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Annex 2: Water Trucking Services in Al Dhalee, Aden and Marib governorates Scope of Work 
(SoW) 
 
Water Quality  
 

a. Water to be chlorinated potable water as described below. 

b. Free residual chlorine (FRC) level or any other quantity standard requirements for water in truck upon arrival can be changed by 

ACTED. Any changes to the quality standards specifications by ACTED will be communicated to the service provider in writing 

or by email and implemented immediately. All changes will be based on the GARWSP/LWSC/WHO/donor requirements or 

camps agreed with SoPs.  

c. Water to be free from any mud, warms, algae, particles, taste, smell, color, odor, or any other contaminants.  

d. Water supplied by the service provider must fulfill all the Yemeni rules and regulations in addition to the technical specifications 

mentioned in the contract.  

e. The service provider should submit to ACTED prior to the implementation of delivered water the (physical, chemical, and 

biological) water analysis of the selected boreholes, which he will use to fill the water trucks. ACTED has the right to verify the 

results by its staff or by specialized company to meet the Yemeni/WHO standards of drinking water from boreholes location 

points to water tanks delivery points, as the following: 

 

• Physical Characteristics: 

Item No. Characteristics Units WHO 

Maximum 

Permissible Limit 

Yemen 

Maximum 

Permissible Limit 

1 Color TCU 15 15 

2 Turbidity NTU 5 5 

3 Temperature Degree Celsius - 25 

4 Hydrogen ion concentration 

(pH) 

- 6.5-8.5 6.5 – 9 

5 Electrical Conductivity (EC) micromhos /cm 1500 2500 

 

• Chemical Characteristics: 

 

Item 

No. 
Substances Code Unit 

WHO 

Maximum 

Permissible Limit 

Yemen 

Maximum 

Permissible Limit 

1 Total Dissolved solid TDS mg/l 1000 1500 

2 
Total Hardness (calcium 

carbonate) 
TH mg/l 500 500 

3 Bicarbonate HCO3- mg/l 500 500 

4 Chloride Cl mg/l 250 600 
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5 Sulfate SO4- mg/l 400 400 

6 Fluoride F mg/l 1.5 1.5 

7 Calcium Ca mg/l 200 200 

8 Magnesium Mg mg/l 50 150 

9 Sodium Na mg/l 175 400 

10 Potassium K mg/l 12 12 

11 Nitrate NO3- mg/l 50 50 

12 Nitrite NO2 mg/l 0.1 2 

13 Iron Fe mg/l 1 1 

14 Manganese Mn mg/l - 0.2 

15 Copper Cu mg/l 1 1 

16 Zinc Zn mg/l 15 15 

17 Ammonia NH3 mg/l 0.5 - 

18 Ammonium NH4 mg/l 0.3 0.3 

19 Phosphorus PO4
3- mg/l 5 5 

 

• Microbiological Characteristics: 

Item 

No. 

Substance Unit WHO : Maximum Allowable Limit Yemen 

Maximum Allowable Limit 

1 Total Coliform Coli/100 ml Zero Zero 

2 Fecal Coliform Coli/100 ml Zero Zero 

 
f. ACTED staff or its FPs will do the proper tests in the borehole collections and water existing in the trucks to confirm all the time 

to Zero smell, taste, color, and biological matter, less than 5 NTU, 6.5 to 8.5 PH, 0.2 -0.5 mg/l chlorine, less than 1,000 PPM 

TDS, and less than 0.2 mg/l Ammonium. ACTED will share the water quality SoP that will be followed by all: the service 

provider, Boreholes owners, ACTED staff and ACTED Focal Points.  

Water Sources  
a) Potable water must be sourced from approved boreholes – all results of water testing certificates to be provided for each of the 

water sources utilized prior to the contract start date:  

• License to sell water from the Ministry of Water 

• Certificates of safe drinking water from the health office 

• Microbiological, Physical, and Chemical analysis laboratory test results. 

• Authorization to sell the potable water from the approved authorities and valid until the end of the contract  

b) The implementation activity if the above documents are not fully provided by the supplier so the supplier needs to bring all the 

documents within maximum 1 week from the signing contract date to the activity start. contract  

c) Failure and/or delays in the provision of supply shall result in penalties by ACTED and in compensation. Compensation will be 

executed one day or more as per ACTED’s instructions to replace the missing quantities not delivered. 

d) All boreholes need to have a working chlorination system during all operation hours; all boreholes and filling station need to be 

well protected.    
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e) All boreholes need to have sufficient on-site storage capacity to ensure constant availability of water during the hours of 

operation; 70% to be delivered before 1 PM.  

f) It’s forbidden to use agriculture ponds or any non-conventional storage in the boreholes. Agriculture ponds should be covered 

all the times. 

g) Failure or breakage of the chlorination at the borehole level will lead to being treated or replace the water before it arrives at the 

household.  

h) Water sources need to be listed with an indication of: 

• Borehole depth; 

• pumping capacity per hour; 

• onsite storage capacity; and 

• the quantity of water available to ACTED.  

i) Prior to the contract signature, ACTED will conduct sanitary surveys at the boreholes, and the service provider will implement 

any improvements/rehabilitation that ACTED requests within the established timeframe; regular sanitary surveys will be 

conducted by ACTED to ensure the boreholes are well protected.  

j)  In addition to the monthly sanitary surveys, ACTED will conduct unannounced surveys, spot check or any other check or test 

on locations, property, assets, equipment, staffing, documents, surrounding areas, or anything deemed to affect supply to the 

ACTED’s sites, standards, or staff safety.  

k) ACTED must have guaranteed unlimited access to the boreholes, and the names of ACTED staff needing access to the 

boreholes will be communicated to the service provider.  

l) If the sanitary survey is rated as medium risk or above, ACTED can immediately stop the water from these boreholes, and the 

service provider will have to change and go to the other boreholes.  

m) ACTED has the right to reject a borehole for reasons of distance, sanitary conditions, production, storage, equipment assets, 

staffing, surrounding areas, or any reason deemed to affect the water supply system.  

Water trucks  
a. For water trucks – valid certificates to be provided:  

I. Truck license 

II. Driving license and drivers ID 

III. The truck’s permitted to work in the potable water 

IV. Medical certificate of the driver 

V. The driver should sign a code of conduct, and will attend a training will be conducted by ACTED engineers at the start 

and bi-weekly basis.  

VI. Copy of the subcontractor details 

VII. Each trucks tanks capacity 

VIII. Type of tanks in the trucks: materials, painted or not inside and/or outside, status (new old) 

IX. Pictures to be provided 

X. Trucks equipment lists such as water pumps   

b. The service provider will provide a complete list of trucks (master list) to work in the ACTED’s sites prior to initiating of the 

contract, and any change during the contract period should be communicated to ACTED of at least one week prior to the 

approvals.  

c. All the trucks will be measured in front of the service provider, ACTED, and the trucks’ owners, and then 3 copies will be signed, 

one for each. If the service provider or the owner refuses to sign, then the truck will be excluded from the work.  

d. The number of the trucks must be adequate to the sites’ needs required 7 days/week during the working hours. The delivery 

hours will be set and can be extended, reduced, or updated only by ACTED. 

e.  Water trucks are only authorized to deliver water to the delivery points defined by ACTED and this specifically excludes private 

businesses. 

f. Water trucks on the master list will not be allowed to distribute water from ponds or other sources improper to storage of water 

for human consumption outside of the working hours, in order to minimize the water contamination.  

g. Water trucking voucher and distribution system will be in place to track and provide evidence of the total number of the trucks 

and indicative volume delivered. Each truck cleared to deliver water to ACTED’s sites will be issued a voucher indicating the 

time, the identification data of the truck, the volume and the location of the delivery. This process is for review and the payment 

request as the following:  

• The documents to be signed by all of the service provider s, ACTED, ACTED’s focal points and the boreholes owners.  
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• The service provider will submit his invoice with correct total amount to ACTED, based on the vouchers and receipts.  

h. The driver must attach a receipt from the pre-approved source for all water delivered to the ACTED’s sites.  

i. If the truck is rejected for not fulfilling the water quality requirements, next time it comes to fill ACTED’s sites, the driver must 

bring a new receipt from the pre-approved source, as well as conform to ACTED’s water quality SoPs and WHO/Yemeni 

standards.  

j. The water tanker must be painted internal and external in very high-quality paint and must be adequate to the human uses.  

k. The water tanker must be manufactured from galvanized metal and total rust resistant. 

l. The water tankers should be clean, and had not been used in transporting any liquid other than potable water. 

m.  The water tanker should be free from damage with no leakage. 

n. The water tanker should have a properly sealed functional hatch with lock to prevent contamination and water spilling during the 

transportation. 

o. The water tanker should have two functional non-leaking water outlets with functional valves. 

p. The water tanker should have a meter to calculate the volume of water provided. 

q. The service provider should provide a suitable water pump with water hoses in length not less than 20m  

r. The truck must be chlorinated before delivering the water to ACTED’s sites in case the truck used to deliver the water from 

other resource than those agreed upon with ACTED. 

s. All water trucks are required to have the painted volume number issued by ACTED on both sides of each truck in addition 

ACTED and donor logo on the front and the back. 

t. For the water trucking services all water trucks will have the donor logo sticker on the front and the back, easy to be removed. 

The donor’s logo will be specified to the supplier by ACTED team before the implementation. 

u. All trucks must be adequately maintained. The service provider must allow and facilitate ACTED to do checks of the water 

trucks and tanks conditions. If the service provider does not repair the trucks according to ACTED’s request, then ACTED can 

reject the truck and remove it from the master list until the repairs are done by the service provider contractor and checked by 

ACTED. Trucks are required to achieve a minimum level of maintenance so that they do not endanger or damage people, water 

tanks, assets, roads inside the camps, equipment or cause a loss of water. Maintenance requirements will have a period 7 days 

during which they must be achieved, after which the truck will be removed from the master list. The following items have a two-

day period for maintenance:  

• Pumps 

• lids 

• Anything affecting truck control or the delivery/loss of water 

Reinstallation: 
A- The service provider is responsible for all reinstatement when the damage happened.  
B- The service provider must repair and fix the damages when they occur directly and on the spot by maximum of 1 day. 
C- The damages will be identified by ACTED’s engineer.  
 

a. Trucks must have at least a hose of 20 meters in length or that can reach out all of ACTED’s water tanks.  

b. Water trucks inside the camps must abide by ACTED’s rules set by the authorities (one-way system, speed limit, etc.). Breach 

of these rules can see existing vouchers canceled and/or the truck excluded from the master list.  

c. ACTED has the right to identify and exclude trucks based on recurring issues, accidents, fraud, theft, and harassment or 

otherwise.  

d. In the event of traffic, accidents or any similar accident ACTED is not responsible and the service provider and his driver are 

duly responsible for the incident and its consequences.  

e. The service provider will as much as he can include the trucks from the same areas within the targeted ACTED’s sites to reduce 

any expected tension with the communities. 

f. In principle, the service provider will determine which trucks will work within the project, however ACTED has the final decision 

and can include or exclude trucks as required.  

g. The measurement will be for the tanks delivered by ACTED as they are with standard volume (1, 2, 3, 4 and 5 m3).   

 
Services: 

1. Any increase or decrease in the amount of water to be supplied is decided by ACTED and communicated to the service 

provider in writing or by email. The daily amount of water to be supplied to ACTED’s sites will be calculated bi-weekly based on 

the actual population and consumption, and includes a minimum and maximum in cubic meters. The service provider must 
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abide by this request and supply the daily requested quantity: the service provider cannot change it for any reason. ACTED is 

authorized to change the amount of water required on an ad hoc basis, 24 hours in advance.  

2. The service provider should determine a single point of contact, and to be representative in the sites from 6 am until 6 pm from 

Sunday to Thursday. 

3. The representative must have sufficient experience of the water standards, and should be able to deal with the vouchers, 

payments requests, or any other documents requested by ACTED.  

4. ACTED has the right to reject or accept the representative selected by the service provider; any change of the representative 

will be communicated to the service provider in writing or by email.  

5. In any case, of any issues with water supply such as driver’s behaviors, strike, fuel, performance, etc., the service provider will 

have to take the appropriate measures to respect the contract and achieve the requested orders.  

6. The service provider is fully accountable for the truck’s drivers (Behaviors, duty, performance, etc.), in case of repeated 

misconduct, serious evidence ACTED will remove those drivers from the master list. 

7. The service provider is fully accountable for any injuries, and death caused to person and for any damages caused to 

installation, building, and facilities present within ACTED’s sites by the water trucks and/or trucks drivers. 

8. Each borehole must provide vouchers for each delivery. Vouchers must correspond to the borehole from which water is 

sourced. Vouchers include details such as the collection time, the chlorine level, test results, destination, driver’s name, trucks 

capacity, focal point name etc. 

9. Any technical issue experienced at the boreholes must be communicated to ACTED within two hours.   

Appropriate mitigation measures will be communicated by ACTED to be executed. 
 

Documentation: 
1- The number of trucks present on the master list of trucks will be determined by ACTED, which has the right to notify the service 

provider of changes to these operating limits with 24 hours’ notice.  

2- The service provider is fully accountable for all vouchers, which will be used for the quality monitoring plan and the payment 

requests, ACTED is not responsible if the service provider loses his documents for any payment issues.  

3- The service provider will submit all of the water testing analysis to ACTED from signing the contract and before the 

implementation start by at least 3 working days prior the approvals of the boreholes.  

4- For any new boreholes prior to approval, the contractor has to submit the water testing certificates for ACTED approval. 

5- The contract must show commitment to the mechanism of the registration and the documentation process of receive and submit 

of the vouchers or any needed documents by ACTED to policies. 

6- The service provider must commit to attend the training conducted by ACTED team illustrating the whole process of receiving 

and redeeming the receipts (vouchers) from the drivers, and the receipts from the boreholes. 

7- The receipts or the vouchers are for each single trip, not for the whole day delivery. 

8- The contractor is responsible to provide all the vouchers which will be used by both ACTED’ staff and the contractor staff. All of 

the document’s templates should be approved by ACTED before printing, also should be prepared before the implementation.  

 
Working hours: 

1- The service provider contractor must follow ACTED’s schedule of the delivery specified in the distributions plan that we will be 

attached to each Purchase Order submitted from ACTED to the supplier 48 hours before the first distribution starts.  

2- The water distribution to the targeted areas is strictly prohibited before 6:00 AM after 6:00PM 

 
Schedule of service  
The execution period shall start three calendar days after the contract signature and will be achieved and handled as long as the WP 
rehab work is ongoing.  
Required quantities for each day will be confirmed minimum 24hrs in advance in written way to the service provider.  
Water Deliver system: In order to ensure that the distribution is well managed, the following system must be followed to ensure the 
system is efficient, and safe:  

1) Entering the truck to ACTED’s site: ACTED staff or ACTED focal points will conduct checks as per the quality SoP, if the trucks 

passed the initial checks: so ACTED staff will issue the truck driver a voucher (receipt) stating the time of arrival, truck number, 

capacity of the water truck and the volume of the water in the truck tank. Here both of ACTED staff or FP and the truck driver 

will sign the voucher (receipt).  

In accordance with ACTED and WHO standards: 
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- If the truck found with warms, algae, and failed in the pool testing the truck will be rejected to fill ACTED tanks, and will be 

issued with two rejection vouchers, one for ACTED and one for the contractor. Then, on the same day, the truck has to be 

replaced to deliver the requested quantity to the requested site. 

- The truck will be requested to do the proper disinfection in accordance with WHO standards and under the supervision of 

ACTED.  

- Once the truck is disinfected, then ACTED will re-do the tests, and will accept the tanks based on the results. 

2) The truck proceeds immediately to the destination determined by ACTED staff and the Focal Points, and the filling will be as 

required by the Purchase Order not as the truck capacity and the volume of the water in the truck tank.   

3) After filling, ACTED staff or the FP will conduct the physical check to ensure the truck is empty, and to enter the information in 

the logbook and sign the voucher to ensure all of the processes were followed as per the SoPs. Then the truck driver will 

receive the signed voucher as a confirmation of the service where provided. The voucher here will be attached to the payment 

request.   

 
Particular conditions: 

The service provider shall be fully responsible for obtaining and maintaining the relevant Permits, registration document/custom 
clearance/certifications, from the relevant authorities for all his employees, equipment and materials. The service provider is not 
entitled to make any claim against ACTED for extensions of time or cost if the services are delayed as a result of this delay or 
failure to obtain such permits 

 
. مزود الخدمةقد يتم تمديد العقد بناء على طلب منظمة اكتد من اجل الحصول على موافقة المانح وتوفير الدعم وأداء  تمديد العقد:   

Contract extension: The contract may be extended at the request of ACTED in order to obtain the consent of the grantor, the 

provision of support, and the performance of the service provider . 
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 المواصفات والشروط لنقل المياه بالشاحنات( 2)الملحق 

 

 جودة المياه: 

 . أدناهأن تكون المياه معالجة بالكلور وصالحة للشرب حسب المواصفات المذكورة  أ

أي كميات قياسية مطلوبة للمياه في الشاحنات عند وصولها يمكن تغييرها من قبل منظمة اكتد. سيتم مستوى الكلور المتبقي الحر او  ب

ابالغ المقاول باي تغيير في المواصفات القياسية لجودة المياه خطيا او عن طريق البريد االلكتروني وتنفيذها مباشرة. كافة التغييرات 

او   المانحاريع امدادات المياة في المناطق الريفية ومنظمة الصحة العالمية ومتطلبات ستكون مبنية على مواصفات الهيئة العامة لمش

 جراءات التشغيل القياسية. االالمخيمات بما يتوافق مع 

 يجب ان تكون المياه خاليه من الترسبات والديدان والطحالب والجسيمات والطعم والرائحة واللون والتعفن او أي ملوثات أخرى. ت

    زودة من قبل المقاول يجب ان تستوفي كافة القواعد واللوائح اليمنية باإلضافة الى المواصفات التقنية المذكورة في العقد.المياه الم ث

يتوجب على المقاول ان يسلم نتائج الفحص الفيزيائي والكيميائي والبيولوجي لآلبار المختارة التي سيستخدمها لتعبئة الشاحنات بالمياه  ج

لمنظمة اكتد الحق في التحقق من نتائج التحليل عن طريق موظفيها او شركة متخصصة   يذ عملية توصيل المياه.للمنظمة قبل تنف 

 الستيفاء معايير مياه الشرب المطلوبة من قبل الهيئة العامة اليمنية للمياه ومنظمة الصحة العالمية، وهي كالتالي:
 الخواص الفيزيائية:  •

 الوحدات  الخواص  م
االقصى المسموح به في منظمة  الحد 

 الصحة العالمية 

الحد االقصى المسموح به في الهيئة 

 العامة اليمنية للمياه 

 TCU 15 15 اللون  1

 NTU 5 5 العكارة  2

 25 - درجة مئوية   درجة الحرارة   3

4 
تركيزات ايون الهيدروجين  

 )االس الهيدروجيني( 
- 6.5-8.5 6.5 – 9 

5  (EC) 2500 1500 ميكروموز/سم    الكهربية الناقلية 

 

 

 الخواص الكيميائية:  •

 الوحدة   الرمز  المادة  م
الحد االقصى المسموح به 

 في منظمة الصحة العالمية

الحد االقصى المسموح به في 

 الهيئة العامة اليمنية للمياه  

 1500 1000 ملغ/ لتر    TDS كمية المواد الصلبة المذابة  1

2 
 القساوة الكلية

TH  500 500 ملغ/ لتر 
 )كربونات الكالسيوم (

 500 500 ملغ/ لتر  -HCO3 البيكربونات  3

 600 250 ملغ/ لتر  Cl الكلوريد 4

 400 400 ملغ/ لتر  -SO4 الكبريتات   5

 1.5 1.5 ملغ/ لتر  F الفلوريد 6

 200 200 ملغ/ لتر  Ca الكالسيوم  7

 150 50 ملغ/ لتر  Mg المغنيسيوم  8

 400 175 ملغ/ لتر  Na الصوديوم   9

 12 12 ملغ/ لتر  K البوتاسيوم  10

 50 50 ملغ/ لتر  -NO3 النترات  11

 2 0.1 ملغ/ لتر  NO2 النتريت   12

 1 1 ملغ/ لتر  Fe الحديد   13
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 0.2 - ملغ/ لتر  Mn المنجنيز   14

 1 1 ملغ/ لتر  Cu النحاس  15

 15 15 ملغ/ لتر  Zn الزنك  16

 - 0.5 ملغ/ لتر  NH3 االمونيا   17

 0.3 0.3 ملغ/ لتر  NH4 االمونيوم    18

 5 5 ملغ/ لتر  34PO- الفوسفات  19

 

 الخواص البيولوجية:  •

 الوحدة  المادة  م
الحد االقصى المسموح به في 

 منظمة الصحة العالمية 

المسموح به في الحد االقصى 

 الهيئة العامة اليمنية للمياه 

 صفر صفر مل100قولونية/  القولونيات الكلية 1

 صفر صفر مل100قولونية/  عصيات القولون  2

 

سوف يقوم موظفو منظمة اكتد او المنسقين المجتمعيين التابعين لها بإجراء االختبارات المناسبة على مجموعات اآلبار والمياه   ح

الى  NTU،6.5 5الموجودة في الشاحنات للتأكد من خلو المياه طوال الوقت من الرائحة والطعم واللون والمواد البيولوجية، اقل من 

، واقل   جسيم في المليون من المواد الصلبة الذائبة الكلية 1،000أقل من  ملغ/ لتر كلور،  0.5الى  0.2االس الهيدروجيني،  8.5

/لتر امونيوم. ستقوم منظمة اكتد بمشاركة اجراءات التشغيل القياسية لجودة المياه التي سيتبعها كل من المقاول ومالكي االبار 0.2من 

 منظمة اكتد والمنسقين المجتمعيين التابعين لها.  وموظفي
 
 
 

 مصادر المياه: 
يجب تقديم جميع نتائج شهادات اختبار المياه لكل  –البد ان يكون مصدر المياه الصالحة للشرب من االبار التي تمت الموافقة عليها  أ

  :من مصادر المياه المستخدمة قبل تاريخ بدء العقد

 ة المياهرخصة بيع المياه من وزار •

 شهادات مياه الشرب اآلمنة من مكتب الصحة •

 نتائج الفحص المخبري لتحليل المياه البيولوجية والفيزيائية والكيمائية •

 تصريح لبيع المياه الصالحة للشرب من السلطات المعتمدة على ان يكون ساري المفعول حتى نهاية العقد •
 

ورة أعاله بالكامل من قبل المورد ، لذلك يحتاج المورد إلى إحضار جميع المستندات نشاط التنفيذ إذا لم يتم توفير المستندات المذك  ب

 في غضون أسبوع واحد كحد أقصى من تاريخ توقيع العقد إلى بدء النشاط. اتفافية 
ليوم واحد يجب أن يؤدي الفشل و / أو التأخير في توفير التوريد إلى فرض عقوبات من قبل أكتد والتعويض. سيتم تنفيذ التعويض  ت

 أو أكثر وفقًا لتعليمات أكتد الستبدال الكميات المفقودة التي لم يتم تسليمها. 
 تحتاج جميع اآلبار إلى نظام معالجة بالكلور أثناء جميع ساعات التشغيل ؛ يجب حماية جميع اآلبار ومحطات التعبئة بشكل جيد. ث

٪ يتم التوصيل 70مان التوافر المستمر للمياه خالل ساعات التشغيل ؛ يجب أن تتمتع جميع اآلبار بقدرة تخزين كافية في الموقع لض ج

 ظهراً.  1قبل الساعة 
 يحظر استخدام البرك الزراعية أو أي تخزين غير تقليدي في اآلبار. يجب تغطية برك الزراعة في جميع األوقات. ح

 استبدالها قبل وصولها إلى المنزل.فشل أو كسر الكلورة على مستوى البئر سيؤدي إلى معالجة المياه أو  خ
 يجب إدراج مصادر المياه مع اإلشارة إلى:  د

 عمق البئر •

 قدرة ضخ المياه في الساعة  •

 قدرة التخزين في الموقع •

 كمية المياه المتوفرة لمنظمة اكتد •
 



                      
T/15MULTI/MULTIMULTI/MULTI/DES_WTR/26-08-2021/001 

Form PRO-05 Version 1.3 
 

Page 9 of 12 

 

إعادة تأهيل تطلبها اكتد قبل توقيع العقد ، ستجري اكتد مسوحات صحية في اآلبار ، وسيقوم مزود الخدمة بتنفيذ أي تحسينات /  ذ

 خالل اإلطار الزمني المحدد ؛ ستجري اكتد مسوحات صحية منتظمة لضمان حماية اآلبار بشكل جيد.
باإلضافة إلى المسوحات الصحية الشهرية ، ستجري اكتد استطالعات غير معلنة أو فحص مفاجئ أو أي فحص أو اختبار آخر   ر

المعدات أو الموظفين أو المستندات أو المناطق المحيطة أو أي شيء يعتبر أنه يؤثر على على المواقع أو الممتلكات أو األصول أو 

 اإلمداد لمواقع اكتد أو المعايير أو سالمة الموظفين.
يجب أن تضمن اكتد وصوالً غير محدود إلى اآلبار ، وسيتم إرسال أسماء موظفي اكتد )الذين يحتاجون إلى الوصول إلى اآلبار (  ز

 الخدمة. إلى مزود 
الخطورة أو أعلى ، يمكن لـ اكتد إيقاف المياه من هذه اآلبار على الفور ، وسيتعين إذا تم تصنيف المسح الصحي على أنه متوسط  س

 على مزود الخدمة التغيير والذهاب إلى اآلبار األخرى. 
التخزين ، أو أصول المعدات ، أو الموظفين   يحق لـ اكتد رفض بئر ألسباب تتعلق بالمسافة ، أو الظروف الصحية ، أو اإلنتاج ، أو ش

 ، أو المناطق المحيطة ، أو أي سبب يعتبر أنه يؤثر على نظام إمدادات المياه

 شاحنات نقل المياه: 
 و كالتالي: صالحةفيما يتعلق بشاحنات المياه فان الشهادات والوثائق المعتمدة التي يتوجب تقديمها أن تكون  أ

 رخصة الشاحنة  .1

 رخصة القيادة وبطاقة تعريف السائقين  .2

 أن يسمح للشاحنة بالعمل في مجال نقل المياه الصالحة للشرب  .3

 شهادة اللياقة الطبية   .4

مدونة قواعد السلوك وحضور دورة تدريبية ينظمها المهندسون التابعون لمنظمة اكتد قبل بداية يتوجب على السائق ان يوقع على  .5
 العمل وكذا كل أسبوعين 

 نسخة من بيانات المتعاقد  .6

 سعة كل من صهاريج الشاحنات .7

 ة(نوع الخزانات في الشاحنات: المواد ، مطلية أو غير مطلية من الداخل و / أو الخارج ، الحالة )جديدة قديم .8

 الصور المراد توفيرها .9

 قوائم معدات الشاحنات مثل مضخات المياه .10
سيقدم مزود الخدمة قائمة كاملة بالشاحنات )القائمة الرئيسية( للعمل في مواقع اكتد قبل بدء العقد ، ويجب إبالغ اكتد بأي تغيير  ب

 خالل فترة العقد قبل أسبوع واحد على األقل من الموافقات.

نسخ ، واحدة لكل منها. إذا   3احنات أمام مزود الخدمة اكتد ومالكي الشاحنات ، وبعد ذلك سيتم التوقيع على سيتم قياس جميع الش ت

 رفض مقدم الخدمة أو المالك التوقيع ، فسيتم استبعاد الشاحنة من العمل.

ساعات العمل. سيتم تحديد ساعات التسليم  أيام / أسبوع خالل  7يجب أن يكون عدد الشاحنات كافياً الحتياجات المواقع المطلوبة  ث

 ويمكن تمديدها أو تقليلها أو تحديثها فقط بواسطة اكتد.
 ال يُسمح لشاحنات المياه إال بتوصيل المياه إلى نقاط التسليم المحددة بواسطة اكتد وهذا يستثني على وجه التحديد االعمال الخاصة  ج

الرئيسية بتوزيع المياه من البرك أو من مصادر أخرى غير مناسبة لتخزين المياه لن يُسمح لشاحنات المياه المدرجة في القائمة  ح

يجب تقديم قسيمة نقل المياه بالشاحنات والية التوزيع من اجل لالستهالك البشري خارج ساعات العمل ، من أجل تقليل تلوث المياه.

 لمياه الموصله.  المتابعة وتقديم الدليل بالعدد اإلجمالي للشاحنات والحجم الفعلي ل 

سيتم وضع قسيمة نقل المياه ونظام التوزيع لتتبع وتقديم دليل على العدد اإلجمالي للشاحنات والحجم اإلرشادي المسلمة. سيتم  خ

إصدار قسيمة لكل شاحنة يتم تخليصها لتوصيل المياه إلى مواقع اكتد توضح الوقت وبيانات تعريف الشاحنة وحجم وموقع التسليم. 

 لية للمراجعة وطلب الدفع على النحو التالي: هذه العم
 يتم التوقيع على المستندات من قبل جميع مزودي الخدمة ، اكتد ، ونقاط االتصال الخاصة بـ اكتد ومالكي اآلبار. ❖
 سيرسل مزود الخدمة فاتورته بالمبلغ اإلجمالي الصحيح إلى اكتد ، بناًء على القسائم واإليصاالت. ❖

 ق إيصال من المصدر المعتمد مسبقًا لجميع المياه التي يتم توصيلها إلى مواقع اكتد.يجب على السائق إرفا د

إذا تم رفض الشاحنة لعدم استيفاء متطلبات جودة المياه ، في المرة القادمة التي تأتي لملء مواقع اكتد، يجب على السائق إحضار  ذ

ل لمعايير جودة المياه الخاصة بـ اكتد ومعايير منظمة الصحة  إيصال جديد من المصدر المعتمد مسبقًا ، باإلضافة إلى االمتثا

 العالمية / اليمنية . 
 يجب طالء صهريج المياه من الداخل والخارج بطالء عالي الجودة ومناسب لالستخدامات البشرية. ر
 يجب أن يكون صهريج الماء من المعدن المجلفن ومقاوم للصدأ تماًما.  ز

 نظيفة ولم تستخدم في نقل أي سائل غير مياه الشرب.أن تكون صهاريج المياه  س
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 يجب أن يكون صهريج المياه خالي من التلف وبدون تسرب ش
 يجب أن يحتوي صهريج المياه على فتحة وظيفية محكمة اإلغالق ومزودة بقفل لمنع التلوث وانسكاب الماء أثناء النقل. ص

 ربين مع صمامات وظيفية.يجب أن يحتوي صهريج المياه على منفذين للمياه غير متس ض
 يجب أن يحتوي صهريج المياه على عداد لحساب حجم المياه المقدمة. ط

 متًرا 20يجب على مزودالخدمة توفير مضخة مياه مناسبة بخراطيم مياه ال يقل طولها عن  ظ

مياه من مصادر أخرى غير  يجب معالجة الشاحنة بالكلور قبل توصيل المياه إلى مواقع اكتد في حالة استخدام الشاحنة لتوصيل ال ع

 تلك المتفق عليها مع اكتد. 
يتعين على جميع شاحنات المياه الحصول على رقم الحجم المطلي الصادر من اكتد على جانبي كل شاحنة باإلضافة إلى شعاراكتد   غ

 و الجهة المانحة على المقدمة والخلفية.
المياه على ملصق شعار المانح في األمام والخلف ، ويسهل إزالته.   بالنسبة لخدمات نقل المياه بالشاحنات ، ستحتوي جميع شاحنات ف

 سيتم تحديد شعار المانح للمورد من قبل فريق اكتد قبل التنفيذ.
يجب صيانة جميع الشاحنات بشكل كاٍف. يجب على مقدم الخدمة السماح لـ اكتد وتسهيلها إلجراء فحوصات لظروف شاحنات  ق

زود الخدمة بإصالح الشاحنات وفقًا لطلب اكتد ، فيمكن لـ اكتد رفض الشاحنة وإزالتها من القائمة  وخزانات المياه. إذا لم يقم م

الرئيسية حتى يتم اإلصالح بواسطة مقاول مزود الخدمة وفحصها بواسطة اكتد. يتعين على الشاحنات تحقيق الحد األدنى من  

انات المياه أو األصول أو الطرق داخل المخيمات أو المعدات الصيانة بحيث ال تعرض للخطر أو تلحق الضرر باألشخاص أو خز

أيام يجب خاللها تحقيقها ، وبعد ذلك ستتم إزالة الشاحنة من القائمة   7أو تتسبب في فقدان المياه. سيكون لمتطلبات الصيانة فترة 

 الرئيسية. العناصر التالية لها فترة يومين للصيانة:
 المضخات ❖
 االغطية ❖
 لى التحكم بالشاحنة او توصيل او فقدان المياهأي شيء يؤثر ع ❖

 
 اعادة التركيب: 

 

 مزود الخدمة مسؤول عن جميع عمليات إعادة الوضع إلى ما كانت عليه عند حدوث الضرر.  (1
 يجب على مقدم الخدمة إصالح وإصالح األضرار عند حدوثها بشكل مباشر وعلى الفور بحد أقصى يوم واحد.  (2

 بحسب تقييم مهندس منظمة اكتد. يتم تحديد االضرار  (3
 

 متًرا على األقل أو يمكنه الوصول إلى جميع خزانات المياه التابعة لـ اكتد.  20يجب أن تحتوي الشاحنات على خرطوم بطول  ك

  )نظام أحادي االتجاه ، حد السرعة ،الرسمية يجب أن تلتزم شاحنات المياه داخل المخيمات بقواعد اكتد التي وضعتها السلطات  ل

 إلخ(. قد يؤدي خرق هذه القواعد إلى إلغاء القسائم الحالية و / أو استبعاد الشاحنة من القائمة الرئيسية.
لدى منظمة اكتد الحق في تحديد واستبعاد الشاحنات بناًء على المشكالت المتكررة والحوادث واالحتيال والسرقة والمضايقات أو  م

 غير ذلك. 
وادث أو أي حادث مماثل ، ال تتحمل منظمة اكتد المسؤولية ويتحمل مزود الخدمة وسائقه في حالة وقوع حوادث مرورية أو ح ن

 المسؤولية عن الحادث وعواقبه 

سيشمل مزود الخدمة بقدر ما يستطيع الشاحنات من نفس المناطق داخل مواقع اكتد المستهدفة لتقليل أي توتر متوقع مع  ه

 المجتمعات. 
دمة الشاحنات التي ستعمل ضمن المشروع ، ومع ذلك فإن اكتد لها القرار النهائي ويمكنها أن من حيث المبدأ ، سيحدد مزود الخ و

 . حسب الحاجةتشمل أو تستبعد الشاحنات 

 (.متر مكعب  5، 4، 3، 2ا، )تشمل القياسات خزانات المياه المقدمة من منظمة اكتد باعتبارها ذات احجام قياسية  ي
 

 الخدمات: 
ة المياه التي سيتم توفيرها يتم تحديدها من قبل اكتد ويتم إرسالها إلى مزود الخدمة كتابة أو عن طريق البريد أي زيادة أو نقص في كمي .1

اإللكتروني. سيتم احتساب الكمية اليومية من المياه التي سيتم توفيرها لمواقع اكتد كل أسبوعين بناًء على عدد السكان الفعلي  

حد األقصى بالمتر المكعب. يجب على مزود الخدمة االلتزام بهذا الطلب وتوفير الكمية اليومية واالستهالك ، وتشمل الحد األدنى وال

المطلوبة: ال يمكن لمزود الخدمة تغييرها ألي سبب من األسباب. اكتد مخوله لتغيير كمية المياه المطلوبة على أساس مخصص ، قبل 

 ساعة.  24

 مساًء من األحد إلى الخميس.  6صباًحا حتى الساعة  6تحديد مندوب واحد فقط يمثله في المواقع من مزود الخدمة يتوجب على  .2



                      
T/15MULTI/MULTIMULTI/MULTI/DES_WTR/26-08-2021/001 

Form PRO-05 Version 1.3 
 

Page 11 of 12 

 

يجب ان تتوفر في المندوب الخبرة الكافية بمقاييس المياه وان يكون قادرا على التعامل مع القسائم وطلبات الدفع او أي وثائق أخرى  .3

 حسب توجيهات منظمة اكتد.

باي تغيير للمندوب خطيا او عبر  مزود الخدمة ويتم ابالغ مزود الخدمة رفض او قبول المندوب الذي اختاره لمنظمة اكتد الحق في  .4

 البريد االلكتروني. 

أي مسالة لها عالقة بإمداد المياه مثل تصرفات السائق، او االضراب، او الوقود او األداء او ما شابه فانه يتوجب على المقاول اتخاذ  .5

 بة حيال ذلك واحترام العقد وتحقيق األهداف المنصوصة فيه. اإلجراءات المناس

المسؤولية الكاملة عن سائقي الشاحنات )التصرفات، الدوام، األداء والى اخره( وفي حالة تكرار أي سلوك غير مزود الخدمة يتحمل  .6

 سية. مقبول او تصرف مخالف فان منظمة اكتد ستقوم بحذف اسماء هؤالء السائقين من القائمة الرئي

يتحمل المقاول كامل المسؤولية عن أي إصابات او حاالت وفاة لألشخاص او أي تلف يحدث اثناء تركيب المعدات او أي اضرار في  .7

 المباني والمرافق الموجودة ضمن المواقع المستهدفة من قبل منظمة اكتد تتسبب بها شاحنات المياه او سائقي الشاحنات. 

يجب أن تتوافق القسائم مع البئر الذي يتم الحصول على المياه منه.  م التعبئة منه مع كل عملية توصيل. يجب تقديم قسائم من كل بئر يت .8

تتضمن القسائم تفاصيل مثل وقت التجميع ومستوى الكلور ونتائج االختبار والوجهة واسم السائق وسعة الشاحنات واسم نقطة  

 االتصال وما إلى ذلك. 
ستقوم اكتد باإلبالغ عن تدابير التخفيف المناسبة ليتم يجب ابالغ منظمة اكتد باي مسالة تقنية تحدث في االبار في غضون ساعتين.  .9

 تنفيذها.

 

 

 الوثائق: 
بالتغييرات مزود الخدمة يتم تحديد عدد الشاحنات الموجودة في القائمة الرئيسية للشاحنات من قبل منظمة اكتد التي لديها الحق في اشعار  .1

 ساعة. 24على هذه القيود التشغيلية خالل 

كامل المسؤولية عن كافة القسائم التي سيتم استخدمها في خطة مراقبة الجودة وطلبات الدفع. منظمة اكتد غير  مزود الخدمة يتحمل  .2

 مسؤولة عن الدفع إذا فقد المقاول مستنداته. 

 عمل قبل اعتماد االبار.أيام  3لى اكتد من توقيع العقد وقبل بدء التنفيذ بما ال يقل عن سيقدم مزود الخدمة جميع تحليالت اختبار المياه إ .3
 بالنسبة ألي آبار جديدة قبل الموافقة ، يجب على مزود الخدمة تقديم شهادات اختبار المياه للحصول على موافقة اكتد.  .4

االلتزام بآلية التسجيل وعملية توثيق استالم وتسليم القسائم او أي وثائق مطلوبة من قبل منظمة اكتد بحسب مزود الخدمة يتوجب على  .5

 السياسات المتبعة.  

االلتزام بحضور الدورة التدريبية المفصلة التي ينظمها فريق اكتد حول عملية تسليم واسترداد سندات االيصال مزود الخدمة يتوجب على  .6

 ائقي الشاحنات والقسائم من االبار. )القسائم( من س

 
 يتم التعامل مع سندات االيصال او القسائم لكل عملية توصيل بشكل منفرد وليس لكافة عمليات التوصيل طوال اليوم.  .7

 

وموضفيه. يتحمل المقاول مسؤولية احضار كافة الوثائق المطلوبة )قسائم التوزيع(، التي سوف تستخدم عن طريق كال من موضفين اكتد  .8

 كافة المستندات يجب ان تكون تم الموافقة عليها من قبل أكتد قبل البدء بعملية التنفيذ. 

 ساعات العمل: 
يجب على مقاول مزود الخدمة اتباع جدول اكتد للتسليم المحدد في خطة التوزيعات التي سنرفقها بكل طلب شراء مقدم من اكتد إلى  -3

 األول.ساعة من بدء التوزيع  48المورد قبل 

 مساءً  6:00صباحاً و بعد الساعة  6:00يمنع منعاً باتاً توزيع المياه على المناطق المستهدفة قبل الساعة  -4

 مواعيد الخدمة:
 مستمرة.تبدأ فترة التنفيذ بعد ثالثة أيام من توقيع العقد ، وسيتم إنجازها والتعامل معها طالما أن أعمال إعادة تأهيل نقاط المياه ما زالت 

 ساعة مقدًما بطريقة مكتوبة لمزود الخدمة.  24تم تأكيد الكميات المطلوبة لكل يوم بحد أدنى سي

 نظام توصيل المياه: لضمان إدارة التوزيع بشكل جيد ، يجب اتباع النظام التالي لضمان كفاءة وأمان النظام: 
ادخال الشاحنة للموقع المستهدف من قبل منظمة اكتد: سيقوم موظفو منظمة اكتد او المنسقين المجتمعيين التابعين لها بإجراء الفحوصات  .1

باعتماد اإلجراءات التشغيلية القياسية لجودة المياه. إذا اجتازت الشاحنات الفحوصات األولية يقوم موظفو منظمة اكتد بإصدار قسيمة 

احنة مع تحديد زمن الوصول ورقم الشاحنة والقدرة االستيعابية للشاحنة وكمية المياه في خزان الشاحنة. عندها يقوم كال من لسائق الش

  موظف منظمة اكتد او المنسق المجتمعي التابع لها وسائق الشاحنة بالتوقيع على القسيمة )سند االيصال(. 
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 وفقًا لمعايير اكتد ومنظمة الصحة العالمية: 
ا وجدت ديدان او طحالب في خزان الشاحنة وفشلت الشاحنة في اجتياز اختبار الجودة، فانه سيتم استبعاد الشاحنة وال لتعبئة  إذ -

وسيتم إصدار قسيمتي رفض ، واحدة لـ اكتد واألخرى للمقاول. ثم ، في نفس اليوم ، يجب استبدال الشاحنة    خزانات منظمة اكتد.

 الموقع المطلوب. لتسليم الكمية المطلوبة إلى 

بعدها يطلب من سائق الشاحنة اجراء عملية التعقيم المطلوبة بحسب المقاييس المعمول بها في منظمة الصحة العالمية وتحت اشراف  -

 موظف منظمة اكتد. 

 بعد ان يتم تعقيم الشاحنة، تقوم منظمة اكتد بإعادة الفحوصات وتعتمد الخزانات بناء على نتائج الفحوصات. -

ما هو الشاحنة مباشرة الى الموقع المحدد من قبل موظفي منظمة اكتد والمنسقين المجتمعيين التابعين لها وتكون التعبئة بحسب تتوجه  .2

 وليس بحسب القدرة االستيعابية للمياه لخزان الشاحنة. مطلوب بموجب أمر الشراء 
حص خزان الشاحنة والتأكد انه فارغ وإدخال البيانات في بعد التعبئة، يقوم موظف منظمة اكتد او المنسق المجتمعي التابع لها بف .3

 السجل وتوقيع القسيمة وكذا التأكد ان كافة العمليات قد تم اتباعها بحسب االجراءات التشغيلية القياسية. بعد ذلك يستلم سائق الشاحنة

 القسيمة الموقعة للتأكيد على تقديم الخدمة. حيث يتم ارفاق القسيمة مع طلب الدفع.

 الشروط الخاصة: 
والحفاظ على التصاريح ذات الصلة ووثيقة التسجيل / التخليص الجمركي / الشهادات من  توفير يتحمل مزود الخدمة المسؤولية الكاملة عن 

الزمن او زيادة لتمديد ضد منظمة اكتد   برفع أي دعوىتقديم أي مطالبة او للمقاول السلطات المختصة لجميع موظفيه ومعداته ومواده. ال 

 التكلفة نتيجة لتأخير العمل وما ينجم عنه او عدم التمكن من الحصول على التصاريح المطلوبة. 
 

. مزود الخدمةقد يتم تمديد العقد بناء على طلب منظمة اكتد من اجل الحصول على موافقة المانح وتوفير الدعم وأداء   تمديد العقد:  

Contract extension: The contract may be extended at the request of ACTED in order to obtain the consent of the grantor, the 

provision of support, and the performance of the service provider after three months. 

 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 


