
 

 

 

 

 دولة فلسطين

 برنامج توافر المياه والتكيف الزراعي للتغييرات المناخية في شمال غزة

المساعدة الفنية لوحدة إدارة المشاريع في سلطة المياه الفلسطينية-الخدمات االستشارية   

(PWA/AFD/2019/034EOI-CTD) 
 

االهتمامإبداء   

في  هذا التمويلوتعتزم استخدام جزء من  ،(AFD) تمويًلا من وكالة التنمية الفرنسية (PWA) تلقت سلطة المياه الفلسطينية
 .الفلسطينية في سلطة المياه اريعالفنية لوحدة إدارة المش اتالمساعد -المدفوعات في إطار المشروع التالي: الخدمات االستشارية 

، إلدارة المشاريع سلطة المياه الفلسطينية الفنية مع الهدف العام لبناء قدرات اتيجب أن تتكون خدمات االستشاري من المساعد
ا االحتياجات  والتوجيه،إلى جانب العديد من أنشطة التدريب وحدة إدارة المشاريع  من خًلل سوف يسهل االستشاريون أيضا

ا،مزمة للتغيير في كفاءة التنسي  مع أحاا  المللاة المتعددين  وششلل أثرر الًل لفني سلطة ستساعد إدارة التعاون ا تاديدا
هي  الموامزنة التقديرية للخدماتسنوات(   4-3المياه الفلسطينية في إنشاء نظام فعال للرحد والتقييم لتنفيذ المشروع بأثمله )

 يورو  800,000

 .في تقديم الخدمات المذكورة أعًله إلظهار رغبتهمه الفلسطينية المتقدمين تدعو سلطة الميا

 .طلب التعبير عن االهتمام مفتوح للشركات االستشارية

 Procurement Guidelines for AFD-Financed Contracts "3 1د الفرعي نلتمويل وكالة التنمية الفرنسية في البمعايير المقبولة ال
in Foreign Countriesمتوفر اونًلين على موقع وكالة التنمية الفرنسية ،" http://www.afd.fr   

 عضو في يشملكان حاحب الطلب ) إذايجب على حاحب الطلب ان يقدم من طلب واحد من خًلل االسم او عضو في شركة ائتًلف  
تعتبر هذه الطلبات مرفوضة  يجومز ألثرر من استشاري فرعي ان يشارك في طلبات ، من طلب أثرراو شارك في  قد تقدمشركة ائتًلف( 

 عديدة  

 :ان يلون ابداء االهتمام كالتاليكان حاحب الطلب هو شركة ائتًلف، يجب  إذا

  نسخة من عقد شركة االئتًلف يشمل جميع االعضاء المشاركين -

 أو

   االئتًلف موقعة من جميع االطراف مع بعض مع نسخة عرض االتفاقرسالة ابداء اهتمام لتنفيذ اتفاقية شركة  -

  في حالة نقص اي ملف من ملفات االعضاء االخرين يتم اعتبارها كاستشاريين فرعيين

http://www.afd.fr/


 الخبرات والمؤهًلت لًلستشاريين الفرعيين لن يتم اخذها بعين االخبار في عملية تقييم الطلبات

تقديم معلومات تربت أنهم مؤهلون وذوي خبرة ألداء هذه الخدمات  لهذا الغرض، يجب تقديم أدلة موثقة يجب على مقدمي الطلبات المهتمين 
 على الخدمات الاديرة والمماثلة 

 تاديد الخبرات المشابهة بناء على كل من:

  بنفس حجم وطبيعة المشروعاألخيرة عشر سنوات الالخبرات المشابهة خًلل  -
 أو تنفيذ المشاريع باإلضافة إلى الدراسات الفنية المفللة " لإلدارة العامةفنية  مساعدات"  :نوعية الخدمات -
  شبلات التومزيع لمياه الري والمياه العادمة)الري، سلسلة القيمة(،  الزراعة: الخبرات الفنية نطاق -
 وفي فلسطين ستكون ميزة  الشرق األوسط: الموقع -
 ميزة اللغة: اإلنجليزية وتعتبر اللغة العرشية  -

 ية من اجل عملية تقييم الطلبات: ن يأخذ بعين االعتبار البنود التالا المتقدميجب على 

الملف الشخلي   "تقديم اي سيرة ذاتية لهم في عرض ابداء االهتمام يجومز الموقع المهارات وتوافر خبراء الدعم الفني الداخلي في  -
 فقط"

 "الملف الشخلي فقط" سيرة ذاتية لهم في عرض ابداء االهتمام تقديم اي  يجومز: ال الماليون الشركاء/الممرلين  -

طلب  الذين سيتم إرسالطلبات من جميع الطلبات المقدمة،  6 ال تزيد عنقائمة مختلرة  عدادإبسلطة المياه الفلسطينية سوف تقوم 
 من اجل تنفيذ الخدمات االستشارية  لهم القتراحات ا

اإلثنين ظهرا من يوم 12:00في االسفل في موعد اقلاه الساعة  2عنوان ظرف مغل  ومختوم على الفي يجب تقديم عروض ابداء االهتمام 
  2020يناير  20 المواف 

لتسليم العروض :2العنوان رقم   
-دائرة العطاءات المركزية   
ومزارة ااالشغال العامة واالسلان    

 عناية: المهندس سعيد ابو مزيد
 المدير العام

مبنى ومزارة ااالشغال  -دوار االمين -ام الشرايط 
 العامة 
0097022966006تلفون:   
0097022988582فاثس:  

 جوال:592979098 970 +
ctd@mpwh.pna.ps   بريد الكتروني: 

abuzaidsaeed@yahoo.com  

من المعلومات  د: لمزي1العنوان رقم   
 سلطة المياه الفلسطينية 

 عناية: السيد م  سعدي علي
مدير عام وحدة إدارة المشاريع   

 وحدة إدارة المشاريع مقر

 ، الطاب  الخامس VIPشارع الرشيد، مقابل الشاليهات، مبنى 

 فلسطين،-مدينة غزة

 ، 4071-264-8-00972 هاتف

 4072-264-8-00972 فاثس

 412818 599 00972جوال:

 gpmu.org-ali@pwaSالبريد اإللكتروني: 

 

 في حال أي تعارض مع النسخة اإلنجليزية، فإن النسخة اإلنجليزية من إعالن إبداء االهتمام هي التي تسود.

mailto:Sali@pwa-gpmu.org

