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SCOPE OF WORK 
 

REFERENCE CODE: SYRIA-TA-2022-036 

SUBJECT: Providing Solid Waste Management Services for Al Hol and Roj Camps - NES 
 

• The contractor shall invoice based on the agreed price per the Financial Offer as per the actual 
implemented works.  

• Invoice will be submitted in monthly bases of the work completed and after the monitoring team 
reports that all works had been successfully conducted. 

• The vendor must follow Blumont staffs’ instructions. 

• In Al Hol Camp Daily attendance and signature by SWM truck driver and trash compactor (Owner) 
and the involved 3 Labors per each truck at 08:00 AM as entering and ending of working day at 
04:00 PM. This is to be performed daily at the camp management office. 

• In Roj Camp Daily attendance and signature by SWM truck driver (Owner) and the involved 3 
Labors per each truck at 08:00 AM as entering and ending of working day at 04:00 PM. This is to 
be performed daily at the camp management office. 

• Insurance of continuous service provision at the site with no absences, and early notification 
within 24 hours if the truck is not working, and instead another truck must be sent only 
temporarily to perform the service (New truck document must be shared with logistic and 
involving of M&E), along with all the security approvals documents from Camp Admin. 

• The vender should follow the local authority’s instruction regarding dumping site, any violations 
of the instructions in this regard will be considered as contract breach and will lead to termination 
of the contract. 

• The contractor must take care of all local authorities’ letters, permits, memos and approvals 
whatsoever. Blumont shall undertake no responsibility at all to secure any kind of local 
authorities’ approvals and/or permits. 

• The BLUMONT monitoring and evaluation team will conduct QA/QC during and after the 
implementation of the service. 

• The contractor is responsible for ensuring truck drivers both check-in and sign out with Blumont 
Camp Management staff each day they operate within the camps. A representative of the 
contractor and a representative of Blumont will be required to sign off on this document daily. 
This daily attendance sheet will be maintained by Blumont, with a copy shared with the contractor 
on weekly basis. Any days for which the contractor invoices Blumont should be supported and 
verified by the attendance sheet. Furthermore, Blumont will only disburse payment for working 
days supported by this attendance sheet. Any working days invoiced which are not supported will 
be deducted from the total amount reimbursed to the contractor.  

• Blumont will conduct random site monitoring checks through its Monitoring & Evaluation team 
members. Any findings (e.g. garbage not collected) will be reported directly to Blumont’s Camp 
Management and the contractor will be notified accordingly. If the findings of this M&E report 
contradict information in the daily attendance sheets, the contractor must justify the discrepancy 
otherwise Blumont will consider applying an appropriate penalty (invoice deduction) as a 
corrective measure for failure to perform the work as outlined in this contract. 
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• Invoice will be submitted upon finishing 100% of the service on monthly basis, and after the 
monitoring team/ Operation/ field staff reports that all service had been successfully conducted. 

• Blumont will allow vehicles to perform work that have been submitted to inspection by the vendor 
and Blumont engineers. These inspections will be completed for each vehicle at the start of the 
contract’s performance. Any new or substitute vehicles will be submitted to inspection and the 
vendor should provide advance written notice to Blumont.  

• Insurance of continuous service provision at the site with no absences, and early notification 
within 24 hours if the truck is not working, and instead another truck must be sent only 
temporarily to perform the service (New truck document must be shared with logistic and camp 
manager and involving of M&E). 

 

 

 مجال العمل 
 

ا لألعمال المنفذة الفعلية •
ً
ي العرض المالي وفق

 .يجب عىل المقاول إصدار فاتورة بناًء عىل السعر المتفق عليه ف 

سيتم تقديم الفاتورة عىل أساس شهري للعمل المنجز وبعد أن يبلغ فريق المراقبة أن جميع األعمال قد تم إجراؤها   •
 .بنجاح

ي  •
 .Blumont يجب عىل البائع اتباع تعليمات موظف 

ي مخيم الهول الحضور اليومي والتوقيع من قبل سائق شاحنة •
وضاغطة القمامة )المالك( و   إدارة النفايات الصلبة ف 
ي الساعة  3

ي الساعة  08:00عمال المعنيي   لكل شاحنة ف 
مساًء.   04:00صباًحا عند دخول وانتهاء يوم العمل ف 

ي مكتب إدارة المخيم يتم
 .تنفيذ ذلك يومًيا ف 

ي روج كامب الحضور اليومي والتوقيع من قبل سائق شاحنة إدارة النفايات الصلبة )المالك( و   •
عمال المعنيي      3ف 

ي الساعة 
ي   04:00صباًحا مع دخول يوم العمل وانتهائه الساعة   08:00لكل شاحنة ف 

مساًء. يتم تنفيذ ذلك يومًيا ف 
 .المخيم مكتب إدارة

ي غضون  •
ي الموقع بدون أي غيابات ، واإلخطار المبكر ف 

ساعة إذا كانت   24التأمي   عىل توفي  الخدمة المستمرة ف 
ا فقط ألداء الخدمة

ً
 من ذلك يجب إرسال شاحنة أخرى مؤقت

ً
يجب مشاركة مستند  ) الشاحنة ال تعمل ، وبدال

ابو  لقسم اللوجسي الشاحنة الجديد مع ا ، جنًبا إل جنب مع جميع وثائق الموافقات   بة و التقييمقسم المراق  كإشر
 .األمنية من إدارة المخيم

ي هذا   •
يجب عىل البائع اتباع تعليمات السلطة المحلية فيما يتعلق بموقع اإلغراق ، وسيعتير أي انتهاك للتعليمات ف 

 .الصدد بمثابة خرق للعقد وسيؤدي إل إنهاء العقد

ي  •
المقاول بجميع خطابات السلطات المحلية والتصاري    ح والمذكرات والموافقات عىل اإلطالق. لن يجب أن يعتن 

 .أي مسؤولية عىل اإلطالق لتأمي   موافقات و / أو تصاري    ح أي نوع من السلطات المحلية Blumont تتحمل

 .تنفيذ الخدمة  سيقوم فريق بلومونت للرصد والتقييم بإجراء ضمان الجودة / مراقبة الجودة أثناء وبعد  •

ي الشاحنات بتسجيل الدخول وتسجيل الخروج من فريق إدارة •
 Blumont المقاول مسؤول عن ضمان قيام سائف 

Camp Management كل يوم يعملون فيه داخل المخيمات. سُيطلب من ممثل المقاول وممثل Blumont 
يومية هذه ، مع مشاركة نسخة منها مع  بصحيفة الحضور ال Blumont التوقيع عىل هذه الوثيقة يومًيا. ستحتفظ

كة ها لشر . يجب دعم أي أيام يقوم المقاول بفواتي  والتحقق منها بواسطة   Blumont المقاول عىل أساس أسبوعي
ي تدعمها صحيفة   Blumont صحيفة الحضور. عالوة عىل ذلك ، ستقوم 

برصف مدفوعات أيام العمل الن 
تصدر بها فواتي  غي  مدعومة من إجمالي المبلغ الذي يتم سداده إل  الحضور هذه فقط. سيتم خصم أي أيام عمل 

 .المقاول
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فحوصات عشوائية لرصد الموقع من خالل أعضاء فريق المراقبة والتقييم. سيتم اإلبالغ عن  Blumont ستجري •
 إل

ً
ة ا لذلك. إذا  وسيتم إخطار  ادارة المخيم أي نتائج )عىل سبيل المثال لم يتم جمع القمامة( مباشر

ً
المقاول وفق

ي أوراق الحضور اليومية ، فيجب   قسم المراقبة و التقييم رير اكانت نتائج تق
هذا تتعارض مع المعلومات الواردة ف 

ير هذا التناقض وإال ستنظر ي تطبيق عقوبة مناسبة )خصم الفاتورة( كإجراء تصحيحي   Blumont عىل المقاول تير
ف 

ي هذا العقدلعدم أداء العمل كما هو موضح  
 .ف 

٪ عىل أساس شهري ، وبعد إبالغ فريق المراقبة /  100سيتم تسليم الفاتورة عند االنتهاء من الخدمة بنسبة  •
ي بأن جميع الخدمات قد تم إجراؤها بنجاح

 .التشغيل / فريق العمل الميدان 

ي تم تقديمها للفحص من قبل البائع ومهن Blumont ستسمح •
سيتم   .Blumont دسي للمركبات بأداء األعمال الن 

ي بداية أداء العقد. سيتم تقديم أي مركبات جديدة أو بديلة للفحص  
االنتهاء من عمليات التفتيش هذه لكل مركبة ف 
 .Blumont ويجب عىل البائع تقديم إشعار خطي مسبق إل

ي غضون  •
ي الموقع بدون غيابات ، واإلخطار المبكر ف 

ساعة إذا كانت   24التأمي   عىل توفي  الخدمة المستمرة ف 
ا فقط ألداء الخدمة )يجب مشاركة مستند  

ً
 من ذلك يجب إرسال شاحنة أخرى مؤقت

ً
الشاحنة ال تعمل ، وبدال

اك الرصد والتقييم(  .الشاحنة الجديد مع اللوجستيات والمعسكر مدير وإشر


