
                                                                                          T/12DUS/84E-DSP/GAZA/PRO/05-12-2019/001 

Page 1 of 35 
 

 

 

 

“Integrated WASH support to improve hygiene practices and services, 

water quality for human consumption for vulnerable families by 

strengthening the response capacity for Wadi as Salqa community” 

 

Desludging Service in Wadi Alsalqa /Dier Albalah. 

Tender No.:T/12DUS/84E-DSP/GAZA/PRO/05-12-2019/001 

 

December.2019 
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NATIONAL CALL FOR TENDER ACTED Opt 

 عرض على للحصول طلب

Part A – Instructions to bidders 

فلسطين -تعليمات لمقدمي العروض   

 خدمة شفط وترحيل مياه الصرف الصحى لمنطقة وادي السلقا – محافظة دير البلح

Date:   05/12/2019 التاريخ        

Reference number:    الرقم المرجعي   T/12DUS/84E-DSP/GAZA/PRO/05-12-2019/001 

ACTED is providing WASH services in Wadi Alsalqa area under AICS funding, among these services is 
desludging service which guarantees a safe transportation and disposal of liquid waste “Sludge and black 
water” produces in the area, for that ACTED inviting service provider to submit their offers for this 
service. 

ـــــم كتقمة  يممجا متلجم ة    م ج     ــــــ ــــــ ة   وكج ة  الةطج يكمع  من  منطقة و دي   س قجميجه و إلصحجح وتوعية   نظج ة    تقوم منظمة أكتـ

ميجه   صــ   كضــمجن لق     مؤســســة ســتقوم  نظج ة،  مجا   تزوةم كج ميجه،  إلصــحجح، ويممجا هذه   خممجا تتضــمن يم   تنمية و  تعجون

ـــــم تط ق من   مزودةن تقمة  ع وضه   هذه  ،  تخ ص منهج كشل  آمنو نطقةموجودة ضمن   م   بعض   منجز      صح  ــــــ ــــــ  ذ ك  إن أكتـ

  .  خممة

# Description 

(Arabic 
Description) 
الوصف باللغة 

 العربية

Qty 
 الكمية

INCOTERMS/Delivery 
point  

 مكان العمل

Work 
starting 

date 
تاريخ بدء 

 األعمال

Delivery 
deadline 

 تاريخ االنتهاء

1 

Desludging 
Service in 

Wadi 
Alsalqa/Dier 

Albalah 

خدمة شفط 
وترحيل مياه 

الصرف الصحى 
لمنطقة وادي 

محافظة  –السلقا 
 دير البلح

1350 
houses 
 )منزل(

Wadi Alsalqa/Dier 
Albalah.- Gaza strip 

محافظة دير  –وادي السلقا 
قطاع غزة – البلح  

Immediately 
after signing 
the contract. 
مباشرة بعد 
 توقيع العقد

9 months after 
signing the 
contract. 

شهور بعد توقيع  9
 العقد

 

SUPPLY SPECIFICATIONS / وصف االعمال: 

1. Description: Desludging Service in Wadi Alsalqa/Dier Albalah. 

 .محافظة دير البلح –الصرف الصحى لمنطقة وادي السلقا خدمة شفط وترحيل مياه  الوصف:

2. Work conditions: See Offer form. 

 موضحة في جدول الكميات  :العملشروط 

3. Validity of the offer: Recommended 3 months. 

ر.وشه 3 عرض السعر يفضل ان تكون فعاليةفعالية العرض:   

 

The answers to this tender should include the following elements: 

 A written quotation including all the service specifications and the price per unit for each house. 
 Desludging truck specifications. 
 The ID of the legal representative of the company. 

https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86&sa=X&ved=2ahUKEwjiqpWYhN_lAhUELFAKHdBnDOwQ1QIoAHoECAwQAQ
https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86&sa=X&ved=2ahUKEwjiqpWYhN_lAhUELFAKHdBnDOwQ1QIoAHoECAwQAQ
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الوثائق التالية:للتقديم لهذا العطاء يجب يجب توفير   
منزلوسعر كل  العملمكتوب يشمل جميع مواصفات  عرض سعر 1  
مواصفات سيارة الشفط المتوفرة. 2  

. صورة عن الهوية الخاصة بممثل الشركة 3  
SUBMISSION DEADLINE:  الموعد النهائي للتسليم 

The closing date of the tender is on 22/12/2019 at 02:00 PM, all documents need to be submitted to ACTED 
office at the following address: Gaza city – seaport area, Haboosh Street, Hijji Building- 4th Floor.  

في مكتب اكتد في مدينة غزة، شارع حبوش,  بالتوقيت المحلي 22/12/2019 ظهرا الموافقالثانية الساعة  العطاءآخر موعد لتسليم هذا  

 عمارة حجي الطابق الرابع.

PAYMENT:  الدفع 

Please note that ACTED will not pay any down payment for the selected supplier and will not be responsible for any 

costs or expenses incurred by the bidders in connection with the preparation and submission of their bids. 

 العروض مقدمو يتكبدها نفقات أو تكاليف أي عن مسؤولة تكون ولن للمورد مقدمة دفعة أي تدفع لن ACTED أن مالحظة يرجى
 .عروضهم وتقديم بإعداد يتعلق فيما

 

GENERAL INFORMATION: :معلومات عامة   

 The bidding documents (in English and Arabic) may be collected free of charge by all interested bidders at 
the following address: ACTED representative office: ACTED office in Gaza City, Haboosh Street, Hijji 
Building – 4th floor, from 05/12/2019 at 09:00 AM till 22/12/2019 at 02:00 PM 

  مكتب اكتد في مدينة  من خالليمكن الحصول على مستندات المناقصة )عربي وانجليزي( بشكل مجاني من قبل المهتمين

 22/12/1920الى يوم صباحاً  09:00الساعة  05/12/2019من يوم   غزة، شارع حبوش، عمارة حجي الطابق الرابع.
 مساءً  02:00 الساعة

 A pre-tender information session will be organized on Sunday 15/12/2019 at 12:00 at the address mentioned 
above. Participation of interested bidders to the information session is preferable but not compulsory. 

 بهذهاإلستفسارات الخاصة  جميعللرد على  صباحا   12:00 الساعة 15/12/2019الموافق  األحداجتماع تمهيدي يوم عقد  سيتم 

 .الرابع الطابق حجي عمارة حبوش، شارع غزة، مدينة مؤسسة اكتد: فيالمناقصة 
 A tender Opening Session will take place, on Monday 23/12/2019 at 11:00 PM in the ACTED 

Office in Gaza City, Haboosh Street, Hijji Building – 4th Floor. The presence of bidders’ 

representative is allowed. 

  لمن يرغب بالحضور  ، في مؤسسة اكتد صباحا 11:00الساعة  23/12/2019الموافق  االثنينيوم جلسة فتح العطاء علنية

 . تقدمت للعطاء فقط من الشركات التي

TRANSPARENCY:  الشفافية 

ACTED gives equal opportunities to all suppliers to participate with them without discrimination by sex, nationality, 

religion, age or color. 

 ا أكتد توفر  .اللون أو العمر ، الدين ، الجنسية ، الجنس حسب تمييز دون معهم للمشاركة الموردين لجميع متساوية فرص 

GENERAL CONDITIONS: شروط عامة  

 

  

 Bidders must fill, sign, stamp and return all tender documents (instruction to bidders, bidder’s questionnaire, 
Ethical declaration, checklist and Offer form (Financial offer) according to ACTED’s formats on the specified date, 
otherwise the offer will not be considered. 

  التعهد  –استبيان مقدم العطاء  –يجب على الموردين تبعئة وتوقيع وختم وتسليم جميع مستندات العطاء )تعليمات لمقدم العطاء
 أو لن يتم النظر في العرض.. (والعرض المالي –قائمة مراجعة المستندات  -بيان العمل  –االخالقي 
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 The submitted offer to the call for tender will not result in the award of a contract. 

 تعجقم منح ةعن  ال   عطجء      مشجركة. 

 Unsealed envelope and late offers will not be considered. 

 سيت  ر ض جميع   عطجء ا   غي  مغ قة  و   متأي ة 

 ACTED has the right to cancel, postpone, or extend the tender. 

 .مؤسسة  كتم   حق      غجء  و تأجي   و تممةم   منجقصة  

 The maximum duration of the service is 9 months, starting from 15/01/2019 until 14/10/2020. 

 14/10/2020الى  15/01/2019 من  شه  9   خممة   قصوى ممة 

 The bidder is not entitled to add, edit or cancel any of tender items; otherwise, it will be rejected. 

 .ال ةحق   موردةن   غجء  و شطق  ي كنم من كنود   عطجء ، و   حج  حموث ذ ك سيت    غجء عطجوه   مقمم 

 All tender documents must be in sealed envelopes and stamped by the contractor, otherwise it will be rejected.  

 و ال سيت  ر ضه. ك  مستنم ا   عطجء ة ق  ن تس   مختومة    ظ   مغ ق ومختوم ، 

 This tender is valid for a period of 90 days, providing that it is irrevocable during the validity period. In case the 

contractor withdraws its tender before the expiration period, or before being notified of accepting its tender, the 

tender guarantee shall become indeed for ACTED, without the need for any legal proceedings or establishing 

evidence of damage. 

   قب   لتهجء صالحية  السعجر ،  و قب  تب يغ قبو    عطجء    حج   لسحجب   مورد وةوم ،  90ألسعجر ة ق  ن تلون  عج ة  غجةة، 

 ستلون كفج ة ديو    عطجء من حق مؤسسة  كتم كمون    جوع   ى  ي  ج  ء ا قجلولية.

 The prices should be in Euro €, and shall exclude VAT, as all prices should be written by pen; using remover or 

writing off is not allowed in correcting prices. 

  و سطة ملتوكة ك ن تلون غي  شجم ة ض ةبة   قيمة   مضج ة ، حيث  ن جميع  السعجر ة ق  باليوروجميع  السعجر ة ق  ن تلون

   مسح. قالم جج ة ، ع مج كأله غي  مسموح   شطق  و 

 ACTED is entitled to review the submitted prices, whether unit prices or in total and to make the financial corrections 

if needed. As in case of any discrepancy between a unit price and a total price, the unit price will be taken as correct 

and the total price adjusted accordingly.  

  مؤسسة  كتم   حق    م  جعة  السعجر   مقممة ، سو ء كجلت  سعجر   وحمة  و  الجمج   ، و ج  ء   تصحيحجا   مج ية  ن  زم 

ع يه و الم  ، حيث  له    حج  وجود  ي تعجرض كين سع    وحمة و  سع   الجمج   ، سيت   يم سع    وحمة ع ى   نحو   صحيح 

 سيت  تعمة    سع   الجمج  .

 The bidders should be officially registered at the VAT and customs department and has the ability to provide ACTED 

with Zero VAT invoice, and non-deduction from the source. 

 ، و ن ةلون  ه   قمرة ع ى تو ي   جتورة صف ةة وشهجدة يص  منبع. ةتوجق ع ى جميع   موردةن   تس ي     د ئ ة   ض ةبة 

 Eligible company should provide valid professions practicing license registration certificate from the Companies' 

Controller. 

 .ةتوجق ع ى جميع   موردةن تو ي  شهجدة تس ي    ش كة 

 In any case, the claim by any bidder regarding a mistake in its tender after opening the envelopes shall never be 

considered. 

 .ن ةت    نظ   و   سمجح   مورد كتعمة    ع ض كعم  تح   مظجرةف  

 ACTED is not committed to accept the least prices, without giving any justifications. 

 ؤسسة   حق    عمم قبو   ق   السعجر وكمون  كم ء  ي تب ة  ا.  م 
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 The final guarantee shall not be split, as it shall be entirely kept until the contract is completely done based on the 

required conditions. 

 لهج عنص   سجس     ديو    عطجء وذ ك حسق ش وط   عطجء. ال ةملن تقسي    لفج ة   نهجئية  و كفج ة ديو    عطجء ، حيث  

 The supplier can’t award the contracting to others, unless prior approval from ACTED, as it shall be officially 

awarded, and the assignee contractor shall participate in the bid under the same prices of the assigner contractor, 

as the first contractor will be responsible for the contract. 

  الةملن   مورد منح   عطجء   ى  ي مورد  ي  كمون مو  قة مبمأةة من مؤسسة  كتم ، ةحيث  له ة ق منحه رسميج ، وةتوجق ع ى

 قجو    محي  ، حيث سيلون   مقجو   ألو  مسؤوالً عن   عقم.حج  إ يه   مشجركة      منجقصة كنفس أسعجر   م  مقجو    م

 In case of any fraud from the contractor, and this proved indeed, ACTED will be entitled to cancel the contract, as 

the tender guarantee shall become indeed for ACTED, as a compensation for all losses, in addition to preventing 

the contractor from entering into any tenders in the future. 

  حج ة حموث أي  حتيج  من قب    مقجو  ، وهذ  ثبت كج فع  ، ةحق  ـ   ACTED  إ غجء   عقم ، حيث ةصبح ضمجن   عطجء  ع يًج  ـ

ACTED . كتعوةض عن جميع   خسجئ  ، كجإلضج ة إ ى منع   مقجو  من   ميو     أي   منجقصجا      مستقب ، 

 If it is proved that the contractor, directly or indirectly, has bribed one of ACTED employees, or colluded with anyone 

to cause damage to the ACTED, the contract shall be immediately canceled, the tender guarantee shall become 

for ACTED directly, the contractor added on the blacklist, and the necessary legal procedures shall be taken 

  موظف  أحم ك شوة قجم ، مبجش  غي  أو مبجش  كشل  ،   مقجو  أن ثبت إذ ACTED ، أض  ر      تسبق شخص أي مع تو طأ أو 

   مقجو  إضج ة ، ذ ك إ ى كجإلضج ة ، مبجش ة ACTED  ـ   عطجء ضمجن وسيصبح ،   فور ع ى   عقم إ غجء  سيت  ، ACTED  ـ

 .  الزمة   قجلولية  إلج  ء ا و تخجذ ،   سود ء   قجئمة ع ى

 If the contractor went bankrupt, the contract shall be canceled, and the performance guarantee shall be for ACTED, 

without taking any legal procedures; in case of contractor death, ACTED has the right to cancel the contract, or 

what left of it, with giving back the guarantee, or allowing its heirs to complete the contract, if they appoint an official 

attorney approved by the Notary. 

   حج ة و جة   مقجو  ، ةحق  ـ   و   حج ة إ الس   مقجو   ACTED  إ غجء   عقم ، أو مج تبقى منه ، مع إعجدة   ضمجن ، أو   سمجح

   عقم ، إذ  قجمو  كتعيين محجم رسم  معتمم من كجتق   عم .  ورثته كإكمج 

 If the contract is signed with more than one contractor, ACTED is entitled to cancel the contract with the remaining 

contractors, and this shall be carried out by a written letter from ACTED without the need for any legal or official 

procedures or resorting to a judiciary authority for judgment. 

  إذ  ت  توقيع   عقم مع أكث  من مقجو  ، ةحق  ـACTED  إ غجء   عقم مع كجق    متعجقمةن ، وةت  تنفيذه كو سطة يطجب ملتوب من

ACTED و رسمية أو     وء إ ى س طة قضجئية   حل .دون   حججة إ ى أي إج  ء ا قجلولية أ 

 To ensure that funds are used exclusively for humanitarian purposes and in accordance with donors’ compliance 
requirements, all contract offers are subject to the condition that contractors do not appear on anti-terrorism lists, 
in line with ACTED’s anti-terrorism policy. To this end, ACTED reserves the right to carry out anti-terrorism checks 
on contractor, its board members, staff, volunteers, consultants, financial service providers and sub-contractor.” 

  ع فإن جميع العقود المبرمة م اإللتزام من قبل المانحين ,شروط و بناء  على  فقط ، لغايات إنسانيةالتمويل مستخدم للتأكد أن

يحق آلكتد  لذا فإنهتماشيا  مع سياسة آكتد ضد اإلرهاب.  ، وذلك ألي مقاول مذكور في أي من قوائم اإلرهاباكتد ال تحال 

الشركات المتقدمة له ومستشاريه , ومتطوعينه , وموظفيه , وهيئته اإلدارية ,  أعضاءوالقيام بمسح أمني على المقاول , 

 بالخدمات المالية أو مقاوليه الفرعيين.

 Each Bidder is entitled to submit one final offer. Company name, representative and signature, contact details 
(telephone number and/or email address) should be unique to the Bidder.  Company Stamps should be unique, 
and any information contained in them should be unique to the company submitting the offer.  Any similarities found 
between Bidders could result in rejecting them of the offers. 
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 ان يجب ممثلها و توقيعه و معلومات اإلتصالواسم سم الشركة , كما ان اعطاء تقديم عرض نهائي واحد فقط. للمتقدم  على كل 

. كذلك أختام الشركة و ما تحويه من معلومات , علما  أن العروض التي يوجد بينها أي تشابه بهذه فقطتكون خاصة بالمقاول 

 مرفوضة.ستكون المعلومات 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAL CONDITIONS: الشروط المالية 

1) Bidders must have a bank account at an authorized bank from the Palestinian Monetary Authority. 

 الفلسطينية النقد سلطة من معتمد بنك في مصرفي حساب مقدمي العطاءات لدى يكون أن يجب. 
2) The contractor shall provide a bank guarantee or bank cheque of 1,000.00 Euro for tender entry, valid for 90 

days starting from the tender closing date, where personal cheques or cash will not be accepted. 

 حيث ، المناقصة لدخول يورو 1،000.00 بقيمة بنكية كفالة او بنكي شيك اكتد لمؤسسة تقديم العطاءات مقدمي على يجب 

ا 90 لمدة صالح الشيك او الكفالة تكون ان يجب  وأ الشخصية الشيكات قبول يتم لن حيث ، المناقصة إغالق تاريخ من تبدأ يوم 

 .النقدي االيداع
3) The winning bidder shall sign the contract after submitting performance guarantee of 10% of total contract 

amount, within a period not exceeding two days from the notifying date, whether through email or phone. 

  وذ ك    عقممن قيمة  %10 كقميةحسن تنفيذ   عطجء قب  توقيع   عقم تزوةم مؤسسة  كتم كلفج ة    مقجو    ذي ة سوع يهة ق ع ى ،

 كممة  قصجهج ةومين عم  من تجرةخ   تب يغ كجالةمي   و كج هجتف.

4) In case of not submitting the performance guarantee within the specified period, the contractor shall be 

considered refusing the contracting, where the tender guarantee becomes indeed for ACTED without the need 

to take any legal procedures or establish evidence of damage.  

   حسن   تفيذ      ممة   محمدة  هج ، عنمهج ستلون كفج ة ديو    عطجء من حق  كتم كمون    جوع   ى  ي كفج ة    حج  عمم تو ي

 قجلول .  ج  ء

5) ACTED shall pay for the contractor after submitting the following documents:   مؤسسة كج م ع كعم  ستالم  مستقو 

   تج ية:  مستنم ا 

 Tax invoice stamped from Zero VAT department. صف ةة  ة جتور   

 Certificate of non-deduct from the sources. شهجدة يص  منبع  

 Signed completion certificate.   كتمج    تنفيذ  ةشهجد 

 

6) The required payment will be paid to the contractor as a single payment within 30 days, after completing all 

works in targeted areas, noted that payment shall be by cheque or bank transfer. 

   و ستالم  ألور ق   الزمة ، ع مج كأن   م عة ستلون    عم    الزمةوم من  لتهجء  30  م عة   مط وكة سيت  د عهج   مورد د عة و حمة يال

 ع ى شل  حو  ة كنلية  و شيك.

 

7) The work delivery time will be defined in the contract. ACTED will terminate the contract and the contractor shall 

pay 100.00 Euro as a delaying penalty for each day, and it shall not exceed 15% of the contract value, if the 

supplier fails to deliver items within this period.  
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 ةوم ك  عن يورو 100.00 مب غ   مورد تغ ة  سيت    عم  ممة م ور كعم أيي   ت كأن ع مج ،   عقم    محمد سيلون   عم   لهجء ممة 

 .   عقم قيمة من %15   تت جوز ال  ن ع ى تأيي 

 

8) The winning bidder must consider that ACTED will not be responsible for any delaying caused by currency 

exchange rates, unavailability, etc.  

  ي كتم  يس  هج عالقة وال مسؤو ية     ي تأيي  قم ةحمث   تجج  من يال    ق   عمالا  و عمم   تو ة ق   ع   كأن مؤسسة . 

 

 

TECHNICAL CONDITIONS: 

1. The bidder must provide ACTED with specifications of the available desludging truck, as is should match the 

required specifications which listed in the “Statement of work” in tender documents. 

  متو  ة  مى   ش كة ، حيث ة ق  ن تتو  ق   مو صفجا ة ق ع ى مقمم   عطجء  ر جق جمو   مو صفجا سيجرة   شفط   موجودة و 

، حيث سيت  تقييمهج و  مو  قة ع يهج كو سطة موظف   و  موجودة    "كيجن   عم "    وثجئق   عطجء مع   موصفجا   مط وكة   سيجرة

   مؤسسة.

 

 G CRITERIAELECTION AND AWARDINS: العطاء ومنح االختيار معايير

This tender will be awarded to the lowest cost technically compliant bid, all bids will must pass the following evaluations. 

 سيت  منح هذه   عطجء كنجًء ع ى  ق  سع  متو  ق من   نجحية   فنية ، حيث  ن جميع   عطجء ا ة ق  ن تم  ع ى   تقييمجا   تج ية:

A. Administration evaluation: تقييم االداري ال  

Bids shall pass the administrative evaluation stage before being considered for technical and financial 

evaluation. If bidders do not provide any information required at the administrative evaluation stage, ACTED 

may request bidders to provide this information within 24 hours of opening & evaluation. Bids that are deemed 

administratively non-compliant may be rejected. 

ة ق أن تت جوز   عطجء ا م ح ة   تقيي   إلد ري قب    نظ       تقيي    فن  و  مج  . كحيث  ن    ةقمم مقممو   ع وض أي مع ومجا 

سجعة من   تقيي  ،  24ة    م ح ة   تقيي   إلد ري ، ستط ق مؤسسة  كتم من   موردةن تقمة  هذه   مع ومجا    غضون مط وك

 حيث سيت  ر ض جميع   ع وض   غي  متو  قة من   نجحية  الد رةة.

B. Financial Evaluation: التقييم المالي 

A shortlist will be prepared based on the prices quoted. Suppliers providing financially competitive bids will 

qualify for Technical Evaluation and may be asked for desludging vehicle check. 

ن  ، وقم فسيت  إعم د قجئمة مختص ة كنجًء ع ى  ألسعجر   مع وضة. حيث سيتأه    موردون   ذةن ةقممون عطجء ا تنج سية مج يجً   تقيي    

  حص سيجرة   شفط   تقيي .ةُط ق منه  

 

C. Technical Evaluation: التقييم الفني 

 Shortlisted suppliers will be contacted to provide the desludging vehicle for checking. Suppliers unable to 

provide the vehicle within 3 working days will be removed from consideration.  

 Each sample will be assessed qualitatively to ensure that it meets the required specification of the offer 

form. In each case that the vehicle specifications fail, bidders may be contacted to provide replacements at 

the same price quoted and must be available within 24 hours of the request or the bid will be removed from 

consideration. 

 The technical offer will be evaluated based on a rating of Pass or Fail for 100% meeting the required 

specifications 



                                                                                           
T/12DUS/84E-DSP/GAZA/PRO/05-12-2019/001 

Page 8 of 35 
 

   قمة  . وسيت   ستبعجد   موردةن غي    قجدرةن ع ى تيجرة   شفط   فحص و  مو  قةسسيت   التصج  كج موردةن   مختجرةن  تقمة

  ةجم عم . 3يال     سيجرة

  ت ب  مو صفجا لموذج   ع ض ، و   حج ة  ش    عينة ، قم سيت  و  مو صفجا   تأكم  لهج سيت  تقيي  ك  عينة من حيث   نوعية

 ستبعجد   مورد وسجعة من   ط ق أو سيت  ر ض  24  كنفس   سع    مع وض وة ق تو ي هج يال  ة التصج  كج مورد  تقمة  كم

 .عطجءمن   

  لججح/ر سق وذ ك كنجء ع ى مطجكقة   مو صفجا   مط وكة  نيج.سيت  تقيي    ع ض   فن  كنجًء ع ى تصنيف 

 

CANCELLATION OF THE TENDER PROCEDURE (اجراءات الغاء المناقصة):  

In the event of a tender procedure being canceled, bidders will be notified by the organization. 
If the tender procedure is cancelled before the outer envelope of any tender has been opened, the sealed envelopes 
will be returned, unopened, to the Bidders. 
 
Cancellation may occur when: 

 The tender procedure has been unsuccessful, namely where no qualitatively or financially worthwhile 

 Tender has been received or there has been no response at all; 

 The economic or technical parameters of the project have been fundamentally altered; 

 Exceptional circumstances or force majeure render normal performance of the project impossible; 

 All technically compliant tenders exceed the financial resources available. 

 There have been irregularities in the procedure, in particular where these have prevented fair competition. 
 

 في حال الغاء المناقصة ، سوف تبلغ اكتد جميع الموردين باإللغاء.
 .دون فتحهاالى مقدمي العطاءات ، فسيتم إرجاع المظاريف المختومة  للمناقصةإذا تم إلغاء المناقصة قبل فتح المظروف الخارجي 

 : حال في اإللغاء يتم قد

  على استجابة هناك يكن لم وا ماليأ متوافق أو مؤهل عرض استالم يتم لم أي ناجحة غير المناقصة إجراءات كانتاذا 
 . اإلطالق

 جوهري بشكل للمشروع والفنية االقتصادية المقاييس تغير 

 للمشروع االعتيادي التنفيذ تمنع التي القاهرة القوى أو االستثنائية الظروف. 

 المتاحة المالية الموارد فنيا   المطابقة العروض تجاوزت. 

 الشريفة المنافسة بمنع تتسبب التي خصيصا   اإلجراءات في مخالفات وجود. 
 

Company’s Name:              اسم الشركة ________________________                                    

Authorized Representative’s name: اسم ممثل الشركة________________________                                  

Date: التاريخ      __________________             

     

Representative’s signature & Stamp: توقيع ممثل الشركة والختم       __________________ 
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BIDDER’S QUESTIONNAIRE ACTED OPT 
Date:   
 

Tender N°: T/12DUS/84E-DSP/GAZA/PRO/05-12-2019/001 

PART I: INFORMATION 

A. Company Details and General Information 

                   القسم األول: تفاصيل عن الشركة ومعلومات عامة

Name of Company  اسم الشركة   Trading As 
Trading 

As 
  

Address (headquarters) 
عنوان الشركة 

 الرئيسي
  Telephone 

رقم الهاتف/ 
 الموبايل 

  

Zip Code 
(headquarters) 

الرقم البريدي 
 للمكتب الرئيسي

  Fax الفاكس   

City (headquarters) 
المدينة ) للفرع 
 الرئيسي للشركة(

  
E-mail 
address 1 

عنوان 
البريد 

االلكتروني 
1 

  

PO Box 
 

 صندوق بريد

  
E-mail 
address 2 

عنوان 
البريد 

االلكتروني 
2 

  

Country (headquarters) 
الدولة )الفرع 
 الرئيسي للشركة(

  
Website 
address 

رابط الموقع 
االلكتروني 

 للشركة
  

Parent Company or 
name of owner 

اسم الشركة األم/ 
 اسم مالك الشركة

  

Subsidiaries/ 
Associates/ 
Overseas 
Representati
ve 

الشركات 
التابعة / 

المنتسبين / 
الممثل 

 الخارجي

  

Sales Person's Name 
اسم مندوب 

المبيعات/ الشخص 
 المفوض باالتصال

  
Sales 
Person's 
Position 

منصب 
الشخص 
المفوض 
 باالتصال

  

Sales Person's phone 
رقم موبايل مندوب 
المبيعات/الشخص 
 المفوض باالتصال

  
Sales 
Persons' E-
mail 

عنوان 
البريد 

االلكتروني 
لمندوب 
المبيعات 
/الشخص 
المفوض 
 باالتصال

  

Governance of the company: Chairman, Vice-Chairman, Treasurer or Secretary of the Board of Directors or Board of Trustees 

 حوكمة الشركة )بيانات مجلس االدارة(: رئيس مجلس اإلدارة،نائب الرئيس،أمين الصندوق،أمين مجلس اإلدارة، أو مجلس األمناء

Name (as in passport 
or other government-
issued photo ID) 

 
االسم )كما هو مذكور في 

 جواز السفر/البطاقة الشخصية(  

  Date of birth 
(mm/dd/yyyy
) 

تاريخ 
الميالد 

)يوم/شهر/
 سنة(
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Government-issued 
photo Identification 
Document (ID) number 

 رقم البطاقة الشخصية/ الهوية 

  Type of ID  
نوع البطاقة 

 الشخصية

  

ID country of issuance 
 مكان االصدار

  Rank or title 
in 
organization 

المسمى 
الوظيفي في 

 المجلس

  

Other names used 
(nicknames or 
pseudonyms not listed 
as “Name”)       

أسماء أخرى مستخدمة )أسماء 
      مستعارة( 

  Gender (e.g. 
male, 
female) 

الجنس 
 )ذكر،أنثى(

  

Current employer and 
job title: مكان العمل والمسمى الوظيفي 

  Occupation 
 المهنة

  

Address of residence 
 مكان السكن

  Citizenship(s
 المواطنة (

  

Province/Region 
 المحافظة / المنطقة

  E-mail 
address 

عنوان 
البريد 

 االلكتروني 

  

Is the individual a U.S. 
citizen or legal 
permanent resident? 

هل يحمل الجنسية األمريكية أو 
مقيم دائم قانوني في الواليات 

 المتحدة األمريكية؟

 
   

 

Professional 
Licenses – 
State Issued 
Certifications 

التراخيص 
 -المهنية 

الشهادات 
الصادرة 
 من الدولة

  

Management of the company: CEO, Executive Director, Deputy Director, President or Vice-President 

 معلومات عن إدارة الشركة: الرئيس التنفيذي ، المدير التنفيذي ، نائب المدير ، الرئيس أو نائب الرئيس

Name (as in passport 
or other government-
issued photo ID) 

 
االسم )كما هو مذكور في 

 جواز السفر/البطاقة الشخصية(  

  Date of birth 
(mm/dd/yyyy
) 

تاريخ 
الميالد 

)يوم/شهر/
 سنة(

      

Government-issued 
photo Identification 
Document (ID) number 

 رقم البطاقة الشخصية/ الهوية 
  type of ID  

نوع البطاقة 
 الشخصية

      

ID country of issuance 
 مكان االصدار

  Rank or title 
in 
organization 

المسمى 
الوظيفي في 

 المجلس

      

Other names used 
(nicknames or 
pseudonyms not listed 
as “Name”)     

أسماء أخرى مستخدمة )أسماء 
      مستعارة( 

  Gender (e.g. 
male, 
female) 

الجنس 
 )ذكر،أنثى(

      

Current employer and 
job title: مكان العمل والمسمى الوظيفي 

  Occupation 
 المهنة

      

Address of residence 
 مكان السكن

  Citizenship(s
 المواطنة (

      

Province/Region 
 المحافظة / المنطقة

  E-mail 
addresses 

عنوان 
البريد 

 االلكتروني 

      

Is the individual a U.S. 
citizen or legal 
permanent resident? 

هل يحمل الجنسية األمريكية أو 
مقيم دائم قانوني في الواليات 

 كية؟المتحدة األمري

 
   

 

Professional 
Licenses – 
State Issued 
Certifications 

التراخيص 
 -المهنية 

الشهادات 
الصادرة 
 من الدولة

      

Management of the company: Chief Finance Officer or Chief Accountant  

   إدارة الشركة: المدير المالي أو رئيس المحاسبين 

Name (as in passport 
or another government-
issued photo ID) 

 
االسم )كما هو مذكور في 

 جواز السفر/البطاقة الشخصية(  

  Date of birth 
(mm/dd/yyyy
) 

تاريخ 
الميالد 

)يوم/شهر/
 سنة(
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Government-issued 
photo Identification 
Document (ID) number 

 رقم البطاقة الشخصية/ الهوية 

  type of ID  
نوع البطاقة 

 الشخصية

 

    

ID country of issuance 
 مكان االصدار

  Rank or title 
in 
organization 

المسمى 
لوظيفي في ا

 المجلس

      

Other names used 
(nicknames or 
pseudonyms not listed 
as “Name”)      

أسماء أخرى مستخدمة )أسماء 
      مستعارة( 

  Gender (e.g. 
male, 
female) 

الجنس 
 )ذكر،أنثى(

      

Current employer and 
job title: مكان العمل والمسمى الوظيفي 

  Occupation 
 المهنة

      

Address of residence 
 مكان السكن

  Citizenship(s
 المواطنة (

      

Province/Region 
 المحافظة / المنطقة

  E-mail 
addresses 

عنوان 
البريد 

 االلكتروني 

      

Is the individual a U.S. 
citizen or legal 
permanent resident? 

هل يحمل الجنسية األمريكية أو 
مقيم دائم قانوني في الواليات 

 األمريكية؟المتحدة 

 
  

 

Professional 
Licenses – 
State Issued 
Certifications 

التراخيص 
 -المهنية 

الشهادات 
الصادرة 
 من الدولة

      

Company's staff & insurance 

         موظفي الشركة والتأمين

No. Full Time 
Employees: 

عدد الموظفين العاملين بدوام 
 كامل

  

Employee 
average 
work wage 
per hour: 

متوسط أجر الموظفين 
 بالساعة؟

  

% of Men to Women: 
نسبة الرجال للنساء العاملين 

 في الشركة
  

Any 
employee(s) 
with relatives 
working with 
ACTED? 

هل لديك أحد األقارب 
 من موظفي آكتد؟

 

  

 

No. of Children: عدد األطفال العاملين   
Legal 
minimum 
wage paid? 

هل يتم دفع الحد األدنى 
 لألجور؟

  

In what capacity?  السعة/ القدرةالعمالية لهم؟   
Paid 
vacations 
are offered? 

هل يتم توفير اجازات 
مدفوعة األجر للعاملين 

 في الشركة؟

 

  

 

What are their ages? ما هي أعمارهم؟   

Are flexible 
working 
hours 
offered? 

هل تقدم الشركة ساعات 
مرنة خالل أوقات 

 العمل؟

 

  

 

Name of insurance 
company: 

   اسم شركة التأمين

Staff 
covered by 
health 
insurance? 

هل يتم تغطية طاقم 
 العمل بتأمين صحي؟

  

Description of the Company 

                     وصف الشركة

Type of Business 
(multiple choices 

possible): 

نوع العمل 
)خيارات متعددة 

 ممكنة(:

 

  
 

  

 

  
 

      

              

Sector of Business 
(multiple choices 
possible): 

قطاع العمل 
)خيارات متعددة 

 ممكنة(:
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Year Established: :سنة التأسيس 
  

Country of 
registration: 

  

Licence number: :رقم الرخصة   Valid until:   

Working languages: لغة العمل 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

      

            

Technical documents 
available in: 

الوثائق الفنية 
 المتاحة 

 

  
 

  

 
  

 

      

            

B. Financial Information 

                     القسم الثاني: المعلومات المالية

VAT Number: 
رقم قيمة الضريبة 

   المضافة
Tax Number: 
   الرقم الضريبي

Bank Name: اسم البنك   

Bank 
Account 
Number:  رقم
   الحساب البنكي

Bank Address: عنوان البنك   

Account 
Name:  اسم
   الحساب

Swift/BIC number: Swift/BIC 
number: 
  الرمز البنكي
   (سويفت كود)

Standard 
Payment 
Terms:  عملة
 الدفع المفضلة

 

  
 

Has the company been audited in the last 3 years? 
هل تم اجراء تدقيق للشركة في 

 السنوات الثالثة األخيرة؟

 
  

 

Please attach a copy of the company's most recent 
Annual or Audited Financial Report 

يرجى إرفاق نسخة من التقرير المالي 
 السنوي أو المدقق للشركة

 

    

Annual Value of Total Sales for the last 3 Years:           

                 القيمة السنوية إلجمالي المبيعات آلخرثالث سنوات:

  Year: USD
: 

  Yea
r: 

  USD: Year: USD:     

Annual Value of Export Sales for the last 3 years                 

                 سنوات 3يمة السنوية لمبيعات الصادرات آلخر الق

  Year: USD
: 

  Yea
r: 

  USD: Year: USD:     

C. Experience 

                   القسم الثالث: الخبرة

Companies’ recent business with ACTED and/or other International Aid Agencies or United Nations Agencies: 

 أعمال الشركة األخيرة مع مؤسسة آكتد أو مع المؤسسات الدولية أو مع وكالة األمم المتحدة

  Organization 
Contact 
person  

Phone/E-
mail 

Goods/Work
s/Services 

Value 
(USD) Year Destination 

  
 اسم المؤسسة

الشخص المخول 
 باالتصال

رقم الهاتف/ 
 الموبايل 

بضائع/أعمال/خدم
 ات

القيمة 
المالية 
 بالدوالر

 المكان السنة

1               
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2               

3               

4               

5               

                      

What is your company's main area of expertise? 

  
 ما هو مجال الخبرة الرئيسي لشركتك؟

What is your company's business coverage area?  

  
 

 ما هي مناطق عمل الشركة؟

To which countries has your company exported and/or 
managed projects in the last 3 years? 

  

 في أي الدول قامت الشركة بتصدير و / أو إدارة المشاريع في السنوات الثالث األخيرة؟

Provide any other information that demonstrates your 
company's qualifications and experience (eg. awards) 

  

توضح مؤهالت وخبرات شركتك )على سبيل المثال ، الجوائز/ قدم أي معلومات أخرى 
 شهادات التقدير(

List any national or international Trade/Professional 
Organizations of which your company is a member 

  

 أدرج أي منظمات تجارية / مهنية وطنية أو دولية شركتك عضوا  فيها

D. Technical Capability  

             القسم الرابع: القدرة الفنية

Type of Quality Assurance Certificate   
 
  
 

  

                   شهادة ضمان الجودة

Type of Certification/Qualification Documents   
 

  
 

  

                   شهادة / وثائق التأهيل

International Offices/Representation   

                   المكاتب الدولية / التمثيل

List below up to 10 of the core Goods and/or Services your company sells:  أذكر أدناه عشرة من السلع
       :األساسية / أو الخدمات التي تبيعها شركتكم

1)   6)   

2)   7)   

3)   8)   

4)   9)   

5)   10)   

List the main assets of your company (trucks & heavy machines, heavy & valuable equipment, premises & 
warehouses, production sites etc.)     

 اذكر األصول الرئيسية لشركتك )الشاحنات واآلالت الثقيلة والمعدات الثقيلة والقيمة والمباني والمستودعات ومواقع اإلنتاج وغيرها(

1)   6)   

2)   7)   
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3)   8)   

4)   9)   

5)   10)   

E. Miscellaneous 

                 القسم الخامس: أخرى

Does your company have an Environmental Policy? (Yes/No)  

  

 

 هل لدى الشركة سياسات لحماية البيئة؟

Does your company have an Ethical Trading Policy? (Yes/No)  

  

 

 هل لدى الشركة معايير أو سياسات للسلوك التجاري واألخالقي؟

Does your company have an Anti-terrorist Policy? (Yes/No)  

  

 

 هل لدى الشركة سياسات لمكافحة اإلرهاب؟ 

Is your company compliant with the EU General Data Protection Regulation (or equivalent)? 
(Yes/No) 

 

  

 

 
 األوروبي )أو ما يعادلها(؟ )نعم ال(االتحاد  -هل تلتزم الشركة بالالئحة العامة لحماية البيانات 

If you answered yes to the above two questions, please attach copies of your policy:  

  

 

 إذا أجبت بنعم على السؤالين أعاله ، يرجى إرفاق نسخ من سياستك:

Has your company ever been bankrupt, or is in the process of being wound up, having its affairs 
administered by the courts, has entered into an arrangement with creditors, has suspended business 
activities, is the subject of proceedings concerning these matters, or is in any analogous situation arising 
from a similar procedure provided for in national law? 

 

  

 

طتها قفت أنشهل سبق لشركتك أن أعلنت إفالسها ، أو أنها على وشك االفالس ،تم تحويل ادارتها الى المحاكم ، أو أبرمت ترتيبات مع الدائنين ، أو أو
 عن إجراء مماثل منصوص عليه في القانون الوطني؟ التجارية ، أو أي  إجراءات تتعلق بهذه األمور ، أو أي موقف مماثل ينشأ

If you answered yes, please provide details: 

  

 اذا كانت اجابتك بنعم، يرجى اضافة المزيد من التفاصيل

Has your company ever been convicted of an offence concerning its professional conduct by a judgment 
which as force of res judicata? 

 

  

 

 هل سبق لشركتك أن أدينت بجريمة تتعلق بسلوكها المهني أدى الى تحجيم/ايقاف عمل الشركة بقرارمن  المحكمة ؟ 

If you answered yes, please provide details: 

  

 اذا كانت اجابتك بنعم، يرجى اضافة المزيد من التفاصيل
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Has your company ever been guilty of grave professional misconduct proven by other means?  
 

  

 

 هل سبق لشركتك أن ارتكبت سوء سلوك مهني خطير تم إثباته بوسائل أخرى؟

If you answered yes, please provide details: 

  

 المزيد من التفاصيلاذا كانت اجابتك بنعم، يرجى اضافة 

Has your company ever not fulfilled its obligations relating to the payment of social security contributions, 
or the payment of taxes in accordance with the law of the country in which it is established, or Palestine 

 

  

 

ا بالتزاماتها المتعلقة بدفع اشتراكات الضمان االجتماعي ، أو دفع الضرائب وفق ا لقانون الدولة التي تأسست فيها ، أهل لم   فلسطين وتِف شركتكم أبد 

If you answered yes, please provide details: 

  

 اذا كانت اجابتك بنعم، يرجى اضافة المزيد من التفاصيل

Has your company ever been the subject of a judgement which has the force of res judicata for fraud, 
corruption, involvement in a criminal organization or any other illegal activity? 

 

  

 

 هل سبق أن خضعت شركتك للمحاكمة بتهمة الفساد أو االشتراك في أي جريمة أو أي عمل غير قانوني آخر؟ 

If you answered yes, please provide details: 

  

 اذا كانت اجابتك بنعم، يرجى اضافة المزيد من التفاصيل

Has your company ever been declared to be in serious breach of contract for failure to comply with its 
contractual obligations, following another procurement procedure or grant award procedure financed by a 
donor country? 

 

  

 

ا جادأ لعدم امتثالها بالتزاماتها   التعاقدية ، وذلك باتباع إجراء شراء آخر أو أخذ منح ممولة من دولة مانحة؟هل سبق أن أعلن أن شركتك قد انتهكت عقد 

If you answered yes, please provide details: 

  

 اذا كانت اجابتك بنعم، يرجى اضافة المزيد من التفاصيل

Has your company ever been in any dispute with any Government Agency, the United Nations, or 
International Aid Organizations (including ACTED)? 

 

  

 

 هل سبق لشركتكم أن كانت في أي نزاع مع أي جهة حكومية أو مع األمم المتحدة أومع اي من المنظمات الدولية )بما في ذلك مؤسسة آكتد(

If you answered yes, please provide details: 

  

 اذا كانت اجابتك بنعم، يرجى اضافة المزيد من التفاصيل

Do you agree with 
terms of payment of 30 
days? 

    

 

  

 

Do you accept visit of ACTED 
staff & external auditors to your 
office?  
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       يوما؟ 30هل توافق على شروط الدفع لمدة 
هل تقبل زيارة فريق آكتد/ مدققين خارجيين 

 لمكتبكم؟
  

 

PART II: CERTIFICATION 

I, the undersigned warrant that the information provided in this form is correct, and in the event of changes, details will be 
provided to ACTED as soon as possible in writing. I also understand that ACTED does not do business with companies, or any 
affiliates or subsidiaries, which engage in any practices that are in breach of ACTED's Child Protection, Sexual Exploitation and 
Abuse Protection, Conflict of Interest, Anti-fraud, Anti-terrorism Policy and Data Protection Policies (available on request). 

كتد ي أسرع وقت ممكن .أتفهم كذلك أن مؤسسة آأتعهد أنا الموقع أدناه بأن المعلومات المقدمة في هذا النموذج صحيحة ، وفي حالة حدوث أي تغييرات ، سيتم تبليغ مؤسسة آكتد كتابيا ف
لة أوتعارض المصالح اومكافحة الغش تتعاقد مع أي من الشركات أو الشركات التابعة لها ، والتي تقوم بأي ممارسات تنتهك حماية األطفال أواالستغالل الجنسي أوإساءة المعاملن 

 اوسياسة مكافحة اإلرهاب أوسياسات حماية البيانات )متوفرة عند الطلب(

Name: االسم   Date: التاريخ   

Title/Position المسمى الوظيفي   Place: المكان   

E-mail address (for 
contact for verification 
purposes): 

عنوان البريد 
اإللكتروني 

)لإلتصال به 
 ألغراض التحقق(:

  Signature: 
 التوقيع

  

Phone number (for 
contact for verification 
purposes): 

رقم الهاتف 
به )لإلتصال 

 ألغراض التحقق(:

  Company 
Stamp:  ختم

 الشركة

  

  

Check list of supporting documents  For ACTED use only 

           التحقق من قائمة الوثائق المطلوبة

1) Trading license رخصة تجارية 

 

 

      

2) VAT registration/tax clearance certificate 
الضريبي/ شهادة السجل 

       التخليص الضريبي

3) Company profile ملف الشركة       

4) Proof of trading/dealership/agent 

Proof of 
trading/dealership/

agent 
إثبات التجارة / الوكالء / 

       الوكيل

5) Evidence of similar contracts عقود مماثلة 
 

      

6) References المعرفين       

7) Particulars of CEO and key personnel 
Particulars of CEO 
and key personnel       

8) Articles of Association & Certificate of 
incorporation 

عقد التأسيس وشهادة 
 التأسيس

 

  
 

 

  
 

      

9) Financial statements (latest) )التقريرالمالي )األحدث           

10) Other (specify):  :)غيرها )حدد   
  

      

 

Name _________________________________________________________________________   اإلسم   

Position: _______________________________________________________________ المسمى الوظيفي        

Signature & Stamp: _______________________________________________________ التوقيع والختم      
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Form PRO-06-02 Version 1.3 

BIDDER’S ETHICAL DECLARATION ACTED OPT 

 

Date:   

 

Tender N°: T/12DUS/84E-DSP/GAZA/PRO/05-12-2019/001  
 
Bidder’s name:  ________________________________ 

 

Bidder’s address:  ________________________________ 

 

CODE OF CONDUCT: 

1.  Labour Standards  

The labour standards in this code are based on the conventions of the International Labour Organisation (ILO).  

 Employment is freely chosen  
There is no forced, bonded or involuntary prison labour. Workers are not required to lodge `deposits’ or their identity 

papers with the employer and are free to leave their employer after reasonable notice. 

 Freedom of association and the right to collective bargaining are respected  
Workers, without distinction, have the right to join or form trade unions of their own choosing and to bargain collectively. 

The employer adopts an open attitude towards the legitimate activities of trade unions. Workers representatives are 

not discriminated against and have access to carry out their representative functions in the workplace. Where the right 

to freedom of association and collective bargaining is restricted under law, the employer facilitates, and does not hinder, 

the development of parallel means for independent and free association and bargaining. 

 Working conditions are safe and hygienic  
A safe and hygienic working environment shall be provided, bearing in mind the prevailing knowledge of the industry 

and of any specific hazards. Adequate steps shall be taken to prevent accidents and injury to health arising out of, 

associated with, or occurring in the course of work, by minimising, so far as is reasonably practicable, the causes of 

hazards inherent in the working environment. Workers shall receive regular and recorded health and safety training, 

and such training shall be repeated for new or reassigned workers. Access to clean toilet facilities and potable water 

and, if appropriate, sanitary facilities for food storage shall be provided. Accommodation, where provided, shall be 

clean, safe, and meet the basic needs of the workers. The company observing the standards shall assign responsibility 

for health and safety to a senior management representative. 

 Child Labour shall not be used  
There shall be no new recruitment of child labour. Companies shall develop or participate in and contribute to policies 

and programmes, which provide for the transition of any child found to be performing child labour to enable her/him to 

attend and remain in quality education until no longer a child. Children and young people under 18 years of age shall 
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not be employed at night or in hazardous conditions. These policies and procedures shall conform to the provisions of 

the relevant International Labour Organisation (ILO) standards. 

 Living wages are paid  
Wages and benefits paid for a standard working week meet, at a minimum, national legal standards or industry 

benchmarks. In any event wages should always be high enough to meet basic needs and to provide some discretionary 

income. All workers shall be provided with written and understandable information about their employment conditions 

in respect to wages before they enter employment, and about the particulars of their wages for the pay period 

concerned each time that they are paid. Deductions from wages as a disciplinary measure shall not be permitted nor 

shall any deductions from wages not provided for by national law be permitted without the express and informed 

permission of the worker concerned. All disciplinary measures should be recorded. 

 Working hours are not excessive  
Working hours comply with national laws and benchmark industry standards, whichever affords greater protection. In 

any event, workers shall not on a regular basis be required to work in excess of the local legal working hours. Overtime 

shall be voluntary, shall not exceed local legal limits, shall not be demanded on a regular basis and shall always be 

compensated at a premium rate. 

 No discrimination is practiced 
There is no discrimination in hiring, compensation, access to training, promotion, termination or retirement based on 

race, caste, national origin, religion, age, disability, gender, marital status, sexual orientation, union membership or 

political affiliation. 

 Regular employment is provided  
To every extent possible work performed must be on the basis of a recognized employment relationship established 

through national law and practice. Obligations to employees under labour or social security laws and regulations arising 

from the regular employment relationship shall not be avoided through the use of labour-only contracting, sub-

contracting or home-working arrangements, or through apprenticeship schemes where there is no real intent to impart 

skills or provide regular employment, nor shall any such obligations be avoided through the excessive use of fixed-

term contracts of employment. 

 No harsh or inhumane treatment is allowed 
 Physical abuse or discipline, the threat of physical abuse, sexual or other harassment and verbal abuse or other forms 

of intimidation shall be prohibited. 

 
B. Environmental Standards  
Suppliers should as a minimum comply with all statutory and other legal requirements relating to the environmental 

impacts of their business. Detailed performance standards are a matter for suppliers, but should address at least the 

following:  

 Waste Management  
Waste is minimized and items recycled whenever this is practicable. Effective controls of waste in respect of ground, 

air, and water pollution are adopted. In the case of hazardous materials, emergency response plans are in place. 

 Packaging and Paper  
Undue and unnecessary use of materials is avoided, and recycled materials used whenever appropriate. 

 Conservation  
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Processes and activities are monitored and modified as necessary to ensure that conservation of scarce resources, 

including water, flora and fauna and productive land in certain situations. 

 Energy Use  
All production and delivery processes, including the use of heating, ventilation, lighting, IT systems and transportation, 

are based on the need to maximize efficient energy use and to minimize harmful emissions. 

 Safety precautions for transport and cargo handling 
All transport and cargo handling processes are based on the need to maximize safety precautions and to minimize 

potential injuries to ACTED beneficiaries and staff as well as the suppliers’ employees or those of its subcontractors. 

 
C. Business Behaviour  
The conduct of the supplier should not violate the basic rights of ACTED’s beneficiaries. 

The supplier should not be engaged  

1. in the manufacture of arms  
2. in the sale of arms to governments which systematically violate the human rights of their citizens; or where 

there is internal armed conflict or major tensions; or where the sale of arms may jeopardise regional peace 
and security.  

 
D. ACTED procurement rules and regulations 
Suppliers should comply with ACTED procurement rules and regulations outlines in ACTED Logistics Manual Version 

1.2. or above. In particular, ACTED’s procurement policy set out in Section 2.1 and 2.4. (contract awarding). By doing 

so, Suppliers acknowledge that they do not find themselves in any of the situations of exclusion as refered to under 

section 2.4.2. 

Operating Principles  
The implementation of the Code of Conduct will be a shared responsibility between ACTED and its suppliers, informed 

by a number of operating principles, which will be reviewed from time to time. 

ACTED will: 

1. Assign responsibility for ensuring compliance with the Code of Conduct to a senior manager. 

2. Communicate its commitment to the Code of Conduct to employees, supporters and donors, as well as to all 

suppliers of goods and services.  

3. Make appropriate human and financial resources available to meet its stated commitments, including training 
and guidelines for relevant personnel.  

4. Provide guidance and reasonable non-financial support to suppliers who genuinely seek to promote and 
implement the Code standards in their own business and in the relevant supply chains, within available 
resources.  

5. Adopt appropriate methods and systems for monitoring and verifying the achievement of the standards.  
6. Seek to maximize the beneficial effect of the resources available, e.g. by collaborating with other NGOs, and 

by prioritizing the most likely locations of non-compliance.  
 

ACTED expects suppliers to: 
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1. Accept responsibility for labor and environmental conditions under which products are made and services 
provided. This includes all work contracted or sub-contracted and that conducted by home or other out-
workers.  

2. Assign responsibility for implementing the Code of Conduct to a senior manager. 
3. Make a written Statement of Intent regarding the company’s policy in relation to the Code of Conduct and how 

it will be implemented, and communicate this to staff and suppliers as well as to ACTED.  
 

Both parties will  

1. Require the immediate cessation of serious breaches of the Code and, where these persist, terminate the 
business relationship.  

2. Seek to ensure all employees are aware of their rights and involved in the decisions which affect them.  
3. Avoid discriminating against enterprises in developing countries.  
4. Recognize official regulation and inspection of workplace standards, and the interests of legitimate trades 

unions and other representative organizations.  
5. Seek arbitration in the case of unresolved disputes. 

  

Qualifications to The Policy Statement 
The humanitarian imperative is paramount. Where speed of deployment is essential in saving lives, ACTED will 

purchase necessary goods and services from the most appropriate available source. 

ACTED can accept neither uncontrolled cost increases nor drops in quality. It accepts appropriate internal costs but 

will work with suppliers to achieve required ethical standards as far as possible at no increase in cost or decrease in 

quality. 

I undersigned ________________________________ agree to adopt the above Code of Conduct and to commit to 

comply with the labor and environmental standards specified, both in my own company and those of my suppliers. 

Name & Position of Bidder’s authorized representative ________________________ 

Authorized signature & stamp    ________________________ 
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Form PRO-06-02 Version 1.3 

 تعهد أخالقي من المتقدم للمناقصة
 

  التاريخ

  50O/DSP/GAZA/PR-T/12DUS/84E-12-2019/001   رقم مناقصة العطاء

                                                                 

 ________________________________  :اسم المتقدم للمناقصة 

 

 ________________________________ :عنوان المتقدم للمناقصة

 مدونة قواعد السلوك :

 : معايير العمل .1

 تستند معايير العمل في هذه المدونة على اتفاقيات "منظمة العمل الدولية".      

 .حرية أختيار العمل 

ال يوجد أي حزب العمل السجن القسري والسخرة أو غير الطوعي. العمال غير مطلوبة إليداع 'إيداع' أو أوراق هويتهم مع صاحب العمل 

 وأحرار في مغادرة عملهم بعد مهلة معقولة.

 .احترام حرية تكوين الجمعيات والحق في المفاوضة الجماعية 

 العمال، دون أي تمييز، الحق في النموذج أو االنضمام إلى النقابات التي يختارونها وفي المساومة الجماعية. ويعتمد صاحب العمل الموقف

التحرض حيث يتم الوصول إلى أداء مهامهم التمثيلية  منفتح إزاء األنشطة المشروعة للنقابات. و وال يكون عند ممثلي العمال اي نوع من

في مكان العمل. حيث يتم تقييد الحق في الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية تحت القانون، ، وليس إعاقة، تطوير وسائل موازية لرابطة 

 الحرة والمستقلة والمساومة

 ظروف عمل صحية وأمنه  .2
راعاة المعرفة السائدة في هذا المجال واية مخاطر محددة. ويجب اتخاذ خطوات كافية لمنع يجب توفير بيئة عمل آمنة وصحية، مع م

وقوع حوادث واصابات صحية التي قد تحدث في سياق العمل ، وذلك عن طريق التقليل من أسباب المخاطر في بيئة العمل قدر اإلمكان. 

ة، ويكرر هذا التدريب للعمال أو المعينين الجدد. يجب توفير إمكانية ويتلقى العمال تدريبا منتظما ومسجال في مجال الصحة والسالم



                                                                                           
T/12DUS/84E-DSP/GAZA/PRO/05-12-2019/001 

Page 22 of 35 
 

الوصول إلى المرافق الصحية ,المراحيض النظيفة والمياه الصالحة للشرب، وعند اللزوم يجب توفير مراكز صحية لتخزين األغذية. 

حة وم الشركة التي تراقب المعايير بتعيين مسئولية الصويجب أن تكون أماكن اإلقامة نظيفة وأمنة وتلبي االحتياجات األساسية للعمال. تق

 .والسالمة لممثل اإلدارة العليا 

 منع استخدام عمالة االطفال .3
ال يجوز أي توظيف لعمالة األطفال,يجب على  الشركات عدم المشاركة والمساهمة للسياسات والمبرمجين، التي توفر لالنتقال من أي 

األطفال لتمكين إليه/إليها للحضور والبقاء في نوعية التعليم حتى.يجتازو العمر القانوني , األطفال والشباب طفل وجد ليكون أداء عمالة 

سنة عمر ال يسمح توظيفهم لوظائف خالل فترات الليلية، أو في ظروف خطرة. هذه السياسات واإلجراءات تمتثل ألحكام  18بعد سن 

 صلة.( ذات الILOمعايير منظمة العمل الدولية )

 .دفع االجور و الرواتب 

ي أاألجور والمستحقات المدفوعة لمدة أسبوع العمل قياسية الوفاء، في الحد أدنى، والمعايير القانونية الوطنية أو معايير الصناعة. وعلى 

ومات مكتوبة رية. وتقدم معلحال ينبغي أن تكون األجور دائما  عالية بما يكفي لتلبية االحتياجات األساسية وتوفير بعض اإليرادات التقدي

ومفهومة حول ظروف العمالة فيما يتعلق باألجور قبل دخولهم العمل، وحول تفاصيل رواتبهم لفترة الدفع بالقلق في كل مرة أن تدفع جميع 

ول ني دون الحصالعمال. ال يجوز الخصم من األجور كتدبير تأديبي ال يجوز أي اقتطاعات من األجور التي ال ينص عليها القانون الوط

 على إذن صريح ومستنيرة للعامل المعني. وينبغي تسجيل جميع التدابير التأديبية.

 عدم االفراط في ساعات العمل . 

االمتثال لساعات العمل حسب للقوانين الوطنية، وقياس معايير الصناعة، وأيهما يتيح قدرا أكبر من الحماية. على أي حال، ال يجوو على 

أن بتم السماح للعمال بالعمل لفترة  تزيد عن ساعات العمل القانونية المحلية. بالنسبة للعمل االضافي يكون بشكل تطوعي أي أساس منتظم 

 و ال يتجاوز الحدود القانونية المحلية، وال يجوز أن يطالب بصفة منتظمة وتعوض دائما  بمعدل قسط التأمين.

 عدم التمييز بين العمال . 

في عمليات التوظيف والتعويض، والحصول على التدريب ,اوالترقية أو إنهاء الخدمة أو التقاعد على أساس العرق أو ال يجب وجود تمييز 

 ، األصل القومي، الدين، العمر، اإلعاقة، الجنس، الحالة الزوجية، التوجه الجنسي، عضوية االتحاد أو االنتماء السياسي.

 . توفر العمالة العادية 

ن ان يكون العمل المنجز على أساس عالقة العمل المعترف بها من خالل القوانين والممارسات الوطنية. ال يلزم يجب على كل حد ممك

 لتجنب التزامات تجاه العاملين تحت قوانين العمل أو الضمان االجتماعي واألنظمة الناشئة عن عالقة العمل العادية عن طريق استخدام العم

د الفرعي أو العمل من المنزل، أو تجنب مخططات عن طريق التلمذة في حال كان هناك أي نية حقيقية لنقل حسب التعاقد، ترتيبات المتعاق

 المهارات أو توفير العمالة العادية، وال تقوم أي من هذه االلتزامات من خالل اإلفراط في استخدام عقود عمل محددة المدة.

 

 ة عدم السماح لوجود المعاملة القاسية و الالإنساني 

 يحظر اإليذاء البدني أو االنضباط، والتهديد باإليذاء الجسدي، الجنسي أو أخرى التحرش واإلساءة اللفظية أو أشكال أخرى من الترهيب.

 

 المعايير البيئية: .4

عايير األداء التفصيلية هم. مينبغي أن يمتثل الموردون كحد أدنى لجميع المتطلبات القانونية  وغيرها المتعلقة باآلثار البيئية المترتبة على أعمال

 هي مدعاة للموردين، ولكن ينبغي أن تعالج على األقل ما يلي:
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 .إدارة النفايات 

  هو التقليل من النفايات والمواد المعاد تدويرها كلما كان ذلك عمليا. ويتم اعتماد ضوابط فعالة للنفايات فيما يتعلق باألرض والهواء
 الخطرة، توجد خطط االستجابة لحاالت الطوارئ.وتلوث المياه. وفي حالة المواد 

 

 .التعبئة والتغليف والورق 

 . تجنب استخدام المواد غير مبرر وال داعي لها، والمواد المعاد تدويرها المستخدمة كلما كان ذلك مناسبا 
 

 . الحفظ 

 ت لك المياه، والنباتات والحيواناعمليات وأنشطة رصد وتعديلها حسب االقتضاء لضمان الحفظ من الموارد النادرة، بما في ذ
 واألراضي المنتجة في حاالت معينة.

 .استخدام الطاقة 

  تستند جميع عمليات اإلنتاج والتسليم، بما في ذلك استخدام التدفئة والتهوية، واإلضاءة، ونظم تكنولوجيا المعلومات والنقل
 ارة.والحاجة إلى تعظيم كفاءة استخدام الطاقة وتقليل االنبعاثات الض

 

 .احتياطات السالمة للنقل ومناولة البضائع 

  جميع علميات النقل مناولة البضائع تستند إلى حاجة  زيادة احتياطات السالمة وتقليل اإلصابات المحتملة بتصرف المستفيدين
 والموظفين فضال عن الموظفين الموردين أو تلك من الباطن.

 

 سلوك األعمال التجارية. .5

 أن ال تنتهك الحقوق األساسية للمستفيدين من منظمة آكتد. إدارة المورد ينبغي

 ال ينبغي أن يكون المورد طرف في المشاركات التالية :  

 . تشارك في صنع األسلحة 1 

؛ أو ة. في بيع األسلحة للحكومات التي تنتهك بانتظام حقوق اإلنسان لمواطنيها؛ أو عندما يكون هناك نزاع مسلح داخلي أو التوتر الرئيسي2

 حيث بيع األسلحة قد يعرض للخط للسالم واألمن اإلقليميين.

 قواعد وأنظمة الشراء لمنظمة آكتد. .6

ينبغي على الموردين االمتثال  بمخططات قواعد وأنظمة المشتريات المتعلقة و الصادرة من منظمة آكتد حسب  دليل اإلصدار اللوجستي 

. )منح العقد(. قبل القيام بذلك، تقر 4، 2و  1-2مة آكتد للمشتريات المبينة في القسم . أو أعاله. على وجه الخصوص،  بسياسة منظ1.3

 .2.4.2الموردين أن أنهم ال يجدون أنفسهم في أي من حاالت االستبعاد المشار إليها تحت الباب 

 مبادئ التشغيل :

حسب عدد من المبادئ التشغيلية، التي سيجري  آكتد ومورديها، و تنفيذ "مدونة السلوك" سوف تكون مسؤولية مشتركة بين منظمة

 استعراضها من وقت آلخر.

 و ستقوم منظمة آكتد بما يلي :

 تعيين المسؤولية عن ضمان االمتثال "مدونة قواعد السلوك" ألحد كبار المديرين. .1

لك إلى جميع موردي السلع الحث على االلتزام ب "مدونة لقواعد السلوك" من قبل العاملين والمؤيدين والجهات المانحة، وكذ .2

 والخدمات.
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جعل الموارد البشرية والمالية المناسبة المتاحة للوفاء بالتزاماتها المعلنة، بما في ذلك التدريب على المبادئ التوجيهية للموظفين  .3

 ذات الصلة

لخاصة ونة في األعمال التجارية اتقديم التوجيه والدعم الغغير مالي و بحد المعقول للموردين الذين يسعون لتنفيذ المعايير المد .4

 بهم، وفي سالسل التوريد ذات الصلة، في حدود الموارد المتاحة

 اعتماد أساليب مالئمة ونظم للرصد والتحقق من تحقيق المعايير. .5

ولوية ء األالسعي إلى تعظيم األثر اإليجابي للموارد المتاحة، مثال  عن طريق التعاون مع المنظمات غير الحكومية األخرى، وإعطا .6

 للمواقع األكثر احتماال  لعدم االمتثال.

 وتتوقع منظمة آكتد من الموردين ما يلي:

قبول المسؤولية عن العمل تحت الظروف البيئية التي يتم بموجبها المنتجات والخدمات المقدمة. وهذا يشمل جميع األعمال المتعاقد  .1

 ارج المنزل أو غيرها.عليها أو التعاقد من الباطن، والتي يجريها العمال خ

 

 تعيين المسؤولية عن تنفيذ "مدونة السلوك" ألحد كبار المديرين. .2

تقديم بيان مكتوب "من نية" فيما يتعلق بسياسة الشركة فيما يتعلق "مدونة السلوك"، وكيف سيتم تنفيذ ذلك، وإبالغ ذلك إلى  .3

 الموظفين والموردين، وكذلك فيما يتعلق لمنظمة آكتد.

 كال من الطرفين العمل بما يلي :سيكون على 

 يتطلب الوقف الفوري لالنتهاكات الخطيرة للتعليمات البرمجية، وحيث ينتج عن استمراريتها  إنهاء العالقة التجارية. .1

 السعي إلى ضمان جميع العاملين التي تدرك حقوقها والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم .2

 البلدان النامية. تجنب التمييز ضد المؤسسات في .3

 تسلم الالئحة الرسمية والتفتيش على أماكن العمل المعايير والمصالح المشروعة للنقابات وغيرها من الهيئات التمثيلية. .4

 التماس التحكيم في حالة المنازعات التي لم تحل بعد. .5

 المؤهالت لبيان السياسة العامة.

سرعة النشر ضروري إلنقاذ األرواح، ستقوم منظمة آكتد بشراء السلع الضرورية أن الضرورات اإلنسانية أمر بالغ األهمية. حيث 

 والخدمات من مصدر متاح االنسب.

ن كيمكن لمنظمة آكتد قبول  الزيادات في التكاليف غير المنضبط او االنخفاض في الجودة. وان المنظمة تقبل التكاليف الداخلية المناسبة ول

 المعايير األخالقية الالزمة قدر اإلمكان في أي زيادة في التكاليف أو انخفاض في نوعية.سوف تعمل مع الموردين تحقيق 

، والموافقة على اعتماد "مدونة السلوك" المذكورة أعاله وااللتزام باالمتثال للعمل والمعايير البيئية المحددة،                         ع أنا الموق

 دين سواء في شركتي وشركات أولئك المور

 

 

 ________________________ االسم والمسمى الوظيفي للمخول لتمثيل مقدم العطاء 

 

 

 التوقيع والختم ________________________    
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Form PRO-06-03 Version1.3 

BIDDER’S CHECK LIST ACTED OPT 

Date: 
   

Tender N°: T/12DUS/84E-DSP/GAZA/PRO/05-12-2019/001 

BEFORE SENDING YOUR BIDDING DOCUMENTS, PLEASE CHECK THAT EACH OF THE FOLLOWING ITEM IS COMPLETE 
AND RESPECTS THE FOLLOWING CRITERIA: 

Description 

To be filled in 

by Bidder 

For ACTED use only (to be filled in by 

Purchase Committee) 

Included Present 
Comments 

Yes No Yes No 

1.An original copy of the bid has been provided – 
(Technical offer and financial offer) (compulsory) 
 نسخة العطاء االصلية )الفنية والمالية(

  

  

 

2. (form PRO-05) – Instructions to Bidders is 
attached, filled, signed and stamped by the supplier. 
(compulsory)   تعليمات لمقدمي العروض 

  

  

 

3. (form PRO-06-01)– Bidders Questionnaire Form 
is attached, filled, signed and stamped by the 
supplier. (compulsory)  استبانة عن الشركة والشركاء 

  

  

 

4. (form PRO-06-02)– Bidder’s Ethical Declaration is 
attached, filled, signed and stamped by the supplier. 
(compulsory) التزام الشركة االخالقي 

  

  

 

 5. (form PRO-06) – Offer Form is attached, filled, 
signed and stamped by the supplier, as a written 
quotation including all the service specifications and 
the price per unit for each trip. 

 (compulsory) مرفق ومعبئ وموقع  للعطاء المالي العرض 
 ومختوم ويحتوي على مواصفات الخدمة وسعر الوحدة

  

  

 

6. The prices in the Offer Form are in Euro excluding 
VAT (compulsory) غير شامل  باليوروجميع االسعار  
 ضريبة القيمة المضافة

  

  

 

7. ANNEXES – Proofs of past performances in a 
similar field of activity (e.g. past deliveries of similar 
items) are provided (compulsory) السيرة الذاتية
 للشركة وشهادات االعمال السابقة المشابهة للعطاء المقدم

  

  

 

8. ANNEXES – A Copy of Company registration 
documents, license, and ID of the legal 
representative are included. (compulsory) صورة  
عن شهادة تسجيل الشركة وصورة عن هوية الشركاء او 
 ممثلين الشركة الرسميين وصورة عن رخصة مزاولة المهنة

  

  

 

9. ANNEXES – Bank guarantee or bank cheque 
(compulsory). البنكية او الشيك البنكي  ةالكفال   

  
  

 

10.Desludging trucks specifications (compulsory) 
 مواصفات سيارة الشفط )ضروري(
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Name & Position of Bidder’s authorized representative اسم والمسمى الوظيفي للمورد ________________________ 

 

Authorized signature & stamp التوقيع والختم        ______________________ 
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Statement of Work (SoW) 

 بيان العمل

Desludging Service in Wadi Alsalqa /Dier Albalah 

 خدمة شفط وترحيل مياه الصرف الصحي لمنطقة وادي السلقا/محافظة دير البلح 
 

1. Introduction/Background 

ACTED is providing a complete WASH services package in Wadi Alsalqa, these services include 

water supply, sanitation and environmental services. The desludging service will guarantee a safe 

transportation and disposal of the liquid waste “Sludge and black water” produces in the area. 

2. Scope of service 

The contractor will provide the needed tankers and sludge pumps according to technical 

specifications outlined in this document in the service requirements section and insure the 

delivery of the following works: 

 Desludging service using a desludging truck, which has the capacity not less than 5 cubic 

meters in Wadi Alsalqa area. 

 The total estimated cesspits/septic tanks needed to be dislodged is not less than 150 houses 

per month 

 The contractor should conduct daily Desludging trips covering the needs and ensure that 

septic tanks and individual pits are free of sludge. 

 The contractor should carry sludge out of the houses and dump it in the nearest formal dump 

site which must be approved by ACTED and local authority. 

 

3. Period of performance 

Service duration are nine months from 15th of January 2020 to 14th of October 2020. 

This service will require daily works and daily monitoring from ACTED staff in addition to work 

directly with the waste collectors, the contractor should arrange the working hours and days with 

accordance to ACTED staff working schedule in which, the contractor must work 8 hours on daily 

basis.  

 

4. Place of performance 

 This service will be provided to Wadi Alsalqa area located in Dier Albalah governorate.  

 The contractor shall remove the wastes from all waste pits/waste collection points that approved 

by ACTED and local authority. 

 The transported waste will be disposed in legible dumpsite. 

 

5. Service requirements 

Desludging truck specifications and requirements: 

 The Sludge tanker capacity should not be less than 5 m3. 

 The sludge pump capacity should not be less than 1.5 HP. 
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 The truck shall include a generator to operate the sludge pump not less than 5 KVA. 

 Each truck should be provided with suction hoses not less than 10 m in length dimeter of 4-6 

inch. 

 The tanker should be provided with a proper functional hatch door that can be locked and 

provide a proper seal to prevent liquid spilling during the transportation. 

 The tanker should be free from damage, and there should not be leakage. 

 The disposal shall only be in the approved disposal site stated here within this document. 

 The tanker cabin must be covered to protect the worker from weather factors (sun, rain, etc.) 

 

6. Schedule/Milestone 

The contractor will conduct this activity for the full period of the contract according to the request 

and need, the needed documentations will be as the following: 

 Daily logbook that will be signed from (contractor/contractor representative, and supervisor from 

ACTED) will be produced based on dislodging amounts every day. 

 Monthly completion certificate that include signatures from the (contractor/contractor 

representative, supervisor from ACTED) and reflect the signed daily log sheets. 

 

7. Acceptance criteria 

 The waste will be disposed only in the approved waste disposal points stated here within this 

document.  

 In case there was, a need to change the waste, disposal point this can happen with an approval 

from ACTED after receiving authorization from local authority. 

 The contractor should always consider safety measures regarding the workers’ / area residence 

in each step of the service. 

 Contractor should address any deficiency from the required specifications /damages that happens 

to the cesspits and tools related to this service and provide corrective actions. 

Notes: 

 The daily desludging in each house will be determined by ACTED, which is the only authority 

to increase or decrease the desludging trips, as ACTED is not responsible any trip that is 

done without prior request. 

 Number and destinations of daily trips will be scheduled by ACTED, as it is subject to change 

by ACTED. 

 

8. Other requirements  

Work Force and safety requirements: 

 The contractor shall provide all of the needed work force to carry out this service including 

(truck drivers, sanitation workers). 

 The contractor shall provide safety and protective equipment for the workers that include 

the following: 

I. Uniforms suitable for summer and winter. 

II. Hand protecting gloves. 
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III. Rubber boots. 

IV. Face masks. 

V. Caps/hats. 

 The Contractor shall insure that all pits/septic tanks are covered properly after conducting 

the desludging, and in case there is hazardous situation such as an uncovered pit in the 

area, the contractor should inform ACTED staff immediately. 

 

ACTED will monitor quantities of waste removed and payments will be according to the 

monitoring sheets approved by ACTED and the contractor. 

 منطقة وادي السلقافي  لخدمات شفط وترحيل نفايات الجور الفنيةالشروط المرجعية 

  :مقدمة .1

من هذه   خممجا تتض، منطقة و دي   س قج توعية   نظج ة   يممجا متلجم ة    م ج    ميجه و إلصحجح و مة قتقوم منظمة أكتم كت

ا   ســـــجئ ة ســـــتقوم  ألعمج    خممية    م ج    شـــــفط كضـــــمجن لق    نفجةج. يممجا لظج ةمجا   تزوةم كج ميجه،  إلصـــــحجح، ويم

 .  تخ ص منهج كشل  آمنو  منطقة   مستهم ة من ض  موجودة 

 

 :نطاق األعمال .2

حســـق   مو صـــفجا   فنية   منصـــوي ع يهج    هذه    نضـــح صـــهجرة م كتأمين ك    ع كجا، يز لجا ة ق ع ى   مقجو   ن ةقو

 :  وثيقة ضمن كنم متط بجا   خممجا، كمج ة ق ع يه ضمجن   قيجم كجألعمج    تج ية

 

 منطقة و دي   س قج. مت  ملعق  5ال تق  عن ة كجستخم م صه ة  شفط كسعة يممة شفط جور  ني    

  منز  شه ةج. 150عمد   منجز    ت  تستفيم من   خممة حو    متوسط 

 دةة    ور   فنية و  حف    ف وأن  نجطق   مســتهم ةتضــمن تغطية كجم ة   م   خممة تتضــمن   قيجم ك والا ةوميج كحيث

 .جميعهج ت  تنظيفهج من   نفجةجا   سجئ ة

   و  ذي ة ق  ن ملق رســـم   أق بو    غهج       منطقة   مســـتهم ة يجرج كج صـــه ة    ميجه  مقجو  ة ق  ن ةحم

 .تت    مصجدقة ع يه من قب  منظمة أكتم

 :مدة التنفيذ .3

 2020  كتوك  14   ى 2020 ةنجة   15من أشه  9ممة   خممة 

من قب  موظف  أكتم، ع ى   مقجو   لو ةقوم كت تيق ســــجعجا و ةجم   عم  كحيث  ســــيتط ق   قيجم كهذه   خممة أعمج  م  قبة ةومية

 سجعجا كج يوم   و حم.  8 ممة ق تتو  ق مع ك لجم  عم  م  قب  أكتم وذ ك حس

 :موقع العمل .4

 دة    ب ح.   محج ظة  ة  و قع منطقة و دي   س قج    قيجم    هذه  العمج     سيت   

  غهج     ق ب ملق لفجةجا رســم  و  ذيومن جميع    ور   فنية و  حف    ف دةة    ســجئ ةة ق  ن ةت  لق    نفجةجا     

 .  مصجدقة ع يه من قب  منظمة أكتم و   س طجا   مح يهة ق  ن تت  

 :متطلبات الخدمة .5

 :مو صفجا ع كجا   شفط   فنية

 ملعقمت    5 ن تلون سعة يز ن   شفط ال تق  عنأ. 

  حصجن 1.5عن (   قجذورة)ة ق  ن ال تق   ستطجعة مضخة   شفط. 

 5ة ق  ن ال تق   ستطجعتهج عن زودة كمو مة  تشغي  مضخة   شفط وة ق  ن تلون ع كة   شفط م KVA. 

  لش 6-4قط  مت  و 10  شفط كطو  ال ةق  عن  كألجكيقة ق ع ى ك  ع كة  ن كلون مزودة  

    م  حيث ةؤمن  غالق محل    خز ن قف  عجم  كشل  كجمزود كفتحة تحتوي ع ى غطجء وشفط ة ق  ن ةلون يز ن

 .ةق   ميجه  ثنجء عم ية   نق  سلق وتس وةمنع  ي
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  ال ةوجم  ي لقجط تس ةق  خز ن  ن ةلون يج   من  ي ض ر وة ق ع ى 

  هذه   وثيقة  منصوصة   مو  ق ع يهج وعم ية   تخ ص من   نفجةجا   سجئ ة تت   قط      ملبجا    

 وغي هج.   ح  رةمن حمجةة   عمج  من عو م     و وكبينة   ع كة ة ق  ن تلون مغطجة كحيث تؤ 

 

 :اإلنجاز .6

إن   وثجئق   مط وكة يال    قيجم كجألعمج  ه  .  الحتيجججا  ط بجا وكنجء  ع ى م كهذه   خممة  لجم  ممة   عقم ع ى   مقجو    قيج

 :كج تج  

  ستتضمن    ت و( و  مش   من قب  منظمة أكتم أو ممث  عن   مقجو /  مقجو ) ألعمج    يومية موقعة من قب   جم و

 .كميجا   شفط   يومية

  قب  منظمة    مش   منأو ممث  عن   مقجو ، و/  مقجو )ة ق  ن تلون موقعة من قب    ت  وشهجد ا تس ي  شه ةة

 .  مذكورة    جم و   العمج    يوميةمنفذة وستلون كنجء ع ى   لميجا      ت و( أكتم

 

 :معايير القبول .7

  مذكورة ضمن هذه   وثيقةب    منظمة و  مو  ق ع يهج من قمن   نفجةجا      نقجط   مص حة وة ق   تخ ص  . 
  ى مو  قة يطية من من   نفجةجا   سجئ ة، ة ق   حصو  ع   تخ ص   حج  وجق تغيي  لقطة 

 .  حصو  ع ى مو  قة    هجا   مح ية ذ ك كعمقب    منظمة و

  ــــــبة   حمجةة    ك  م ح ة من   مقجو   ن ةتخذ تم كي  وقجئية وة  ع   ألمجن وة ق ع ى م  ح    عم  وذ ك كج نس

 .  منطقة   مستهم ةسلجن   عمج  و

 ة   مط وكةؤمن ك    مست زمجا   ض ورةة    حج  حموث  لح    عن   مو صفجا   فنية ع ى   مقجو   ن ةص ح و

  و   خز لجا  و  الدو ا   مط وكة حف   المتصجصيةسو ء كجلت   

 :اتمالحظ

  او انقاص الطرف الوحيد المخول بأي اضففافةحيث انها أكتد مؤسففسففة يحدد من قبل  كل منزل عدد نقالت الشفففط في 

 .غير مسؤولة عن اية نقالت ال تتم بطلب من قبلها الى المزود والمؤسسةنقالت لل

  .سيتم تحديد تاريخ ومكان نقالت الشفط من قبل مؤسسة اكتد حيث انها يمكن ان تتغير 

 :متطلبات أخرى .8

 : ألمجنمتط بجا   عمج ة و

 (عمج    شفط   م   قينسجئق    ع كجا، و)مج ة   مط وكة   قيجم كجألعمج  وهذ  ةتضمن ع ى   مقجو  تأمين ك    ع 

   تتضمن مج ة     ت و  شخصية   الزمة   عمج   حمجةة ع ى   مقجو  تأمين ك  أدو ا: 

o  (  شتجء  صيف و)كمالا عم  منجسبة 
o قفجز ا  حمجةة   يمةن 
o جزمجا مطجطية 
o كمجمجا   وجه 
o قبعجا   حمجةة من   شمس 
o م   تغطيتهج كشــل  جيع ى   مقجو   ن ةضــمن  ن ك    حف    فنية ســو ء كجلت يز لجا ت ميع  و   دةة قم ت

شفط، و سبق يط  مث  حف   نية غي  مغطجة، ة ق ع ى   مقجو   عالم   ةق    كعم    حج  وجود وضع ة

 .  منظمة      حج 

 ________________________ االسم والمسمى الوظيفي للمخول لتمثيل مقدم العطاء 

 التوقيع والختم ________________________    
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Financial Offer 

 العرض المالي
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OFFER FORM ACTED OPT 

 نموذج العرض – فلسطين 

Date التاريخ :   

Tender N°: T/12DUS/84E-DSP/GAZA/PRO/05-12-2019/001 

To be Filled by Bidder (COMPULSORY) 

 يتم تعبئتها من قبل المورد

Details of Bidding Company: 

1. Company Name اسم الشركه  : (        ) 

2. Company Authorized Representative Name*اسم ممثل الشركه : (        )  
*Please include a copy of the representative’s ID      الشركة لممثل الشخصية الهوية من نسخة اضافة الرجاء  

3. Company Registration No رقم تسجيل الشركه :  (    ) 

No/Country/ Ministr -وزاره-البلد-رقم   

4. Company Specializationاختصاص الشركه :  (     ) 

5. Mailing Addressالعنوان البريدي : (     ) 

Country/Governorate. /City/St name/Shop-Office No رقم المكتب –اسم الشارع-مدينه-حافظهم-بلد   

a. Contact Numbers رقم  :  (Land Lineرقم األرضي :     / Mobile Noرقم الهاتف المتنقل:          ) 

b. E-mail Address عنوان البريد االلكتروني:  (         ) 

I undersigned ___________________________, agree to provide ACTED, non-profit NGO, with items answering the following specifications, according to the 

general conditions and responsibilities that I engage myself to follow. 

 والمسؤوليات للشروط وفق ا ، التالية المواصفات على تجيب بمواد ، حكومية غير منظمة ، ACTED تزويد على أوافق ،___________________________  أدناه الموقع أنا
 متابعته في نفسي أشرك التي العامة
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Notes:               مالحظات 

 The Sludge tanker capacity should not be less than 5 m3. 

 The sludge pump capacity should not be less than 1.5 HP. 

 The truck shall include a generator to operate the sludge pump 

not less than 5 KVA. 

 Each truck should be provided with suction hoses not less than 

10m in length dimeter of 4-6 inch. 

 The tanker should be provided with a proper functional hatch 

door that can be locked and provide a proper seal to prevent 

liquid spilling during the transportation. 

 The tanker should be free from damage, and there should not be 

leakage. 

 The disposal shall only be in the approved disposal site stated 

here within this document. 

 The tanker cabin must be covered to protect the worker from 

weather factors (sun, rain, etc.) 

 مت  ملعق  5 تق  عن ن تلون سعة يز ن   شفط الأ. 

  حصجن 1.5عن (   قجذورة)ة ق  ن ال تق   ستطجعة مضخة   شفط. 

 ة ق  ن ال تق  زودة كمو مة  تشـــغي  مضـــخة   شـــفط وة ق  ن تلون ع كة   شـــفط م

 .KVA 5 ستطجعتهج عن 

  قط  مت  و 10  شــــفط كطو  ال ةق  عن  كألجكيقة ق ع ى ك  ع كة  ن كلون مزودة

  لش 4-6

  مقف  عجم  كشـــل  كجشـــفط مزود كفتحة تحتوي ع ى غطجء وةلون يز ن   ة ق  ن  

 .ةق   ميجه  ثنجء عم ية   نق  حيث ةؤمن  غالق محل    خز ن وةمنع  ي سلق وتس

  ال ةوجم  ي لقجط تس ةق  خز ن  ن ةلون يج   من  ي ض ر وة ق ع ى 

  منصـــوصــة   ع يهج و  مو  ق عم ية   تخ ص من   نفجةجا   ســـجئ ة تت   قط      ملبجا

    هذه   وثيقة

 ــث تؤ ــة ة ــق  ن تلون مغطــجة كحي ــة   ع ك ــة   عمــج  من عو مــ     و كبين من حمــجة

 وغي هج.   ح  رةو

NO 
 رقم

Description 
 الوصف

Unit 
 الوحدة

 
Quantity  

 الكمية
(1) 

Unit Price Euro, excluding 
VAT  

السعر الوحدة باليورو غير شامل 

 الضريبة 

(2) 

Total Price (Euro) excluding 
VAT 

السعر االجمالي باليورو غير شامل 
 الضريبة
(1X2) 

1 

Providing desludging vehicle for Periodic emptying of 
soak pits/septic tanks in Wadi Al Salqa community (the 
price shall include vacuuming the total amount of the 
wastewater in the cesspit or septic tank per house – 

maximum vacuumed quantity 10 m3 per house) 
 

      منز ية / يز لجا   ص     صح   المتصجصية حف  إ   غ دوري  

)يجب أن يشمل السعر تفريغ إجمالي كمية المياه منطقة و دي   س قج 

بحيث ال المنزل في المنزلي العادمة في الحفرة أو خزان الصرف الصحي 

(شهريا متر مكعب 10عن تزيد   

House 
 )منزل(

 
 

 
1350 

 

 

   
 

Total Cost (Euro €) 
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BIDDER’S COMMENTS/REMARKS: 

    ع ض مقمم مالحظجا  و تع يقجا 

1.                    

2.                    

 
BIDDER’S TERMS AND CONDITIONS: 

 ش وط وأحلجم مقمم   ع ض

1. Valid of the offer: صالحية   ع ض _______________________ (recommended: 3 months or more( ) ةنصح ب 3 شه  أو  كث(  

2. Terms of work:  موعم كمء   عم  _______________________ 

3. Terms of payment: طريقة الدفع             _______________________  
 

Name of Bidder’s Authorized Representative:  ________________________  ع ض   مفوض عن مقمم  ص س    شخ 

 

Authorized signature and stamp:  ويت توقيع معتمم  ________________________ 

 

Date:  تجرةخ   ________________________ 


