المشاريع يتم تنفيذها من قبل سلطة المياه الفلسطينية ( )PWAبالتعاون مع مقدمي خدمات الصرف الصحي
المستهدفة.

يهدف تنفيذ المشروع إلى حماية البيئة من خالل جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي وتوفير كميات إضافية من
مياه الصرف الصحي المعالجة العادة استخدامها في الزراعة وتقليل تدفق مياه الصرف الصحي غير المعالجة
العابرة للحدود والتي يتم معالجتها في محطات معالجة مياه الصرف الصحي اإلسرائيلية.
الخدمات االستشارية المقترحة لهذا المشروع تشمل:
 )1إجراء دراسة جدوى شاملة لمحطة معالجة قلقيلية تتضمن اقتراح موقع لمحطة المعالجة ومواقع اعادة
االستخدام وتحديد معايير التصميم.
( )2اعداد التصاميم التفصيلية لمحطتي معالجة طولكرم والنزلة الشرقية ويشمل ذلك حزم االعمال المدنية

واالنشائية واجراءات طرح العطاءات والتعاقدات وفقاً ألفضل الممارسات الدولية وايضا إعداد وثائق تقييم
المشروع .ال يعتبر تصميم أنظمة الصرف الصحي وخطوط النقل جزًءا من هذه الدراسة ولكن سيتم اعتبارها فقط
لقياس كميات مياه الصرف الصحي.

( )3اعدادالتصميم والمخططات التفصيلية لمحطة ضخ بيت جاال .ويشمل التصميم خطوط النقل الرئيسية لربطها

مع نظام الصرف الصحي القائم.

( ) 4إجراء تقييم شامل للبيئة واألثر االجتماعي لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي المستقبلية في المناطق
المستهدفه.
( )5إعداد وثائق العطاءات وحزم االعمال التفصيلية لجميع مكونات المشروع في االماكن المستهدفه .
من المتوقع ان تبدا الخدمة االستشارية في شهر تشرين ثاني  2018والتي سيتم تنفيذها خالل مدة اقصاها
60شهر.

تدعو لجنة العطاءات المركزية الشركات االستشارية المؤهلة لتقديم ابداء اهتمام في الخدمات االستشارية.
على الشركات المهتمة تقديم معلومات تبين توفر المؤهالت المطلوبة والخبرة ذات العالقة من اجل تقديم الخدمات
بحيث ال تتعدى وثائق ابداء االهتمام  100صفحة
معايير االختيار للقائمة المختصرة هي كما يلي:

 .1التخصص في المياه والصرف الصحي ولديه خبرات موثقة في دراسات االثر البيئي واالجتماعي

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

عاما.
 .2خبرات فنية وادارية وقدرات مالية للشركة االستشارية
 .3الخبرات ذات عالقة في مجال المياه والصرف الصحي وتحضير الدراسات البيئية واالجتماعية التي يتم
تقديمها في وثائق االهتمام ال تتعدى 10مشاريع وينطبق الحال ايضا في حال الشراكة)(JV

بحيث

ال يتعدى ايضا  10مشاريع .على المتقدم ان يكون لديه خبرات سابقة وموثقة لمشاريع مشابهة لهذا
المشروع وعلى الشركة االستشارية تقديم ما يثبت تنفيذ عقدين مشابهين بنجاح وذلك من حيث طبيعة

مشابهة للمشروع خالل  5سنوات ماضية ويفضل ان يكون في تكنولوجيا  Activated Sludgeاو
 SBRاو . MBR

 .4توفر المهارات المالئمة للخبراء و /او امكانية تجنيد فريق متعدد من الخبراء مع معرفة ومهارات
مالئمة.
 .5ال يطلب من الشركات المتقدمة تقديم سيرة ذاتية منفردة للخبراء المقترحين.
يمكن للشركات االستشارية االئتالف مع شركات اخرى على شكل شراكة ) (JVاو استشاري من الباطن
لتعزيو مؤهالتهم .في حالة الشراكة  ،على المتقدمين ارفاق نسخة من اتفاقية الشراكة موقعة من كافة
االطراف

يتطلب من الشركه الدوليه الفائزه التسجيل كمشتغل مرخص باسم الشركه او باسم االئتالف الفائز ولن يتم
تغطية تكاليف التسجيل من خالل سلطة المياه .
االختيار للشركة االستشارية سيتم على اساس الجودهوالتكلفة ( .)QCBSسيتم اختيار قائمة مختصرة ال تزيد 6

استشاريين لتنفيذ االعمال بالتنافس ممن تنطبق عليهم الشروط وسيتم اعالمهم

يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من العنون ( )1ادناه خالل ساعات الدوام ما بين  9:00صباحا وحتى
 2:00ظه ار.
يجب تقديم عروض إبداء االهتمام بشكل مكتوب على العنوان ( )2ادناه (بشكل شخصي او بالبريد) ليس بعد

الساعة 12:00ظه ار بالتوقيت المحلي من يوم الثالثاء الموافق  2018/08/14على ان يتم ذكر موضوع ابداء

االهتمام عند االرسال كالتالي :ابداء اهتمام لتقديم خدمات مساعدة فنية وهندسية لسلطة المياه الفلسطينية للحد
من مياه الصرف الصحي العادمة العابرة للحدود والمعالجة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي اإلسرائيلية
 .1العناوين المشار اليها اعاله هي كما يلي:
العنوان رقم :1لمزيد من المعلومات

العنوان رقم  :2لتسليم ابداء االهتمام

سلطة المياه الفلسطينية

دائر ر ررة العط ر رراءات المركزي ر ررة -و ازرة االش ر ررغال العام ر ررة

شارع االرسال ،المصايف  ،رام اهلل

واالسكان

الضفة الغربية  ،فلسطين

عناية :المهندس سعيد ابو زيد

عناية :المهندس عادل ياسين

المدير العام

مدير دائرة الصرف الصحي

ام الشر ر ررايط -دوار االم ر ررين -مبن ر ررى و ازرة االش ر ررغال،

االدارة العامة للتخطيط

الطابق الثاني ،شقة رقم 9

هاتف+970 2 2987665 :

البيرة ،دولة فلسطين

نقال9 41281879915850 :

فاكس+ 970 22988582 :

ايميلadel_pwa@yahoo.com:

نقر ر رال+970 592979098 :

موقع الكترونيwww.pwa.ps :

ايميلctd@mpwh.pna.ps:

فاكس+970 2 2987333 :

دائرة العطاءات المركزية

هاتف+ 970 22950559:

