
 

 

 دولة فلسطين

 برنامج توافر المياه والتكيف الزراعي للتغييرات المناخية في شمال غزة
الفنية لوحدة إدارة المشاريع في سلطة المياه الفلسطينية المساعدة-الخدمات االستشارية   

PWA/AFD/2019/036EOI-CTD 

االهتمامإبداء   

، وتعتزم استخدام جزء من  (AFD) التنمية الفرنسيةتمويًلا من وكالة  (PWA) تلقت سلطة المياه الفلسطينية

المساعدة الفنية لوحدة إدارة  -في المدفوعات في إطار المشروع التالي: الخدمات االستشارية  هذا التمويل

 .المشروع في سلطة المياه الفلسطينية

إلدارة المشاريع،  PWA يجب أن تتكون خدمات االستشاري من المساعدة الفنية مع الهدف العام لبناء قدرات

سوف يسهل االستشاريون  والتوجيه،إلى جانب العديد من أنشطة التدريب وحدة إدارة المشاريع  من خًلل

ا االحتياجات الًلزمة للتغيير في كفاءة التنسيق مع أصحاب المصلحة المتعددين. وبشكل أكثر  ا،تأيضا  حديدا

ستساعد إدارة التعاون الفني سلطة المياه الفلسطينية في إنشاء نظام فعال للرصد والتقييم لتنفيذ المشروع بأكمله 

 يورو. 800,000سنوات(. ميزانية الخدمات هي  3-4)

 .في تقديم الخدمات المذكورة أعًله مغبتهر إلظهارتدعو سلطة المياه الفلسطينية المتقدمين 

 .هتمام مفتوح للشركات االستشاريةطلب التعبير عن اال

 Procurement Guidelines for في " 1.3الشروط االجبارية لتمويل وكالة التنمية الفرنسية في البد الفرعي 

AFD-Financed Contracts in Foreign Countriesمتوفر اونًلين على موقع وكالة التنمية الفرنسية ،" 

http://www.afd.fr   

كان صاحب الطلب  ايجب على صاحب الطلب ان يقدم من طلب واحد من خًلل االسم او عضو في شركة ائتًلف. اذ

)تشمل عضو في شركة ائتًلف( تقدم او شارك في اكثر من طلب , تعتبر هذه الطلبات مرفوضة. يجوز ألكثر من 

 استشاري فرعي ان يشارك في طلبات عديدة  

 اذا كان صاحب الطلب هو شركة ائتًلف، يجب ان يكون ابداء االهتمام كالتالي: 

 نسخة من عقد شركة االئتًلف يشمل جميع االعضاء المشاركين -

 أو

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

 لفات االعضاء االخرين يتم اعتبارها كاستشاريين فرعيينفي حالة نقص اي ملف من هذه الم

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

معلومات تثبت انهم مؤهلين وذات خبرات مسبقة لتنفيذ هذه الخدمات.  ايجب على اصحاب الطلب المهتمين ان يقدمو

 وثقة يجب تقديم أدلة م الغرض،لهذا  .يجب تقديم الوثائق المثبتة لمشاريع حديثة او مشابهة ه الهدف،من اجل تحقيق هذ

 

http://www.afd.fr/


 

 

ا على  ارب تج 10على الخدمات الحديثة والمماثلة. يقتصر عدد التجارب المماثلة المقدمة في التعبير عن االهتمام تماما

  .سنوات ، لن يتم تحليل الخبرات اإلضافية المقدمة 10 ما قبل(. من خًلل اإلتًلف)لمستشار فردي أو 

 تحديد الخبرات المشابهة بناء على كل من:

 حجم العقود -

نوعية الخدمات " دراسات فنية مفصلة"" دراسة تصميم" "دراسة تقييم االثر البيئي واالجتماعي" "اشراف  -
 العمل)الكتاب االحمر واالخضر("

 ياه"،"نظام المائي المتكامل" مجاالت الخبرات الفنية "مشروع م -

 الموقع"داخل المنطقة" -

 يجب على صاحب العمل ان ياخذ بعين االعتبار البنود التلية من اجل عملية تقييم الطلبات: 

 مهارات وتوافر خبراء الدعم الفني الداخلي في الموقع:ال يجب تقديم اي سيرة ذاتية لهم في عرض ابداء االهتمام  -

 .ال يجب تقديم اي سيرة ذاتية لهم في عرض ابداء االهتمام لمحلييون:الشركاء/الممثلين ا -

 او شهاد اجتماعية وبيئية ISO 9001عمليات ضمان الجودة وشهادات الصحاب العمل:  -

 

 صفحة كحد اعلى 80ال يجب ان يزيد عروض ابداء االهتمام عن 

طلبات كحد اقصى من جميع الطلبات المقدمة، ويجب  6سلطة المياه الفلسطينية سوف تقوم بأعداد قائمة مختصرة من 

 على الطلبات الست تقديم طلب القتراحات من اجل تنفيذ الخدمات االستشارية. 

ظهرا من يوم الثًلثاء     في االسفل في موعد اقصاه الساعة الثانية عشر  2يجب تقديم عروض ابداء االهتمام للعنوان 

 بالتوقيت المحلي . 5/11/2019الموافق   

 

تسليم العروضل:  2لعنوان رقم ا  

-دائرة العطاءات المركزية   

شغال العامة واالسكان وزارة ااال   

سعيد ابو زيدعناية: المهندس   

 المدير العام

شغال العامة مبنى وزارة ااال -ميندوار اال -ام الشرايط   

0097022966006تلفون:   

0097022988582فاكس:  

 جوال :592979098 970 +

ctd@mpwh.pna.ps   بريد الكتروني: 

       abuzaidsaeed@yahoo.com         

:لمزيد من المعلومات 1العنوان رقم   

 سلطة المياه الفلسطينية 

م. سعدي عليعناية: السيد   

إدارة المشاريعوحدة عام مدير    

 إدارة المشاريعوحدة مبنى 

 الطابق ،VIPمبنى  الشاليهات،مقابل  شارع الرشيد،

 .الخامس

 ،فلسطين-غزةمدينة 

-8-00972 س، فاك4071-264-8-00972 هاتف

264-4071 

 gpmu.org-Sali@pwaالبريد اإللكتروني: 

 

 

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

mailto:abuzaidsaeed@yahoo.com
mailto:Sali@pwa-gpmu.org


 

 


