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SCOPE OF WORK 

REFERENCE CODE: SYRIA -TA-2022 -037 

SUBJECT: Hiring De-Sludge Tanker for Al-Hol Camp in Northeast Syria 
 
BLUMONT shall compensate the Contractor for completed and accepted (approved in writing in 
BLUMONT’s Technical Representative) deliverables as follows: 
 

• The vendor is responsible to provide a desludging truck with a driver and two labors, with high 
working speed, large capacity, easy transport characters, widely used for collecting / transporting 
feces, mud, oil and other liquid materials. With the following specifications: 

• Equipped with power take-off, transmission shaft, fecal tank, pipe network, fecal 
tube for control and cleaning equipment. 

• Time for full suction <5 min. 

• Equipped with vacuum pump. 

• rated rotating speed = 1400r / min. 

• min speed> 800r / min. 

• maximum suction pressure> 6; And 

• vacuum> 500mmHg, clockwise) 

• Blumont team shall request numbers and camps/places where the required de-sludge truck with 
driver and two labors shall work, 1 day in advance, using a request form that has been designed 
for this purpose by Blumont. 

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

• The contractor must strictly adhere to the Blumont de-sludge truck with drivers’ and two labors 
requests, in terms of number and date/time of provision and locations. 

• The contractor must assign a Representative in the camp to deal with Blumont team and provide 
adequate de-sludge truck with drivers, labors, affiliates, personnel and/or agents to undertake 
the daily tasks and as directed by Blumont team. 

• 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. 

• When providing de-sludge truck with drivers and two labors, the contractor must strictly adhere 
to the Local Authorities laws, rules and regulations, including but not limited to security 
guidelines. 

• The utmost priority must be given to the local communities and camp populations when hiring 
laborer to work within Blumont projects/camps. 

• The contractor shall be solely responsible for the security and safety of his staff members, de-
sludge trucks with drivers, labors, affiliates, personnel and/or agents.  To this effect, he is 
responsible to strictly adhere to the Syrian labor safety regulations and requirements. 

• The contractor must provide all machine drivers with an adequate work uniform, a hat, gloves, 
boot, working eye protection glasses, masks and a safety vest. 

• The contractor shall provide First Aid Kits at the workplace to use once an incident takes place. 

• The truck drivers must have valid Syrian driving license/local authority license. 
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• The truck must be fully functional and must be in usable conditions as required by valid relevant 
Syrian laws. 

• The contractor shall be solely liable in case of any kind of diseases, damages, injuries and/or death 
that may occur to his staff members, de-sludge trucks with drivers, labors, affiliates, personnel 
and/or agents, as direct and/or indirect result of implementation of this contract. 

• The contractor shall be solely liable in case of any kind of diseases, damages, injuries and/or death 
that may occur to any third party, as direct and/or indirect result of implementation of this 
contract. 

• Blumont shall settle the vendor’s accounts at the end of each month after at least 30 days of 
receiving a proper invoice and all adequate payable financial papers. 

• 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.  

• In Al Hol Camp, Daily Vehicle Log sheets will be used to track intake/outtake of de-sludge matter. 
This form will be signed by the truck driver and representative of 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). 

• 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 BLUMONT monitoring and evaluation team will conduct QA/QC during and after the delivery 
of the service. 
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 مجال العمل 

 
يتعين على بلومونت تعويض المقاول عن اإلنجازات التي تم إنجازها والموافقة عليها )المعتمدة كتابيًا في  

:  الممثل الفني لبلومونت( على النحو التالي   

 

مسؤول عن تزويد شاحنة إزالة الحمأة بسائق وعملين ، بسرعة عمل عالية ، وسعة كبيرة ، وشخصيات نقل سهلة   مزودال •

  :، وتستخدم على نطاق واسع لجمع / نقل البراز والطين والزيت والمواد السائلة األخرى. بالمواصفات التالية

 شبكة األنابيب ، أنبوب البراز لمعدات التحكم والتنظيف. • مجهزة بمأخذ الطاقة ، عمود النقل ، خزان البراز ، 

 دقائق. 5• وقت الشفط الكامل أقل من 

 • مجهزة بمضخة فراغ.

 . /r  1400 min• سرعة الدوران المقدرة =

 ./r800min• السرعة الدقيقة< 

 ؛ 6• أقصى ضغط شفط< 

 مم زئبق ، في اتجاه عقارب الساعة(  500• فراغ< 

/ األماكن التي تعمل فيها شاحنة إزالة الحمأة المطلوبة مع سائق وعاملين   المخيمات األرقام و Blumontيطلب فريق  •

 . Blumont، قبل يوم واحد ، باستخدام نموذج طلب تم تصميمه لهذا الغرض بواسطة 

 قًا لألعمال الفعلية المنفذة. يجب على المقاول إصدار فاتورة بناًء على السعر المتفق عليه لكل جدول الكميات وف  •

إلزالة الحمأة مع طلب سائق وعمال اثنين ، من حيث العدد  Blumontيجب على المقاول االلتزام الصارم بشاحنة   •

 وتاريخ / وقت التزويد والمواقع.

ن والعمال  وتزويد شاحنة إزالة الحمأة بالسائقي Blumontيجب على المقاول تعيين ممثل في المخيم للتعامل مع فريق  •

 .Blumontوالشركات التابعة و / أو الموظفين و / أو الوكالء للقيام بالمهام اليومية ووفقًا لتوجيهات فريق 

يجب أن يعتني المقاول بجميع خطابات السلطات المحلية والتصاريح والمذكرات والموافقات على اإلطالق. لن تتحمل   •

Blumont قات و / أو تصاريح أي نوع من السلطات المحلية.أي مسؤولية على اإلطالق لتأمين مواف 

عند تزويد شاحنة إزالة الحمأة بسائقين وعاملين ، يجب على المقاول االلتزام الصارم بقوانين السلطات المحلية  •

 وقواعدها ولوائحها ، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر إرشادات األمان.

المحلية وسكان المخيمات عند توظيف عامل للعمل ضمن مشاريع /  يجب إعطاء األولوية القصوى للمجتمعات  •

 .Blumontمخيمات 

يكون المقاول مسؤوالً وحده عن أمن وسالمة موظفيه وشاحنات إزالة الحمأة مع السائقين والعمال والشركات التابعة   •

 طلبات سالمة العمل السورية.والموظفين و / أو الوكالء. لهذا الغرض ، فهو مسؤول عن التقيد الصارم بأنظمة ومت

يجب على المقاول تزويد جميع سائقي الماكينات بزي عمل مناسب ، وقبعة ، وقفازات ، وحذاء ، ونظارات واقية   •

 للعين ، وأقنعة وسترة أمان.

 يجب على المقاول توفير مجموعات اإلسعافات األولية في مكان العمل الستخدامها بمجرد وقوع الحادث.   •

 يجب أن يكون لدى سائقي الشاحنات رخصة قيادة سورية / رخصة سلطة محلية سارية.   •

يجب أن تعمل الشاحنة بكامل طاقتها وأن تكون في ظروف صالحة لالستخدام كما هو مطلوب بموجب القوانين   •

 السورية ذات الصلة. 

األضرار و / أو اإلصابات و / أو الوفاة يتحمل المقاول وحده المسؤولية في حالة حدوث أي نوع من األمراض و / أو  •

التي قد تحدث لموظفيه أو شاحنات إزالة الحمأة مع السائقين والعمال والشركات التابعة والموظفين و / أو الوكالء ، 

 بشكل مباشر و / أو / أو نتيجة غير مباشرة لتنفيذ هذا العقد. 
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األمراض و / أو األضرار و / أو اإلصابات و / أو  يتحمل المقاول وحده المسؤولية في حالة حدوث أي نوع من  •

 الوفاة التي قد تحدث ألي طرف ثالث ، كنتيجة مباشرة و / أو غير مباشرة لتنفيذ هذا العقد.

يوًما على األقل من استالم الفاتورة المناسبة   30تسوية حسابات البائع في نهاية كل شهر بعد  Blumontيتعين على  •

 ية المستحقة الدفع. وجميع األوراق المال

٪ على أساس شهري ، وبعد إبالغ فريق المراقبة / التشغيل / 100سيتم تسليم الفاتورة عند االنتهاء من الخدمة بنسبة  •

 فريق العمل الميداني بأن جميع الخدمات قد تم إجراؤها بنجاح. 

. سيتم Blumontع ومهندسي للمركبات بأداء األعمال التي تم تقديمها للفحص من قبل البائ Blumontستسمح   •

االنتهاء من عمليات التفتيش هذه لكل مركبة في بداية أداء العقد. سيتم تقديم أي مركبات جديدة أو بديلة للفحص  

 . Blumontويجب على البائع تقديم إشعار خطي مسبق إلى 

ادة إزالة الحمأة. سيوقع سائق  في مخيم الهول ، سيتم استخدام أوراق تسجيل المركبات اليومية لتتبع دخول / إخراج م •

 على هذا النموذج. Blumontالشاحنة وممثل شركة 

ساعة إذا كانت  24التأمين على توفير الخدمة المستمرة في الموقع بدون غيابات ، واإلخطار المبكر في غضون  •

اركة مستند الشاحنة الشاحنة ال تعمل ، وبدالً من ذلك يجب إرسال شاحنة أخرى مؤقتًا فقط ألداء الخدمة )يجب مش

 وإشراك الرصد والتقييم(.  المخيم  و مدير قسم اللوجستيالجديد مع 

، وسيعتبر أي انتهاك للتعليمات في هذا  تخليصيجب على البائع اتباع تعليمات السلطة المحلية فيما يتعلق بموقع ال •

 الصدد بمثابة خرق للعقد وسيؤدي إلى إنهاء العقد.

 د والتقييم بإجراء ضمان الجودة / مراقبة الجودة أثناء وبعد تقديم الخدمة.سيقوم فريق بلومونت للرص •

 
 

 

 


