
 
 

 

 

 
 برنامج توافر المياه والتكيف الزراعي للتغييرات المناخية في شمال غزة

خدمات اإلشراف على تنفيذ الجزء المتبقي من منظومه استرجاع المياه -الخدمات االستشارية   
(PWA/AFD/2022/020EOI-CTD) 

 

االهتمامإبداء   
 

ما  االتفاقية الموقعةوبناء علي ، وصندوق المناخ األخضر للتغيير المناخي (AFD) الفرنسية تمويًلا من وكالة التنمية وزارة المالية الفلسطينيةتلقت 
تغطية الخدمة ي ف هذا التمويلتعتزم استخدام جزء من  ولذلك  منفذة،الجهة ال ةالفلسطينيُفوضت سلطة المياه بين وزارة المالية وسلطة المياه والتي 

  .المتبقي من منظومه استرجاع المياه شراف على تنفيذ الجزءلإل االستشارية
 المرحلة الثانية. - انشاء منظومة االسترجاع: اإلشراف على أعمال تشمل الخدمات

 شهراا.  18الفترة المتوقعة إلنجاز األعمال  
 . شهراا( 12شهراا( وفترة الخلو من العيوب ) 18شاملة فترة التنفيذ ) شهراا  30 الخدمةالفترة المتوقعة لهذه 

 ويشمل اإلشراف على األعمال األنشطة التالية:
 بئر للمراقبة. 2واسترجاع  بئر 14إنشاء  •
 .3م 4000بناء خزان مياه بسعة  •
 الحالية. ضخ الري الزراعي/ ساعة داخل محطة 3م 750 سعة الواحدة منهاتركيب خمس مضخات  •
 األتمتة واألعمال الكهربائية. •

  شهراا. 87: لهذه المهمة هو مستوى المدخًلت لطاقم االستشاري 
 :طلب التعبير عن االهتمام مفتوح للشركات

  شركات استشارية  استشاري فردي 
 منظمات غير حكومية  ائتالف بين شركات غير حكومية وشركات استشارية 

 Procurement Guidelines for AFD-Financedفي " 1.3د الفرعي نفي الب محددة وكالة التنمية الفرنسيةمن لتمويل محددات التأهيل ل
Contracts in Foreign Countriesمتوفر اونًلين على موقع وكالة التنمية الفرنسية ،" http://www.afd.fr 

ارك ائتًلف( تقدم او ش أي عضو فيك مشمول) المستخدمكان  إذاو عضو في شركة ائتًلف. أاسمه واحد من خًلل  يتقدم بطلبن المتقدم أيجب على 
 ن يشارك في طلبات عديدة  )باطن(أ تعتبر هذه الطلبات مرفوضة. يجوز ألكثر من استشاري فرعي طلب،من  أكثرفي 

 ان يكون ابداء االهتمام كالتالي، يجب بين شركات ائتًلف المتقدم عبارة عنكان  إذا

 ضاء المشاركينجميع االع موقعة منًلئتًلف لشركة النسخة من عقد  -

 أو

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

http://www.afd.fr/


 

 .كاستشاريين فرعيين هم االعضاء االخرين يتم اعتبار ،في حالة نقص اي ملف من هذه الملفات 

 في عملية تقييم الطلبات االعتبارالخبرات والمؤهًلت لًلستشاريين الفرعيين لن يتم اخذها بعين 

ة موثقة على لهذا الغرض، يجب تقديم أدليقدموا معلومات تثبت انهم مؤهلين وذات خبرات مسبقة لتنفيذ هذه الخدمات.  أنالمهتمين  المتقدمينيجب على 
 الحديثة والمماثلة.  الخبرات

 يد الخبرات المشابهة بناء على كل من:تحد

 عقود مشابهة(. 2عقود االشراف على األعمال لألعمال المماثلة:  ) -
 .)الكتاب األحمر(" اعمال االنشاءاتإلشراف على ل خدمات استشارية"  :نوعية الخدمات -
 ".مرافق الضخ واألنابيب الخزانات، المياه،آبار  المياه،، بناء مرافق منظومة استرجاع المياه"مشروع  :الخبرات الفنية نطاق -
 ستكون ميزة. وخاصة غزة وفي فلسطين ،المتوسط: على األقل واحد من االثنين من المشاريع المماثلة في دول البحر الموقع -

 لمعايير التالية:أن التطبيقات تفي با نظراا للمخاطر األمنية في المناطق التى سيتم تقديمها الخدمات فيها، فإن تقييم " إبداء االهتمام" سوف يتحقق من

منية يجب أن تقدم دليًلا على تنفيذ التدابير األ مماثلة،لدى مقدم الطلب خبرة واحدة على األقل في تقديم الخدمات في منطقة بها مخاطر أمنية  -
 .إلخ.( الموقع،وإثبات للتدريب على الوعي األمني قبل المغادرة في  أمنية،)فاتورة أو عقد مع مزود خدمة 

 مقدم الطلب بإعداد إجراءات إدارة األمن الداخلي: يجب أن يقدم وصفاا لنظام المراقبة ونظام إدارة األزمات.أن يقوم  -
برم مقدم الطلب عقد مساعدة وإعادة توطين لموظفيه: يجب عليه تقديم الشهادة التي تثبت هذا يجب ان ي الخارج،بالنسبة للخدمات المقدمة في  -

 د.العق
ت ويجب أن يرفق المستندات التي تثب ،الخطرةيجب على مقدم الطلب أن يصف عملية التحضير المعياري للمغادرة في مهمة في المناطق  -

 وما إلى ذلك(. التدريب،وشهادات زيادة الوعي أو إجراءات  الصلة،تنفيذها )أوامر الخدمة مع التعليمات ذات 
 وأي عضو لديه مكتب مسجل خارج بلد العميل أن يفي بكل معيار من هذه المعايير. تًلفاالئ يجب على قائد لًلئتًلف،بالنسبة 

 سيتم رفض أي طلب ال يستوفي أياا من هذه المتطلبات.

طلبات كحد اقصى من جميع الطلبات المقدمة، ويجب على الطلبات الست تقديم طلب  6قائمة مختصرة من  عدادإبسلطة المياه الفلسطينية سوف تقوم 
 القتراحات من اجل تنفيذ الخدمات االستشارية. 

 /29/06 لموافقا االربعاء من يومبالتوقيت المحلي في االسفل في موعد اقصاه الساعة الثانية عشر ظهرا  2يجب تقديم عروض ابداء االهتمام للعنوان 
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 : للتقديم2العنوان 
 إدارة المناقصات المركزية -وزارة األشغال العامة واإلسكان 

 كوكاكوال،بجانب شركة  األول،الطابق 
 طينالضفة الغربية / فلس شارع البلوع )المبار( -بيتونيا 

 المدير العام باإلنابة -عناية: م. سعيد أبو زيد 
 abuzaidsaeed@yahoo.com :البريد اإللكتروني

ctd@mpwh.pna.ps 
 2909092 2 970 +تلفاكس 
  592979098 970 +الجوال: 

من المعلومات  د: لمزي1العنوان رقم   
 سلطة المياه الفلسطينية 

أ. زياد كرازعناية: السيد   
وحدة إدارة المشاريعالمشتريات بمدير    

، VIPشاليهات، مبنى مقابل ال شارع الرشيد، -مبنى وحدة إدارة المشاريع
 فلسطين،-مدينة غزة الخامس. قالطاب
 ، 4071-264-8-00972 هاتف
 4072-264-8-00972 فاكس
  267113 599 00972جوال:

 gpmu.org-zkarraz@pwaالبريد اإللكتروني: 
 

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