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[ المدعوةللشركة  ةيرجى طباعة النموذج على االوراق الرسمي ] 

 [التاريخ] .……………………

 هيئة أبوظبي للزراعة و السالمة الغذائية

 المبنى الرئيسي، الطابق الثاني عشر - العقود والمشتريات 

 لعربية المتحدةأبوظبي، اإلمارات ا

 

  :  رقم المناقصة
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 المقدمة:

 رغةةةةةةةق فةةةةةةةي تةقةةةةةةةي العطةةةةةةةا ات الخاصةةةةةةةةهيئةةةةةةةة للةةةةةةةوالي لة راعةةةةةةةة و السةةةةةةة مة ال ذائيةةةةةةةة ت – 1

لتةةةةةةةي يرغةةةةةةةق فةةةةةةةي الحصةةةةةةول عةي ةةةةةةةا كمةةةةةةةا هةةةةةةةو مو ةةةةةةة  فةةةةةةةي لالمناقصةةةةةةة لتةةةةةةةوفير الخةةةةةةةدمات ا

 مستندات المناقصة.

لتسةةةةةة يل تجةةةةةةرا ات الحصةةةةةةول عةةةةةةةت الخةةةةةةدمات وتقيةةةةةةيم العطةةةةةةا ات يجةةةةةةق عةةةةةةةت المتنةةةةةةاق   – 2

تقةةةةةةديم العطةةةةةةا ات الخاصةةةةةةة لةةةةةةر والتةةةةةةي يجةةةةةةق لن تت ةةةةةةمن العةةةةةةر  ال نةةةةةةي والعةةةةةةر  المةةةةةةالي 

 لةمناقصة.

اق  مة مةةةةةة عنةةةةةد ترسةةةةةير المناقصةةةةةة عةيةةةةةر وال المقدمةةةةةة مةةةةةن المتنةةةةة تكةةةةةون جميةةةةة  العةةةةةرو  – 3

  يير في لي من العطا ات المقدمة منر.يجري لي ت يحق لر لن

 دائةةةةةةةرة الماليةةةةةةةة و عةةةةةةةةت المتناقصةةةةةةةين المةةةةةةةدعوين ل ةةةةةةةذ  المناقصةةةةةةةة وال يةةةةةةةر مسةةةةةةةجةين لةةةةةةةد  – 4

ل التسةةةةةةةةجيل وتقةةةةةةةةديم المسةةةةةةةةتندات المطةولةةةةةةةةة وذلةةةةةةةةك لمراجعةةةةةةةةة قسةةةةةةةةم تسةةةةةةةةجيل و تأهيةةةةةةةة ال يئةةةةةةةةة

 . 028181172لو االتصال عةت  ال يئةفي الشركات 

 اآلتي:قصين المتقدمين لةمناقصة عمل عةت المتنايجق  – 5

عتمةةةةةةاد توقيةةةةةة  مصةةةةةةدش مةةةةةةن كاتةةةةةةق العةةةةةةدل لةشةةةةةةخ  الةةةةةةذي اتقةةةةةةديم وكالةةةةةةة مةةةةةة  ت ةةةةةةوي  و –ل 

 في هذ  المناقصة. مسيمثة 

  محدثةةةةةةةة فةةةةةةةي التأكةةةةةةةد مةةةةةةةن لن كافةةةةةةةة الليانةةةةةةةات الخاصةةةةةةةة ل ةةةةةةةذ  المناقصةةةةةةةة لو المتنةةةةةةةاق –ق 

 .ال يئةسج ت 

 وثائق المناقصة:

عةةةةةةت لةةةةةم يةةةةةن   مجموعةةةةةة مةةةةةن المسةةةةةتندات كمةةةةةا هةةةةةو مو ةةةةة  لدنةةةةةا  مةةةةةا*تتكةةةةةون المناقصةةةةةة مةةةةةن 

 ذلك:خ ف 

 مل على :تدعوة المناقصة وتش -أوالً 

 .تأكيد است م الدعو   – 1
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 المناقصة.تعةيمات  – 2

  .شروط االشتراك في المناقصة –ل 

 .تاريخ المناقصة –ق 

 .المرفقات الخاصة لالمناقصة –ج 

 تقديم ا:التي يجق المااريف لنواع  – 3

 .العر  ال ني –ل 

 .العر  المالي –ق 

 درهم  50,000.00لقيمة    مان المناقصة األولية –ج 

 شروط التعاقد –ثانياً 

 التعاقد:المستندات الواردة في  –ثالثاً 

  .نطاش العمل – 1

 )تن وجدت( .خاصة لالمناقصةالمخططات والرسومات ال – 2

 التن يذ. مان حسن  – 3

 وهي:الش ادات  – 4

 تنطلق( تذا).ش ادة االست م االلتدائي –ل 

 .ش ادة االست م الن ائي –ق 

 .ش ادة تخ   المسؤولية –ج 

 الجداول وتشمل :  – 5

 ة.جدول الكميات ال ير مسعر –ل 
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  .جدول األسعار –ق 

 .يةجدول التواريخ الرئيس –ج 

 ..الجدول ال مني للد  وانت ا  المشروع –د 

  .جدول يلين الخطة المقترحة لةعمل –ف 

 .المشروعمدرا  جدول لأسما   –ش 

 ) تن وجد(. من اللاطن  م ودي الخدمةجدول لأسما   –  

 وجدول األسعار : ةجدول الكميات الغير مسعر –رابعاً 

مل عةةةةةةت الجةةةةةداول التاليةةةةةة وفقةةةةةا  ت م تشةةةةةمةةةةةة مةةةةةنالمقدعةةةةةةت المتناقصةةةةةين التأكةةةةةد مةةةةةن لن العطةةةةةا ات 

 لشروط ا :

 مسعرة:جدول الكميات الغير  – 1

سةةةةةةوف يةةةةةةتم التسةةةةةةعير واحتسةةةةةةاق جميةةةةةة   لساسةةةةةةرجةةةةةةدول الكميةةةةةةات هةةةةةةو الجةةةةةةدول الةةةةةةذي عةةةةةةةت 

اال ةةةةةةةافات لو االقتطاعةةةةةةةات عةةةةةةةةت النحةةةةةةةو المنصةةةةةةةو  عةيةةةةةةةر فةةةةةةةي العقةةةةةةةد ومةحقاتةةةةةةةر والةةةةةةةذي 

 ر فير .لي سعذكر  وال يجو  لم ود الخدمةسيكون مة ما  

 جدول األسعار : – 2

يتم التسةةةةعير واحتسةةةةاق جميةةةة  سةةةة رجةةةةدول األسةةةةعار هةةةةو ن ةةةةل جةةةةدول الكميةةةةات الةةةةذي عةةةةةت لساسةةةة

اإل ةةةةةةةافات لو االقتطاعةةةةةةةات عةةةةةةةةت النحةةةةةةةو المنصةةةةةةةو  عةيةةةةةةةر فةةةةةةةي العقةةةةةةةد ومةحقاتةةةةةةةر والةةةةةةةذي 

يجةةةةةق لن تشةةةةةمل األسةةةةةعار جميةةةةة  التكةةةةةاليف ال  مةةةةةة إلتمةةةةةام و ، لمةةةةة ود الخدمةةةةةةسةةةةةيكون مة مةةةةةا  

هةةةةةذا لتةةةةةة ومة مةةةةةة طةةةةةوال مةةةةةدة نجةةةةةا  الخةةةةةدمات المطةولةةةةةة فةةةةةي العقةةةةةد وتكةةةةةون هةةةةةذ  األسةةةةةعار ثاوت

                                                                                                     .العقد

 *التعديل على دعوة المناقصة :

ات يجةةةةةو  لةج ةةةةةا  التعةةةةةديل عةةةةةةت لي مةةةةةن فةةةةةي لي وقةةةةةت وقلةةةةةل الموعةةةةةد الن ةةةةةائي لتقةةةةةديم العطةةةةةا  -

المناقصةةةةةة ل ةةةةةذا الت ييةةةةةر عةةةةةن طريةةةةةق مناقصةةةةةة ويةةةةةتم تلةةةةة   جميةةةةة  المةةةةةدعوين تلةةةةةت لنةةةةةود دعةةةةةوة ال

 .لو اللريد االلكتروني ترسال التعديل عن طريق ال اكل
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القيةةةةةام لالتعةةةةةدي ت الجديةةةةةدة التةةةةةي تمةةةةةت عةةةةةةت فةةةةةي حالةةةةةة عةةةةةدم مقةةةةةدرة المتناقصةةةةةين المتقةةةةةدمين  -

لكةةةةي يتسةةةةنت  ع مةةةةر لةةةةذلك تو لكتةةةةاق مسةةةةلق ال يئةةةةةالوقةةةةت يجةةةةق مخاطلةةةةة وذلةةةةك لسةةةةلق  ةةةةيق 

 م العطا ات تلت فترة جديدة لخر .لتمديد فترة است  ملةج ا  السماح ل 

 *إعداد وتقديم العطاءات :

تقةةةةةةةةدم العطةةةةةةةةةا ات التةةةةةةةةي اسةةةةةةةةةتوفت جميةةةةةةةة  الشةةةةةةةةةروط المطةولةةةةةةةةة لاليةةةةةةةةةد تلةةةةةةةةت  العقةةةةةةةةةود  – 1

 الملنةةةةةةت الرئيسةةةةةةي –مة ال ذائيةةةةةةةة راعةةةةةةة و السةةةةةة هيئةةةةةةة للةةةةةةوالي ل -12الطةةةةةةالق –والمشةةةةةةتريات 

 ( وتكون هذ  العطا ات مختومة لالشم  األحمر. مدينة محمد لن  ايد) 

فةةةةةةي حالةةةةةةة تقةةةةةةديم ا لة ةةةةةةة و لعربيةةةةةةةاباللغةةةةةةة تكةةةةةةون العطةةةةةةا ات المقدمةةةةةةة ل ةةةةةةذ  المناقصةةةةةةة  – 2

لخةةةةةةةةر  يجةةةةةةةةق لن ترفةةةةةةةةق لوراش مترجمةةةةةةةةة ومعتمةةةةةةةةدة مةةةةةةةةن متةةةةةةةةرجم قةةةةةةةةانوني وتؤخةةةةةةةةذ األوراش 

 جمة في ت سيرها.المتر

العطةةةةةا ات تلةةةةةت عنةةةةةوان مختةةةةةةف عةةةةةن الةةةةةذي  رتقديمةةةةة ةفةةةةةي حالةةةةةخطةةةةةأ  يتحمةةةةةل المتنةةةةةاق   – 3

 ذكر في هذ  المناقصة.

 لن تقلل لي عطا ات تذا تم تقديم ا لعد الموعد المحدد. – 4

عطةةةةةا ات لةمواةةةةةف لن يتأكةةةةةد مةةةةةن حصةةةةةولر عةةةةةةت تيصةةةةةال لاعةةةةةةت المتنةةةةةاق  عنةةةةةد تسةةةةةةيمر  – 5

 تاريخ ووقت التسةيم.  رجد ل، يواست م لةمناقصة

مةةةةةةن الرخصةةةةةةة التجاريةةةةةةة وغرفةةةةةةة التجةةةةةةارة والصةةةةةةناعة  عةةةةةةةت المتنةةةةةةاق  ترفةةةةةةاش صةةةةةةورة – 6

 ونسخة من التوكيل واعتماد التوقي  لةشخ  الم و .

المناقصةةةةةة ورقم ةةةةةا عةةةةةةت جميةةةةة   ولسةةةةةم,ذكر اسةةةةةم الشةةةةةركة وعنوان ةةةةةا لالكامةةةةةل يجةةةةةق لن ي ةةةةة – 7

 العطا ات.

 *سرية الوثائق:

عن ةةةةةةا ألي  لمناقصةةةةةةة تعتلةةةةةةر سةةةةةةرية وال يحةةةةةةق لةمتنةةةةةةاق  لن يكشةةةةةةفق الخاصةةةةةةة لاجميةةةةةة  الوثةةةةةةائ

عةةةةةةةت  المحافاةةةةةةة عةيةةةةةةرويقةةةةةة  عن ةةةةةةا شةةةةةةخ  لو ج ةةةةةةة لخةةةةةةر  كمةةةةةةا يةتةةةةةة م لالمسةةةةةةؤولية الكامةةةةةةةة 

 مستندات يطة  عةي ا ليا  من موا ير. ةسرية لي
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 : *مدة العطاء 

 .  يوم 180يجق لن تكون مدة العطا  سارية من تاريخ تسةيمر ول اية  - 1

لن  ة يئةةةةةةفةةةةةي الاةةةةةروف االسةةةةةتثنائية وقلةةةةةل انت ةةةةةا  فتةةةةةرة صةةةةة حية العطةةةةةا  األصةةةةةةي يحةةةةةق ل – 2

 طةق من مقدمي العطا ات تمديد فترة ص حية العطا .ت

 ةةةةةمان حسةةةةةن التن يةةةةةذ فةةةةةي حالةةةةةة ترسةةةةةية  ال يئةةةةةةتمديةةةةةد صةةةةة حية هةةةةةذا ال ةةةةةمان حتةةةةةت اسةةةةةت م 

 لإخطةةةةةةار المتناقصةةةةةةين ال يئةةةةةةةقةةةةةةوم تالمناقصةةةةةةة وفةةةةةةي حالةةةةةةة الحاجةةةةةةة تلةةةةةةت تمديةةةةةةد فتةةةةةةرة ال ةةةةةةمان 

          .               لذلك

 *عقد االئتالف :

الحصةةةةةول الةةةةةراغلين فةةةةةي الةةةةةدخول فةةةةةي ائةةةةةت ف مةةةةة  شةةةةةركات لخةةةةةر   المتناقصةةةةةينيجةةةةةق عةةةةةةت  -

عةةةةةةت األقةةةةةل مةةةةةن تةةةةةاريخ تغةةةةة ش  لسةةةةةلوعينوذلةةةةةك قلةةةةةل  ال يئةةةةةةمةةةةةن عةةةةةةت موافقةةةةةة خطيةةةةةة مسةةةةةلقة 

 اآلتي :عةت لن تت من العطا ات است م العطا  ولعد لخذ الموافقة يجق 

 التوقي  عةت العطا ات يجق لن يكون من جمي  الشركا  . – 1

ويجةةةةةةق لن تكةةةةةةون  ترفةةةةةاش نسةةةةةةخة مةةةةةةن ات ةةةةةاش االئةةةةةةت ف الةةةةةةذي تةةةةةم لةةةةةةين الشةةةةةةركا  جمةةةةةيع م – 2

 .ي ذلك الشأنمعتمدة وموثقة وفقا  لألصول المتلعة ف

 التالي:يجق لن يت من ات اش االئت ف  – 3

تن يةةةةةذ   عةةةةةن لالتكافةةةةةل والت ةةةةةامن  االئةةةةةت ف مسةةةةةئولين  الشةةةةةركا  فةةةةةي هةةةةةذا ون جميةةةةةلن يكةةةةة –ل 

كافةةةةةة لنةةةةةود العقةةةةةد وفةةةةةي حالةةةةةة خةةةةةروج لحةةةةةد الشةةةةةركا  مةةةةةن هةةةةةذا االئةةةةةت ف يكةةةةةون لةةةةةاقي الشةةةةةركا  

 االت اش.هذا لين عن تن يذ جمي  لنود ئومس

مات اسةةةةةم الشةةةةةريك الةةةةةذي سةةةةةيكون التعامةةةةةل معةةةةةر فةةةةةي تن يةةةةةذ جميةةةةة  األعمةةةةةال والخةةةةةد تحديةةةةةد –ق 

 المنصو  عةي ا في العقد.

 .العقدتحديد نسلة عمل كل شريك في  –ج 
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 : *االجتماعات

لتحديةةةةةةد موعةةةةةةد ل جتمةةةةةةاع لالمتناقصةةةةةةين مةةةةةةن  ال يئةةةةةةةقوم تحيثمةةةةةةا كةةةةةةان ذلةةةةةةك  ةةةةةةروريا  سةةةةةة – 1

لجةةةةةل تو ةةةةةي  المسةةةةةائل ال يةةةةةر وا ةةةةةحة واإلجالةةةةةة عةةةةةةت لسةةةةةئةت م فيمةةةةةا يتعةةةةةةق لالمناقصةةةةةة وذلةةةةةك 

 جتماع.محدد فير موعد االولإرسال خطاق موجر تلي م 

لو  متنةةةةةةةاق  الةةةةةةةذي لديةةةةةةةر لي تسةةةةةةةاؤالت حةةةةةةةول المناقصةةةةةةةة لن يرسةةةةةةةل لسةةةةةةةئةتر لال ةةةةةةةاكللة – 2

قةةةةةود والمشةةةةةتريات وذلةةةةةك قلةةةةةل لسةةةةةلوع واحةةةةةد مةةةةةن موعةةةةةد االجتمةةةةةاع لكةةةةةي علة اللريةةةةةد االلكترونةةةةةي

 اإلجالة عةت تةك األسئةة ومناقشت ا في االجتماع.  يئةلةيتسنت 

لةةةةةةن يكةةةةةةون سةةةةةةللا  لعةةةةةةدم تأهةةةةةةةر فةةةةةةي تقةةةةةةديم  اتالجتماعةةةةةة ةةةةةةذ  ا  لعةةةةةةدم ح ةةةةةةور لي متنةةةةةةاق – 3

 العطا ات.

 : الشركة اختيار في الهيئة*حق 

   ةةةةةالترسةةةةةية المناقصةةةةةة عةةةةةةت الشةةةةةركة التةةةةةي تقةةةةةدم لقةةةةةل سةةةةةعر لةةةةةل يحةةةةةق لمةةةةةة م  ال يئةةةةةةكةةةةةون تال 

عمةةةةةةال مو ةةةةةةوع العقةةةةةةد وال مناسةةةةةةلة لتقةةةةةةديم الخةةةةةةدمات واألال ر  لن ةةةةةةاتةةةةةة اختيةةةةةةار الشةةةةةةركة التةةةةةةي

 ق الرف . لذكر سلةت م لي ا  ت

 *إرجاع العطاءات :

مةةةةةن المتناقصةةةةةين سةةةةةوف يةةةةةتم  ا  وفةةةةةي حالةةةةةة عةةةةةدم فةةةةةو  ليةةةةة  يئةةةةةةجميةةةةة  العطةةةةةا ات تكةةةةةون مةكةةةةةا  لة

 ." العطا  الذي لم ي ت "العطا  الخا  لر  ع مر الست مت

 حاالت االحتيال :اإلبالغ في *

المعرفة في آلية  االحتيالحاالت  جمي عن  ال يئةسرعة تل   الج ات المختصة داخل  المتناقصينيجق عةت 

  Fraud@ADFCA.AEوذلك من خ ل اللريد اإللكتروني  ، ال يئةالمعتمدة ل االحتيالاإلل   عن 
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 المحتويات

 صي ة العقد -1
 نطاش العمل  -2
 نموذج  مان حسن التن يذ -3
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 ن :م تم االتفاق بين كل 2019 /..……… /………املوافق        ..…………………إنه في يوم 

 (الهيئةب ويشار إليه فيما بعد)   هيئة أبوظبي للزراعة و السالمة الغذائية /األول الطرف 

فاكس   02-8181111هاتف: ابوظبي   – 52150ة  ص.ب :وعنوانه: دولة االمارات العربية املتحد

:5886666 -02   

 .***************،  بصفته: ******************** في التوقيع على هذا العقد: الهويمث

    (بالطرف الثاني ويشار إليه فيما بعد)     ************************** /الطرف الثاني

 ************  فاكس:************       هاتف:، ربية املتحدةدولة االمارات الع وعنوانها : 

 ************: بصفته ،   ************   /السيد في التوقيع على هذا العقد:ا ويمثله

 ومنفردين بالطرف. الطرفان/ويشار إليهما مجتمعين بالطرفين

 التمهيد

 لرغبة الطرف األول في أن يقوم الطرف الثاني 
ً
هيئة أبوظبي للزراعة و  للعمل لصالحء بيطريين أطباهيد بتعنظرا

 السالمة الغذائية .

التام وأبدت رغبتها واستعداها  وفير الخدمة املطلوبةبتوحيث أن الطرف الثاني شركة متخصصة في القيام 

في  رفينبما يتفق مع حسن النوايا ورغبة الط وبالسعر املتفق عليهم بهذا العقدللقيام بهذه األعمال في الوقت 

 للتعاقد واتفقا على ما يلي:القانونية ا مأقر الطرفان بأهليتهفقد التعاقد 

 املادة األولى

 ويقرأ ويفسر معه. هال يتجزأ من ءً املرفق بهذا العقد جز وامللحقيعتبر التمهيد أعاله 
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 املادة الثانية 

 التزامات الطرف األول 

 يلتزم الطرف األول باملهام واألعمال اآلتية:

 ر أجواء العمل  املناسبة للعمال لتنفيذ املهام واألعمال املكلفين بها.فيتو  -1

 توفير مشرف من طرفه ملتابعة تنفيذ هذا العقد. -2

 ثالثةاملادة ال

 التزامات الطرف الثاني

 الثاني باملهام واألعمال اآلتية:يلتزم الطرف 

 لعمل والعمال.تطبيق كافة التشريعات والقوانين اإلتحادية واملحلية املتعلقة با -1

تنفيذ كافة التعليمات الصادرة عن الطرف األول وذلك بما يتماش ى مع القوانين و التشريعات املعمول بها في  -2

 إمارة أبوظبي. 

األول لكل موظف في املواعيد املحددة بعقود توظيفهم املبرمة مع الطرف سداد الرواتب التي يحددها الطرف  -3

 الثاني.

 الطرف من املسبقة الخطية املوافقة بموجب إال للموظفين املحددة الرواتب ىعل خصومات أية إجراء عدم -4

 .األول 
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الطرف األول بشكل شهري  ملمثلتقديمها   وواإلنصراف للموظفين  بالحضور  الخاصة النماذج  إعداد -5

   .الشأن ذلك في بها املعمول  اإلجراءات حسب لإلعتماد

 . األول  الطرف لدى للعمل بتوظيفهم قام نالذيوظفين املسؤولية القانونية  الكاملة عن امل تحمل -6

مصلحة العمل وال يجوز له املطالبة بأي مبالغ أو  العمل في أي موقع يحدده الطرف األول حسب ما تقتضيه -7

 أجور إضافية نتيجة ذلك.

  .الهيئةفي  من و إلى مواقع العمل املوظفينكافة إسكان  ونقل  تكاليفتحمل  -8

موافقة الطرف الحصول على إال بعد أو نقلهم أو إجراء أي تعديل على أوضاعهم  عماللاعدم إنهاء خدمات   -9

 األول.

العدد الالزم الذي يحدده الطرف األول من العمال املهرة والفنيين ذوي الخبرة واملهارة في نطاق توفير  -10

 اختصاصهم لتنفيذ األعمال املطلوبة منهم بشكل متقن وسليم.

 رابعة املادة ال

 امةط العالشرو 

بعالقة تسري أحكام قانون العمل اإلتحادي والتشريعات ذات العالقة على جميع املعامالت الخاصة  -1

 املوظفين مع الطرف الثاني.

يتم احتساب مستحقات نهاية الخدمة للموظف واملزايا األخرى حسب النموذج املعتمد من قبل  -2

 والتوطين . ارد البشرية وزارة املو   منفي هذا الشأن املقرر الطرف األول وحسب 

 إال إذا  -3
ً
استدعت حاجة العمل ذلك وبموجب يجب أال تزيد ساعات العمل اإلضافية عن ساعتين يوميا

 موافقة الطرف األول وبما يتوافق مع التشريعات الصادرة عن وزارة املوارد البشرية والتوطين.
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 ،مساء 15:00صباحا و حتى  07:00اعة من السالرسمية التي تبدأ العمل  يلتزم الطرف الثاني بمواعيد -4

وحسب الساعات املعتمدة من قبل  الخميس( السبت إلىمن أيام في األسبوع )( ستة  6وتكون ملدة )

 ملصلحته
ً
 ملا يراه محققا

ً
 .الطرف األول ويجوز للطرف األول تعديل هذه املواعيد في أي وقت وفقا

 منيجوز للطرف األول إيقاف العمل في أي -5
ً
ب أمر خطي موجه إلى الطرف وذلك بموج الهيئة قعامو  ا

بالقدر الذي يراه  أثناء فترة اإليقاف أن يقوم بضمان سير العملالطرف الثاني  يتوجب على، و الثاني

 وال يتحمل الطرف األول التكاليف الناجمة عن اإليقاف
ً
 ممثل الطرف األول ضروريا

 تنفيذ هذا العقد. يتحمل كل طرف بنفسه املصروفات التي يتكبدها نتيجة -6

 تندات املتعلقة باملوظفين والعقد.يحق للطرف األول في أي وقت طلب فحص ومراجعة الفواتير واملس -7

 يلتزم مزود الخدمة بمتطلبات "نظام إدارة إستمرارية األعمال" كحد أدنى: -8

من توفير خطة إستمرارية أعمال )مجموعة من اإلجراءات التي يتم تطويرها لتمكين املؤسسة  -

 و تعطلها(مواصلة أنشطتها الحيوية على مستوى مقبول محدد مسبقا في حال توقع األعمال أ

توفير سجل للمخاطر )تقييم املخاطر للعمليات واألنشطة في الشركة، اإلجراءات التصحيحية  -

 والوقائية(

ذي قد يسببه تعطل توفير تحليل التأثير على األعمال )عملية تحليل مهام األعمال ومعرفة التأثير ال -

واألولويات والذي يوضح البنية التحتية الالزمة لدعم أنشطة األعمال عليها من حيث التأثير على القيمة 

 األعمال الحرجة واملهام الخاصة باملؤسسة(

توفير إستراتيجية إستمرارية األعمال )نهج منظم يمكن عملية التخطيط من أجل التعافي واإلستمرار  -

 وتعطل األنشطة(بعد انقطاع 

توفير استراتيجية التعافي )نهج منظم يستخدم في إدارة استمرارية األعمال للتأكد من استمرارية  -

 اإلستجابة والتعافي بعد حدوث التعطل أو التوقف(

 

 خامسة املادة ال

 سعر وقيمة العقد
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درهم  ***********ية اجمال بقيمة ******مقابل قيام الطرف الثاني بتعهيد العمال تكون قيمة العقد ملدة 

 بقيمة 
ً
 .حسب العرض املالي املرفق درهم************وسنويا

 سادسة املادة ال

 مدة العقد

 من تاريخ  -1
ً
 بين الطرفين إعتبارا

ً
 وملزما

ً
 ****/**/**وحتى تاريخ    ****/**/**يكون هذا العقد ساريا

 بإنتهاء مدته. -2
ً
 ال يجدد هذا العقد تلقائيا

 مديد مدة العقد إال بموجب املوافقة الخطية املسبقة للطرفين.د أو تز تجديال يجو  -3

 بعةسااملادة ال

 األوامر التغيرية

 من األعمال أو اإللتزامات املكلف بها الطرف الثانييحق للطرف األول إضافة أو حذف 
ً
بحيث ال تتعدى  أيا

 .العقدقيمة % من إجمالي 30قيمة االمر التغييري 

 ثامنة املادة ال

 وط الدفعر ش

  ةيلتزم الطرف األول بدفع قيم
ً
ويتم سدادها لإلجراءات املعمول به لديه  األعمال التي يقوم بها الطرف الثاني وفقا

 :على النحو التالي

 للفواتير شهريةيتم سداد قيمة العقد على أساس دفعات  -1
ً
املعتمدة كشوفات الو  للطرف الثاني ووفقا

 . من قبل ممثل الطرف األول 
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كشوفات املعتمدة إلدارة املالية المن تاريخ تقديم الفواتير و عمل  يوم (30)فعات خاللاد الديتم سد -2

  لطرف األول.ل التابعة

يه سداد الدفعات املالية أو أي مبلغ متوجب الدفع بموجب هذا إذا صادف اليوم الذي يستحق ف -3

 يليه مباشرة.العقد يوم غير أيام العمل، فيتم سداد هذه املبالغ في أول يوم عمل  

: يحق للطرف األول تأجيل سداد الدفعات الشهرية ملدة ال تتجاوز ستة أشهر من تاريخ استالمه  -4
ً
ثانيا

 املطالبة بتعويض عن فترة التأجيل. للفاتورة، وال يحق للطرف الثاني

: يقر ويتعهد الطرف الثاني بأنه الفواتير املقدمة منه للطرف األول تمثل وتشمل كافة  -5
ً
ثالثا

ال ملستحقات واملطالبات والتعويضات واملبالغ املستحقة له عن الفترة التي تسبق تاريخ تحريرها و ا

وكذلك يقر بأنه يبرأ ذمة الطرف األول من أية مطالبات يحق له املطالبة بأية مبالغ أخرى ألي سبب، 

 .أو مبالغ مالية أخرى عن الفترة السابقة لكل فاتورة بمجرد تسليمها الطرف األول 

: ال يجب تفسير أية دفعات يسددها الطرف األول على أنها تنازل عن حقه  في االعتراض على  -6
ً
رابعا

أية فاتورة لم يقم مزود الخدمة بتسليمها خالل مدة  أية فاتورة تم سدادها وللجهاز الحق في رفض

سديد ما لم ( ستة أشهر من تاريخ إنجاز عمل معين أو من تاريخ تحمل تكاليف معينة قابلة للت6)

تكن هذه الفاتورة "فاتورة معدلة" ففي هذه الحالة يحق للجهاز رفض استالم هذه الفاتورة إذا تم 

 يخ االعتراض على الفاتورة األصلية أو الفاتورة املعدلة. من تار ( ستة أشهر 6تقديمها بعد )

: يتعين على الطرف الثاني تقديم الفواتير األصلية معلمة برقم هذا ا -7
ً
 لعقد. خامسا

 تاسعة املادة ال
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 غرامات التأخير

طبقا للشروط واملواصفات واملواعيد املحددة به،  بتنفيذ تعليمات وأحكام العقديلتزم الطرف الثاني  -1

ما هو مكلف وتطبق عليه الغرامات في حال اإلخالل ببنود هذا التعاقد أو في حال تأخره في بدء أو في انجاز 

 من تاريخ التوقيع على العقد.  يوم( 14أقصاه )خالل موعد  به

ل التي تأخر في انجازها وذلك عن األسبوع % ( من قيمه األعما1تطبق على الطرف الثاني غرامة قدرها ) -2

% ( 10وبحد أقص ى ) ه %( بعد ذلك عن كل أسبوع أو جزء من2الغرامة إلى ) تزيداألول أو عما دونه، ثم 

 ازها بعد انقضاء مهلة التمديد. األعمال التي يكون قد تأخر في انج ةمن قيم

وتطبق الغرامة في حال  .أو إثبات لوقوع الضرر تطبق الغرامة دون الحاجة إلى إنذار أو إجراءات قضائية   -3

 .عمل أيام خمسةخالل املناسب عن املوظف عدم توفير البديل 

ل ببنود العقد أو عدم إن غرامة التأخير ال تعفي الطرف الثاني من التزاماته في حال التقصير أو اإلخال -4

آخر  طرفإلى   ةنفذاملغير  العقدمتطلبات  تنفيذه اللتزاماته، ويحق للطرف األول أن يعهد في إتمام

   .ويتحمل الطرف الثاني تكاليف هذه األعمال والفروقات في األسعار بحيث يتم سدادها من مستحقاته

بهذا العقد، يتحمل الطرف الثاني كل عطل أو األحكام املتعلقة بالغرامات املنصوص عليها  مراعاةمع  -5

ضمن نطاق األعمال نتيجة اإلخالل باألحكام  رر يلحق بمصالح الطرف األول أو مصالح من همض

والشروط الواردة في هذا العقد، وال يحق له املطالبة بأي تعويض نتيجة استعمال الطرف األول لجميع 

 . دشروط هذا العق أو بعض حقوقه القانونية املترتبة له بموجب

 تأخير.باإلجابة على أية استفسارات بشأن فرض غرامة ال طرف األول ال يلتزم ال -6
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 العاشرة املادة 

 ضمان حسن التنفيذ

% من إجمالي سعر التعاقد، تضمن جودة األعمال 5مشروطة بقيمة  غيريقدم الطرف الثاني كفالة بنكية  -1

 الخدمة إكتمالإصدار شهادة  وحتىالعقد وحسن األداء، على أن تبقى صالحة طوال مدة 

 لتنفيذ الطرف الثاني كافة التزاماته املنصوص عليها في هذا العقد بصرف  -2
ً
تعتبر كفالة حسن التنفيذ ضمانا

 ليها.النظر عن أية تعديالته قد يتم اإلتفاق ع

ات قضائية وذلك في كما يحق للطرف األول مصادرة قيمة الكفالة دون تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي اجراء  -3

 والشروط املتفق عليها حال عدم التزام الطرف الثاني بتنفيذ املهام املذكورة في العقد

 الحادية عشر املادة 

 التأمين

1-  
ً
وعمال( وعن كل ما يصيبهم  موظفينواألفراد )العمل  مواقعوحده عن سالمة  يكون الطرف الثاني مسئوال

م بالتعويض عن أي أضرار تلحق بأي شخص أو مهمات أو أي أضرار أثناء تنفيذ األعمال أو بسببها، ويلتز 

 عن جميع مادي
ً
ة تصيب أي ممتلكات مهما كان نوعها والتي قد تترتب على تنفيذ األعمال، كما يكون مسئوال



 عنوان المناقصة: تعهيد أطباء بيطريين 

 RE-2425681100:مناقصة رقم 

 
 

 هيئة أبوظبي للزراعة و السالمة الغذائية

 العقود والمشتريات 

 

24 | P a g e  
 

والتعويضات والنفقات والرسوم أيا كان نوعها والتي يكون لها عالقة بتنفيذ األعمال املطالبات والدعاوى 

 عن أية أخطاء يرتكبها أحد عماله أو أحد املقاولين من الباطن أو أحد عمالهم.وكذلك 

 ) التأمين الصحي والتأمين ضد مخاطر العمالة، :كما يلتزم الطرف الثاني بأن يقوم بالتأمين على العمال مثل -2

مين الدالة على التشريعات السارية في ذلك الشأن(، وأن يقدم بوالص التأ اتأمين  تحددهال أنواع من وأية 

 
ً
  .املتحدة العربية اإلمارات ودولة أبوظبي إمارةللوائح والنظم املعمول بها في وا للقوانينذلك، وهذا كله طبقا

مان ويتعهد الطرف الثاني بتمديد صالحيتها في حال تبقى وثائق التأمين سارية طيلة مدة التنفيذ وفترة الض -3

 .ي تمديد لفترة التنفيذأ

 ة عشرالثانياملادة 

 التعديل والتنازل 

، ويعتبر التعديل املوافق عليه للطرفينسبقة املخطية الوافقة امل بموجبال يجوز تعديل هذا العقد إال  -1

 من الطرفين 
ً
 ال يتجزأ من هذا العقد. ء جزخطيا

ال الباطن في تنفيذ األعم شركة أخرى منال يجوز للطرف الثاني التنازل عن هذا العقد ألي جهة أو إشراك  -2

موافقة كتابية مسبقة من الطرف األول وهذه املوافقة ال تعفي الطرف الحصول على موضوع العقد دون 

 .أو مقاولي الباطن املتنازل لهالثاني من مسؤوليته عن أعمال الطرف 

الحالة،  يحق للهيئة تعيين أو نقل العقد أو أي جزء منه أو أي حصة أو مصلحة فيه دون موافقة مقدم الخدمة. وفي هذه  -3

بإخطار مزود الخدمة في الوقت املناسب. ويظل مقدم الخدمة مسؤوال عن تقديم الخدمات إلى أن تكتمل هيئة قوم الت

 .لرسميةعملية التسليم ا



 عنوان المناقصة: تعهيد أطباء بيطريين 

 RE-2425681100:مناقصة رقم 

 
 

 هيئة أبوظبي للزراعة و السالمة الغذائية

 العقود والمشتريات 

 

25 | P a g e  
 

 الثالثة  عشراملادة 

 البيئة والصحة والسالمة ومتطلبات شروط

 يكون الطرف الثاني  -1
ً
ذات صلة فيما يخص والعاملية  حليةامل واالشتراطاتبتطبيق جميع املتطلبات  ملتزما

واإلجراءات وكذلك األنظمة  املهنية،البيئة والصحة والسالمة ومتطلبات نظام أبوظبي للسالمة والصحة 

 الداخلية للجهاز بذات املتطلبات.

2-  
ً
الطرف األول عن حفظ النظام واإلجراءات والعمليات املطلوب تطبيقها في  مع يكون الطرف الثاني مسئوال

أو مصالح من هم ضمن نطاق العمل وعن جميع اإلضرار التي تلحق بأمالك الدولة والهيئات واألفراد  عقامو 

والنظم بسببه أو بسبب عماله أو تابعيه أو نتيجة تنفيذ العقد، وعليه االلتزام بالقوانين واللوائح األعمال 

اإلخطار على العمال  السالمة منحة و والصالسارية في شأن العمال وحقوقهم وفي تأمين وإتباع أنظمة البيئة 

 والغير. 

 سوف وأنه والسالمة، والصحة بالبيئة تتعلق التي القانونية املتطلبات بكافة بالتقيد الثاني الطرف يلتزم -3

 شخص أي او له التابعة املنشآت أو موظفيه وأ األول  الطرف يصيب ضرر  أو عيب أو عطل أي يصلح

 . تابعيه أو الثاني الطرف أعمال نتيجة ضرر  له يحدث العمل مواقع في متواجد

الثاني جميع التعويضات الناتجة عن إصابة عماله أثناء تنفيذ هذا العقد، وكذلك  الطرفيتحمل  -4

في حدوثه،  طرف املتسبب التعويضات الناتجة عن إخالله في تنفيذ التزاماته، أو أي تعويض يكون هو ال

 السالمة. من و بضرورة االلتزام بالضوابط القانونية وإجراءات ال  كما يلتزم الطرف الثاني بإلزام موظفيه
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 رابعة  عشراملادة ال

 قاهرةال القوة

 تجاه الطرف الخر فيما يتعلق  باإللتزامات الناتجة عن هذا العقد في حال كان  .1
ً
لن يكون أي طرف مسؤوال

 بالتي:التخلف عن أداء تلك اإللتزامات ُيعزى إلى قوة قاهرة وشريطة القيام 

خالل خمسة أيام عمل من تاريخ وقوع الحادث أو  القاهرةالذي حدثت له القوة إذا قدم الطرف  .أ

 الطارئ.الظرف 

أن يبذل الطرف الذي يطالب باإلعفاء من اإللتزامات نتيجة القوة القاهرة كافة جهوده املعقولة   .ب

 للتخفيف من آثار حالة القوة القاهرة.

توقعة والخارجة عن مل الظروف غير املاملستخدم في هذا العقد يش . إن مصطلح القوة القاهرة2

سيطرة الطرف الذي يواجهها مثل: )الكوارث الطبيعية، الزالزل، البراكين، الخ...( وعن قدرته على 

 التغلب عليها أو التنبؤ بما فيها لو بذل العناية الالزمة. 

 عشر خامسة املادة ال

 إنهاء التعاقد

على عنوانه  يوجه إلى الطرف الثاني  كتابي خطار إوذلك بموجب  هذا العقد بشكل فوري هاءإن للطرف األول  -1

في أي حال من األحوال  الحصول على أمر قضائي،املوضح بهذا العقد ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو 

 -التالية )على سبيل املثال ال الحصر(:
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تأخر في البدء في ت املكلف بها بموجب هذا العقد أو امالتز تخلف الطرف الثاني عن أداء املهام واإلإذا  .أ

 .ظهر تباطؤ في سير العمل لدرجة يرى معها الطرف األول أنه ال يمكن إنجازه في الوقت املحددأالعمل أو 

 .دون سبب يقبله الطرف األول  متصلةالعمل ملدة تزيد على عشرة أيام الطرف الثاني إذا أوقف  .ب

 . من العمل أو تركهني الطرف الثاإذا انسحب  .ت

بأي من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأي التزام من التزاماته املقررة الطرف الثاني إذا أخل  .ث

 على األكثر من تاريخ إنذار 
ً
فيه ولم يقم بإصالح أثر ذلك اإلهمال أو اإلخالل خالل خمسة عشر يوما

 .الطرف األول له

أحد موظفي  ل أو إذا حصلفي معاملته مع الطرف األو عب تال لالغش وا الطرف الثاني إذا استعمل .ج

 رشوة من املستفيدين لتقديم خدمات أو تجاوزات.على الطرف الثاني 

ممن لهم  طرف األول رشوة صريحة أو مستترة أو شرع في تقديمها ألحد موظفي الالطرف الثاني إذا قدم  .ح

هدايا متى كان ذلك بقصد إغرائهم على عالقة بهذا العقد، وكذلك إذا عرض أية هبات أو مكافآت أو 

 . ضرار بالطرف األول لإل عمل أو االمتناع عنه 

 يؤدي إلى إفالسه أو إعساره، وكذلك في حالة التصفية الطرف الثاني إذا أفلس .خ
ً
 .أو أعسر أو ارتكب عمال

 إلى مو ي( 30) مدته خطي إنذار توجيه بموجب وذلك أسباب، بدون  العقد هذا إنهاء األول  للطرف يجوز  -2

  .الثاني الطرف
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 عشر  سادسةاملادة ال

 ممثل الطرف الثاني

الطرف الثاني بتعيين ممثل كفؤ يقبل به الطرف األول ليمثله وينوب عنه في جميع األوقات فيما يتعلق  يلتزم

 بعنوان  الهيئةبالعقد، ويلتزم الطرف الثاني بإخطار 
ً
بهذا  وأرقام الهواتف التي يمكن من خاللها اإلتصالخطيا

 وكذلك تحديد صالح
ً
 نهارا

ً
البة بإستبدال ممثل الطرف الثاني في أي وقت ياته، ويجوز للجهاز املطاملمثل ليال

 باستبداله بشخص آخر مناسب يقبله الطرف األول. 
ً
 ويلتزم الطرف الثاني فورا

 عشرسابعة املادة ال

 تعارض املصالح

 مع مصالح ن القيام بأيللحيلولة دو  لينو معقكل طرف عناية واهتمام  يبذل
ً
ة أفعال قد ينتج عنها تعارضا

 بمصالح الطرف 
ً
 أو إضرارا

ً
الطرف الخر ويلتزم كل طرف بعدم القيام بأي عمل من شأنه أن يحدث تعارضا

 الخر. 

 عشرثامنة املادة ال

 استقاللية الطرف الثاني

 عن الطرف األول مستقل وليس و يتصرف كطرف  تنفيذ الطرف الثاني لهذا العقد، يتعين عليه أن أثناء
ً
كيال

وال أن يلزمه أمام الغير بأي  الهيئةوال يحق له تقديم أي إقرار أو تعهد أو التزام من أي نوع كان نيابة عن 

 .إجراء

 عشر تاسعة املادة ال

 املراسالت
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لسريع او البريد املسجل أو البريد اأي مراسالت يتم توجيهها بموجب هذا العقد يجوز إرسالها بواسطة البريد 

 لكتروني او الفاكس إلى عناوين األطراف املوضحة في هذا العقد.اإل

 العشروناملادة 

 الخصوصية والسرية

 من الجهات املختصة في إمارة أبوظبي، ال  -1
ً
مع مراعاة أية قواعد تنظيمية أو نظامية أو حسبما يكون مطلوبا

عقد أو األعمال الناتجة ات أو تصريحات حول هذا الموظفيه أن يقدم أية معلوميجوز للطرف الثاني وجميع 

 له.
ً
 تنفيذا

ن محتويات كافة املستندات واملعلومات املقدمة من الطرف أبوجميع موظفيه الطرف الثاني ويتعهد يقر   -2

جهة أخرى األول بما يتصل بهذا العقد ستعامل كمعلومات سرية ولن يتم الكشف عنها إلى أي شخص أو 

 عن ضياع أو فقدان أي أوراق إال بموافقة خطية مسبقة من الطرف األول 
ً
، كما يكون الطرف الثاني مسوؤال

 أو مستندات أو أدوات أثناء تأدية موظفيه لعملهم.

 املادة الحادية والعشرون 

  اإلبالغ عن حاالت اإلحتيال 

عن جميع حاالت اإلحتيال املعرفة في  الهيئةيجب على الطرف الثاني سرعة إبالغ الجهات املختصة داخل 

 Fraud@ADFCA.AEوذلك من خالل البريد اإللكتروني  ، الهيئةآلية اإلبالغ عن اإلحتيال املعتمدة ب
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 الثانية والعشرون  ادة امل

 لقانون الحاكم واإلختصاص القضائيا

 لقوانين دولة اإلمارات العربية املتحدة كما هي مطبقة في إمارة تخضع أحكام هذا العقد ويفس  -1
ً
ر وفقا

  .أبوظبي

، وفي حال فشل املساعي الودية  -2
ً
تختص محاكم إمارة في حال وجود أي نزاع أو خالف يتم حله وديا

ينشأ بسبب تنفيذ أو خالف أبوظبي ) دولة اإلمارات العربية املتحدة( دون غيرها بالفصل في أي نزاع 

 هذا العقد.

 

 الثالثة والعشرون املادة 

 أحكام عامة 

مواد هذا العقد غير صحيحة أو غير قابلة للتنفيذ، فلن تؤثر هذه املادة على إذا أصبحت أي مادة من  .1

 تنفيذ أو تطبيق باقي مواد وأحكام هذا العقد.

 نفاذ أحكام هذا العقد.كافة التدابير التي قد تكون ضرورية إل  يوافق الطرفين بموجب هذا العقد بإتخاذ .2

 

 

 

 

 



 عنوان المناقصة: تعهيد أطباء بيطريين 

 RE-2425681100:مناقصة رقم 

 
 

 هيئة أبوظبي للزراعة و السالمة الغذائية

 العقود والمشتريات 

 

31 | P a g e  
 

 

  الرابعة والعشروناملادة 

 نسخ العقد

 
ً
 للعمل بموجبها. منها بيد كل طرف نسخة أصلية نسختين أصليتين حرر هذا العقد من ، ملا ورد أعالهإشهادا

 

 الطرف الثاني                                                                                                             الطرف األول 

 

                                                               هيئة أبوظبي للزراعة و السالمة الغذائية 

*************************                                                                                                       *************************                    

************************* 

                                **********                                                                        **************   
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 نطاق العمل

 

 

تماشيا مع الخطة االستراتيجية للحكومة بتقديم أفضل الخدمات واالستغالل األمثل للموارد المالية المتاحة وتقليل النفقات بتوفير 

 .بعض الدعم من القوى العاملة )أطباء بيطريين( عن طريق التعهيد 

 توفير الدعم من األطباء البيطريين. حيث أن التعاقد مع شركة متخصصة في هذا المجال يؤدي لتقليل الوقت المستغرق في

 :النطاق الزمني للمشروع
 تاريخ نهاية المشروع تاريخ بداية المشروع

 الربع الرابع 2021 تاريخ إصدار خطاب الترسية

 

 :أهداف المشروع

األهداف لتحقيق يهدف المشروع باالستعانة بشركة متخصصة بتوفير القوى البشرية وتقوم بإدارة عمليات استقطابهم وتعينهم 

 التالية :

 توفير قوى عاملة كفؤة لتغطية النشاطات المستهدفة •

 تغطية النشاطات الطارئة عن طريق خدمات الشركة •

 تقليل الوقت المستغرق لتوفير البدالء  •

 تقليل النفقات وذلك بالحصول على أسعار تنافسية  •

 رفع مستوى كفاءة النشاطات المغطاة عن طريق الشركة  •

 ات أكثر من مختلف البلدان الستقطاب القوى العاملة لى خيارالحصول ع •

 :أهمية المشروع

 استغالل الموارد المالية المتاحة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة والتي تدعم النشاطات الحيوية حسب متطلبات القطاعات .

 :مخرجات المشروع ومنافعة 

 الحصول على العناصر التالية:

 كفؤة  كوادر فنية ومهنية •

 نظام استمرارية األعمال عن طريق سرعة توفير البدالء •

 االستغالل األمثل للنفقات المالية  •

. نبذة عامة عن المشروع1  
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 تقليل األعباء اإلدارية •

 تحسين جودة الخدمات  •

 دعم الشراكة مع القطاع الخاص •

 

 :منافع المشروع

 النقاط التالية:تشمل منافع المشروع من خدمات ستقدمها الشركة بحيث تتعدد وال تنحصر على 

وفير العدد الالزم من األطباء البيطريين ذو الخبرة والمهارة في نطاق اختصاصهم لتنفيذ األعمال المطلوبة منهم ت -

 باحترافية وإتقان وفق العدد الذي تحدده الهيئة

 يشترط موافقة الهيئة على الموظفين حيث تتم عملية االختيار من قبلها  -

 يئة والزيارات الميدانية للمزارع والعزب حسب متطلبات العمل شفيات التابعة للهالعمل في العيادات والمست -

تنفيذ كافة التعليمات الصادرة من هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية وذلك حسب القوانين والتشريعات  -

 المعمول بها 

 عمال.تطبيق كافة التشريعات والقوانين االتحادية والمحلية المتعلقة بالعمل وال -

 المسؤولية القانونية الكاملة عن الموظفين الذين تم توظيفهم للعمل لدى الهيئة   تحمل الشركة -

 سداد الرواتب لكل موظف وفق المواعيد المحددة لها بعقود التوظيف المبرمة مع الشركة -

 إعداد تقارير وسجالت الحضور واالنصراف الشهرية وتقديمها لممثل الهيئة  -

 من وإلى مواقع العمل أو وفق ما هو متبع بهذا الشأن ان ونقل الموظفين تحمل تكاليف إسك -

 التزام الشركة بشروط السالمة والصحة والبيئة  -

 التزام الشركة باستمرارية النشاطات التي تغطيها عن طريق األيدي العاملة الخاصة بهم  -

 (التزام الشركة بتوفير التصاريح الالزمة لمزاولة المهنة )طبيب بيطري -

 الموظف عالوة منفصلة مؤقتة غير مربوطة بالتكلفة أو أي مزايا أخرى يحق للهيئة منح  -

 

 :نطاق المشروع

أم القوين (  –الشارقة -الظفرة  –العين  –من األطباء البيطريين لمختلف المناطق ) أبوظبي  100 إلى  1يتراوح من  توفير عدد

 والعدد قابل للزيادة والنقصان حسب حاجة العمل .

 شروط القبول:

 هل اكاديمي ) شهادة بكالوريوس طب بيطري او ما يعادلها(مؤ .1

 العملية في التعامل مع الحيوانات .توفر المعرفة والخبرة في الطب البيطري والمهارات  .2

 اجتياز المقابالت واالختبارات الخاصة بالقبول وموافقة إدارة الهيئة عليها  .3

 ال تقل الخبرة الميدانية عن ثالث سنوات  .4

 ة من وزارة البيئة والتغيير المناخيتصريح مزاول .5
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 المهام الوظيفية:

 التطعيم ، ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية لجميع الحيوانات.تنفيذ االنشطة الوقاية من األمراض مثل  .1

 ة تقديم الخدمة العالجية والتشخيصية للحاالت المرضية المقدمة من مربي الثروة الحيوانية والجهات ذات العالق .2

لمناسب للحاالت دعم مسؤولي  المستشفى / العيادة البيطرية في رصد األمراض الحيوانية وتوفير العالج والتشخيص ا .3

 الفردية او الجماعية .

المساهمة في تصحيح مشاكل الخصوبة في أنواع مختلفة من حيوانات المزرعة التي تقدم الخدمات االستشارية  .4

 والخبيرة.

 ارئة عند الطلب بعد ساعات العمل والعطل الرسمية.حضور جميع الحاالت الط .5

لي المستشفى / العيادة البيطرية  والقسم المعني  باستخدام نظام الرصد واإلبالغ عن حوادث األمراض المعدية لمسؤو .6

 اإلخطار اإللكتروني.

لتحليل واللفحص ى ألخرالجسم ائل اسول أو لبوم أو الداز أو البرأو الجسم انسجة جمع   العينات الالزمة سواء أ  .7

 ي.لمخبرا

وتنفيذ تدابير سياسة مكافحة العدوى / األمن  ناألشعة. ضماتفسير تقارير التصوير التشخيصي الواردة من أخصائي  .8

 البيولوجي في المستشفى والعيادة والميدان

 ة .اتخاذ اإلجراءات الالزمة من عزل/ حجر/ رش ... الحتواء البؤر الوبائية وحماية الصحة العام .9

للحاالت التي تمت زيارتها واألنشطة الفنية األخرى من خالل األنظمة االلكترونية المطبقة وإعداد التسجيل الروتيني  .10

 ملخص دوري وتقديم التقارير في الوقت المناسب حسب المتطلبات.

 تنفيذ متطلبات برنامج تسجيل وتعريف الحيوانات .11

 غذية واإلدارة العامة للمزرعة وخيارات العالج.بالتدابير الصحية والتتقديم المشورة ألصحاب الحيوانات فيما يتعلق  .12

 تدريب واالشراف على عمال المستشفيات / العيادات البيطرية و  الذين يتعاملون مع الحيوانات ويهتمون بها. .13

 حضور االجتماعات المعينة واجتماعات اللجان والمؤتمرات ، على النحو المطلوب. .14

 دة ، من خالل التعليم المستمر مهنية والتقنيات الجديمواكبة التطورات ال .15

 الحفاظ على عالقة جيدة مع أصحاب المصلحة .16

 القيام بأي نشاط آخر ذي صلة .17

 مؤشرات أداء مقترحة لمنافع المشروع:

 

 مسئوليات الهيئة:

 اإلشراف على عمليات االختيار  -

 توفير المتطلبات من المؤهالت والخبرات الخاصة بالمرشحين  -

 لموافقة واالعتماد لإلضافة أو توفير بديل أو العمل اإلضافي أو العمل خالل العطالت  ا -

 التوزيع وأماكن العمل للقوى العاملة حسب متطلبات العمل وذلك بالتنسيق مع اإلدارات المعنية داخليا  -

 لشركة وفق المواعيد المحددة دفع االلتزامات المالية ل -

 بشأن تقييم الموظفين والعمل على استبدال من هم دون المستوى المطلوب التنسيق مع اإلدارات المعنية  -

 التنسيق مع اإلدارات المعنية بشأن الطلبات الجديدة من الموظفين  -

 التنسيق مع اإلدارات المعنية بشأن تقليص األعداد حسب الموازنة المعتمدة   -

. آلية العمل وتنفيذ المشروع 2  
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 مسئوليات الشركة:

 الحالية ممن يقع عليهم االختيار من قبل الهيئة من الشركة الحالية  الموافقة على استقطاب جميع القوى البشرية -

 االلتزام بالحصول على موافقة مسبقة من قبل إدارة الموارد البشرية قبل اختيار أو مباشرة أي )موظف / عامل( -

واإلدارات  اصة بالقوى العاملة وذلك بالتنسيق مع إدارة الموارد البشريةتوثيق عمليات الحضور واالنصراف الخ -

 المعنية 

 تسليم الفواتير المالية بالموعد المحدد الحقا دون تأخير  -

توفير العدد المطلوب من القوى العاملة خالل الفترة الزمنية المحددة حسب ما هو موضح بالجدول المرفق أدناه  -

 البدالء  سواء للطلبات الجديدة أو

 ة  التكفل بنفقات توفير البديل عن تمتع الموظف بإجاز -

 تمكين القوى العاملة من المزايا حسب متطلبات القوانين النافذة بالدولة بهذا الشأن  -

 تقديم التدريب المهني الالزم للمستجدات الحديثة وتتكفل الشركة بالمصاريف  -

 تنسيق مع إدارة الموارد البشرية تقديم تكاليف عدد أربع دورات تدريبية وذلك بال -

 رد البشرية لمتابعة عمل وإنجاز نشاطات الشركة وتتحمل الشركة نفقاته تحديد منسق مع إدارة الموا -

 توفير األدوات الالزمة ألداء المهام وعلى سبيل المثال ) المالبس الواقية ، القفازات ، األحذية المناسبة ...الخ (  -

كفاءة الطبيب و توفير هيئة بضمان إجراء استطالع رضا المتعاملين عن مستوى الخدمة وااللتزام بالتنسيق مع ال -

 تقرير دوري للهيئة 

 مراعاة أن يتم الترخيص باإلجازات موافقة الهيئة المسبقة وذلك حسب متطلبات وحاجة العمل   -

 

 
 :متطلبات البيئة والصحة والسالمة

لية المستو  لةممارسات اآلمنة توفير مواق  عمل آمنة، و مان تطليق معايير عاهو ف هيئة للوالي لة راعة والس مة ال ذائية اهدمن لهم ل

هيئة للوالي  حيث تعطيوالصديقة لةليئة، وذلك من خ ل االلت ام الكامل لجمي  متطةلات الليئة والصحة والس مة، وفيما يتعةق لذلك، 

 .لألعمال المع دة ل ذائية لولوية كليرة في حالة تقييم وتأهيل مقدمي الخدماتلة راعة والس مة ا

 

 لخدمة ل مان االمتثال لةمتطةلات اآلتية:يةت م مقدم ا

 
، وكذلك اإلل   عن جمي  )الحوادث العمل ق ايكون مقدم الخدمة مسؤوال  لشكل كامل عن الليئة والصحة والس مة في مو -

الليئة والصحة والس مة في الموق ، وتحمل التحقيق المطةوق في الحوادث  متطةلاتوالمخاطر(، لو لي انت اك ألي من 

 .واإلجرا ات المتلعة في ال يئة متعةقة لالليئة والصحة والس مة وفقا لألنامة المحةيةال

جمي  الموا ين قد تةقوا جمي  الدورات التدريلية المطةولة في مجال الليئة والصحة يجق عةت م ود الخدمة التأكد من لن  -
في المتخصصة وريق المطةوق لألنشطة الم تر ة والس مة ومتطةلات الليئة والصحة والس مة ذات الع قة، وخاصة التد

سعافات األولية، اجرا ات اإلخ   عند عةت سليل المثال ال الحصر )اإلتقديم الخدمات الليطرية  من نطاش العقد الملرم 
 ، ... الخ(.والتنقل، الثروة الحيوانيةالطوارئ، التعامل م  

لدا  الخدمة من وج ة نار الليئة والصحة تو   والصحة والس مة يجق عةت مقدم الخدمة رف  تقارير دورية عن الليئة  -
واإلجرا ات المقترحة تشمل جمي  التقارير )الحالة الحالية، والس مة، لاإل افة تلت تقارير الحوادث والمخاطر. ويجق لن 

 اإلجرا ات التي تم اتخاذها(.و الحةول لةحد من ا تذا كان ذلك ممكناو
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ق (، اتوفير المواص ات الخاصة لالم لل الوقائية لةعامةين في األنشطة المختة ة )جمي  العامةين لالمويجق عةت مقدم الخدمة  -
 متطةلات، وفقا لناام للوالي لةس مة والصحة الم نية لو لية PPEلمعدات الس مة الشخصية  وكذلك توفير سجل خا 

 .من ال يئةلخر  لخر  مذكورة في األنامة المحةية لو متطةلات 
دوري وتدريق العامةين عةي ا المستخدمة لشكل  يجق عةت مقدم الخدمة توفير تجرا ات لةتأكد من صيانة المعدات -

 قياسية الستخدام المعدات وتدريق وتوعية الموا ين عةت هذ  اإلجرا ات.واإلجرا ات ال
ري وتدريق العامةين عةي ا دوالمستخدمة لشكل  يجق عةت مقدم الخدمة توفير تجرا ات لةتأكد من صيانة المعدات -

 .ذات الصةة واإلجرا ات القياسية الستخدام المعدات وتدريق وتوعية الموا ين عةت اإلجرا ات
تش يةية استنادا عةت نطاش العمل المع د لمقدم الخدمة ل دف  مان تسير االعمال يجق عةت مقدم الخدمة توفير تجرا ات  -

  مان تقديم خدمة فعالة وك ؤة. وتقديم الخدمات لصورة من جية منامة ل دف
 الحوادث وسجل المواد الخطرةيجق عةت مقدم الخدمة توفير السج ت التالية: سجل اإلصالات الم نية، سجل التحقيق في  -

 المع د لمقدم الخدمة. استنادا الت األنامة واإلجرا ات المطلقة ونطاش العمل
آلية التخة  من الن ايات الصةلة والسائةة، والمخة ات الليولوجية،  يجق عةت مقدم الخدمة عمل تجرا ات قياسية فيما يخ  -

لي و ومتطةلات مرك  للوالي إلدارة الن ايات )تدوير( ة والصحة الم نيةناام للوالي لةس ملمتطةلات والتخة  من ا وفقا  
 من ال يئة.لخر  انامة محةية لو لي متطةلات  لوقوانين 

 نية والتطعيمات لةعامةين )خاصة األطلا  الليطرين( استنادا عةت طليعة ونطاش العمل توفير جمي  ال حو  الطلية الم -
األنامة المعمول ل ا في ال يئة ل دف  مان صحة وس مة العامةين و مان تطليق المع د لمقدم الخدمة والسياسات و

 متطةلات االمن الحيوي.
لصحة والس مة في ال يئة وااللت ام لجمي  القوانين والةوائ  يجق عةت م ود الخدمة االلت ام لجمي  تجرا ات الليئة وا -

والس مة التي تنطلق عةت الخدمات، وااللت ام لمعايير ومتطةلات ناام واألنامة المحةية واالتحادية المتعةقة لالليئة والصحة 
 للوالي لةس مة والصحة الم نية )لوشاد(.

هيئة للوالي لة راعة والس مة ال ذائية وذلك حسق األنامة والمتطةلات  تن يذ كافة المتطةلات والتعةيمات الصادرة من -
 والقوانين والتشريعات المعمول ل ا.

 
 

 نظام إدارة استمرارية األعمال متطلبات

 مات لثنا  الطوارئ واأل لة يئة ل دف االستمرار في تقديم الخدمات ال  مةجمي  اإلجرا ات والتدالير  عةت م ود الخدمة  مان توفير

لشكل ج ئي لو كةي، وتشمل تطوير خطط لةلدائل من مرافق وخدمات ولفراد ل مان استمرار  يتعر  م ود الخدمةوالكوارث التي قد 

 .تلت ال يئة تقديم خدمات ا

 يةت م مقدم الخدمة ل مان االمتثال لةمتطةلات االتية، كحد لدنت:

نشطت ا الحيوية عةت تي يتم تطويرها لتمكين الشركة من مواصةة لتوفير خطة استمرارية لعمال )مجموعة من اإلجرا ات ال -
 مستو  مقلول محدد مسلقا في حال توقف األعمال لو تعطة ا(

توفير سجل لةمخاطر )تقييم المخاطر لةعمةيات واألنشطة في الشركة، اإلجرا ات التصحيحية والوقائية( مثل: اإل راق  -
 لةموق (. عدم القدرة لةوصول –اإلف ل  –العمالي 

ل )عمةية تحةيل م ام األعمال ومعرفة التأثير الذي قد يسللر تعطل األعمال عةي ا من حيث توفير تحةيل التأثير عةت األعما -
 التأثير عةت القيمة واألولويات والذي يو   اللنية التحتية ال  مة لدعم لنشطة األعمال الحرجة والم ام الخاصة لالشركة(.

تخطيط من لجل التعافي واالستمرار لعد انقطاع وتعطل ستمرارية األعمال )ن ج منام يمكن عمةية التوفير استراتيجية ا -
 األنشطة(.

توفير استراتيجية التعافي )ن ج منام يستخدم في تدارة استمرارية األعمال لةتأكد من استمرارية االستجالة والتعافي لعد  -
 حدوث التعطل لو التوقف(.

ج ا  تحت لي ارف، ويجق لن توفر الشركة رت ا عةت  مان استمرارية تقديم الخدمات لةيجق لن تثلت الشركة قد -
تجرا ات وخطط ل مان استمرارية األعمال لدي م مما ي من استدامة األعمال، وتقديم الخدمات المقدمة في جمي  

ال ذائية في حاالت الطوارئ ومن  من م هيئة للوالي لة راعة والس مة  قلل مقدم الخدمة لةمتعامةينالمستويات من 
عةت سليل المثال ال الحصر: حصول ت راق عمالي في الشركة: هل يوجد خطط لو تجرا ات لةتعامل  واأل مات ومن ا
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م  الحدث و مان استمرارية العمةيات الرئيسية لةشركة، عةما  لأن هذ  المتطةلات يجق لن تندرج كمتطةق تش يةي في 
 (.PLAN Bات ووجود خطط لديةة )المؤسسة ل مان تقديم الخدم

 

 

 

 الفترة الزمنية لتوفير بديل من استالم الطلب )  أيام عمل (

 بديل لموظف بإجازة  استبدال  تعيين جديد  المسميات الوظيفية م

 طبيب بيطري 1

يتم تحديده من ضمن 

العروض المقدمة 

 ويعتبر ميزة تنافسية

يتم تحديده من ضمن 

العروض المقدمة 

 ويعتبر ميزة تنافسية

ضمن يتم تحديده من 

العروض المقدمة 

 ويعتبر ميزة تنافسية

 

 

 :الجهات الداخلية

 إدارة الموارد البشرية  •

 إدارة الثروة الحيوانية •

 إدارة التطوير المؤسسي  •

 ذات العالقةجميع إدارات الهيئة األخرى  •

 

 

 

قانون الموارد البشرية الخاص بالعمل والعمال إتباع القوانين السارية بالدولة )على سبيل المثال ال الحصر  •

 والقوانين النافذة بشأن األمن والسالمة ...الخ (

 

 

 ت المالية

 معايير تفصيلية  عنوان المعيار
الدرجة 

 القصوى 

 فهم متطلبات العمل

تقديم خطة العمل المتبعة والخطوات واإلجراءات التي ستقوم بها الشركة لتوفير 

  األطباء البيطريين
10 

 5 تقديم شرح عن الخدمات البيطرية المقدمة من الهيئة 

 5 تقديم خارطة جغرافية للمواقع التي سيتم توزيع األطباء عليها 

. الجهات المعنية بتنفيذ المشروع3  

. متطلبات  قانونية4  

 والمفاضلة. معايير التقييم 5
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 مؤهالت مقدم الخدمة

اربع  5-4درجتين  3سنوات الخبرة كالتالي )اقل من ثالث سنوات درجة واحدة 

 درجات ستة ومافوق خمس درجات (
5 

 5 ع نفس المؤسسة مدة التعاقد م

امثلة من العقود السارية )اقل من ثالث عدد المؤسسات المتعاقد معها  مع توفير 

فوق خمس  اربع درجات ستة وما 5-4درجتين  3مؤسسات درجة واحدة 

 درجات (

5 

 3درجة واحدة  تتكريميا)اقل من ثالث جوائز أو   توالتكريمياعدد الجوائز 

 فوق خمس درجات ( ة ومااربع درجات ست 5-4درجتين 
5 

 قصر الفترة المستغرقة لتوفير البدالء 

 5أيام فأقل : 10 •

 3يوم فأقل : 20 •

 1يوم فأقل:  30 •

 0يوم :  30ما زاد عن  •

5 

 5 عدد شهادات الجودة المتحصل عليها 

الهيكل التنظيمي لفريق 

 العمل وكفاءة الموظفين

 5 ف واألعدادتقديم الهيكل التنظيمي للمؤسسة متضمن الوظائ

عدد  ومؤهالت الكادر الوظيفي بالمؤسسة مع المشاريع تحت إدارة تناسب 

 الشركة
5 

التنوع بالكادر لدى الشركة بالمشاريع السابقة والتعامالت الحالية ) حسب 

 الجنسية (
5 

 5 التفاقيةتوفير جميع متطلبات البيئة والصحة والسالمة المذكورة ضمن هذه ا البيئة والصحة والسالمة

اإلدارة وجدول خطة 

 التنفيذ
 10 وجدول التنفيذ توفير خطة إدارة العمليات

 التدريب والتطوير
توفير خطة تدريب وتطوير وتثقيف للجدد القادمين من خارج الدولة للسنة 

 األولى
5 

 5 تقديم خطة آللية تقييم العمالة والمعايير المتبعة التقييم 

 التحسين المستمر 
 5 الية تقييم الخدمة ومدى رضا المتعاملين  تقديم

 5 تقديم الية تحسين الخدمات ورفع رضا المتعاملين 

 

 ستتأهل للمرحلة المالية. فوق% فما 70الشركات التي ستحصل على نسبة 
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 تطبيق الخصومات أدناه  في حال لم يلتزم الطرف الثاني باآلتي: جدول 

 نوع المخالفة
لفة / تحسب على أساس راتب العامل أو قيمة المخا

 الموظف

 قيمة راتب العامل ليوم واحد + ربع يوم أول مرة –غياب اليوم الواحد دون عذر 

 العامل ليوم واحد + نص يومقيمة راتب  ثاني مرة –غياب اليوم الواحد دون عذر 

 ثالث مرة فما فوق –غياب اليوم الواحد دون عذر 
م واحد + يوم الغياب على أن يكون قيمة راتب العامل ليو

 توفير البديل على حساب الطرف الثاني

 في حالة هروب العامل من موقع العمل
أيام من هروب  3درهم يومياً وذلك بعد مرور   500

 البديل من الطرف الثاني العامل دون توفير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 جدول الخصومات. 6
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 نموذج ضمان حسن التنفيذ -3           
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FORM OF TENDER SECURITY 

[TO BE TYPED IN ORIGINAL ON BANKER’S LETTER HEAD] 

To: The Government of Abu Dhabi 

Abu Dhabi Agriculture and Food Safety Authority 

         P. O. Box: 52150 

        Abu Dhabi – U. A. E. 

TENDER No.:  

TENDER NAME:   

 

 

We, the undersigned,              (THE BANK)              whose registered office is at 

__________________________________ have the honor to inform you that we irrevocably and unconditionally 

guarantee Messrs.: _________________________ to the amount of ========= 

(=================================) against your Invitation to Tender No. _________________ 

dated ___________. 

We undertake to pay to you the said amount or part thereof at your first written demand without 

warning or any restriction or condition and without recourse and notwithstanding any objection 

from the said Messrs.: ______________________ 

This guarantee shall remain valid for a period of One Hundred Eighty (180) days starting from 

_________ being the date fixed for the submission of Tenders and all demands for payment shall be 

received by us within the said period. 

Signed and sealed this ______________ day of _______________2019 

For and behalf of 

 

 THE BANK 
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FORM OF PERFORMANCE BANK GUARANTEE 

The Government of Abu Dhabi 

Abu Dhabi Agriculture and Food Safety Authority 

P.O. Box No. 52150 

Abu Dhabi 

United Arab Emirates 

SUBJECT: PERFORMANCE BANK GUARANTEE No. DATE:   

 AMOUNT      

 AGREEMENT No.    

Dear Sirs, 

Whereas Abu Dhabi Agriculture and Food Safety Authority (hereinafter referred to as “ADFCA”) has entered into 

an agreement with ..................………………………. ….. (hereinafter referred to as “Contractor”) for 

..................………………………........................., and whereas C21TRACT2R is required under the 

AGREEMENT to procure a Performance Bank Guarantee issued by a bank in favor of ADFCA in support of the due 

and proper performance of the obligations undertaken by CONTRACTOR  in respect of the above-mentioned 

AGREEMENT; 

Therefore, in consideration of the above, we  [Name of the Bank]  established in Abu Dhabi and having our 

address at P.O. Box ....... , Abu Dhabi, U.A.E. hereby irrevocably and unconditionally guarantee and undertake to 

ADFCA, without any right of defense set off or counterclaim whether on our behalf or on behalf of CONTRACTOR  

to pay to ADFCA a sum not exceeding  (Figures) (Letters) or any lesser sum specified by ADFCA upon receipt of 

ADFCA’s written request addressed to us in the event that C21TRACT2R  fails to perform or fulfil any of his 

obligations set forth in the AGREEMENT, by transfer to an account in ADAFSA name at such bank in Abu Dhabi as 

ADFCA shall stipulate or in such other manner as shall be acceptable to ADAFSA. Such written request shall be 

conclusively binding on us for all purposes under this Performance Bank Guarantee. 

We agree that any changes, modifications, additions or amendments which may be made to the AGREEMENT, or in 

the work to be performed there under, or in the payments to be made on account thereof, or any extensions of the 

time for performance or other forbearance on the part of either ADAFSA or CONTRACTOR  to the other or to any 

other guarantor of the obligations of either of them, shall not in any way release us from our continuing liability 

hereunder, and we hereby expressly waive our right to receive notice of any such changes, modifications, additions, 

amendments, extensions or forbearance. 
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We further agree that any payment made hereunder shall be made free and clear of and without deductions for or on 

account of any present or future taxes, levies, imposts, duties, charges, fees, deductions or withholdings of any nature 

whatsoever and by whomsoever imposed. 

This Performance Bank Guarantee shall come into force on the date hereof and shall continue until the issue of 

COMPLETION CERTIFICATE.   

This Performance Bank Guarantee shall be governed by and interpreted under the laws of Abu Dhabi and the U.A.E. 

 

Yours faithfully, 

 

_______________________________ 

Authorised Signature and Stamp of Bank 
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 3من  3القسم 

 جدول الكميات / األسعار

 

 المحتويات

 جدول األسعار -1
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 ارــــــدول األسعـــج – 1
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 المقدمة:

 الجدول لالدرهم اإلماراتي. هذا جمي  األسعار الموجودة فييجق لن تكون  – 1

 لمةةةةةة ود الخدمةةةةةةةيجةةةةةةق لن تكةةةةةةون جميةةةةةة  األسةةةةةةعار ثالتةةةةةةة طةةةةةةوال مةةةةةةدة االت ةةةةةةاش وال يجةةةةةةو   – 2

 هةةةةذا خةةةة ف ذلةةةةك صةةةةراحة  فةةةةيعةةةةةت يةةةةن  لةةةةأن يطالةةةةق لةةةةأي  يةةةةادات ألي سةةةةلق كةةةةان مةةةةا لةةةةم 

 العقد.

لن يطةةةةةة  عةةةةةةت جميةةةةة  المواقةةةةة  الخاصةةةةةة لتقةةةةةديم الخةةةةةدمات واألعمةةةةةال  مةةةةة ود الخدمةةةةةةعةةةةةةت  – 3

المرفقةةةةةة معةةةةةر  وجميةةةةة  المخططةةةةةاتعةةةةةةت نطةةةةةاش العمةةةةةل  االطةةةةة عمو ةةةةةوع العقةةةةةد ويجةةةةةق عةيةةةةةر 

 .ا افية وذلك لتجنق لي تكاليف

لن يقةةةةةةوم لإ ةةةةةةافة لو تل ةةةةةةا  لي عنصةةةةةةر  مةةةةةة ود الخدمةةةةةةةيحةةةةةةق لةج ةةةةةةا  وذلةةةةةةك لعةةةةةةد تشةةةةةةعار  – 4

 موجود في نطاش العمل وحسق جدول الكميات.

فةةةةةةي  ال يئةةةةةةةمةةةةةةن  مسةةةةةةلقة ولعةةةةةةد الحصةةةةةةول عةةةةةةةت موافقةةةةةةة خطيةةةةةةة لمةةةةةة ود الخدمةةةةةةةيجةةةةةةو   – 6

الاةةةةةروف االسةةةةةتثنائية العمةةةةةل فةةةةةي المواقةةةةة  التةةةةةي تقةةةةةدم في ةةةةةا الخةةةةةدمات واألعمةةةةةال لعةةةةةد سةةةةةاعات 

يف سةةةةةاعات العمةةةةةل اإل ةةةةةافية شةةةةةامةة فةةةةةي جةةةةةدول تكةةةةةون تكةةةةةال  رالعمةةةةةل الرسةةةةةمية لةج ةةةةةا  وعةيةةةةة

 المطاللة ل ا الحقا . لم ود الخدمةاألسعار وال يحق 

  مةةةةةةة لةمحافاةةةةةةة عةةةةةةةت األعمةةةةةةال يجةةةةةةق لن تكةةةةةةون األسةةةةةةعار شةةةةةةامةة لتكةةةةةةاليف التةةةةةةدالير ال – 7

 لإنجا ها. م ود الخدمةالتي يقوم 

صةةةةةر لو نةةةةةوع مشةةةةةمول لةةةةةأن يقةةةةةوم لإعةةةةةادة قيةةةةةال لو تقيةةةةةيم لي عن لمةةةةة ود الخدمةةةةةةال يجةةةةةو   – 8

 في الجدول لعد تقديمر لةج ا .

نطةةةةةةاش العمةةةةةةل والمواصةةةةةة ات وجةةةةةةدول الكميةةةةةةات الخاصةةةةةةة لنطةةةةةةاش العمةةةةةةل لةةةةةةيل لال ةةةةةةرورة  – 9

لتقةةةةةديم الخةةةةةدمات ومةةةةة  ذلةةةةةك تعتلةةةةةر شةةةةةامةة لجميةةةةة  التكةةةةةاليف لتن يةةةةةذ  لن ت طةةةةةي كافةةةةةة العناصةةةةةر

ة فةةةةةي جةةةةةدول المدرجةةةةة مةةةةة ود الخدمةةةةةةالخةةةةةدمات واألعمةةةةةال وكةةةةةل مةةةةةا يتصةةةةةل ل ةةةةةا مةةةةةن تنلةةةةةؤات 

 الكميات لصورة معقولة.

تعتلةةةةةةر  ةةةةةةمنيا  مشةةةةةةمولة ف هةةةةةةا،كريةةةةةةتم ذتذا لةةةةةةم يكةةةةةةن هنةةةةةةاك لي تسةةةةةةعير ألي مةةةةةةواد لةةةةةةم  – 10

 األسعار. لأسعار اللنود الموجودة في جداول
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 تسعير وفقا  لجدول الكميات الخا  لالمشروع.اللن يقوم ل م ود الخدمةعةت  – 11

يم كافةةةةةةةةة المتطةلةةةةةةةةات ال  مةةةةةةةةة لتن يةةةةةةةةذ جميةةةةةةةة  يجةةةةةةةةق لن تكةةةةةةةةون األسةةةةةةةةعار شةةةةةةةةامةة لتقةةةةةةةةد – 12

ال   لمثةةةةةةةالمل عةةةةةةةةت سةةةةةةةليل اتالعقةةةةةةةد وتشةةةةةةةهةةةةةةةذا الخةةةةةةةدمات واألعمةةةةةةةال المنصةةةةةةةو  عةي ةةةةةةةا فةةةةةةةي 

الحصةةةةةةةةةةةر توريةةةةةةةةةةةد وتركيةةةةةةةةةةةق وصةةةةةةةةةةةيانة اآلالت واآلليةةةةةةةةةةةات والمعةةةةةةةةةةةدات واألدوات ال  مةةةةةةةةةةةة 

 والمستخدمة لةمشروع واأليدي ال

تكةةةةةةةون مة مةةةةةةةة  ل الكميةةةةةةةات تن جميةةةةةةة  األسةةةةةةةعار الموجةةةةةةةودة والتةةةةةةةي هةةةةةةةي طلقةةةةةةةا  لجةةةةةةةدو – 13

 .وال يجو  لر مخال ت ا لم ود الخدمة

 مةةةةةةةة ود الخدمةةةةةةةةةال  مةةةةةةةةة التةةةةةةةةي سةةةةةةةةيقوم واألذون تكةةةةةةةةون تكةةةةةةةةاليف جميةةةةةةةة  التصةةةةةةةةاري   – 14

خراج ا لتن يةةةةةذ الخةةةةةدمات واألعمةةةةةال مةةةةةن الج ةةةةةات المختصةةةةةة فةةةةةي الدولةةةةةة وجميةةةةة  لةةةةةوال  اسةةةةةتل

الات التةةةةةةي قةةةةةةد تنةةةةةةتج عةةةةةةن التةةةةةةأمين الخاصةةةةةةة لالمشةةةةةةروع والعةةةةةةامةين فيةةةةةةر مةةةةةةن األخطةةةةةةار واإلصةةةةةة

 العمل 

جميةةةةةةة  الخةةةةةةةدمات عةةةةةةةةت األسةةةةةةةعار  ن اشةةةةةةةتمالالتأكةةةةةةةد مةةةةةةة مةةةةةةة ود الخدمةةةةةةةةيجةةةةةةةق عةةةةةةةةت  – 15

 .هذا العقدواألعمال المو حة في نطاش 

لمخال ةةةةةةة الشةةةةةةروط الخاصةةةةةةة  مةةةةةة ود الخدمةةةةةةةجميةةةةةة  الملةةةةةةالب التةةةةةةي سةةةةةةتترتق عةةةةةةةت قيةةةةةةام  – 16

 ال يئةةةةةةر الخةةةةةا  وال يتحمةةةةةل عةةةةةةت حسةةةةةال مةةةةة ود الخدمةةةةةةسةةةةةيدفع ا لالصةةةةةحة والسةةةةة مة والليئةةةةةة 

 تكالي  ا.

ت تكةةةةةةاليف جميةةةةةة  التةةةةةةدالير ال  مةةةةةةة المعمةةةةةةول ل ةةةةةةا فةةةةةةي يجةةةةةةق لن يشةةةةةةتمل السةةةةةةعر عةةةةةةة – 17

 ما يتعةق لس مة الليئة ومنطقة العمل. فيوالج ات المعنية لالدولة  ال يئة

   

 

 

 

 



 عنوان المناقصة: تعهيد أطباء بيطريين 

 RE-2425681100:مناقصة رقم 

 
 

 هيئة أبوظبي للزراعة و السالمة الغذائية

 العقود والمشتريات 

 

49 | P a g e  
 

 

 األسعارجدول 
 هذا الجدول (( فياألسعار جمي  تذكر  ن)) يجق ل

 

يتم التسعير واحتساق جمي  اإل افات لو االقتطاعات   رر هو ن ل جدول الكميات الذي عةت لساسجدول األسعا

 . يجق لن تشمل األسعار لم ود الخدمةالعقد ومةحقاتر والذي سيكون مة ما  هذا عةت النحو المنصو  عةير في 

األسعار ثالتة ومة مة طوال مدة  جمي  التكاليف ال  مة إلتمام وتنجا  الخدمات المطةولة في العقد وتكون هذ 

 .عقدالهذا 

 

 حسب الجدول المرفق بصيغة اكسل

 

 : ةمالحظ

 التغيير أو التعديل فيه. ال يتموأن  املرفقبالتسعير على نفس الجدول  االلتزاميجب على الشركات  -1

 في حال أن القيمة املضافة تطبق على مثل هذه الخدمات يرجى إدراجها في جدول منفصل واليتم -2

 جمعها مع القيمة الفعلية أثناء التسعير.

لدفع ا لتن يذ جمي  الخدمات  م ود الخدمةجمي  التكاليف التي سوف يقوم عةت مل األسعار تيجق لن تش

لي تكاليف لخر  لو ن قات لو لية  ال يئةال يتحمل  واألحكام،العقد ووفقا  لةشروط هذا المنصو  عةي ا في 

               .                                                                                                 الخدمةم ود من يستة م طةل ا لمور 

 


