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Annex 1: Desludging Services in Al Dhalee and Aden governorates Scope of Work (SoW) 
 

1. Introduction/Background 

 

ACTED is providing desludging services in Al Dhalee, Aden and Marib governorates which will guarantee a safe 
transportation and disposal of the liquid waste “sludge and black water” produced. 
 \ 

2. Scope of service 

 
The contractor will provide the needed vehicles, 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 a capacity of 10 cubic meters 

• The total estimated sludge and black water needed to be dislodged will be a maximum of 50 m3 per day 

• The contractor should conduct daily desludging trips and ensure that septic tanks and individual pits are free of 

sludge in each location requested by ACTED. 

• The contractor should remove the sludge and dump it an appropriate dumpsite and is responsible for arranging and 

monitoring the correct disposal. 

• It is the responsibility of the contractor to arrange any permissions and authorization for the disposal of the waste. 

 

3. Period of performance 

Service duration is for a twelve-month period. 
This service will require daily works and daily monitoring from ACTED staff, the contractor should arrange working hours 
and days in accordance with ACTED staff.  
 

4. Place of performance 

 

• This service will take place at multiple locations in Al Dhalee, Aden and Marib governorates. 

 
5. Service requirements 

 
Desludging truck specifications and requirements: 
 

• The Sludge tanker capacity should not be less than 10 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 50 m in length dimeter of 2 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 identified needs or requests from 
ACTED.  
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The needed documentations will be as the following: 
 

• Daily logbook that will be signed from (contractor / contractor representative, camp manager, cluster manager and 

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

• A Completion Certificate with each Purchase Order that matches the signed daily logbook(s) along with an invoice in 

order to receive payment. The Completion Certificate must include signatures from the relevant ACTED 

representatives (Program, Finance, Logistics, Coordination) and the contractor / contractor representative. 

 

7. Acceptance criteria 

 

• The waste will be disposed only in an approved waste disposal site(s) approved by ACTED.  

• In case there was a need to change the waste disposal site, this must also be approved from ACTED after receiving all 

relevant permissions/authorizations. 

• The contractor should always consider safety measures regarding the workers’ / camps residence in each step of the 

service. 

• Contractor should address any deficiency from the required specifications /damages that happens to the Trucks and tools 

related to this service and provide corrective actions. ACTED must be notified immediately of any deficiencies or issues 

that occur that will impact the desludging activities. 

Notice: the daily desludging will be determined by ACTED organization, which is the only body to add or decrease the desludging 
trips and is not responsible of any trip that is done without its request. 
Number and destinations of daily trips will be scheduled by ACTED and is subject to change by ACTED organization. 
 

8. Other requirements  

 
Work Force and safety requirements: 
 

• The contractor shall provide all of the needed workforce 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. 

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 camp, 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. 
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ي الضالع وعدن 1الملحق 
 : خدمات شفط المياة من شوارع  محافظت 

              
 مقدمة / لمحة عامة:    -1

 

  تقدم منظمة أكتد خدمات شفط المياة من شوارع  في محافظات الضالع وعدن ومأرب والتي ستضمن النقل اآلمن والتخلص من النفايات السائلة "

 .والمياه السوداء" المتواجدة لمختلطة بالنفاياتاالمياة 

 
 نطاق الخدمة:    -2

فقًا للمواصفات الفنية الموضحة في هذه الوثيقة في جزئية متطلبات الخدمة والتأكد من تسليم األعمال  يقوم المتعهد بتوفير المركبات والناقالت والمضخات الالزمة و

 التالية:

 أمتار مكعبة 10• خدمة شفط المياة من الشوارع  باستخدام شاحنة إزالة المياة  بسعة 
 متر مكعب  في اليوم الواحد 50والمياه السوداء المقدرة المطلوب إزالتها بحد أقصى  نفايات• سيكون إجمالي المياة  المحتوية على ال

من الشوارع  يومياً والتأكد من أن خزانات الصرف الصحي والحفر الفردية خالية من  نفايات• يجب على المقاول القيام باجراءات  شفط المياة وال

 والترسبات في كل موقع تطلبه اكتد. نفاياتال
والترسبات وإفراغها في مكب مناسب ويكون مسؤوالً عن ترتيب ومراقبة عملية التخلص الصحيح من   نفاياتب على المقاول إزالة ال• يج

 .نفاياتال
 • تقع على عاتق المقاول مسؤولية ترتيب أي  تراخيص للتخلص من النفايات.

 

 . فترة التنفيذ:3

 مدة تقديم الخدمة هي اثني عشر شهًرا.
ذه الخدمة أعمااًل يومية ومراقبة يومية من قبل موظفي منظمة اكتد، ويتطلب  على التعاقد ترتيب ساعات وأيام العمل بناء على موظفي ستتطلب ه

 منظمة اكتد.
 
 . مكان التنفيذ: 4
 

 • سيتم تنفيذ هذه الخدمة في مواقع متعددة في محافظات الضالع وعدن ومأرب. 

 

 . متطلبات الخدمة: 5
 بات شاحنات شفط المياة:مواصفات ومتطل

 • يجب أال تقل سعة خزان شاحنة الشفط  عن عشرة متر مكعب. 
 حصان   1.5• يجب أال يقل قدرة مضخة شاحنة الشفط عن 

 • يجب أن تحتوي الشاحنة على مولد لتشغيل مضخة الشاحنة بما ال يقل عن خمسة كيلوفولت. 
 بوصة.  2متراً بعرض  50يقل طولها عن • يجب تزويد كل خزان بخراطيم شفط الماء على  اال 

 • يجب تزويد  الخزانات بباب فتحة  مناسب يمكن غلقه ، وتوفير مانع تسرب مناسب لمنع انسكاب السوائل أثناء النقل.
 • يجب أن تكون الخزانات خالية من التلف التسريب. 

 ذكور هنا في هذه الوثيقة. • يجب أن يكون موقع التخلص من المياة  فقط في موقع التخلص المعتمد الم
 • يجب ان يكون كوخ الناقالت مغطى لحماية العامل من العوامل الجوية )الشمس والمطر وما إلى ذلك(. 

 

 . الجدول الزمني / الحدث الرئيسي6
 

 سيقوم المقاول بإجراء هذا النشاط طوال فترة العقد وفقًا لالحتياجات أو الطلبات المحددة من منظمة أكتد. 

 ستكون المستندات المطلوبة كما يلي: 
 

على   • سيتم التوقيع على السجل اليومي من قبل )المقاول / ممثل المقاول ، مدير المخيم ، مدير المجموعة والمشرف من قبل منظمة أكتد( بناءً 

 المبالغ التي يتم انفاقها كل يوم.
تطابق مع دفتر )دفاتر( سجالت يومية موقعة مع فاتورة. يجب أن تتضمن شهادة  • لتلقي الدفع يتم تقديم شهادة انجاز مع كل أمر شراءوالذي يت 

 اإلنجاز توقيعات من الممثليين المعنيين  لمنظمة اكتد )البرنامج ، المالية ، اللوجستيات ، التنسيق( والمقاول / ممثل المقاول. 

 

 . معايير القبول 7
 

 لتخلص من النفايات المعتمدة والمعتمدة من قبل منظمة أكتد.• سيتم التخلص من النفايات فقط في موقع )مواقع( ا
• في حالة وجود حاجة لتغيير موقع التخلص من النفايات ، يجب أيًضا الحصول على الموافقة على ذلك من قبل منظمة اكتد  بعد الحصول على  

 جميع األذون / التصاريح ذات الصلة. 
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 سالمة المتعلقة بالمخيمات المقامة للعمال في كل خطوة من خطوات تقديم الخدمة. • يجب على المقاول دائًما مراعاة تدابير ال
• يجب على المقاول معالجة أي نقص من المواصفات / األضرار المطلوبة التي تحدث للشاحنات واألدوات المتعلقة بهذه الخدمة وتقديم 

 صور أو مشكالت تحدث من شأنها أن تؤثر على أنشطة اإلزالة. اإلجراءات التصحيحية. يجب إخطار منظمة اكتد على الفور بأي أوجه ق

 

 . متطلبات أخرى: 8
 

 متطلبات القوة العاملة والسالمة 
 • يجب على المتعاقد توفير جميع القوة العاملة الالزمة لتنفيذ هذه الخدمة بما في ذلك )سائقي الشاحنات وعمال النظافة(. 

 والحماية للعمال والتي تشمل ما يلي: • يجب على المتعاقد توفير معدات السالمة
 زي مناسب لفصلي الصيف والشتاء - 1
 قفازات حماية اليد - 2
 أحذية مطاطية  - 3
 أقنعة الوجه  - 4
 قبعات    - 5
 

مثل  • يجب على المتعاقد التأكد من أن جميع الخزانات مغطاة بشكل صحيح بعد إجراء عملية إزالة النفايات والمياه، وفي حالة وجود حدث خطير

 حفرة مكشوفة في المخيم ، يجب على المقاول إبالغ موظفي منظمة اكتد على الفور. 
 

 ستراقب منظمة كميات النفايات التي تمت إزالتها وستكون المدفوعات وفقًا ألوراق المراقبة المعتمدة من قبل منظمة اكتد والمتعاقد. 
 
 
 

 

FOR BIDDER’S USE العطاء  لمقدم  

 
I undersigned_____________________________________________________________________________, the Bidder, 
agree with the instructions and general conditions of this Call for Tender. 

، مقدم العطاء ، أوافق على __ _____________________________________________________________ أنا الموقع أدناه 

 . التعليمات والشروط العامة لعطاء العطاء هذا
 
 
Company Name : الشركةاسم          _________________________ 

 
 
Authorized Representative Name : المخولاسم الشخص      _________________________ 

 
 
Signature : التوقيع         _________________________ 

      
 

 Stamp:   الختم 
 
 
 
 
 
 
 
 


