
 الشروط المرجعية للتعاقد على الخدمات

 
 خدمات نقل المياه بالشاحنات في غزة لغرض الشرب     المهمة

  
 محافظات غزة الخمسة      الموقع 

 
 شهر  24     المدة 

 
 في حالة الطوارئ     تاريخ البدء 

 
 إتفاقية طويلة المدى مدتها عامان     تاريخ االنتهاء 

 
 RFPأسبوعين كحد أدنى من تاريخ إصدار إعالن طلب تقديم المقترحات   أخر موعد لتقديم المقترحات 

 
 الخلفية/المبرر .1
 

لالستجابة لألزمة  "WASH Cluster" يترأس صندوق الطفولة باألمم المتحدة اليونيسيف مجموعة الماء واإلصحاح والنظافة
اإلنسانية في غزة، كما لعب دوراً مهماً خالل النزاعات واألعمال العدائية بما فيها خالل تصاعد العنف والتدخل العسكري 

 الماء واإلصحاح والنظافةخدمات اإلغاثة اإلنسانية في مجال اليونيسيف تقدم  يوم. 52والذي استمر   2014في عام 
"WASH  الستخدامات المنزلية بالشاحنات لتجمعات تلك المخصصة لتوريد المياه لمحطات التعبئة وتوصيل مياه الشرب و" والتي تشمل

واستجابة  "WASH Cluster" الماء واإلصحاح والنظافةكرئيس لمجموعة ومراكز النازحين وذلك كجزء من دور اليونيسيف 

بدأت عملية إعادة تأهيل وتحديث خطوط وشبكات المياه وذلك كجزء من  حيث منذ انتهاء النزاع فقد تغير الوضعولألزمات اإلنسانية. 
توصيات التي الالعنف وبعد  وتصاعدنتيجة الحوادث المتكررة وعلى الرغم من ذلك و .زةاإلنسانية على امتداد قطاع  غخطة اإلستجابة 

 2016" والتي تم تحديثها عام WASH Cluster" مجموعة الماء واإلصحاح والنظافةخطة الطوارئ الخاصة ب ضمنأدرجت 

تبحث عن منظمات غير حكومية مؤهلة في توريد  الطارئة والمعايير الموحدة لألداء الخاصة باليونيسيف كجزء من الجهوزية واالستجابة 

ً لمحافظات غزة الخمسة  في حالة الطوارئ وتفعيل خطة ط 1200وتوزيع المياه لتوريد    الماء وارئ متر مكعب من المياه يوميا

 ". WASH Cluster" واإلصحاح والنظافة

 
 األهداف الخاصة والغايات  .2

 
هذا العقد يهدف إلى تقديم مياه شرب آمنة  وفقاً لمعايير سلطة المياه الفلسطينية/مصلحة مياه بلديات الساحل بشكل يومي 

ألف  200والجمهور المستهدف من هذا العقد هو على امتداد غزة .  المضيفةللمجتمعات المتأثرة والنازحين والمجتمعات 

 WASH" مجموعة الماء واإلصحاح والنظافةعلى حسابات خطة الطوارئ الخاصة ب شخص وهو رقم تقديري بناء

Cluster( " وقد  يخضع الرقم للتغيير بناء على الوضع الطارئ.  2016تحديثها في سبتمبر تم ) 

 



 العمل(مجال العمل )مهمة  .3
 

 المنظمة غير الحكومية المختارة أن تقدم الخدمات المذكورة أدناه وفقاً لقواعد وإرشادات اليونيسيف:  من المتوقع من

 متر مكعب من مياه الشرب يومياً في كل محافظات غزة حسب الحاجات.  1200تقديم  •

 أسطح بيوت.  يتم تقديم المياه لنقاط تعبئة محددة ومؤسسات رئيسية وخزانات مياه على •

الماء سيجمع من مصادر محددة ومرخصة باالتفاق مع سلطة المياه الفلسطينية ومصلحة مياه بلديات الساحل  •
 والسلطات األخرى ذات الصلة 

 250بنتائج ال تتجاوز معايير منظمة الصحة العالمية )ضمان جودة المياه والفحصوصات تجري بشكل يومي  •
. يتم اطالع لتر/مغلم 1000والمواد الصلبة الذائبة من ( NO3ملغم/لتر ل  50و   CLملغم/لتر ل 

  اليونيسيف وسلطة المياه الفلسطينية ومصلحة مياه بلديات الساحل والسلطات األخرى ذات الصلة على النتائج. 

المختارة مسئول اتصال للمشروع يكون موجوداً في الموقع يومياً لكل القضايا  الحكوميةتعين المنظمة غير  •
 المتعلقة باالتصاالت والتنسيق. 

واللوجستيات وأي قضايا المختارة مسئولة عن كل تصاريح الدخول وترتيبات اإلقامة  الحكوميةالمنظمة غير  •
 أخرى ذات عالقة بالسفر والحدود. 

 
 فة التخصصية أو الخبرةالمؤهالت المطلوبة والمعر .4

مؤكدة في العمل في سياق التنمية. ومقدم العطاء الفائز يجب أن يقوم يجب أن يكون للمنظمة غير الحكومية مصداقية 
 باختيار الخبراء الرئيسيين لضمان ان الجودة الناتجة عن العمل ومراقبة المشروع تتعزز. ومؤهالت الخبراء مذكورة أدناه: 

اختبارات من  بالشاحنات، وإمداد المناطق النائية بما في ذلك القيام بكل ما يلزم المياه  إدارة نقل المياه •
  .تصاريح من الجودة والعناية بكل المطلوب

 العمل في بيئة الطوارئ والبيئات الخطيرة  •

 إدارة الفريق  تحت الضغط وفي المواقف الحرجة  •

  القاسية عمل في اإلجازات وخالل ظروف الطقسال •

 ساعة في اليوم على مدار األسبوع دون أي إنقطاع وذلك حسب ما تقتضيه الطوارئ 24مل لمدة الع •
 

 التصنيف المؤسساتي  4.1
  .يجب أن تكون مسجلة ككيان للنقل واإلمداد والخدمات مع السلطات ذات الصلة •
سابقا في توريد مماثلة أو عملت العقود من الأثبتت قدرات وخبرات بعد االنتهاء من اثنين على األقل  •

 .الخدمات لمدة سنة واحدة على األقل
 

 الخبراء الرئيسيين 4.2
 

موظفي اإلدارة والعمليات البرنامجية الرئيسية تقوم المنظمة غير الحكومية المختارة بتوظيف والحفاظ علي  •
 لضمان التنفيذ الفعال للمشروع.

 
 مؤشرات األداء لتقييم النتائج .5



 أسبوعي خالل الطوارئ  –تقرير متابعة 

 عند الحاجة  –تحديثات حول الحالة األمنية 

 
 

 تواتر استعراضات األداء .6
 

 أسبوعي وذلك وفقاً للسلطات المعنية مثل سلطة المياه الفلسطينية ومصلحة مياه بلديات الساحل.
 

 الدعوة لتقديم مقترحات  .7
 

 على الجهة المتقدمة تقديم التالي كجزء من المقترح الفني: 
 

 توثيق المشروع  7.1
 

 .واإلشراف على نقل المياه بالشاحنات ةاليومي المتابعةالمشروع ، بما في ذلك  تنفيذ شرح مفصل لكيفية •

 .المتسخدمينئات كل فئة من ف مقابلأيام/أسابيع لمدة  تشكيلة الفريق واألرقام واالحتياجات من الموارد المقدرة •
 

 وصف المؤسسة/المنظمة غير الحكومية   7.2
 

 على الجهة المتقدمة تقديم المعلومات الخلفية التالية حول المؤسسة: 

 تاريخ وبلد التأسيس •

 موجز لمجاالت عمل الشركة/المؤسسة أو الهيكل األكاديمي •

 اتجاهات الشركات والخبرة •

 موقع المكتب أو المكاتب أو الوكالء ذوي العالقة بهذه المهمة  •

 
 مقترح التكلفة  7.3

 
مقدمي العطاءات ميزانية مقترحة بناء على المعايير وتتوقع اليونيسيف أن تتلقى مقترح تفصيلي بتكلفة عملية وسيقدم 

 التالية: 
 

 الشروط المرجعيةكل البنود التي سيتم تمويلها استناداً إلى لمفصلة  عروض أسعارمع  بأكلمهتكلفة العقد  •
 والوثائق األخرى ذات الصلة؛

يجب أن تكون جميع السقف األعلى للمشروع المقبول لدى المنظمة غير الحكومية والذي ال يقبل التعديل.  •
  ؛بمعفاة من الضرائاليونيسيف منظمة  ألنالضرائب  أي منتشمل ال  عروض األسعاراألسعار/

 .بشكل منفصل عن بقية االقتراح تكلفةاقتراح الويقدم  •
 

 الطعن من اليونيسيف في حالة عدم وجود أداء مرضي  .8

ترتيب جميع الخدمات اللوجستية بما في ذلك المكاتب ووسائل النقل. ينبغي أن تشمل مقدم بالعطاء الفائز من المتوقع من 

تكاليف السفر،  وفقا للنواتج المتوقعة المذكورة أعاله. وهذا يشملالعطاء المقبول أجور جميع المشاركين في العقد 

 يها.  قتصر عليوالمرتبات والمصروف ولكن ال 

 

 24وبعد على المكلف التأكيد كتابياً في عطائه على قدرته على تحريك وبدء العمل خالل خمسة أيام من تاريخ توقيع العقد 

 لمياه بالشاحنات. ساعة من بدء حالة الطوارئ المتعلقة بنقل ا



ال يمكن اعتابار مستخدمي أو وكالء المنظمة المختارة بأي حال من األحوال أو ألي غرض كان مستخدمي اليونيسف كما 

 ال يمكن اعتباري أي ممثل أو مستخدم لليونيسيف أو أياً كان له ارتباط بها ألي غرض كموظف أو وكيل للمنظمة المختارة. 

 

في المقع يجب أن يتوافق طول تكون المنظمة غير الحكومية المختارة مسئولة ومسائلة لضمان أن سلوك موظفيها يجب أن 

الوقت مع القوانين الفلسطينية والقواعد والضوابط المتفق عليها وانها في حالة انصياع كامل لمدونات السلوك الخاصة 

 باليونيسف. 

 

 تقييم طلب االقتراح ومعايير الترجيح .9

 فني  60%

 مالي  40%
 

 إجمالي 100%

 
 نقاط( 10االستجابة اإلجمالية ) (1

 التقيد العام بالشروط  المرجعية ومتطلبات العطاء  -
 
 

 نقطة( 25 المنظمة غير الحكومية والمستخدمين األساسيين) (2

 المؤهالت/المتطلبات  لديهمأعضاء الفريق  -

 لدى المنظمة غير الحكومية الحد األدنى من سنوات الخبرة  -

 قامت المنظمة غير الحكومية بعمل مشابه في السابق -

 
 نقطة( 25منهجية التنفيذ والنهج المقترحين ) (3

 قدرة المنظمة غير الحكومية على العمل في المحافظات المختلفة  -

 ختلفة القدرة على التعاقد من الباطن في المواقع الجغرافية الم -

 يمكن أن يقوم المتعاقد من الباطن باستئجار عدد من الشاحنات في حال كان هناك حاجة لذلك  -

 الشروط المرجعيةالتسليمات حسب  التعامل مع -

 الوفاء بالتوقيتات المقترحة -

 
 

 نقطة 42نقطة =  60% من 70فنية: النقاط الالحد األدنى من 
 

 الستفساراتكم: الرجاء توجيه اي استفسارات ل: 
 

optsuppliers@unicef.org

mailto:optsuppliers@unicef.org


 


