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SCOPE OF WORK 

 
REFERENCE CODE: SYRIA -TA-2022 -039 
SUBJECT: Hiring Water Tankers for Al-Hol and Roj Camps in Northeast Syria 
 
BLUMONT shall compensate the Contractor for completed and accepted (approved in writing in 
BLUMONT’s Technical Representative) deliverables as follows: 
 

• The contractor is responsible to provide water tankers with drivers for distribution of domestic 
water and opening latrine blockages, as requested/directed by the Blumont team. 

• Capacity of water tanker and how many trips per day: 
- Al Hol Camp: 17 water tankers “7,000 liters” / as directed by our organization 
- Al Hol Camp: 4 water tankers “7,000 liters” / as directed by our organization 
- Roj Camp: one water tanker “7,000 liters” / as directed by our organization 

• The Blumont team shall request numbers and camps/places where the required water tankers 
with drivers 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 Our Organization water tankers with drivers’ requests, 
in terms of number and date/time of provision and locations. 

• The contractor must assign a Representative in each camp to deal with the Our Organization 
teams and provide adequate staff water trucks with drivers, affiliates, personnel and/or agents to 
undertake the daily tasks and as directed by the Our Organization 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 water tankers with drivers, 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 Our Organization projects/camps. 

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

• 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. 

• The truck must be fully functional and must be in usable conditions as required by valid relevant 
Syrian laws, Our Organization will inspect the trucks before hiring from the vendor, and the tank 
should be galvanized and not less than 3 mm. 

• 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, water tankers with drivers, 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. 
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• Our Organization 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. 

• BLUMONT IS NOT BOUND TO BUY OR USE THE WHOLE CONTRACTED QUANTITY. 

• 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 water. 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 the Organization). 

• The BLUMONT Technical team will conduct QA/QC during and after the delivery of the service. 

• The vendor must follow the instructed by Blumont teams’ instructions. 

 
 
 
 

 مجال العمل
 

ي  
ي الممثل الفتن

ي تم االنتهاء منها والمقبولة )المعتمدة كتابًيا فن
ن عىل بلومونت تعويض المقاول عن اإلنجازات الت  يتعي 

 :لبلومونت( عىل النحو التالي 
 

لية وفتح انسداد المراحيض ، بناًء عىل طلب /  مع ا المقاول مسؤول عن تزويد صهاري    ج المياه  • ن ن لتوزي    ع المياه المنن لسائقي 
 Blumont توجيه من فريق 

ي اليوم •
 :سعة صهري    ج المياه وعدد الرحالت فن

" / حسب توجيهات منظمتنا   7000صهري    ج مياه " 17الهول: مخيم   -  لن 
" / حسب توجيهات منظمتنا  7000صهاري    ج مياه " 4الهول: مخيم   -  لن 
" / حسب توجيهات منظمتنا   7000: صهري    ج مياه واحد "روجمخيم   -  لن 
ن ، قبل يوم   مخيماتاألرقام وال  Blumont سيطلب فريق  • ي تعمل فيها صهاري    ج المياه المطلوبة مع السائقي 

/ األماكن الت 

 .Blumont ميمه لهذا الغرض بواسطةواحد ، باستخدام نموذج طلب تم تص
ا لألعمال الفعلية المنفذة •

ً
 .يجب عىل المقاول إصدار فاتورة بناًء عىل السعر المتفق عليه لكل جدول الكميات وفق

ويد   • ن ام الصارم بطلبات صهاري    ج المياه التابعة لمنظمتنا ، من حيث العدد وتاري    خ / وقت الن  ن يجب عىل المقاول االلن 
 .والمواقع

ي كل م •
ن ممثل فن ن مع    خيميجب عىل المقاول تعيي  للتعامل مع فرق مؤسستنا وتوفن  شاحنات مياه كافية للموظفي 

ا لتوجيهات فريق منظمتنا
ً
ن و / أو الوكالء للقيام بالمهام اليومية ووفق ن والموظفي  ن والمنتسبي   .السائقي 

ي المقاول بجميع خطابات السلطات المحلية والتص •
 اري    ح والمذكرات والموافقات عىل اإلطالق. لن تتحمليجب أن يعتتن

Blumont ن موافقات و / أو تصاري    ح أي نوع من السلطات المحلية  .أي مسؤولية عىل اإلطالق لتأمي 
ن السلطات المحلية وقواعدها ولوائحها ،   • ام الصارم بقواني  ن ن ، يجب عىل المقاول االلن  عند تزويد صهاري    ج المياه بالسائقي 

ي 
 .ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص اإلرشادات األمنيةبما فن

يجب إعطاء األولوية القصوى للمجتمعات المحلية وسكان المخيمات عند توظيف عامل للعمل ضمن مشاري    ع /   •
 .مخيمات منظمتنا

كات التابع • ن والشر  وحده عن أمن وسالمة موظفيه و / أو صهاري    ج المياه مع السائقي 
ً
ة و / أو يكون المقاول مسؤوال
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ن و / أو الوكالء. لهذا الغرض ، فهو مسؤول عن التقيد الصارم بأنظمة ومتطلبات سالمة العمل السورية  .الموظفي 
ي مكان العمل الستخدامها بمجرد وقوع الحادث •

 .يجب عىل المقاول توفن  مجموعات اإلسعافات األولية فن
ي الشاحنات رخصة قيادة سورية /  •

 .رخصة سلطة محلية سارية  يجب أن يكون لدى سائق 
ن   • ي ظروف صالحة لالستخدام كما هو مطلوب بموجب القواني 

يجب أن تعمل الشاحنة بكامل طاقتها ويجب أن تكون فن
ا وال  

ً
السورية ذات الصلة ، وستقوم منظمتنا بفحص الشاحنات قبل استئجارها من البائع ، ويجب أن يكون الخزان مجلفن

 .مم 3يقل عن 
ي قد  يكون  •

ار و / أو اإلصابات و / أو الوفاة الت  ي حالة حدوث أي نوع من األمراض و / أو األضن
 بمفرده فن

ً
المقاول مسؤوال

ة و / أو غن    ن و / أو الوكالء ، كنتيجة مباشر كات التابعة و / أو الموظفي  ن والشر تحدث لموظفيه أو صهاري    ج المياه مع السائقي 
ة لتنفيذ هذا العقد  .مباشر

ي قد   يتحمل •
ار و / أو اإلصابات و / أو الوفاة الت  ي حالة حدوث أي نوع من األمراض و / أو األضن

المقاول وحده المسؤولية فن
ة لتنفيذ هذا العقد ة و / أو غن  مباشر  .تحدث ألي طرف ثالث ، كنتيجة مباشر

ي نهاية كل شهر بعد  •
ن عىل منظمتنا تسوية حسابات البائع فن من استالم الفاتورة المناسبة وجميع    يوًما عىل األقل  30يتعي 

 .األوراق المالية المستحقة الدفع المناسبة
اء أو استخدام الكمية المتعاقد عليها بالكامل • م بلومونت بشر ن  .ال تلن 
٪ عىل أساس شهري ، وبعد إبالغ فريق المراقبة / التشغيل / 100سيتم تسليم الفاتورة عند االنتهاء من الخدمة بنسبة  •

ي بأن جميع الخدمات قد تم إجراؤها بنجاح فريق
 .العمل الميدانن

ي تم تقديمها للفحص من قبل البائع ومهندسي  Blumont ستسمح •
سيتم االنتهاء   .Blumont للمركبات بأداء األعمال الت 

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

ي مخيم الهول ، سيتم استخدام أوراق تسجيل المركبات اليومية لتتبع استهالك / سحب المياه. سيوقع سائق الشاحنة  •
فن

كة  .عىل هذا النموذج Blumont وممثل شر
ي الموقع بدون أي غيا •

ن عىل توفن  الخدمة المستمرة فن ي غضون  التأمي 
ساعة إذا كانت الشاحنة   24بات ، واإلخطار المبكر فن

ا فقط ألداء الخدمة )يجب مشاركة وثيقة الشاحنة الجديدة مع  
ً
 من ذلك يجب إرسال شاحنة أخرى مؤقت

ً
ال تعمل ، وبدال

 . المنظمة(
ي بإجراء ضمان الجودة / مراقبة الجودة أثناء وبعد تقديم الخدم •

 .ةسيقوم فريق بلومونت الفتن
ي تحددها فرق •

 .Blumont يجب عىل البائع اتباع التعليمات الت 


