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خدمة تحميل وتوصيل األعالف للمستفيدين من برنامج دعم 

 األعالف

 6811003079/مناقصة رقم 
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 : دعوة المناقصة 3من  1القسم  •

 نموذج التعاقد:  3من  2القسم  •
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 3من  1القسم 

 

 دعوة المناقصة

 

 

 المحتويات

 جدول األحداث -1
 شتراك في المناقصة إلنموذج تأكيد ا -2
 االشتراك في المناقصة خطوات -3
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 جدول األحداث -1
 

 التاريخ  الوقت
 

 الموضوع 

14:00 19-05-2019  
 االستفسارات الستالم موعد آخر

 

14:00 21-05-2019  
 الردود بإرسال هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية فيه يقوم موعد أخر
 الستفساراتا على

 

14:00 13-06-2019  
 آخر موعد لتقديم العطاءات 

 

 

 

  األساسية :مستندات ال -2

لقيمة ا  
 

 المستند 

درهم 200,000.00  
  Bid Bond /ضمان المناقصة 

 

 العرض الفني متضمناً خطة إدارة العمليات وخطة الستمرارية األعمال بما يضمن عدم اإلضرار باستمرارية الخدمات المطلوبة
 

  العرض المالي  

 

 

 

 

 

 

 

 



خدمة تحميل وتوصيل عنوان المناقصة: 

 األعالف للمستفيدين من برنامج دعم األعالف

 6811003079مناقصة:  قمر

  

 هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية 

 إدارة العقود والمشتريات

 
 

5 | P a g e  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج تأكيد اشتراك في المناقصة -2
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 نموذج الرد على دعوة المناقصة

[ المدعوةللشركة  ةيرجى طباعة النموذج على االوراق الرسمي ] 

 [التاريخ] .……………………

 للزراعة والسالمة الغذائيةهيئة أبوظبي 

 إدارة العقود والمشتريات

 المبنى الرئيسي، الطابق الثاني عشر

 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

 العقود والمشترياتمدير إدارة 

 
  رقم المناقصة

  الموضوع

 

 السادة الكرام،،

 ××××××تؤكد شركتنا استالمنا لدعوة ومستندات المناقصة المؤرخة 

 ××××××يرجى توقع رد شركتنا بالعرض المالي والفني بموعد اقصاه  -أ

 يرجى التكرم بالعلم بعدم قدرتنا للمشاركة في هذه المناقصة وذلك بسبب:  -ب

 
 ضيق الوقت لتقديم عرض مالي وفني مستوفي الشروط 

 محدد لشركات معينعدم وضوح نطاق العمل/ نطاق العمل  

 حجم العمل المطلوب كبير / صغير 

 األعمال/ الخدماتشركتنا غير راغبة في توفير هذا النوع من المواد/  

 لدينا التزامات حاليه  

 الخدمة/ المادة المطلوبة ليست في نطاق أعمال شركتنا 

 ال نستطيع استكمال األعمال في المدة المطلوبة 

  .....................................................................(يرجى التحديدأسباب أخرى ) 

 

 نود تأكيد بيانات االتصال الخاصة بنا المتعلقة في المناقصة أعاله:  )ادخل اسم الشركة(نحن 

 

 .....................................................................................: الهيئةرقم التسجيل مع 

  ................................................................................ اسم الشخص المخول من الشركة:

 ...................................................................................................البريد االلكتروني: 

 

 المسمى الوظيفي: ........................................  اعتماد: .......................................... 

 

 ...............................................التاريخ: 

تعبئته على  البريد االلكتروني يرجى ارسال نموذج الرد على دعوة المناقصة بعد 

Mohammed.s.alkaabi@adfca.gov.abudhabi 
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 خطوات االشتراك في المناقصة -3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة:
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رغةةةةةةةق فةةةةةةةي ت قةةةةةةةي العطةةةةةةةا ات الخاصةةةةةةةة ت والسةةةةةةةذمة ال ذائيةةةةةةةةهيئةةةةةةةة للةةةةةةةو لي ل  راعةةةةةةةة  – 1

رغةةةةةةةق فةةةةةةةي الحصةةةةةةول ع ي ةةةةةةةا كمةةةةةةةا هةةةةةةةو مو ةةةةةةة  فةةةةةةةي تلالمناقصةةةةةةة لتةةةةةةةوفير الخةةةةةةةدمات التةةةةةةةي 
 مستندات المناقصة.

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

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

تكةةةةةون جميةةةةةل العةةةةةرو  المقدمةةةةةة مةةةةةن المتنةةةةةاق  م  مةةةةةة عنةةةةةد ترسةةةةةير المناقصةةةةةة ع يةةةةةر وال  – 3

 العطا ات المقدمة منر. يير في لي من يجري لي ت يحق لر لن
دائةةةةةةةرة الماليةةةةةةةة  ع ةةةةةةةت المتناقصةةةةةةةين المةةةةةةةدعوين ل ةةةةةةةذ  المناقصةةةةةةةة وال يةةةةةةةر مسةةةةةةةج ين لةةةةةةةد  – 4

فةةةةةي التسةةةةةجيل وتقةةةةةديم المسةةةةةتندات المط ولةةةةةة وذلةةةةةك لمراجعةةةةةة قسةةةةةم تسةةةةةجيل و تأهيةةةةةل الشةةةةةركات 
 . 278181102لو االتصال ع ت  ال يئة

 ي:اآلتع ت المتناقصين المتقدمين ل مناقصة عمل يجق  – 5

عتمةةةةةةاد توقيةةةةةةل مصةةةةةةدش مةةةةةةن كاتةةةةةةق العةةةةةةدل ل شةةةةةةخ  الةةةةةةذي اتقةةةةةةديم وكالةةةةةةة مةةةةةةل ت ةةةةةةوي  و –ل 
 في هذ  المناقصة. مسيمث  
التأكةةةةةةةد مةةةةةةةن لن كافةةةةةةةة الليانةةةةةةةات الخاصةةةةةةةة ل ةةةةةةةذ  المناقصةةةةةةةة لو المتنةةةةةةةاق  محدثةةةةةةةة فةةةةةةةي  –ق 

 .ال يئةسجذت 

 وثائق المناقصة:
ع ةةةةةت لةةةةةم يةةةةةن   لدنةةةةةا  مةةةةةا*تتكةةةةةون المناقصةةةةةة مةةةةةن مجموعةةةةةة مةةةةةن المسةةةةةتندات كمةةةةةا هةةةةةو مو ةةةةة  

 ذلك:خذف 

 مل على :تدعوة المناقصة وتش -أوالً 
 .تأكيد استذم الدعو   – 1
 المناقصة.تع يمات  – 2

  .شروط االشتراك في المناقصة –ل 
 .تاريخ المناقصة –ق 
 .المرفقات الخاصة لالمناقصة –ج 
 تقديم ا:التي يجق الم اريف لنواع  – 3

 .العر  ال ني –ل 
 .العر  المالي –ق 
 درهم 200,000.00لقيمة   مان المناقصة األولية –ج 

 

 شروط التعاقد –ثانياً 
 
 

 التعاقد:المستندات الواردة في  –ثالثاً 
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  .نطاش العمل – 1

 ع ت:ال مان اللنكي ويشتمل  – 2

 . مان المناقصة األولية –ل 
 التن يذ. مان حسن  –ق 

 وهي:الش ادات  – 3

 .ش ادة االستذم االلتدائي –ل 
 .ش ادة االستذم الن ائي –ق 
 .ش ادة تخذ  المسؤولية –ج 
 الجداول وتشمل :  – 4

 ة.جدول الكميات ال ير مسعر –ل 
  .جدول األسعار –ق 
 .جدول التواريخ الرئيسية –ج 
 .الجدول ال مني للد  وانت ا  المشروع –د 
 .عام ين في المشروعجدول لأسما  ال –ذ 
  .جدول يلين الخطة المقترحة ل عمل –ف 
 .المشروعمدرا  جدول لأسما   –ش 
 .من اللاطن  م ودي الخدمةجدول لأسما   –  

 وجدول األسعار : ةجدول الكميات الغير مسعر –رابعاً 
التاليةةةةةة وفقةةةةةا  مل ع ةةةةةت الجةةةةةداول تع ةةةةةت المتناقصةةةةةين التأكةةةةةد مةةةةةن لن العطةةةةةا ات المقدمةةةةةة مةةةةةن م تشةةةةة

 لشروط ا :
 مسعرة:جدول الكميات الغير  – 1

سةةةةةةوف يةةةةةةتم التسةةةةةةعير واحتسةةةةةةاق جميةةةةةةل  لساسةةةةةةرجةةةةةةدول الكميةةةةةةات هةةةةةةو الجةةةةةةدول الةةةةةةذي ع ةةةةةةت 
اال ةةةةةةةافات لو االقتطاعةةةةةةةات ع ةةةةةةةت النحةةةةةةةو المنصةةةةةةةو  ع يةةةةةةةر فةةةةةةةي العقةةةةةةةد وم حقاتةةةةةةةر والةةةةةةةذي 

 وال يجو  ذكر لي سعر فير . لم ود الخدمةسيكون م  ما  
 جدول األسعار : – 2

يتم التسةةةةعير واحتسةةةةاق جميةةةةل سةةةة رجةةةةدول األسةةةةعار هةةةةو ن ةةةةل جةةةةدول الكميةةةةات الةةةةذي ع ةةةةت لساسةةةة
االقتطاعةةةةةةةات ع ةةةةةةةت النحةةةةةةةو المنصةةةةةةةو  ع يةةةةةةةر فةةةةةةةي العقةةةةةةةد وم حقاتةةةةةةةر والةةةةةةةذي  اإل ةةةةةةةافات لو

يجةةةةةق لن تشةةةةةمل األسةةةةةعار جميةةةةةل التكةةةةةاليف الذ مةةةةةة إلتمةةةةةام و ، لمةةةةة ود الخدمةةةةةةسةةةةةيكون م  مةةةةةا  
هةةةةةذا وتنجةةةةةا  الخةةةةةدمات المط ولةةةةةة فةةةةةي العقةةةةةد وتكةةةةةون هةةةةةذ  األسةةةةةعار ثالتةةةةةة وم  مةةةةةة طةةةةةوال مةةةةةدة 

    .العقد
                                                                                          

 *التعديل على دعوة المناقصة :
التعةةةةةديل ع ةةةةةت لي مةةةةةن  ل  يئةةةةةةفةةةةةي لي وقةةةةةت وقلةةةةةل الموعةةةةةد الن ةةةةةائي لتقةةةةةديم العطةةةةةا ات يجةةةةةو   -

لنةةةةةود دعةةةةةوة المناقصةةةةةة ويةةةةةتم تلةةةةةذق جميةةةةةل المةةةةةدعوين تلةةةةةت المناقصةةةةةة ل ةةةةةذا الت ييةةةةةر عةةةةةن طريةةةةةق 
 .اللريد االلكتروني علرترسال التعديل 
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القيةةةةةام لالتعةةةةةديذت الجديةةةةةدة التةةةةةي تمةةةةةت ع ةةةةةت فةةةةةي حالةةةةةة عةةةةةدم مقةةةةةدرة المتناقصةةةةةين المتقةةةةةدمين  -
لكةةةةةةي  لةةةةةةذلك  اعذم ةةةةةةتو ق مسةةةةةةلقلكتةةةةةةا ال يئةةةةةةةيق الوقةةةةةةت يجةةةةةةق مخاطلةةةةةةة وذلةةةةةةك لسةةةةةةلق  ةةةةةة

 م العطا ات تلت فترة جديدة لخر .لتمديد فترة استذ مالسماح ل  ل  يئةيتسنت 
 *إعداد وتقديم العطاءات :

تقةةةةةةةدم العطةةةةةةةا ات التةةةةةةةي اسةةةةةةةتوفت جميةةةةةةةل الشةةةةةةةروط المط ولةةةةةةةة لاليةةةةةةةد تلةةةةةةةت تدارة العقةةةةةةةود  – 1

 الملنةةةةةةت الرئيسةةةةةةي – هيئةةةةةةة للةةةةةةو لي ل  راعةةةةةةة والسةةةةةةذمة ال ذائيةةةةةةة -12الطةةةةةةالق –والمشةةةةةةتريات 

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

فةةةةةةي حالةةةةةةة تقةةةةةةديم ا ل  ةةةةةةة و العربيةةةةةةةلغةةةةةةة بالتكةةةةةةون العطةةةةةةا ات المقدمةةةةةةة ل ةةةةةةذ  المناقصةةةةةةة  – 2

لخةةةةةةةةر  يجةةةةةةةةق لن ترفةةةةةةةةق لوراش مترجمةةةةةةةةة ومعتمةةةةةةةةدة مةةةةةةةةن متةةةةةةةةرجم قةةةةةةةةانوني وتؤخةةةةةةةةذ األوراش 
 المترجمة في ت سيرها.

العطةةةةةا ات تلةةةةةت عنةةةةةوان مخت ةةةةةف 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 ل مو ةةةةةف لن يتأكةةةةةد مةةةةةن حصةةةةةولر ع ةةةةةت تيصةةةةةال لاع ةةةةةت المتنةةةةةاق  عنةةةةةد تسةةةةة يمر  – 5

 تاريخ ووقت التس يم.  ، يوجد لراستذم ل مناقصة
مةةةةةةن الرخصةةةةةة التجاريةةةةةةة ونسةةةةةخة مةةةةةةن التوكيةةةةةل واعتمةةةةةةاد  ع ةةةةةت المتنةةةةةاق  ترفةةةةةةاش صةةةةةورة – 6

 التوقيل ل شخ  الم و .
المناقصةةةةةة ورقم ةةةةةا ع ةةةةةت جميةةةةةل  سةةةةةماو,ذكر اسةةةةةم الشةةةةةركة وعنوان ةةةةةا لالكامةةةةةل يجةةةةةق لن ي ةةةةة – 7

 العطا ات.
 *سرية الوثائق:

جميةةةةةةل الوثةةةةةةائق الخاصةةةةةةة لالمناقصةةةةةةة تعتلةةةةةةر سةةةةةةرية وال يحةةةةةةق ل متنةةةةةةاق  لن يكشةةةةةةف عن ةةةةةةا ألي 
ع ةةةةةةت  المحاف ةةةةةةة ع يةةةةةةرويقةةةةةةل عن ةةةةةةا شةةةةةةخ  لو ج ةةةةةةة لخةةةةةةر  كمةةةةةةا ي تةةةةةة م لالمسةةةةةةؤولية الكام ةةةةةةة 

 مستندات يط ل ع ي ا ليا  من مو  ير. ةسرية لي
 : *مدة العطاء 

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

لن  ل  يئةةةةةةفةةةةةي ال ةةةةةروف االسةةةةةتثنائية وقلةةةةةل انت ةةةةةا  فتةةةةةرة صةةةةةذحية العطةةةةةا  األصةةةةة ي يحةةةةةق  – 2

 ط ق من مقدمي العطا ات تمديد فترة صذحية العطا .ت
  ةةةةةمان حسةةةةةن التن يةةةةةذ فةةةةةي حالةةةةةة ترسةةةةةية ال يئةةةةةةتمديةةةةةد صةةةةةذحية هةةةةةذا ال ةةةةةمان حتةةةةةت اسةةةةةتذم 

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

 *عقد االئتالف :
الحصةةةةةول الةةةةةراغلين فةةةةةي الةةةةةدخول فةةةةةي ائةةةةةتذف مةةةةةل شةةةةةركات لخةةةةةر   المتناقصةةةةةينيجةةةةةق ع ةةةةةت  -

ع ةةةةةت األقةةةةةل مةةةةةن تةةةةةاريخ تغةةةةةذش  لسةةةةةلوعينوذلةةةةةك قلةةةةةل  ال يئةةةةةةمةةةةةن ع ةةةةةت موافقةةةةةة خطيةةةةةة مسةةةةةلقة 
 اآلتي :ع ت استذم العطا  ولعد لخذ الموافقة يجق لن تت من العطا ات 

 التوقيل ع ت العطا ات يجق لن يكون من جميل الشركا  . – 1
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ويجةةةةةةق لن تكةةةةةةون  ترفةةةةةاش نسةةةةةةخة مةةةةةةن ات ةةةةةاش االئةةةةةةتذف الةةةةةةذي تةةةةةم لةةةةةةين الشةةةةةةركا  جمةةةةةيع م – 2

 .ي ذلك الشأنمعتمدة وموثقة وفقا  لألصول المتلعة ف
 التالي:يجق لن يت من ات اش االئتذف  – 3

تن يةةةةةذ   عةةةةةن لالتكافةةةةةل والت ةةةةةامن  االئةةةةةتذف مسةةةةةئولينلن يكةةةةةون جميةةةةةل الشةةةةةركا  فةةةةةي هةةةةةذا  –ل 
كافةةةةةة لنةةةةةود العقةةةةةد وفةةةةةي حالةةةةةة خةةةةةروج لحةةةةةد الشةةةةةركا  مةةةةةن هةةةةةذا االئةةةةةتذف يكةةةةةون لةةةةةاقي الشةةةةةركا  

 االت اش.هذا لين عن تن يذ جميل لنود ئومس
تحديةةةةةد اسةةةةةم الشةةةةةريك الةةةةةذي سةةةةةيكون التعامةةةةةل معةةةةةر فةةةةةي تن يةةةةةذ جميةةةةةل األعمةةةةةال والخةةةةةدمات  –ق 

 المنصو  ع ي ا في العقد.
 .العقدتحديد نسلة عمل كل شريك في  –ج 

 : *االجتماعات
ن مةةةةةةن لتحديةةةةةةد موعةةةةةةد لذجتمةةةةةةاع لالمتناقصةةةةةةي ال يئةةةةةةةقوم تحيثمةةةةةةا كةةةةةةان ذلةةةةةةك  ةةةةةةروريا  سةةةةةة – 1

لجةةةةةل تو ةةةةةي  المسةةةةةائل ال يةةةةةر وا ةةةةةحة واإلجالةةةةةة ع ةةةةةت لسةةةةةئ ت م فيمةةةةةا يتع ةةةةةق لالمناقصةةةةةة وذلةةةةةك 
 جتماع.موعد االمحدد فير ولإرسال خطاق موجر تلي م 

اللريةةةةةةةةةد لمتنةةةةةةةةةاق  الةةةةةةةةةذي لديةةةةةةةةةر لي تسةةةةةةةةةاؤالت حةةةةةةةةةول المناقصةةةةةةةةةة لن يرسةةةةةةةةةل لسةةةةةةةةةئ تر ل  – 2

إلدارة العقةةةةةود والمشةةةةةتريات وذلةةةةةك قلةةةةةل لسةةةةةلوع واحةةةةةد مةةةةةن موعةةةةةد االجتمةةةةةاع لكةةةةةي  االلكترونةةةةةي
 اإلجالة ع ت ت ك األسئ ة ومناقشت ا في االجتماع. ل  يئةيتسنت 

لةةةةةةن يكةةةةةةون سةةةةةةللا  لعةةةةةةدم تأه ةةةةةةر فةةةةةةي تقةةةةةةديم  اتالجتماعةةةةةة ةةةةةةذ  اعةةةةةةدم ح ةةةةةةور لي متنةةةةةةاق  ل – 3

 العطا ات.
 : الشركة اختيار في الهيئة*حق 
  الترسةةةةةية المناقصةةةةةة ع ةةةةةت الشةةةةةركة التةةةةةي تقةةةةةدم لقةةةةةل سةةةةةعر لةةةةةل يحةةةةةق ل ةةةةة ةم  مةةةةة ال يئةةةةةةكةةةةةون تال 

عمةةةةةةال مو ةةةةةةوع العقةةةةةةد وال مناسةةةةةةلة لتقةةةةةةديم الخةةةةةةدمات واألال ر  لن ةةةةةةاتةةةةةةاختيةةةةةةار الشةةةةةةركة التةةةةةةي 
  ت م لي ا  لذكر سلق الرف .ت

 *إرجاع العطاءات :
قصةةةةةين سةةةةةوف يةةةةةتم مةةةةةن المتنا ا  وفةةةةةي حالةةةةةة عةةةةةدم فةةةةةو  ليةةةةة ل  يئةةةةةةجميةةةةةل العطةةةةةا ات تكةةةةةون م كةةةةةا  

 .التواصل مل الشركة ل ح ور تلت مقر ال يئة إلستذم لصل ال مان
 *اإلبالغ في حاالت اإلحتيال:

عن جميل حاالت اإلحتيال المعرفة في آلية  ال يئةسرعة تلذق الج ات المختصة داخل  المتناقصينيجق ع ت 

  Fraud@ADFCA.AEوذلك من خذل اللريد اإللكتروني  ، ال يئةاإللذق عن اإلحتيال المعتمدة ل
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 خدماتعقد 

 *********************رقم 

 

  -تم االت اش في مدينة للو لي لين كل من : 2018. الموافق ..../..../..لنر في يوم ........

 :الطرف األول  •

 (الهيئة أو بالطرف األول فيما بعد إليه) ويشار      هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية

 فاكس: ،028181187هاتف: ،بوظبيأ – 52150ص.ب :، العربية المتحدة: دولة االمارات اعنوانه
02-5886666  

 .**************بصفته:   *************السيد/ ويمثله في التوقيع على هذا العقد 

 :لثانياالطرف  •

 (مزود الخدمة أو لثانيافيما بعد بالطرف  إليهم)ويشار  ******************* السادة /

 ******** -فاكس: ،******: هاتفأبوظبي،  ***** :ص.ب، دولة االمارات العربية المتحدةعنوانه: 

  **********بصفته :   ******** :ويمثله في التوقيع على هذا العقد 

 ويشار إليهما مجتمعين بالطرفين ومنفردين بالطرف.

 القانوني اتفقا على اآلتي :وبعد أن أقر الطرفان على أهليتهما بالتعاقد والتصرف 

  تـــــمــــهـــيـــــد
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كما هو مبين في مواصفات المناقصة الملحقة بهذا  **********ن الطرف األول يرغب في القيام حيث أ
بهذه األعمال فقد عرض  الثاني ولما كان موضوع العقد يتطلب قيام الطرف  ووفقًا للشروط الواردة أدناه  العقد

لذلك بما يتفق مع حسن النوايا ورغبة الطرفين في التعاقد وحسب قابل مالطرف األول على الطرف الثاني ال
 الشروط التالية :

 المادة األولى

 يعتبر التمهيد أعاله جزءًا ال يتجزأ من العقد ومتممًا له ويقرأ ويفسر معه.

 التعاقد (()) مستندات  -المادة الثانية 

)المرفقات( جزءًا ال يتجزأ من العقد وتقرأ وتفسر  4تعتبر الملحقات والمستندات الموضحه والمذكورة في القسم 
 معها .

 )) التفسيرات والتعاريف (( -المادة الثالثة 

حيثما كان ذلك مناسبًا تشمل الكلمات التي تشير لصيغة المفرد صيغة الجمع والعكس صحيح كما  -أ
 الكلمات التي تشير لصيغة المذكر صيغة المؤنث أيضًا والعكس صحيح.تشمل 

 تحمل الكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة قرين كل منها ما لم يقتضي السياق بخالف ذلك:  -ب

"العقد : هذا العقد و يشمل المالحق المرفقة به باإلضافة إلى أي تغييرات أو تعديالت في المهام  -
 العقد والتي يتم إجراؤها وفقًا لشروطه وأحكامه. المطلوبة بهذا

المناقصة: هي المناقصة التي طرحها الطرف األول وتقدم إليها الطرف الثاني ورست عليه وفقًا  -
 لإلجراءات المتبعة في ذلك الشأن وتعهد باإللتزام بتنفيذ جميع الخدمات واألعمال المدرجة بأوراقها.

 عدا الجمعة والسبت. "يوم عمل" : جميع أيام األسبوع -
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 "الخدمات" : الخدمات والواجبات التي يؤديها الطرف الثاني للطرف األول بموجب هذا العقد.  -

"مدة العقد" : هي المدة المحددة إلنجاز األعمال موضوع هذا العقد وتشمل المدة الالزمة للمراجعة  -
ى مدة العقد وتقاس بعدد أيام الدوام والتدقيق من قبل الطرف األول باإلضافة إلى أي تمديدات مبررة عل

 الرسمي للطرف األول.

"قيمة العقد" : هي قيمة العقد المقبولة باإلضافة إلى أي زيادة أو نقص بسبب التعديالت التي قد تطرأ  -
 على العقد من قبل الطرف األول وبعد موافقة خطية من الطرف الثاني نتيجة ألي ظروف قد تحدث.

" : المبلغ اإلجمالي المذكور في كتاب رسالة الترسية مقابل تنفيذ الخدمات المطلوبة "قيمة العقد المقبولة -
 وفقًا للعقد.

 "الدفعات" : المبالغ التي يدفعها الطرف األول للطرف الثاني حسب ما يحدده العقد. -

"مزود الخدمة بالباطن" : أي مزود خدمة يقترحة ويكون مسئول عنه الطرف الثاني، ويوافق عليه   -
 الطرف األول ألداء أي جزء من الخدمات. 

 )) طبيعة العمل ((  - المادة الرابعة

يتعهد الطرف الثاني بأن لديه الموارد البشرية والمادية والقدرات والمعرفة الالزمة لتنفيذ كافة األعمال 
وتشتمل وال تقتصر على انجاز وتوريد كل ما يلزم إلتمام األعمال طبقًا  *********والخدمات الخاصة 

يباشر أداء األعمال المطلوبة لما ورد في مواصفات المناقصة موضوع هذا العقد وعلى الطرف الثاني أن 
بعد توقيع هذا العقد وفقاً للشروط الواردة بهذا العقد وطبقاً للمواصفات والتصاميم الواردة بالوثائق والمستندات 
المرفقة مع العقد وعلى الطرف الثاني مراجعة هذه الوثائق والمستندات ويعتبر مسئواًل عنها كما لو كانت 

 مقدمة منه.

 )) مدة العقد (( -ة المادة الخامس



خدمة تحميل وتوصيل عنوان المناقصة: 

 األعالف للمستفيدين من برنامج دعم األعالف

 6811003079مناقصة:  قمر

  

 هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية 

 إدارة العقود والمشتريات

 
 

17 | P a g e  
 

شاملة  **20/**/**حتى  **20/**/**تبدأ من تاريخ   سنوات ****إن المدة اإلجمالية للعقد 
 . ةجميع الخدمات المطلوب

 )) قيمة العقد ((  -المادة السادسة 

ألف درهم  ********)) درهم  ******** سنوات ****لمدة إن القيمة اإلجمالية لهذا العقد  -1
يدفعها  ألف درهم إماراتي(( ***********))درهم  *************وسنويًا ((  إماراتي

الطرف األول للطرف الثاني مقابل تنفيذه كافة األعمال المدرجة في مواصفات المناقصة والعرض 
ات ومواد المقدم من الطرف الثاني وتشمل قيمة العقد أيضًا توريد كامل المواد والمعدات والمستلزم

تمام كافة  استهالكها ووسائل النقل ونفقات الشحن والتأمين عليها وأجور العاملين ومصاريف تنقالتهم وا 
 األعمال على أكمل وجه وفقًا للمواصفات المدرجة بأوراق المناقصة.

مهما يلتزم الطرف الثاني باألسعار المتفق عليها طيلة مدة العقد وال يحق له المطالبة برفع األسعار   -2
 كانت األسباب الداعية إلى ذلك وال يتحمل الطرف األول أي نفقات إضافية بخالف تلك األسعار.  

في حالة إخالل  عليها أو عدم صرفها  يحق للطرف األول تأجيل الدفعة الشهرية أو إجراء خصومات -3
 .عقد أو المناقصةشروط البأي من الطرف الثاني 

 

 الفواتير والدفعات (())   -المادة السابعة 

 . الهيئةفي  لإلجرءات المتبعة يلتزم الطرف األول بدفع قيمه األعمال التي يقوم بها الطرف الثاني وفقا  -1
وتقديم الخدمات المبينة حسب األصول بتنفيذ  طرف الثانيمقابل دفع الطرف األول لقيمة العقد، يتعهد ال -2

المنصوص عليها في هذا العقد والقيام بكافة األعمال واألمور األخرى الضرورية والتي يمكن فهمها ضمنًا و 
ي العقد ووفقًا للشروط واألحكام والنصوص المتضمنة فالمتفق عليها من هذا العقد في األوقات وبالطريقة 

 . أو أيًا من أوراق المناقصة
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التعويض الكامل المستحق للطرف الثاني  يفي هذا العقد ه االمنصوص عليه واألعمال سعر الخدمات -3
لجميع التكاليف ومصاريف الرعاية والوكالة والضرائب والجمارك والرسوم  ةوشامل واألعمال مقابل الخدمات

صرف العمالت األجنبية أو أية أعباء أخرى أيًا كان نوعها  أسعارواألتعاب وفروق التي تفرضها الدولة 
 وحده.  الثاني  طرفيتحملها ال

 ثابتة وغير قابلة للزيادة بأي طريقة خالل مدة التعاقد.  األسعار محددة و -4
ال يتم دفع أي مبلغ للطرف الثاني ما لم يقم بإصدار كفالة حسن األداء وفقًا للشروط واألحكام المنصوص  -5

 الطرف األول.  إلىعليها ويتم تسليمها 
اإلنجاز المعتمدة إلدارة المالية لدى  وكشوفخ تقديم الفواتير يوما من تاري 30يتم سداد الدفعات خالل  -6

 الطرف األول.
في االعتراض على أية فاتورة   الطرف األول على أنها تنازل عن حقه يسددها  ال يجب تفسير أية دفعات  -7

ر من ( ستة أشه6بتسليمها خالل مدة ) مزود الخدمة قم يالحق في رفض أية فاتورة لم  للهيئةو  سدادهاتم 
تاريخ إنجاز عمل معين أو من تاريخ تحمل تكاليف معينة قابلة للتسديد ما لم تكن هذه الفاتورة "فاتورة 

( ستة أشهر من تاريخ 6رفض استالم هذه الفاتورة إذا تم تقديمها بعد ) للهيئةمعدلة" ففي هذه الحالة يحق 
 االعتراض على الفاتورة األصلية أو الفاتورة المعدلة. 

 . يتعين على الطرف الثاني تقديم الفواتير األصلية معلمة برقم هذا العقد -8
 )) كفالة حسن األداء ((  -المادة الثامنة 

% من إجمالي 10كفالة حسن األداء المصرفية غير مشروطة بقيمة  الهيئةيلتزم الطرف الثاني بتسليم  -1
ن تكون صادرة من مصرف معتمد في الدولة وبالصيغة المعتمدة أقيمة العقد على نفقته والتي يجب 

، على أن تبقى الكفالة التوقيع على خطاب الترسية تاريخ ( خمسة عشر يومًا من15خالل ) الهيئةلدى 
 شهادة معتمدة من الطرف األول.  إصدارلحين  المفعولسارية صالحة و 

هذا العقد بصرف  المنصوص عليها التزاماته  الثانيتنفيذ الطرف ل اضماناألداء كفالة حسن  تعتبر -2
 النظر عن أية تعديالت أو مهل إضافية قد يتم االتفاق عليها. 



خدمة تحميل وتوصيل عنوان المناقصة: 

 األعالف للمستفيدين من برنامج دعم األعالف

 6811003079مناقصة:  قمر

  

 هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية 

 إدارة العقود والمشتريات

 
 

19 | P a g e  
 

المضافة للعقد وكذلك استكمالها في حالة يلتزم الطرف الثاني بزيادة قيمة الكفالة إذا زادت األعمال  -3
 النقصان ألي سبب.

وذلك في  قضائية اذ أي إجراءاتخيحق للطرف األول مصادرة قيمة الكفالة دون تنبيه أو إنذار أو ات -4
 .حال عدم التزام الطرف الثاني بتنفيذ األعمال المتفق عليها

 
 )) التأمين والتعويضات (( -المادة التاسعة 

وعن كل ما يصيبهم  الجمهور أو الهيئة موظفي أو عمالهيكون الطرف الثاني مسئوال وحده عن سالمة  -1
أثناء تنفيذ األعمال أو بسببها، ويلتزم بالتعويض عن أي أضرار تلحق بأي شخص أو أي أضرار 

في هذا مادية تصيب أي ممتلكات مهما كان نوعها والتي قد تترتب على تنفيذ األعمال المتفق عليها 
 .العقد

كان  مسئواًل عن جميع المطالبات والدعاوى والتعويضات والنفقات والرسوم أياً الطرف الثاني يكون   -2
مزودو أحد  عماله أونوعها والتي يكون لها عالقة بتنفيذ األعمال وكذلك عن أية أخطاء يرتكبها أحد 

 . الهيئةلة على ذلك لصالح من الباطن أو أحد عمالهم، وأن يقدم بوالص التأمين الدا الخدمة
، وأن يقدم بوالص التأمين الدالة على ذلك، طبقًا  عمالهيلتزم الطرف الثاني بأن يقوم بالتأمين على  -3

 .أبوظبي إمارةللوائح والنظم المعمول بها في 
( التأمين على نفقته الخاصة وذلك قبل بدء األعمال وتغطي كافة يقدم الطرف الثاني وثائق )بوالص -4

 :االتي الحصر ال المثال سبيل علىاألعمال وتشمل المواد والبضائع والمعدات والعمال وتشتمل 
 الطرف الثاني وموظفيه العاملين بموجب هذا العقد. عمال تأمين على -
 ول.من موظفي وممتلكات الطرف األ اً تأمين ضد األضرار ألي -
 .أي خطر يترتب على تنفيذ هذا العقدتأمين ضد  -

وفترة الضمان ويتعهد الطرف الثاني بتمديد هذا العقد طيلة مدة تنفيذ المفعول تبقى وثائق التأمين سارية 
 صالحيتها في حال أي تمديد لفترة التنفيذ أو الضمان.

 يجب أن تكون جميع الخدمات المقدمة على مسؤولية مزود الخدمة.  -5
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بأسرع وقت ممكن وفي جميع األحوال خالل يومي عمل من تاريخ  الهيئةيلتزم الطرف الثاني بإخطار  -6
ضد الغير وعلى مزود الخدمة كذلك أن  للهيئةوقوع أي حادث يحتمل أن يؤدي إلى مطالبة تأمينية 

)) خمسة عشر يومًا (( من تاريخ وقوع  15خالل مدة  الهيئةبة التأمينية إلى يقدم جميع أوراق المطال
 الحادث .

 )) غرامات التأخير (( -المادة العاشرة 

يلتزم الطرف الثاني بانجاز جميع اإلعمال الواردة بالعقد طبقا للشروط والمواصفات والمواعيد المحددة  -1
في حال اإلخالل % من قيمة العقد وذلك 10وبما ال يزيد عن تطبق عليه الغرامات المذكورة أدناه و به، 

وتكون هذه  ر في انجاز األعمالو قصوجود أو األعمال ببنود هذا التعاقد أو في حال تأخره في بدء 
 النسبة مقسمة على النحو التالي :

عمال/المواد التي تأخر في انجازها/توريدها % من قيمه األ1هاتطبق على الطرف الثاني غرامة قدر  -
من  % بعد ذلك عن كل أسبوع أو جزء2وذلك عن األسبوع األول أو عما دونه ثم تزداد الغرامة إلى 

 .قيمه األعمال/المواد التي يكون قد تأخر في انجازها/توريدها بعد انقضاء مهلة التمديد
 .ءات قضائية أو إثبات لوقوع الضررإجراأيه تطبق الغرامة دون الحاجة إلى إنذار أو  -2
إن غرامة التأخير ال تعفي الطرف الثاني من التزاماته في حال التقصير أو اإلخالل ببنود العقد أو  -3

 .عدم تنفيذه اللتزاماته
ويتحمل الطرف  طرف آخريحق للطرف األول أن يعهد في إتمام األعمال الغير منفذه من العقد إلى  -4

  .الثاني تكاليف هذه األعمال والفروقات في األسعار بحيث يتم سدادها من مستحقاته
مع مراعاة األحكام المتعلقة بالغرامات المنصوص عليها بهذا العقد، يتحمل الطرف الثاني كل عطل  -5

نتيجة اإلخالل وذلك أو ضرر يلحق بمصالح الطرف األول أو مصالح من هم ضمن نطاق األعمال 
لطرف باألحكام و الشروط الواردة في هذا العقد، وال يحق له المطالبة بأي تعويض نتيجة استعمال ا

 .هذا العقدوأحكام األول لجميع أو بعض حقوقه القانونية المترتبة له بموجب شروط 
أن يقوم  عدم التزام الطرف الثاني باألعمال المكلف بها بموجب هذا العقدفي حالة  الحق لطرف األولل -6

اء من بالعمل بفروق األسعار سو  من كان قائماً  ىأخرى بالعمل والرجوع عل أو مؤسسة بتكليف شركة



خدمة تحميل وتوصيل عنوان المناقصة: 

 األعالف للمستفيدين من برنامج دعم األعالف

 6811003079مناقصة:  قمر

  

 هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية 

 إدارة العقود والمشتريات

 
 

21 | P a g e  
 

دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ و أي مستحقات لدى الطرف األول أو لدى جهة حكومية أخرى 
 أي إجراءات قضائية.

 باإلجابة على أية استفسارات بشأن فرض غرامة التأخير. الهيئةلتزم تال   -7
ستحق له ودون خصم قيمة الغرامات من أية مبالغ مستحقة للطرف الثاني أو قد تتأن  للهيئةيحق  -8

 صادر الكفالة المصرفية المقدمة من مزود الخدمة. تالحق في أن  للهيئةالرجوع إليه و 
 

 )) القوة القاهرة ((  -المادة الحادية عشر 

وقت غير قادر كليًا أو جزئيًا بصورة مؤقتة ونتيجة لقوة قاهرة على  أيإذا  صار أحد الطرفين في   -1
إشعارًا خطيًا بحالة القوة القاهرة  اآلخرتم منح الطرف يحالة هذه الفي فتنفيذ التزاماته بموجب العقد 

خالل سبعة أيام بعد علم الطرف الذي يواجه حالة القوة القاهرة بوجود تلك الحالة، فعندئذ يتم تعليق 
طالما بقي غير قادر على تنفيذ التزاماته نتيجة القوة القاهرة، وعلى ذلك الطرف  الطرفلتزامات ذلك ا

 إشعار الطرف اآلخر بانتهاء حالة القوة القاهرة في غضون سبعة أيام من تاريخ علمه بانتهائها.
رجة عن سيطرة مصطلح القوة القاهرة المستخدم في هذا العقد يشمل الظروف غير المتوقعة والخا إن -2

 الطرف الذي يواجهها وعن قدرته على التغلب عليها أو التنبؤ بما فيها لو بذل العناية الالزمة.
 .بهاعلى الطرف الذي يدعي  حولهاعبء إثبات وجود القوة القاهرة في حالة وجود نزاع  يقع -3

 
 )) التعديل والتنازل ((  -المادة الثانية عشرة 

فقط بتوقيع أمر تعديل يوقعه هذا العقد إال أي فقرة أو شرط أو بند في يل ال يجوز للطرف الثاني  تعد -1
ال  الطرفان حسب األصول واإلجراءات المتبعة في ذلك الشأن ويعتبر التعديل المنفذ بهذه الطريقة جزءاً 

 يتجزأ من هذا العقد.
يقوم بتنفيذ أية تعديالت على الطرف الثاني أن يلتزم بشكل كامل بجميع شروط وأحكام هذا العقد وأن ال  -2

 عليه حتى يتم إجازة ذلك رسميًا بتوقيع أمر التعديل من كال الطرفين حسب األصول.
أو شخص أو شركة او مؤسسة أخرى بطريقة ال يجوز للطرف الثاني التنازل عن هذا العقد ألي جهة  -3

وع العقد دون أخذ موافقة الباطن في تنفيذ األعمال موض مزودو الخدمةأو إشراك مباشرة أو غير مباشرة 
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وليته عن أعمال الطرف ئوهذه الموافقة ال تعفي الطرف الثاني من مس ،كتابية مسبقة من الطرف األول
 .هيلإالمتنازل 

 )) أحكام عامة (( -المادة الثالثة عشر 

 الرخص والتصاريح .1
الالزمة لتنفيذ األعمال واألذون يتعهد الطرف الثاني بأن يقوم وعلى حسابه الخاص باستخراج جميع الرخص 

 وغيرها من الرخص الالزمة لألعمال، كما يتعهد بإتباع جميع لوائح ونظم البلدية والشرطة والدفاع المدني
ئح والنظم المعمول بها في هذا الشأن أو  وحده عن كل مخالفة للقوانين واللوائوالً ويكون مس والجهات المعنية

 .أي ضرر حتياطات الالزمة لمنع حصولأثناء العمل، وعليه اتخاذ اال أو موظفيه من عمالهالتي تصدر 

 اإلشراف على األعمال .2
الطرف األول، وعليه أن يقدم له تقارير مفصلة عن  من يتعهد الطرف الثاني بأن يعمل تحت إشراف ممثل

طرق التي يتبعها في التنفيذ وما يستخدمه من مواد ومعدات وصور ضوئية تبين بوضوح تقدم سير األعمال وال
 . طرف األولحددها اليسير العمل وذلك في الوقت وبالكيفية التي 

وتعليماته، كما يتعهد الطرف الثاني بتقديم عينات من طرف األول وعلى الطرف الثاني تنفيذ جميع توجيهات ال
العتمادها قبل توريدها واستعمالها كما يلتزم بإجراء  طرف األولالتي ينوي استعمالها إلى الالمواد والمعدات 

يطلبها الطرف األول للتأكد من سالمة األعمال ومطابقة المواد المستعملة للمواصفات والشروط التي االختبارات 
 .طباعةالخاصة بال

  نوعية المواد والمواصفات .3
على حسابه متعلقة باألعمال التي يقوم بها يتعهد الطرف الثاني بإحضار جميع ما يلزم من أدوات ومعدات 

األعمال، تلك الخاص على أن تكون من أجود األنواع المستخدمة حديثًا وطبقًا للشروط والمواصفات الخاصة ب
حسن سير العمل وذلك على نفقته الخاصة كما يتعهد باستخدام عدد كاٍف من العمال الفنيين وغيرهم مما يتطلبه 

 وتحت مسئوليته ، كما يلتزم بالوفاء بقيمة ما يستهلك من ماء وكهرباء لتنفيذ األعمال.
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 (( األطراف و)) ممثل -المادة الرابعة عشر 

الطرف عين ممثاًل كفؤًا يقبل به األعمال بموجب هذا العقد أن ي  تنفيذ الطرف الثاني قبل البدء ب يلتزم -1
خطيًا  الهيئة خطاربإالطرف الثاني لتزم يفي جميع األوقات فيما يتعلق بالعقد و  هوينوب عن هاألول ليمثل

 .  وكذلك صالحياته بعنوان وأرقام الهواتف التي يمكن من خاللها االتصال بهذا الممثل لياًل ونهاراً 
خطية من موافقة الحصول على بعد إال  هصالحياتتغيير أو ال يجوز تغيير ممثل الطرف الثاني  -2

 الطرف األول على ذلك التغيير.
و من في حكمه غير متعاون أو غير أإذا اعتبر الطرف األول في أي وقت أن ممثل الطرف الثاني  -3

أو مهمل، أو ألي سبب معقول آخر، يتعين على الطرف الثاني استبعاد ذلك الشخص على نفقته  ؤكف
طلب فيه ذلك االستبعاد والقيام فورًا باستبداله بشخص ي الهيئةي من الخاصة حال استالم إشعار خط

 آخر مناسب يقبل به الطرف األول.
 ( كممثل عنه لمتابعة تنفيذ هذا العقد.**********إدارة يعين الطرف األول ) -4
 

 )) إنهاء العقد (( -عشر  الخامسةالمادة 

خطار بكتاب إمن الطرف الثاني وذلك بموجب  لطرف األول أن يسحب العمل جزئيا أو كلياً ل يحق .أ
رسمي يرسله الطرف األول إليه على عنوانه الموضح بهذا العقد ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو 

 -االلتجاء للقضاء في أي حال من األحوال التالية )على سبيل المثال ال الحصر(:
اطؤ في سير العمل لدرجة يرى معها الطرف العمل أو ظهر تببتنفيذ في البدء الطرف الثاني إذا تأخر  .1

 األول أنه ال يمكن إنجازه في الوقت المحدد.
مدة تزيد على عشرة أيام عمل متواصلة دون سبب يقبله الطرف ل اً العمل كليالطرف الثاني إذا أوقف  .2

 األول.
أو لم يقم بإنجازه حسب هذا االتفاق فإنه يدفع قيمة إنجاز  من العمل أو تركهالطرف الثاني إذا انسحب  .3

% من قيمة العقد للطرف 10وأن يقوم بدفع ما قيمته  خراآل لمزود الخدمةالخدمات موضوع العقد 
 األول كمصاريف إدارية .



خدمة تحميل وتوصيل عنوان المناقصة: 

 األعالف للمستفيدين من برنامج دعم األعالف

 6811003079مناقصة:  قمر

  

 هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية 

 إدارة العقود والمشتريات

 
 

24 | P a g e  
 

رة بأي من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأي التزام من التزاماته المقر الطرف الثاني إذا أخل  .4
فيه ولم يقم بإصالح أثر ذلك اإلهمال أو اإلخالل خالل خمسة عشر يومًا على األكثر من تاريخ إنذار 

 الطرف األول له.
 التالعب في معاملته مع الطرف األول. وأالغش الطرف الثاني إذا استعمل  .5
ممن لهم عالقة  الهيئةرشوة صريحة أو مستترة أو شرع في تقديمها ألحد موظفي الطرف الثاني إذا قدم  .6

أو وافق على إعطائهم أية  منحهمإذا عرض على أي من هؤالء أو  أحد معاونيه، وكذلك أو بهذا العقد
سيسبب  عمل  هبات أو مكافآت أو هدايا متى كان ذلك بقصد إغرائهم على عمل أو امتناع عن

 إضرار بالطرف األول.
 ، وكذلك في حالة التصفية.فالسةأو ارتكب عماًل يؤدي إلى إالطرف الثاني إذا أفلس  .7
دون مبرر مقبول  طرف األولتنفيذ التعليمات الصادرة إليه من الالطرف الثاني إذا رفض أو تجاهل  .8

 يقدمه في حينه.
هذه  وفيعلى تقديره المطلق ألي سبب.  أو كليا بناءً  األول الحق في إنهاء هذا العقد جزئياً  للطرف .ب

حتى  بها مستحقاته مقابل األعمال التي قام الثاني للطرف يدفعة، يجب على الطرف األول أن الحال
 .  اإلنهاء الكلي أو الجزئي للعقدموعد 

 )) تعارض المصالح (( -عشر  السادسةالمادة 

لفعال قد ينتج عن ا تعار ا  مل مصال  الطرف  ةأيل القيام كل طرف عناية واهتمام معقولين ل حي ولة دونيلذل 

 . وي ت م كل طرف لعدم القيام لأي عمل من شأنر لن يحدث تعار ا  لو ت رارا  لمصال  الطرف اآلخر اآلخر

 )) الخصوصية والسرية ((  -عشر  السابعةالمادة 

األول بما يتصل بهذا العقد ن كافة المستندات والمعلومات المقدمة من الطرف أيقر الطرف الثاني ب -1
ستعامل كمعلومات سرية ولن يتم الكشف عنها إلى أي شخص أو جهة أخرى إال بموافقة خطية مسبقة 

 من الطرف األول.
يلتزم الطرف الثاني بالمسئولية الكاملة عن المحافظة على سرية أي مستندات يطلع عليها أيًا من  -2

دان أي أوراق أو مستندات أو أدوات أثناء تأدية موظفيه موظفيه ويكون كذلك مسئواًل عن ضياع أو فق
 لعملهم.
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  )) المعاينة واالختبار (( - الثامنة عشرالمادة 

من قبل والفحص واالختبار  معاينةقابلة للو  معدة المواد الموردةجميع تكون ن أب الطرف الثانييلتزم  -1
 إلىمعاينة وفحص واختبار المواد  للهيئةأن يسمح أو يوفر  الطرف الثانيعلى جل ذلك أمن . الهيئة
 أوبعضها  أوالمواد كلها  في قبول ابحقه الهيئةحتفظ ت، و تجهيز المواد التي يتم فيها  المواقعجميع 

 . مخالفة شروط هذا العقد أورفضها في حالة عدم مطابقتها للمواصفات 
قبواًل من  كلياً  أوئيا جز  أو تنازله بذلك أو عدم قيامه واالختبار والفحصالمعاينة ب الهيئةال يعتبر قيام  -2

 من التزاماته بالتقيد بأحكام هذا العقد.  للطرف الثانيأو إبراًء  الهيئة
يلتزم المواصفات،  ال تطابق الموادمن  اً ، أن أيالمعاينة واالختبار والفحص، بعد إجراء للهيئةإذا تبين  -3

الطرف ال يمنح و  ،وعلى نفقته الخاصة حسب األحوال ستبدالاالصالح أو اإلب اً فور  مزود الخدمة 
 لتنفيذ مثل ذلك اإلصالح أو االستبدال.  لمدة العقد تمديداً  أو أي مهلة إضافية الثاني

، يحق الهيئةاعتبرت غير مقبولة من قبل التي  الموادإصالح أو استبدال ب الطرف الثاني لم يقمإذا  -4
ستبدال على نفقة االصالح أو اإلالقيام ب خرآ في هذه الحالة إصالح أو تكليف أي طرف للهيئة

 .الطرف الثاني
الطرف  يلتزمأو الكشف عليها  الموادإذا تطلب االلتزام بأحكام هذا العقد أو بأي قانون مطبق فحص  -5

ذا  ،للفحص أو الكشف هفي وقت معقول باستعداد الهيئةأن يشعر  الثاني حضور جهة  تطلب ذلكوا 
كافة التكاليف  مزود الخدمةيتحمل و  ،لتاريخ المحدداب الهيئة فيتعين عليه  إخطار  الهيئةأخرى غير 

 والمصاريف المتصلة بعملية الفحص أو الكشف.
أن يقوم بالتنسيق مع  مزود الخدمةبتعيين طرف ثالث للقيام بالكشف فيتوجب على  الهيئة تإذا قام -6

المفوضين  الهيئةيقة التي يعامل بها ممثلي ذلك الطرف وأن يعامل ممثليه المفوضين بنفس الطر 
وأن يتحمل مزود الخدمة كافة المصاريف الناتجة  وفقاً ألحكام هذا العقد الموادلغايات الكشف وفحص 

  .عمالهمعن أ
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  )) الضمان (( - التاسعة عشرالمادة 

أن كافة المعدات والمواد وكل جزء منها سيكون جديدًا ومن أفضل نوعية في فئتها  الطرف الثانييضمن  -1
 . االمعدة له اتوصالحة لالستخدام

ألفضل  أن كافة األعمال والخدمات التي يتم أداؤها بموجب هذا العقد ستكون وفقاً  الطرف الثانييضمن  -2
 يتم استخدامها دوليًا.  الممارسات والمهارات التي

 تتوافق مع أحكام هذا العقد.  كافة المواد والمعدات أن الطرف الثانييضمن  -3
غير خاضعة ألي رهن أو  المستخدمة في تنفيذ هذا العقد أن كافة المواد والمعدات الطرف الثانييضمن  -4

مطالبات أو حجوزات وخالية من أية عيوب قد تكون ناشئة عن تصميمها أو عن المواد المستخدمة فيها 
 . من الباطن مزودي الخدمةأو  مزود الخدمةعتها أو عن أي فعل أو إهمال من قبل اأو عن صن

منحه فرصة توس األعمالبأي عيوب تظهر في  الطرف الثانيبأسرع وقت ممكن بإخطار  الهيئةقوم ت -5
صالحها. صالح أو استبدال  الطرف الثانيتوجيه  للهيئةيحق كما  معقولة لفحص تلك العيوب وا  بتصحيح وا 

ذا أخفق  األشياء الطرف القيام بذلك على نفقة  للهيئةالقيام بذلك بسرعة يحق في  الطرف الثانيالمعيبة، وا 
 .الثاني

بتصحيح التصميم أو باإلصالح أو االستبدال سيكون دون أي تكلفة إضافية على  الطرف الثانيإن قيام   -6
 بسبب تحملها يعن أية تكاليف أو مصاريف قد  الهيئةتعويض  مزود الخدمة. كما ينبغي على الهيئة

عادة تجهيز الخدمات أو أي   جزء منها. إزالة العيوب وا 
أن يعطي األعمال التي يقوم بها في هذا العقد أولوية ال تقل عن تلك التي يمنحها  الطرف األوليضمن  -7

ومزودي ألية أعمال أخرى ينفذها في ذات الوقت وأنه سوف يوظف كافة طاقاته وطاقات مستخدميه 
التزاماته التعاقدية على أكمل  الفرعيين للتغلب على أي تأخير محتمل أو عوائق وبشكل يضمن تنفيذ الخدمة
 وجه. 
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 العمل (( وقف))   -العشرين المادة 

الطرف بوقف أعماله المتعلقة بهذا العقد كليًا أو جزئيًا وعلى  الطرف الثانيطالب تفي أي وقت أن  للهيئةيحق 
 توقيف العمل تبعًا لذلك.  الثاني

 من الباطن (( مزودو الخدمة))  - والعشرين لواحدةالمادة ا

خدمات  مزوديوأي  من الباطن مزودي الخدمةتقديم قائمة بأسماء وعناوين كافة ب الطرف الثاني يلتزم -1
 العقد. هذا تنفيذ  فيآخرين يعملون معه 

 مزودو الخدماتمسئوال بشكل كامل عن كافة األعمال والخدمات التي يؤديها  الطرف الثانييكون  -2
مزودي وعن كل عمل أو امتناع عن عمل من جانب  بها والمواد والمعدات التي يزودونه من الباطن
 واألشخاص سواء الموظفون بشكل مباشر أو غير مباشر.  من الباطن الخدمة 

 قبل تعاقد الطرف الثاني من أياً من المزودين من الباطن. هيئةاليجب الحصول على موافقة كتابية من  -3
 (( الطرف الثاني)) استقاللية  -والعشرين  الثانيةالمادة 

 له ال يحقو  الهيئةعن  مستقل وليس وكيال مزودأن يتصرف ك عليهلهذا العقد، يتعين  الطرف الثانيأثناء تنفيذ 
 أي إجراء. ب مام الغيرأ ايلزمه وال أن الهيئةنيابة عن  كان نوعأي إقرار أو تعهد أو التزام من أي تقديم 

 )) كامل العقد ((  - والعشرين الثالثةالمادة 

 . همايشكل هذا العقد كامل االتفاق بين الطرفين ويشتمل على جميع الشروط واألحكام المتفق عليها بين -1
 وعد أو استدراج أو تفاهم من أي نوعزمًا أو مسئوال عن أي بيان أو إقرار أو تال يكون أي طرف مل -2

 في هذا العقد.  إال بنصأو أي طبيعة  كان
ال تسري أية تغييرات أو تعديالت أو تبديالت على شروط وأحكام هذا العقد ما لم تتم بموجب "أمر  -3

 . وفقًا لإلجراءات المتبعة في ذلك الشأن تعديل" موقع من قبل الطرفين
 

 )) األوامر التغيرية (( -والعشرين  الرابعةالمادة 
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% من قيمة العقد 30 أيًا من األعمال المتفق عليها وبنسبةللطرف األول الحق في طلب زيادة أو تخفيض 
زيادة أو العلى أساس السعر المتفق عليه وال يحق للطرف الثاني المطالبة بأية زيادة في األسعار في حالة 

 تخفيض.الالمطالبة بأي تعويض في حالة 

 )) حسم المنازعات (( -والعشرين  الخامسةالمادة 

ممثلي  إلى يحال به إخالل أي أو العقد هذاتنفيذ ب متعلق أو عن ناتج خالف أوقضائية  دعوى أو نزاع أي
بإمارة أبوظبي  المختصة للمحكمة إحالته تتم النزاع، لحل الودية المساعي فشل حال وفي وديًا، لتسويته الطرفين
 .به للفصل

 )) المحاكم المختصة (( - والعشرين السادسةالمادة 

أثناء أو محاكم إمارة أبوظبي دون غيرها بالفصل في أي نزاع ينشأ دولة اإلمارات العربية المتحدة و ختص ت
 بسبب تنفيذ هذا العقد.

 )) المراسالت (( - والعشرين السابعةالمادة 

 جميع اإلشعارات، الطلبات أو أي مراسالت أخرى مطلوبة أو مسموح بها بموجب العقد خطياً  تسليم يتمإن  يجب
أو عن طريق البريد أو بأي وسيلة الكترونية خاصة بنقل المراسالت الخطية والتي تزود بتأكيد خطي باإلرسال، 

 .الطرفين عنوان في عالهيتم توجيهها إلى األطراف حسب المحدد أأن و 

 )) تقارير سير العمل (( - والعشرين الثامنةالمادة 

عن سير العمل يوضح فيها ما تم إنجازه من أعمال ويجب أن  للهيئةيتعهد مزود الخدمة بتقديم تقارير دورية 
 تكون هذه التقارير رسمية ويكون مزود الخدمة مسئول عن التقارير الصادرة منه وما بها من معلومات.

 ))متطلبات البيئة والصحة والسالمة(( –المادة التاسعة والعشرين 
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البيئة  المحلية واإلتحادية ذات صلة فيما يخص شتراطاتاإلمتطلبات و اليلتزم مزود الخدمة بتطبيق جميع  -
بذات  للهيئة، وكذلك األنظمة الداخلية  ومتطلبات نظام أبوظبي للسالمة والصحة المهنيةوالصحة والسالمة 

 تطلبات. الم
 :بتوفير اآلتي متطلبات البيئة والصحة والسالمة كحد أدنىب باإللتزاميلتزم مزود الخدمة  -
 لينطاق األعمال بالتفص -
 ةيسيالرئ ةيبأخطار ومخاطر السالمة والصحة المهن قائمة -
 باآلتي: تعلقي مايف ة،ياألدنى من متطلبات السالمة والصحة المهن الحد -
 ةيالسالمة والصحة المهن موارد -
 ةيمع المتطلبات القانون التوافق -
المخاطر )مثال: تحديد مخاطر البيئة والصحة والسالمة وتقييمها بسجل المخاطر، سجل المواد  إدارة -

 الخطرة، سجل خاص بمعدات الحماية الشخصية(
ابات المهنية، سجل و اإلبالغ عن الحوادث )مثال: سجل اإلص ةيأداء السالمة والصحة المهن مراقبة -

 التحقيق في الحوادث(
)مثال: سجل التدريب الخاص بالموظفين والنبذة  ةيوالكفاءة في مجال السالمة والصحة المهن بيالتدر  -

التعريفية المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة، اإلسعافات األولية/اجراءات اإلخالء عند الطوارئ، 
والتفتيش  داتان وجدت و إجراءات للتأكد من صيانة المعاإلجراءات القياسية إلستخدام المعدات 

 وتدريب العاملين عليها(
 التواصل والتشاور أنشطة -
 ةيعلى جوانب السالمة والصحة المهن قيوالتدق شيالتفت متطلبات -
 اإلنفاذ والتعامل مع عدم االمتثال إجراءات -

 . الهيئةمزود الخدمة بتنفيذ خطط الطوارئ الخاصة ب /يلتزم -
 في الحاالت الطارئة وتقديم جميع التسهيالت الممكنة. الهيئةيلتزم مزود الخدمة بدعم  -
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جراءات لضمان االلتزام بمتطلبات البيئة والصحة والسالمة، ويشمل ذلك  - يلتزم مزود الخدمة بوضع أنظمة وا 
باإلضافة إلى التحليل المستمر للمخاطر والذي يتم تقديمه شهريًا مع التحديثات التي خطط التطوير والتنفيذ، 

 تمَّت.
يلتزم مزود الخدمة بصيانة كافة معداته مع ضمان توفير جميع متطلبات وأدوات البيئة والصحة والسالمة  -

وتقديم تقرير دوري عن  ومكافحة الحرائق داخل الموقع المتعلقة بعمليات مزود الخدمة ضمن نطاق هذا العقد،
 عمليات الصيانة الخاصة بكافة المعدات. 

( الالزمة لجميع العاملين التابعين له من أحذية PPE’sيلتزم مزود الخدمة بتوفير معدات الحماية الشخصية ) -
( ... الخ، وذلك بناًء على مخرجات عملية Helmets( وخوذ )Masks( وكمامات )Safety Shoesسالمة )
تطبيقها بناء على نظام إمارة أبوظبي للبيئة والصحة  الهيئةمخاطر التي سيقوم بها أو التي سيفرض تقييم ال

 والسالمة.
يلتزم مزود الخدمة بالتقيد بكافة المتطلبات القانونية التي تتعلق بالبيئة والصحة والسالمة، والتزامه بإصالح أي  -

لمنشآت التابعة له أو أي شخص متواجد في مواقع عطل أوعيب أو ضرر يصيب الطرف األول أو موظفيه أو ا
 العمل يحدث له ضرر نتيجة أعمال المتعاقد أو تابعيه.

 يلتزم مزود الخدمة بتدريب العاملين والمشرفين على تنفيذ نطاق العقد وتطبيق أنظمة البيئة والصحة والسالمة. -
والكوارث، والعمل على إتخاذ كافة الترتيبات  يلتزم مزود الخدمة بإتخاذ كافة التدابير االحترازية ضد الحرائق -

 آمنة والمحافظة عليها جراء عملياته. الهيئةالضرورية إلبقاء مواقع ومباني 
جراءات اآلمن والسالمة. -  يلتزم مزود الخدمة بإلزام موظفيه بضرورة االلتزام بالضوابط القانونية وا 

 التزامات أخرى للطرف الثاني (())   –الثالثون المادة 

باإلطالع والمعاينة على جميع األعمال التي  اأو من ينوب عنه للهيئةيتعهد الطرف الثاني بأن يسمح  -1
من الدخول لمواقع العمل موضوع  اأصحاب العالقة أو ممثليه الهيئةيقوم بها وال يحق له منع موظفي 

 هذا العقد .
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 .سواء قانونيًا أو مدنيًا أو تعويضياً  ؤولية كاملة عن عماله ومالحظيهمسئوال مس الطرف الثانييكون  -2
ه أو موظفيه أو مزودي الخدمة من الباطن الذي ييتعهد الطرف الثاني عند تقديم الخدمات عنه أو ممثل -3

 يقوم بتقديم الخدمات أو أي جزء منها أن يتقيد باآلتي :
 .ا العقدراها ضرورية وفقًا ألحكام هذتعندما  اوأوامره الهيئةوبتعليمات العقد  االلتزام بأحكام هذه -أ

ممارسة أقصى درجات العناية واالهتمام واستخدام أفضل المهارات والمثابرة واالجتهاد المطلوب  -ب
 .العقد انص عليه هذييوفقاً ألفضل الممارسات في مجاله أو مهنته أو تجارته لتقديم الخدمات التي 

 والمعدات الالزمة لتقديم الخدمات.توفير كافة األدوات  -ت
 استخدام المواد واألساليب والمعايير المعتمدة والتي تشمل أفضل الممارسات الدولية. -ث
 استخدام الموظفين الذين يتمتعون بالمهارات والخبرات المناسبة لتنفيذ المهام المناطه لهم. -ج
 وب من الجودة واألداء.تقديم الخدمات بأقل الطرق تكلفة بما يتوافق مع المستوى المطل -ح
التأكد من االلتزام بالقوانين أو اللوائح السارية والمعمول بها والتي قد تنطبق من وقت آلخر على  -خ

 تقديم الخدمات.
في أي وقت من  اأو عماله اأو اإلضرار بمصالحه الهيئةعدم اإلخالل أو المساس باسم أو سمعة  -د

 خالل أي أفعال أو االمتناع عن القيام بأفعال.
فيما عدا ما هو ضروري ألداء الخدمات  الهيئةعدم استخدام اسم أو رمز أو أسلوب أو شعار  -ذ

   صراحًة بصورة مكتوبة. الهيئةسمح به توحسب ما 
بالعمل على إنشاء السجالت السليمة باإلضافة إلى االلتزامات الواردة في هذا العقد يتعهد الطرف الثاني  -4

لكافة األعمال أو األشياء ذات الصلة بتقديم الخدمات وتوفير هذه السجالت على وجه السرعة عند 
 طلب العميل االطالع عليها وعمل نسخ منها.

لمناقشة تقدم سير المشروع ويتم االتفاق  الهيئةعلى الطرف الثاني حضور اجتماعات المراجعة مع  -5
 اريخ والوقت والمكان لكافة تلك االجتماعات أثناء المشروع.على الت

من وقت  الهيئةعلى الطرف الثاني إعداد وتقديم التقارير الشهرية أو أي معلومات إضافية قد يطلبها  -6
 آلخر.

وأي طرف ثالث حسب ما تقتضيه  الهيئةيتعهد الطرف الثاني بحضور االجتماعات األخرى مع  -7
 الخدمات.الضرورة لمناقشة تقديم 
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على الطرف الثاني أن يقوم بجمع كافة المعلومات والمواد والبيانات المتعلقة بالمشروع بناء على طلب  -8
 .اأو ممثله الهيئة

تنفيذ كافة األعمال المكلف بها حسب األصول بفي موقع العمل أيًا من عماله أو  الطرف الثاني يلتزم -9
التي يقدمها إليه  اتفي العقد وكذلك تنفيذ كافة التعليمات واإلرشاد عليهاالفنية ووفقا للشروط المتفق 

 فيما يتعلق بتنفيذ األعمال موضوع هذا العقد.  اأو من ينوب عنه الهيئة
بعضهم أو كلهم بعد الدوام الرسمي  أو موظفيه عمالهيلتزم الطرف الثاني بعدم ممانعته في دوام  -10

 مل ذلك.عالوفي أيام العطالت إذا استدعت ظروف 
تعويض االلتزام بو المعمول بها داخل الدولة يلتزم الطرف الثاني بمراعاة أحكام قوانين العمل  -11

الطرف الثاني ما يترتب على ذلك من كذلك يتحمل عن أي ضرر يلحق بهم و  والموظفين العمال
 ين غير مكفولين لديه.يمخالفات. وال يجوز للطرف الثاني االستعانة بعمال إضاف

، وبما يضمن عدم تعطل موضوع العقدزود الخدمة بوضع خطة لضمان إستمرارية األعمال يلتزم م -12
أي خدمة أو معدات أو عدم توفر أي عمالة، على أن يقوم بتحديث هذه الخطة بشكل سنوي بناء 

 على المستجدات.
 :أدنى كحد" األعمال إستمرارية إدارة نظام" بمتطلباتيلتزم مزود الخدمة  -13

 من المؤسسة لتمكين تطويرها يتم التي اإلجراءات من مجموعة) أعمال إستمرارية خطة توفير -
 (تعطلها أو األعمال توقع حال في مسبقا محدد مقبول مستوى على الحيوية أنشطتها مواصلة

 التصحيحية اإلجراءات الشركة، في واألنشطة للعمليات المخاطر تقييم) للمخاطر سجل توفير -
 (والوقائية

 يسببه قد الذي التأثير ومعرفة األعمال مهام تحليل عملية) األعمال على التأثير تحليل توفير -
 التحتية البنية يوضح والذي واألولويات القيمة على التأثير حيث من عليها األعمال تعطل
 (بالمؤسسة الخاصة والمهام الحرجة األعمال أنشطة لدعم الالزمة

 التعافي أجل من التخطيط عملية يمكن منظم نهج) األعمال إستمرارية إستراتيجية توفير -
 (األنشطة وتعطل انقطاع بعد واإلستمرار
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 استمرارية من للتأكد األعمال استمرارية إدارة في يستخدم منظم نهج) التعافي استراتيجية توفير -
 (التوقف أو التعطل حدوث بعد والتعافي اإلستجابة

 )) اإلعالن (( - والثالثينالحادية المادة 

إال بعد  العقدهذا موضوع  أية أمور تتعلق باألعمالعن أن ينشر أو يعلن للعامة  للطرف الثانيال يحق 
 . الهيئةمن  مسبق الحصول على إذن خطي

 (( اإلبالغ عن حاالت اإلحتيال)) -والثالثين  الثانيةالمادة 

عن جميع حاالت اإلحتيال المعرفة في  الهيئةيجب على الطرف الثاني سرعة إبالغ الجهات المختصة داخل 
  Fraud@ADFCA.AEوذلك من خالل البريد اإللكتروني  ، الهيئةآلية اإلبالغ عن اإلحتيال المعتمدة ب

 مراجعة األسعار (())  – الثالثة والثالثينالمادة 
 

األسعار و بالتفاوض لتخفيض   كلما دعت الحاجة و أثناء مدة سريان العقد أن يقوم بمراجعة للهيئةيحق 
 أسعار األعمال والخدمات المذكورة بالعقد، على أن يقوم الجهاز بإصدار أمر تعديل يعتمد من الطرفين.

 

  )) تسليم المواقع (( - الرابعة والثالثينالمادة 
 

يلتزم الطرف الثاني استالم وتسليم كافة  المواقع حسب خطة تسلم وتعتمد من الطرف األول، كما يحق 
في حال انتهاء العقد أو انتقاله إلى مزود خدمة آخر دون الحاجة  نللطرف األول االحتفاظ بالعمال والموظفي

 إلى موافقة الطرف الثاني.
 )) نسخ العقد (( : -والثالثين  الخامسةالمادة 

 حرر من هذا العقد نسختين بيد كل طرف نسخة أصلية الستخدامها والعمل بموجبها. 

 الطرف األول                                              الطرف الثاني
 .............................                     هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية

mailto:Fraud@ADFCA.AE
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 ....................... ه.....................                               يمثل اهيمثل
 بصفته ...................                                بصفته .....................

 التوقيع ......................التوقيع ...................                               
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 لـــــاق العمـــــــنط -2                                
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 لالعمنطاق 

 نطاق العمل 
متكاملة لتحميل و توفير خدمات بالتعاقد مع مزود خدمة لهيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية ترغب 

هيئة أبوظبي التابعة ل األعالفجميع مراكز توزيع في توصيل األعالف للمستفيدين من برنامج دعم األعالف 
  و الذيد. ي مناطق أبوظبي و العين و الظفرةو الواقعة ف للزراعة والسالمة الغذائية

 وبة ضمن نطاق العقدلالخدمات المط
من مخازن الهيئة تحميل األعالف في توفير خدمة  و تتمثل :للمستفيدين األعالف تحميل خدمة -1

لألعالف حسب نطاق العمل التفصيلي  التوصيل المباشر خدمة لمركبات المستفيدين أو مركبات
 الموضح في هذه المناقصة

الهيئة و تتمثل في تقديم خدمة التوصيل بمواصفات معتمدة من  :لألعالف المباشر التوصيل خدمة -2
و بجودة عالية و بأسعار تنافسية منافسة لألسعار الحالية في السوق حسب نطاق العمل التفصيلي 

 الموضح في هذه المناقصة
 

يقوم يجب أن و لى قسمين، نطاق تحميل األعالف و نطاق توصيل األعالف، إمنقسم  هذه المناقصةنطاق 
م ألي من النطاقين ياآلخر و كذلك يكون التقدم عن كل نطاق بشكل منفصل عن يتقدالمتناقصين بال

 ً  .اختياريا
الفنية و المالية بما يحقق  أفضل العروض يقدموا الذين المتناقصينالترسية على قوم بت أن  هيئةويحق لل

 ، مع مراعاة التالي:أهداف الهيئة
 

األف  ية و األولوية ستكون ل عرو  المتكام ة و التي ت طي النطاقين )تحميل  :المتكاملة الخدمة -1
األعذف و التوصيل الملاشر(، و التي يجق لن ت طي متط لات التش يل المو حة في نطاقات 

 و لف ل تك  ة )سعر( لخدمة تحميل األعذف.  العمل
ميل األعذف فقط، فيحق لر في تقديم خدمة تحالمتناق  في حال رغق  :األعالف تحميل خدمة -2

اختيار  و قلولر لو رف ر. وستكون األف  ية ألف ل   يئةتقديم عر ر، و سيتم تقييمر، و يحق ل 
  عر  خدمة تحميل لعذف مل لدنت تك  ة ل عقد.

في تقديم خدمة التوصيل الملاشر فقط، فيحق لر تقديم  المتناق في حال رغق  :المباشر التوصيل -3
اختيار  و قلولر لو رف ر لو تأجي ر ل تعاقد المستقل ي.   يئةييمر، و يحق ل عر ر، و سيتم تق
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لخدمة تك  ة مقترح وستكون األف  ية في اإلختيار ألف ل عر  خدمة توصيل لعذف مل لدنت 
 .ل مست يدين )لسعار خدمة التوصيل( لتوصيلا

 

خدمة تحميل األعالف للمستفيدين، و خالل هذه في الوقت الراهن فإن الهيئة يتعاقد مع مزود خدمة لتوفير 
المناقصة إعطاء المتناقصين الفرصة للمشاركة في تقديم خدمات إضافية تسهم في تخفيض تكلفة المشروع 

 على الحكومة و تسهم كذلك في تعظيم الفائدة واألرباح على مزودي الخدمة المتوقعين.

 ة تتوقع ما يلي:ومن خالل الخدمة الجديدة المتكاملة، فإن الهيئ

 خدمة تحميل األعالف:  -1
a.  تتوقع الهيئة أن يتقدم مزود الخدمة بتوفير خدمة تحميل األعالف كونها الخدمة الرئيسية و

 اإللزامية.
b.  تتوقع الهيئة أن تنخفض تكاليف تحميل األعالف مقابل أن يقوم مزود الخدمة بتوفير الخدمة

التكميلية لتوصيل األعالف للمستفيدين أو طرح مقترحات أخرى من خالل العروض الفنية 
لتخفيض التكلفة مع ضرورة التأكيد أن الهدف الرئيسي هو تقديم خدمة حكومية متميزة 

 لمستفيدة و تحقق رضاها. ترضي جميع الفئات ا
c.  أن يقوم مزود الخدمة بجميع متطلبات العمليات التشغيلية الموضحة في نطاق العمل

التخصصي الخاص بخدمة تحميل األعالف مع تكامليتها مع خدمة التوصيل لمن يرغب 
 من المستفيدين.

d. ت أن تكون الخدمة على مستوى عالمي و مرضي و يتناسب مع أفضل و أحدث الممارسا
 بهذا الخصوص.

e.  أن تكون هناك حلول و طرق عمل مبتكرة تساهم في التغلب على التحديات و تحسن أداء
 األعمال.

 
 خدمة التوصيل المباشر:  -2

a. .تتوقع الهيئة أن ال يتحمل أي تكاليف رأسمالية أو تشغيلية خاصة بهذه الخدمة 
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b.  وع باإلستثمار الكامل في الذي ستتم عليه ترسية المشر تتوقع الهيئة أن يقوم مزود الخدمة
توفير المعدات والمركبات و الموارد البشرية وأي مرافق أو تجهيزات الزمة لتوفير الخدمة 

  .هيئةحسب العرض الفني و المالي الذي سيقوم مزود الخدمة برفعه لل
c.  أن تكون خدمة التوصيل المباشر إختيارية بالنسبة للمستفيدين، بحيث يحق للمستفيدين

دمة التوصيل المباشر لألعالف أو التوصيل من خالل مزود خدمة آخر يختاره إختيار خ
 بناء على األفضلية في السعر و الجودة.

d.  أن يقدم مزود الخدمة أفضل مقترح للتشغيل و بما يتوافق مع تطلعات حكومة أبوظبي في
 ايير.توفير خدمات ذكية و لحضيه و استباقية للمستفيدين و فق أرقى المواصفات و المع

e.  أن يقدم مزود الخدمة خدمات ذات قيمة مضافة للهيئة تحقق منافع للحكومة و المستفيدين
 بما يعزز تنمية الثروة الحيوانية باإلمارة و يحقق منظومة آمنة لتتبع األعالف باإلمارة.

f.  أن يقدم مزود الخدمة أي مقترحات إضافية تحقق إستدامة المشروع و تضمن له تخفيض
 أسمالية و التشغيلية بما يتوافق مع منظومة اإلبتكار في األعمال.مصاريفه الر 

 

وسيتم تقييم العروض الفنية بناء على أفضل عرض و تصميم للخدمة من حيث العمليات واإلجراءات 
والموارد، وكما سيتم مراعاة الحلول الحديثة والمبتكرة للتغلب على التحديات وتقديم رحلة متعاملين تتناسب مع 

المعايير التي سيتم تقييم المتقدمين لهذه المناقصة هو تقديم الشركة  ات حكومة أبوظبي. كما أن من أهمتطلع
، مع مراعاة أن األسعار تكون المتناقصة ألفضل عرض لتقديم الخدمة للجمهور من حيث السعر والجودة

 تنافسية وبخدمة ذات جودة عالية.

و الواقعة في هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية لالتابعة  األعالفجميع مراكز توزيع و الخدمات تشمل 
و يحق للهيئة بناء على العروض المتقدمة اختيار مزود خدمة  و الذيد.الظفرة  مناطق أبوظبي و العين و 

لمالية من قبل لجميع المواقع أو اختيار أكثر من مزود خدمة، و يعتمد ذلك على العروض الفنية و ا
 المتقدمين للمناقصة.

 :مدة المشروع
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تكون مدة العقد سنتان مؤكدتان في حين تكون حيث (؛ 1+1+ 2سنوات على نظام ) ( أربع4)مدة العقد 
ذلك بناء على األداء و  مصلحة ت الهيئةاختيارية بحيث تجدد أو تنهي العقد إذا رأو الرابعة السنة الثالثة 

 متغيرات األعمال.

مالحظة هامة: لن تقوم الهيئة في الوقت الحالي بوقف خدمة التوصيل الحالي )تكاسي توصيل األعالف أو 
لزام المستفيدين من برنامج دعم  التوصيل بالسيارات الخاصة(، ولن يقوم بوضع أي اشتراطات لفرض وا 

نما سيتم توفير أي تسهيالت أخرى حسب األعالف بالتسجيل لدى مزود الخدمة  المزمع التعاقد معه، وا 
 تكون من ضمن األعمال التي من الممكن تقديمها لمزود الخدمة.  العرض الفني للمشروع وعلى أن
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 أواًل: خدمة تحميل األعالف للمستفيدين
 الموادسيتم إدارة نطاق عمل هذه الخدمة من قبل إدارة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



خدمة تحميل وتوصيل عنوان المناقصة: 

 األعالف للمستفيدين من برنامج دعم األعالف

 6811003079مناقصة:  قمر

  

 هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية 

 إدارة العقود والمشتريات

 
 

41 | P a g e  
 

 أواًل: خدمة تحميل األعالف للمستفيدين
 

 وصف العمل

األعالف خدمات تحميل والخبرة( وذلك لتقديم وارد الالزمة )البشرية والمرافق والمعدات والمركبات توفير الم
وفق أعلى معايير جودة الخدمات و هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية للمستفيدين و المتعاملين مع 

 .بأسعار تنافسية و بإسلوب خدمة ذكي

هيئة تستخدم الموارد الخاصة بنطاق هذا العقد لغرض تحميل األعالف للمستفيدين و المحددين من قبل 
ي أغراض أخرى إال بموافقة خطية من ، و ال يتم استخدام المعدات ألأبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية 

 . هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية

 

 القدرة التحميلية للخدمة:

ألف طن تقريبًا من األعالف الحيوانية  111الكمية اإلجمالية الشهرية للتحميل في الوقت الحالي تقدر بنحو 
مكرمة(. و من المتوقع إرتفاع كميات بمختلف أنواعها الجافة و المضغوطة و المركبة )شاملة أعالف ال

 ألف طن خالل المرحلة القادمة.   130التحميل الشهرية لتصل تقريبًا 

شهريًا لتحديد تكاليفه و )أعالف عشبية( ألف طن  111ة و لهذا المشروع، يقوم مزود الخدمة برصد كمي
الرأسمالية و التشغيلية، و في حال وجود زيادة في كميات التحميل، فيقوم مزود الخدمة بتحميلها  إحتياجاته

 . )موزعة على جميع مراكز األعالف( ألف طن سنوياً  02بدون تكلفة إضافية و بما ال يتجاوز كمية 

 

 :مدة المشروع

و تكون مدة العقد سنتان مؤكدتان في حين تكون السنة الثالثة حيث (؛ 1+1+ 2سنوات على نظام ) ( أربع4)مدة العقد 

 ذلك بناء على األداء و متغيرات األعمال. مصلحة ت الهيئةاختيارية بحيث تجدد أو تنهي العقد إذا رأالرابعة 
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 المستفيدين من الخدمة:عدد بيانات المراكز و 

 عدد المستفيدين  إسم مركز توزي    ع األعالف م
 الشهرية للمركز متوسط المبيعات 

 ) طن (

 19,450 3,190 ناهلمركز أعالف  1

 18,500 2,766 العانكةمركز أعالف  2

 10,550 1,958 الظاهرةمركز أعالف  3

 8,650 1,605 ابوكريهمركز أعالف  4

 5,250 728 العويامركز أعالف  5

 4,800 701 واحة الصحراءمركز أعالف  6

7 
 إستحقاق –وشاح مركز أعالف 

 مكرمة –مركز أعالف وشاح 
1,200 
13,800 

1,780 
5,000 

 16,700 3,307 الفايةمركز أعالف  8

وانيةمركز أعالف  9  2,750 591 الثر

 3,350 670 حصان مركز أعالف  10

  مركز أعالف  11
 4,750 529 غياثر

 7,700 1,049 مدينة زايد مركز أعالف  12

 1,800 255 السلع مركز أعالف  13

 330 92 المرفأمركز أعالف  14

 240 102 دلما مركز أعالف  15

 900 90 حميم مركز أعالف  16

 
 اختيار مزود الخدمة (1)

باختيار مزود الخدمة ذو الخبرة و المعرفة و الكفاءة في مجال الخدمات اللوجستية و  الهيئةقوم تس -
 التخزينية.

ستكون األولوية في االختيار لمزودي الخدمات الحاصلين على شهادات عالمية في أنظمة اآليزو  -
 للجودة والبيئة والصحة والسالمة. 

يوجد لديها أنظمة داخلية معتمدة لتطبيق سيتم مراعاة أن يكون مزود الخدمة من الشركات التي  -
 معايير الجودة و التميز و كذلك أنظمة البيئة والصحة والسالمة.

 .حسب معايير التقييم الموضحة بنطاق العملتم وضع آلية لتقييم الشركات فنيًا، و  -
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 العمليات التشغيلية في مخازن مراكز األعالف:  (2)
يلتزم مزود الخدمة بتوفير الخدمات المطلوبة وفق هذا العقد و التي تشمل توفير معدات وآليات  -

التحميل وتربيط األعالف حسب ما سيتم توضيحه في نطاق وموارد بشرية إلدارة و تشغيل عمليات 
 العمل.

المطلوبة لتنفيذ  ةالتشغيلييقوم مزود الخدمة بتقديم مقترح لعدد و نوع اآلليات و المعدات و العمالة  -
و يجب أن تكون ذات مواصفات و طبيعة إستخدام تتناسب مع العمليات   المهام ضمن نطاق العقد.

مع اإللتزام بجميع متطلبات الهيئة و ، ومع الحد األدنى المحدد في نطاق العمل التشغيلية في الموقع
 ة.جوانب البيئة و الصحة و السالم متطلبات حكومية أبوظبي فيما يخص

يلتزم مزود الخدمة بتطوير و توفير إجراءات لألعمال و المهام التي سيقوم بها خالل فترة ال تتجاوز  -
 .الهيئةشهرين من تاريخ الترسية، و على أن يتم اعتمادها من قبل 

يلتزم مزود الخدمة بعدم نقل أو تغيير أي معدة أو آلية أو عمالة بدون الحصول على موافقة خطية  -
 وفي حال عدم اإللتزام سيتم تطبيق الغرامات. ،الهيئةمن 

يحق للهيئة طلب استبدال مدير المشروع المقيم أو موظف أو عامل في المشروع في حال تم طلب  -
 ذلك و ألي سبب كان، و بدون الحصول على موافقة مزود الخدمة.

و جافة حسب األوزان المتوفرة و أكياس األعالف المضغوطة الالعشبية يلتزم مزود الخدمة بتحميل  -
األعالف التابعة  توزيع في مواقع  الهيئةستوردها تأو أي أنواع و أوزان أخرى لألعالف المركبة 

 .هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائيةل
بتدائي األعالف من يلتزم مزود الخدمة بدعم أمناء المخازن التابعين للهيئة في عمليات اإلستالم اإل -

الموردين من حيث التحقق من درجة الرطوبة و الحرارة في بنادل األعالف و تسجيل الكميات 
المستلمة و ذلك حسب اإلجراءات المعتمدة لدى الهيئة. وعملية اإلستالم النهائي و الفحص الظاهري 

اإلستالمات في و المخبري هو من إختصاص الهيئة. ويحق لمزود الخدمة الحصول على كشف ب
المركز ليتعرف على المخزون المتوفر و المستلم، حيث أن صرفه بشكل خاطئ الحقًا سيتسبب في 
قيام مزود الخدمة بتعويض الهيئة عن قيمة أي إختالف أو فرق في الكمية أو الفئة )مثال: صرف 

 (.700بدل فئة  725جت بدل علف مخلوط أو فئة وزن 
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يلتزم مزود الخدمة بتحميل و رصد االعالف العشبية الجافة حسب فئات الوزن المتوفرة و المعتمدة  -
 لدى الهيئة. 

في حال إتضح وجود إختالف في الكميات المصروفة من خالل عمليات التحميل و التي قد تكون  -
عالف الموجودة ناتجة عن خطأ بشري أو عدم وجود إلمام كافي لدى سائقي معدات التحميل لنزع األ

(، فيتحمل مزود الخدمة قيمة 700بدل فئة  725)مثال: صرف جت بدل علف مخلوط أو فئة وزن 
فرق اإلختالف في الكمية و النوع سواء بتحمل قيمة كمية الفرق أو بتوفير بنادل تعويضية مطابقة 

 لمواصفات الهيئة و تتناسب مع المخزون الدفتري.
بيان استحقاق الكميات التي يتم تحميلها حسب الفترة الزمنية التي تم يلتزم مزود الخدمة برصد و  -

 اصدار فاتورة البيع.
والمتعاملين مع مخازن مراكز توزيع المستفيدين  مركبات يلتزم مزود الخدمة بتحميل األعالف إلى -

تعاقد أو أي شركات تحميل أو توصيل تهيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية لاألعالف التابعة 
. و يجب مراعاة أن مركبات المستفيدين مختلفة النوع و معها الهيئة لتوصيل األعالف للمستفيدين

 الحجم.
األعالف من المواقع التالية )السلع، غياثي، مدينة زايد، المرفأ، دلما، الثروانية، حصان، واحة تحميل  -

 هيئةويجوز لل عانجة ، مركز وشاح (الفاية، ناهل ، الظاهرة، أبوكرية، العويا، الالختم /الصحراء، 
، و يكون ذلك أو إلغاء أي من هذه المواقع دون الحصول على موافقة مزود الخدمةمواقع إضافة 

دون إضافة أي معدات أو عمالة إضافية و بإخطار مزود الخدمة بفترة شهر قبل تغيير موقع 
صى مرة واحدة في السنة وفقط في الخدمة، ويتحمل مزود الخدمة تكلفة النقل، و تكون ذلك بحد أق

 حال الطلب.
، حسب )الفاتورة( يلتزم مزود الخدمة بتسليم و تحميل األعالف وفق سند صرف األعالف المعتمد -

. و في حال عدم اإللتزام الهيئةالنوع و الصنف، و ال يقوم بتجاوز ذلك إال بموافقة خطية من 
، بأية مبالغ تعويضية سيتم تطبيق الغرامات بالصرف حسب اإلجراءات المعتمدة و سندات الصرف،

تفرضها الهيئة حيث يتحمل مزود الخدمة قيمة فرق اإلختالف في الكمية و النوع سواء بتحمل قيمة 
 .كمية الفرق أو بتوفير بنادل تعويضية مطابقة لمواصفات الهيئة و تتناسب مع المخزون الدفتري
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المعدات الخاصة بعقد التحميل لغير ما نص عليه العقد  يلتزم مزود الخدمة بعدم استخدام اآلليات و -
 .بين الطرفين المبرم

تقريبًا في طن  6,500كمية القدرة التحميلية ال تقل عن تحميل يلتزم مزود الخدمة بأن يكون متوسط  -
 .توزيع األعالف جميع مراكزجمالي إلاليوم و ذلك 

من التراكمات و بقايا   إسبوعيقع بشكل االمو يلتزم مزود الخدمة بتنظيف  :النفايات من التخلص -
. ويلتزم و يكون مسئواًل عن نظافة المخازن و ساحات تخزين األعالف التحميل الناتجة عنعالف األ

جمعها في أكياس خاصة يقوم بتوفيرها مخصصة و بتجميع هذه المتبقيات والعلف السائب في أماكن 
و ذلك لتأهيلها للبيع. و بالنسبة  فوراً  كجم( 500سعة  Jumbo Bagsياس جمبو على حسابه )أك

من قبل  للمخلفات األخرى فيقوم بتجميعها في موقع محدد، و ذلك لتجهيزها ليتم التخلص منها
. في حال أقترح مزود الخدمة التخلص من النفايات األخرى على نفقته أو بدون تكلفة إضافية الهيئة
فيقوم بتقديم مقترحه و في حال كان مناسبًا و يتسم باإلبداع و اإلبتكار و بما يعود  ،الهيئةعلى 

 أو المجتمع المحيط، فسيتم إحتساب نقاط إضافية في التقييم الفني.  الهيئةبالنفع على 
يلتزم مزود الخدمة بتجميع األعالف السائبة الناتجة عن عمليات توريد األعالف  :السائب العلف -

عزل األصناف )الجت و االعالف األخرى( أثناء و  عمليات تنظيف المخازن )بقايا حاويات( و
التربيط  و كذلك تجميع محصلة عمليات التنظيف من أعالف سائبة، و بتجميعها في منطقة محددة 

 Jumboأكياس جمبو يقوم بتوفيرها على حسابه ) و وضعها في أكياس خاصة ،الهيئة من قبل 
Bags  ويكون توفير األكياس و التعبئة و التحميل و صديقة للبيئةشديدة التحمل   كجم( 500سعة .

. ويقوم مزود آالف طن كمعدل 3تقدر كميات السائب السنوية بنحو و  عن طريق مزود الخدمة.
هيئة لوضع أي طباعة أو كتابة على أكياس الجمبو )مثل إسم الهيئة، نوع الخدمة بالتنسيق مع ال

العلف جت أو حشائش، الوزن(. ويقوم الجهاز حاليًا بحساب كل كيس جمبو من ضمن فئة وزن 
 كجم، و يحق للهيئة تعدل ذلك حسب ما تراه مناسًا. 300

عالف السائبة آلية مناسبة لالستفادة من متبقيات األإيجاد ب الخدمة مزود يلتزمو سالمة العلف السائب:  جودة
جودتها وسالمتها و يقدم مقترحه بهذا الخصوص، و في حال كان المقترح غير مجدي لدى  منبطريقة تض

 الهيئة، فيلتزم بتطبيق تعليمات و إجراءات الهيئة بخصوص طريقة التعامل مع العلف السائب. 
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يكون قع العمل و اإلجراءات و العمليات المطلوب تطبيقها في مو حفظ النظام و اب مزود الخدمة يلتزم -
من هم  والهيئات واألفراد أو مصالح الهيئةو ضرار التي تلحق بأمالك الدولة عن جميع األمسئواًل 

ضمن نطاق األعمال بسببه أو بسبب عماله أو تابعيه أو نتيجة تنفيذ العقد، وعليه االلتزام بالقوانين 
تباع أنظمة البيئة و الصحة و السالمة واللوائح والنظم  السارية في شأن العمال وحقوقهم وفي تأمين وا 

 .خطار على العمال والغيرمن األ
 

 ساعات العمل :  (3)
 .هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائيةيلتزم مزود الخدمة بمواعيد العمل الرسمية المعتمدة من قبل  -
أيام في األسبوع ، و يلتزم  6ساعات عمل في اليوم و لمدة  8م الرسمي لمراكز األعالف هو االدو  -

مع وضع في االعتبار عملية التنظيف اليومي بعد الدوام الرسمي  مزود الخدمة بهذه المواعيد
 .لساعات العمل المذكورة

تتطلب العمليات التشغليية أحيانًا العمل لساعات إضافية و خاصة في اإلسبوع األول من كل شهر  -
ساعات عمل، و قبل و بعد عمليات  10ب العمليات التشغيلية العمل لفترة تصل لعدد حيث تتطل

الجرد السنوية )نهاية ديسمبر( و النصف سنوية )نهاية يونيو( لمخزون األعالف، وذلك لضمان 
تحميل مخصصات المستفيدين من المراكز، و على مزود الخدمة مراعاة ذلك و تنفيذه بدون أية 

 إضافية، و كذلك الحال في الحاالت الطارئة.مطالبات مالية 

  
 المعدات و اآلليات المطلوب توفيرها: (4)

المعدات و اآلليات الالزمة لتنفيذ العمليات المطلوبة األعداد الكافية من يلتزم مزود الخدمة بتوفير  -
تشغيلية ، و ذلك بما يضمن تحقيق عمليات في هذا العقد من تحميل و تربيط و تنظيف الموقع
 مرضية و آمنة و تحقق رضا و سعادة المستفيدين.

يلتزم مزود الخدمة بتوفير أحدث و أفضل المعدات الالزمة لتنفيذ العمليات المطلوبة و مع مراعاة أال  -
 سنوات. 10يتجاوز عمر المعدة 



خدمة تحميل وتوصيل عنوان المناقصة: 

 األعالف للمستفيدين من برنامج دعم األعالف

 6811003079مناقصة:  قمر

  

 هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية 

 إدارة العقود والمشتريات

 
 

47 | P a g e  
 

لك يجب على مزود الخدمة تحقيق أعلى درجات رضا المستفيدين من خالل كفاءة التحميل، و يتم ذ -
بمراقبة مدة إنتظار مركبات التحميل للمستفيدين أو شركة التوصيل المباشر لألعالف بحيث ال 

دقيقة من دخولها للمركز لوقت خروجها من  20يتجاوز مدة إنتظار أي مركبة نقل األعالف مدة 
 المركز، و سيتم قياس الفعالية و الكفاءة من خالل التقارير الذكية الخاصة بالهيئة.

الالزمة ومشغليها المؤهلين لتنفيذ تحميل  المواد واآلليات والمعداتمزود الخدمة بتوفير  يلتزم -
 األعالف وتوفير العمالة الالزمة لتحميل األعالف المضغوطة بفاعلية. 

المعدات و اآلليات البديلة في حال تعطل المعدات و اآلليات المستخدمة يلتزم مزود الخدمة بتوفير  -
وكذلك بتطبيق الشروط على مشغلي تلك اآلليات و ساعة  24فترة ال تتجاوز خالل في كل موقع 

 المعدات.
نقل من مزود الخدمة  الهيئةب طلتأن  ويجوز الهيئةحدده تفي أي موقع يلتزم مزود الخدمة بالعمل  -

معداته من موقع آلخر حسب ما تقتضيه مصلحة العمل وال يجوز له المطالبة بأي مبالغ أو إضرار 
 .قع أو أجور إضافية نتيجة ذلكابالو 

يلتزم مزود الخدمة بأن تشمل معدات تحميل األعالف التي ستعمل ضمن نطاق هذا العقد على ما  -
 يلي:

a.  لج  ة تكييف في كالينة القيادة ل مان العمل خذل فترات الصيف و ل مان صحة وسذمة
 السائقين

b.  ل سائقع ل كالينة القيادة عن تسريق ال لار و األدخنة 

c. كاميرا خ  ية 

d.  كاميرا لمامية في قمرة القيادة لتسجيل و رصد عم يات التحميل، وع ت لن تكون مدة
لن اية كل ش ر  USBيوم، و يتم توفير م ف م  وط  60التسجيل لكل مركلة ال تقل عن 

في ط لت  – عن تصوير ال يديو لكل معدة تحميل، مو حا  فير تسم المرك  و رقم المعدة
 .توفير  ال يئة

 عدد المستفيدين  إسم مركز توزي    ع األعالف م
الشهرية المبيعات 

 للمركز ) طن (

الحد األدثى من معدات التحميل 
  كل موقع

 فى

 7 19,450 3,190 ناهلمركز أعالف  1

 6 18,500 2,766 العانكةمركز أعالف  2

 4 10,550 1,958 الظاهرةمركز أعالف  3

 4 8,650 1,605 ابوكريهمركز أعالف  4
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 3 5,250 728 العويامركز أعالف  5

 2 4,800 701 واحة الصحراءمركز أعالف  6

7 
 إستحقاق –وشاح مركز أعالف 

 مكرمة -مركز أعالف وشاح 
1,200 
13,800 

1,780 
5,000 

3 

 6 16,700 3,307 الفايةمركز أعالف  8

وانيةمركز أعالف  9  2 2,750 591 الثر

 2 3,350 670 حصان مركز أعالف  10

  مركز أعالف  11
 3 4,750 529 غياثر

 4 7,700 1,049 مدينة زايد مركز أعالف  12

 1 1,800 255 السلع مركز أعالف  13

 1 330 92 المرفأمركز أعالف  14

 1 240 102 دلما مركز أعالف  15

 1 900 90 حميم مركز أعالف  16

 50 اإلجمال  

 

 

 معدات ثقيلة إضافية :توفير   (5)
ي ت م م ود الخدمة لتوفير معدات ت افية من نوع شاحنة تريذ و نساف لو لي معدة لخر  تط ل ا  -

 ال يئة عند الحاجة.
يكون التأجير ل معدة الثقي ة )الشاحنات تريذ لو نساف( لقيمة تأجير ش ري لو تسلوعي لو يومي،  و  -

ر  المالي ل مناقصة و لن يكون متناسلا  مل لسعار التأجير في يتم توفير لسعار التأجير مل الع

 السوش.
 سعر التأجير الش ري و األسلوعي و اليومي يكون شامذ  توفير السائق و المحروقات و الصيانة. -

السائق و المحروقات و الصيانة ل معدات اإل افية المستأجرة من  لتوفير الخدمة م وديتك ل حيث 

 ر. من تك  ة التأجي

 الطريق ع ت للو لي شرطة من المط ولة التصاري  لتوفير لالمساعدة ال يئةقوم تس الحاجة، عند -

 الموقل لو المواقل األخر . تلت و من

 
 ساعات العمل اإلضافية:   (6)

أو العمل خالل اإلجازات الرسمية حسب  إضافية ساعاتأيام أو  العمل الهيئة طلب حال في -
 فيلتزم مزود الخدمة بذلك بدون حساب أي تكاليف إضافية. ،متطلبات و حاجة العمل
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 صيانة المعدات الثقيلة و اآلليات:  (7)

يلتزم مزود الخدمة بتوفير الصيانة الوقائية و التصحيحية للمعدات و اآلليات التي سيقوم بتزويدها و  -
 فق هذا العقد.

 يلتزم مزود الخدمة بإجراء أعمال الصيانة المطلوبة للمعدات و اآلليات خارج مركز األعالف. -
في حال رغبة مزود الخدمة بالقيام بأعمال الصيانة ضمن حدود المركز و ضمن نطاق أراضي  -

و  يتم تحديدها من قبل الهيئة ، فيلتزم مزود الخدمة بإنشاء منطقة خاصة لتنفيذ هذه العملياتالهيئة
البيئة و الصحة و السالمة  متطلبات حكومة أبوظبي ذات العالقة و متطلبات أنظمةبما يتوافق مع 

، و أن يلتزم بتوفير المخططات الالزمة لألعمال و إجراءات العمل في هذه الهيئةالمعمول بها في 
لحصول (، و ال يباشر العمل قبل اRisk Assessmentالمنطقة و إجراء عملية تقييم للمخاطر )

 على المتطلبات المذكورة أعاله. الهيئةعلى موافقة خطية من 
 

 تنظيف و تعقيم شوك التحميل:  (8)
يلتزم مزود الخدمة بتنظيف و تعقيم شوك التحميل بشكل يومي و ذلك من خالل تنظيفها بالمياه  -

 بهدف ضمان سالمة و جودة األعالف. 
ضرورة قيام مزود الخدمة بحفظ السجالت الخاصة بالتنفيذ للتأكيد على تنفيذ عمليات التنظيف و  -

 لهيئة في أي وقت.التعقيم. و على أن تكون جاهزة لإلطالع من قبل ممثلي ا
 

 توفير الوقود و المحروقات:  (9)

يتحمل مزود الخدمة جميع تكاليف توفير الوقود و المحروقات للمعدات التي سيقوم بتوفيرها من  -
 ضمن نطاق هذا العقد، وال تتحمل الهيئة أي تكاليف بهذا الخصوص.

ارج حدود مركز األعالف و يلتزم مزود الخدمة بإجراء أعمال التزود بالوقود للمعدات و اآلليات خ -
 بما يضمن أمن و سالمة المركز و األعالف المخزنة فيه وعلى نفقته الخاصة .
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في حال رغبة مزود الخدمة بالقيام بأعمال التزود بالوقود أو المحروقات ضمن حدود المركز و  -
ات و بما ، فيلتزم مزود الخدمة بإنشاء منطقة خاصة لتنفيذ هذه العمليالهيئةضمن نطاق أراضي 

إجراءات البيئة و الصحة و متطلبات و  متطلبات حكومة أبوظبي ذات العالقةيتوافق مع  يتوافق مع
، و أن يلتزم بتوفير المخططات الالزمة لألعمال و إجراءات العمل الهيئةو السالمة المعمول بها في 

(، و ال يباشر العمل قبل Risk Assessmentفي هذه المنطقة و إجراء عملية تقييم للمخاطر )
 على المتطلبات المذكورة أعاله. الهيئةالحصول على موافقة خطية من 

 
 خدمات صيانة و إدارة المرافق (10)

 جميع خدمات صيانة و إدارة المرافق تعتبر خارج نطاق هذا العقد.  -
و يتم تنفيذها عن  الهيئةجميع مراكز توزيع األعالف خاضعة لخدمات المرافق عن طريق للعلم فقط:  -

. و خدمات إدارة المرافق تشمل ما يلي: صيانة المباني و لهيئةطريق مزودي الخدمات التابعين ل
و المعهدين العاملين في المركز ، و خدمات الحراسة  الهيئةنظافة المباني و الضيافة لموظفي 

 ، و إزالة المخلفات المكتبية و خدمة رش المبيدات الحشرية.7/24ية للمراكز على مدار األمن
يلتزم مزود الخدمة و كجزء من مسئولياته المتعلقة بدعم الهيئة في حفظ سالمة و جودة األعالف  و  -

م المركز مسئولياته المتعلقة بتنظيف المخازن و ساحات التخزين الخارجية، القيام بدعم و متابعة إلتزا
بتنفيذ برنامج مكافحة الحشرات و اآلفات بما يضمن تحقيق الفعالية و خلو المراكز و المخازن من 

جميع اآلفات و الحشرات و الطيور التي قد تؤثر على مخزون األعالف. ويتم إدراج مستوى اإللتزام 
و بدون مقابل لجميع  في التقارير الشهرية. و تقوم شركة تدوير حاليًا بتوفير الخدمة بشكل جاني

 مراكز توزيع األعالف.
 

 متطلبات البيئة و الصحة و السالمة: (11)
بتطبيق أفضل المعايير و بشكل خاص متطلبات البيئة هيئة ابوظبي للزراعة و السالمة الغذائية عنى ت -

و الصحة و السالمة، و سيتم إختيار مزود الخدمة الذي سيقدم أفضل العروض في هذا الجانب 

 باإلضافة للمتطلبات الرئيسية للعقد.
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يلتزم مزود الخدمة بتطبيق أفضل المعايير وبشكل خاص السياسات واألجراءات واإلشتراطات  -

انب البيئة والصحة والسالمة المتبعة في إمارة أبوظبي وكذلك السياسات واألنظمة والخاصة بجو

 ذات العالقة. لهيئة ابوظبي للزراعة و السالمة و الغذائيةجراءات الداخلية واإل

بهيئة ابوظبي للزراعة يلتزم مزود الخدمة بتنفيذ خطط الطوارئ و استمرارية األعمال الخاصة  -

 والسالمة الغذائية.

في الحاالت الطارئة و حاالت الحرائق ال قدر هللا، بمشاركة المعدات  الهيئةتزم مزود الخدمة بدعم يل -

 واآلليات وتقديم جميع التسهيالت الممكنة.

يلتزم مزود الخدمة بوضع نظام و إجراءات لضمان االلتزام بمتطلبات البيئة و الصحة و السالمة، و  -

ر و التنفيذ، وضمان االلتزام بمتطلبات نظام إمارة أبوظبي النظام يشمل اإلجراءات و خطط التطوي

للسالمة والصحة المهنية )اآلليات، دليل الممارسة، االطار العام.. الخ(، وباإلضافة إلى التحليل 

 المستمر للمخاطر يتم تقديمه سنوياً مع التحديثات.

البيئة و الصحة و ت وأدوات جميع متطلبامع ضمان توفير  معداتهصيانة كافة يلتزم مزود الخدمة ب -

وتقديم المتعلة بعمليات مزود الخدمة ضمن نطاق هذا العقد،  السالمة و مكافحة الحرائق داخل الموقع

  .تقرير دوري عن عمليات الصيانة الخاصة بكل معدة

( الالزمة لجميع العاملين و السائقين PPE’sيلتزم مزود الخدمة بتوفير معدات الحماية الشخصية ) -

( و الكمامات Safety Shoesتابعين له ، على سبيل المثال ال الحصور، توفير أحذية سالمة )ال

( ..الخ، و ذلك بناء على مخرجات عملية تقييم المخاطر Helmets( و الخوذ )Masksالمناسبة )

تطبيقها بناء على نظام إمارة أبوظبي للبيئة و الصحة و  الهيئةفرض تالتي سيقوم بها أو التي س

 لسالمة.ا

يلتزم مزود الخدمة بالتقيد بكافة المتطلبات القانونية التي تتعلق بالبيئة والصحة والسالمة، وأنه سوف  -

يصلح أي عطل أو عيب أو ضرر يصيب الطرف األول أو موظفيه أو المنشآت التابعة له او أي 

 شخص متواجد في مواقع العمل يحدث له ضرر نتيجة أعمال المتعاقد أو تابعيه.

يلتزم مزود الخدمة بتدريب العاملين والمشرفين على تنفيذ نطاق العقد و تدريبات على أنظمة الصحة  -

 و السالمة الرئيسية.

يلتزم مزود الخدمة بإتخاذ كافة التدابير االحترازية ضد الحرائق والكوارث، والعمل على إتخاذ كافة  -

 المحافظة عليها جراء عملياته.آمنة و الهيئةالترتيبات الضرورية إلبقاء مواقع ومباني 

 .بإلزام موظفيه بضرورة االلتزام بالضوابط القانونية وإجراءات اآلمن والسالمة يلتزم مزود الخدمة -

في تنفيذ عمليات أخذ قراءات الحرارة والرطوبة لألعالف  الهيئةيلتزم مزود الخدمة بدعم موظفي  -

 الهيئة.في المخازن والتي تتم عن طريق موظفي 

مع معايرة تلك االجهزة بشكل دوري و قراءة الحرارة و الرطوبة جهزة أتوفير يقوم مزود الخدمة ب -

جهاز  2وفير عدد يجب ت ولمراقبة الحرارة و الرطوبة.  الهيئةرصد ذلك في النموذج المعتمد لدى 
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ً حرارة و رطوبة  قراءة لقياس درجات الحرارة و نسب الرطوبة داخل بنادل األعالف، و على  سنويا

  و يتم توفيرها بعد اإلعتماد. هيئةأن يقوم مزود الخدمة بتقديم األجهزة المقترحة لل

كما يقوم مزود الخدمة بتوفير جهاز متطور لدعم الهيئة في رصد الحرارة و الرطوبة في مركز  -

و يتم توفيرها بعد  هيئةو على أن يقوم مزود الخدمة بتقديم األجهزة المقترحة للأعالف ناهل، 

  اإلعتماد.

 متطلبات نظام إدارة إستمرارية األعمال: (12)
خدمات لضرورية أثناء الطوارئ الستمرار في تقديم بهدف اال الالزمةجميع اإلجراءات والتدابير االلتزام ب

بشكل جزئي أو كلي، وتشمل تطوير خطط للبدائل من مرافق  يتعرض لها مزود الخدمةواألزمات التي قد 

ة و عدم تعطل لهيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائيالخدمات وخدمات وأفراد لضمان استمرار تقديم 

 األعمال و الخدمات، و يشمل ذلك ما يلي كحد أدنى: 

مجموعة من اإلجراءات التي يتم تطويرها لتمكين المؤسسة من )توفير خطة استمرارية أعمال  .1

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

للعمليات واألنشطة في الشركة، اإلجراءات التصحيحية  تقييم المخاطر)توفير سجل للمخاطر  .2

 (. عدم القدرة للوصول للموقع –اإلفالس  –اإلضراب العمالي : مثل( والوقائية

عملية تحليل مهام األعمال ومعرفة التأثير الذي قد يسببه تعطل )توفير تحليل التأثير على األعمال  .3

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

 (. أنشطة األعمال الحرجة والمهام الخاصة بالمؤسسة

نهج منظم يمكن عملية التخطيط من أجل التعافي واالستمرار )توفير استراتيجية استمرارية األعمال  .4

 (. بعد انقطاع وتعطل األنشطة

يستخدم في إدارة استمرارية األعمال للتأكد من استمرارية نهج منظم )توفير استراتيجية التعافي  .5

 (. االستجابة والتعافي بعد حدوث التعطل أو التوقف

ويجب أن  ،تحت أي ظرف هيئةستمرارية تقديم الخدمات للاعلى ضمان  قدرته يثبت مزود الخدمةجب أن ي

وجود خطط ضمان ستدامة األعمال واستمرارية األعمال لديهم مما يضمن اإجراءات وخطط لضمان يوفر 

 في حاالت الطوارئ واألزماتالالزمة لهيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية تقديم الخدمات لبديلة 
 سكن الموظفين و العمال: (13)

لديه من  املينمشغلي معدات التحميل العإسكان وإعاشة ونقل العاملين ويتحمل مزود الخدمة تكاليف  -

، وبما يضمن  هيئةالتابعة لل االعالفتوزيع أن يكون خارج مراكز وشريطة  . و إلى مواقع العمل

 إستمرارية العمل.
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إلنشاء سكن لعماله و موظفيه، فيتطلب ذلك ما  الهيئةفي حال رغب مزود الخدمة باستغالل مواقع  -

 يلي:

a.  توفير مخططات و بيانات السكن و اإلعاشة و التي يجب أن تكون وفق مواصفات معتمدة
بهذا الخصوص، و بما يعكس  الهيئةحسب المعايير المحلية واالتحادية والمعايير المعتمدة في 

 الصورة المشرفة لحكومة أبوظبي في اهتمامه بإسكان العمال واالهتمام بهم.
b. تقديم دراسة إلدارة المخاطر (Risk Assessment المترتبة على إنشاء سكن للعمال و )

شتراطات والضوابط الناتجة عن هذه الدراسة، و بما يضمن أمن العمل على توفير جميع اال
 وسالمة المركز و األعالف المخزنة فيه، و صحة و سالمة العمال و اآلليات.

c.  ي عملأ، وذلك قبل البدء بتنفيذ الهيئةالحصول على موافقة خطية بهذا الشأن من. 
d.  يتحمل مزود الخدمة ألي تكاليف تشغيلية مثل مصاريف المياه و الكهرباء و أو مصاريف

وباإلمكان اإلستعاضة عن تركيب العدادات المنفصلة، بأن يتحمل  تركيب عدادات منفصلة.
إستغالل لسكن  % من تكلفة فواتير الكهرباء إلجمالي الموقع المراد25مزود الخدمة نسبة 

ألف  30-20العمال. وحاليًا تقدر تكلفة الكهرباء الشهرية التي تتحملها الهيئة مبلغ يتراوح من 
درهم لجميع مراكز توزيع األعالف التابعة للهيئة. و بالنسبة للمياه، فال توجد خطوط مياه من 

تناكر مياه، و بالنسبة شركات التوزيع المحلية، وتقوم الهيئة بتوفير المياه للمراكز عن طريق 
 لمزود الخدمة فيجب أن يتحمل توفير المياه للمرافق الخاصة به. 

e.  الستئجار المساحات مقابل رسوم يتم الهيئة في حال توفر مساحات للتأجير، فيتم التنسيق مع
 االتفاق عليها بين الطرفين، و حسب توفرها.

f.  تعديالت أو إضافات مغايرة لما تم اعتماده مسبًقا.الحصول على موافقة خطية من الهيئة ألي 
g.  يتحمل مزود الخدمة جميع التكاليف الخاصة بسكن عماله بما فيها مصاريف المياه و الكهرباء

 أو مصاريف أخرى.
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h.  األصول التي سيقوم مزود الخدمة بتوفيرها، تعتبر ملكًا له، و يتوجب إزالتها بعد انتهاء المدة
عادة ا لوضع على ما كان عليه قبل توفير األصول التابعة له، ما لم يتم االتفاق التعاقدية، وا 

على خالف ذلك بإخطار رسمي من الهيئة. و في حال رغب مزود الخدمة ببيعها بعد انتهاء 
الفترة التعاقدية، فيقوم مزود الخدمة بتقديم عرضه المالي للهيئة، وفي حال تم االتفاق، يتم 

ة األصول للهيئة. وعلى مزود الخدمة تقديم عرضه المالي لبيع أصوله إجراء الشراء ونقل ملكي
 بشكل منفصل بعد انتهاء فترة التعاقد مع مراعاة القيمة التهالكية لألصول.

i.  يلتزم مزود الخدمة بإزالة جميع اإلضافات والتعديالت غير المعتمدة من الهيئة، ويحق للهيئة
فات أو تعديالت في حال عدم التزام مزود الخدمة اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلزالة أي إضا

 بإزالتها، ويتحمل مزود الخدمة جميع التكاليف الناتجة عن ذلك.
j.  يلتزم مزود الخدمة بتوفير جميع التمديدات والتوصيالت الالزمة لسكن موظفيه، والتي منها

 –المياه  تمديدات –على سبيل المثال ال الحصر: )عدادات المياه والكهرباء اإلضافية 
.... الخ( على  -شبكات الصرف الصحي  –إضافة أحمال كهربائية  –توصيالت الكهرباء 

دارة مزود  نفقته الخاصة. على أن تكون عدادات المياه والكهرباء اإلضافية مسجلة باسم وا 
 الخدمة، ويتحمل سداد جميع المستحقات الناتجة عن استخدامه للجهات المختصة.

 لمطلوبة:الموارد البشرية ا (14)
يلتزم مزود الخدمة بتوفير هيكل تنظيمي يوضح جميع الموارد البشرية العاملة في المواقع و كذلك  -

 الموارد البشرية التي ستقدم الدعم لتنفيذ األعمال ضمن هذا العقد.

بالنسبة للموارد البشرية الداعمة و التي ستقدم الدعم للموارد البشرية العمالة في المراكز، يجب أن  -

يكون هناك مختصين في الجودة و البيئة و الصحة و السالمة و السالمة و مختصين في عمليات تقييم 

 المخاطر، و مختصين في التدريب و التطوير.

 : المشروع مدير

الرئيسي، و ذلك لتأدية المهام  الهيئةمدير مشروع مقيم في مبنى  1يلتزم مزود الخدمة بتوفير عدد  -

 التالية:

a.  الخدمات و العمليات المقدمة من قبل مزود الخدمةإدارة 
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b.  متطلبات العقد بشكل كامل و منظمجميع  التأكد من تلبية 
c.  طلبها ترفع التقارير الدورية الشهرية عن العقد و الخدمات و العمليات و أي تقارير أخرى

 .الهيئة
d.  لتعاقدية و بخصوص و مزود الخدمة في األمور ا الهيئةيقوم بدور حلقة الربط الرئيسية بين

 التقارير الدورية و جودة الخدمات.
e.  بأي مالحظات و أو أي مخاطر أو طوارئ تحصل في مراكز األعالف. الهيئةيقوم بإعالم 
f.  الهيئةيقوم بضمان جودة الخدمات المقدمة من قبل مزود الخدمة و بما يحقق أهداف 

 ن و المتعاملين. اإلستراتيجية بتقديم خدمات ذات جودة و تحقيق رضا العاملي
g.  التأكد من أن العمليات و الخدمات في مركز األعالف متوافقة مع متطلبات و إشتراطات

 البيئة و الصحة و السالمة
h.  يجب أن يكون مدير المشروع من حملة الشهادات الفنية في مجال التخزين و الخدمات

 اللوجستية، و حاصل على مستوى دراسي مناسب لقيامه بتأدية الدور المطلوب منه.  
 

 : المشرفين -

مشرفين، لإلشراف على نطاق أعمال العقد و الخدمات المقدمة فيه، و  3يلتزم مزود الخدمة بتوفير  -

 ( ، و من مهام المشرف ما يلي:الظفرة ذلك بتوفير مشرف لكل منطقة )أبوظبي، العين،

a. إدارة الخدمات و العمليات المقدمة من قبل مزود الخدمة في منطقة العمل 
b. التأكد من تلبية جمبيع متطلبات العقد بشكل كامل و منظم في منطقة العمل 
c. يم أفضل الخدماتالتنسيق مع المشرفين و مدير المشروع لضمان تقد 
d.  التنسيق مع ممثلي إدارة المواد في مراكز األعالف لضمان تلبية متطلبات العقد و بالشكل

 المرضي
e.  عمل الزيارات الميدانية للمراكز ضمن منطقة اإلختصاص و التأكد من إستفاء مزود الخدمة

 لجميع متطلبات العقد و بشكل مرضي.
f. رية عن العقد و الخدمات و العمليات و أي تقارير رفع التقارير الدورية األسبوعية و الشه

 .الهيئةطلبها تأخرى 
g.  و مزود الخدمة في األمور التشغيلية و جودة  الهيئةيقوم بدور حلقة الربط الرئيسية بين

 الخدمات و متطلبات البيئة و الصحة و السالمة.
h.  في مراكز  بأي مالحظات و أو أي مخاطر أو طوارئ تحصل الهيئةيقوم بإعالم ممثلي

 األعالف.
i.  الهيئةيقوم بضمان جودة الخدمات المقدمة من قبل مزود الخدمة و بما يحقق أهداف 

 اإلستراتيجية بتقديم خدمات ذات جودة و تحقيق رضا العاملين و المتعاملين. 
j. كز األعالف متوافقة مع متطلبات و إشتراطات االتأكد من أن العمليات و الخدمات في مر

 حة و السالمةالبيئة و الص
k. يجب أن يكون المشرف حاصل على شهادة محترف مخازن معتمد منCWP Certified 

Warehouse Professionals  أو إحدى شهادات المنظمة الدولية للمخازن والعمليات
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أو ما  International Warehouse and Logistics Association (IWLA)اللوجستية 

صالً على التدريب المطلوب بخصوص الصحة و السالمة يعادلها، و كما يجب أن يكون حا

 المهنية. 
 

 : الفريق رئيس -

في كل مركز من مراكز أومشرف ( Team Leaderيلتزم مزود الخدمة بتوفير رئيس فريق ) -

 األعالف، و ذلك للقيام بالمهام التالية:

a.  األعالفإدارة الخدمات و العمليات المقدمة من قبل مزود الخدمة في مركز 
b. إدارة العمالة و المعدات في المركز 
c. التأكد من تلبية جمبيع متطلبات العقد بشكل كامل و منظم في مركز األعالف 
d. لضمان تقديم أفضل الخدمات األخرين و السائقين و العمال التنسيق مع المشرفين 
e. و بالشكل  التنسيق مع ممثلي إدارة المواد في مراكز األعالف لضمان تلبية متطلبات العقد

 المرضي
f.  المشاركة في عمليات اإلستالم اإلبتدائي لألعالف بالمخازن و حصر الكميات حسب النوع

والصف و فئة الوزن لضمان المعرفة بالمخزون المستلم و التحقق من الكمية المصروفة و 

 صحتها حسب سندات الصرف أو الفواتير المعتمدة
g. ن و مواقع االعالف و اصدار التقرير الشهري المشاركة في الجرد الدوري الشهري للمخاز

شهور  3و الكميات بطيئة الحركة التي تجاوزت بالكميات الفعلية، الراكد، السائب و التالف 

 مع توفير المستندات الداعمة.في المخازن 
h.  بأي مالحظات و أو أي مخاطر أو طوارئ تحصل في مراكز  الهيئةيقوم بإعالم ممثلي

 األعالف.
i. الهيئةن جودة الخدمات المقدمة من قبل مزود الخدمة و بما يحقق أهداف يقوم بضما 

 اإلستراتيجية بتقديم خدمات ذات جودة و تحقيق رضا العاملين و المتعاملين. 
j.  التأكد من أن العمليات و الخدمات في مركز األعالف متوافقة مع متطلبات و إشتراطات

 البيئة و الصحة و السالمة
k. .يقوم بتوزيع المهام على العمالة في الموقع، و يقوم بحل أي نزاعات عمالية تحدث 
l. ك لتنفيذ يقوم رئيس الفريق بإدارة المعدات و العمال و السائقين خالل الحاالت الطارئة و ذل

 .هيئةخطط اإلستجابة و الطوارئ لل
m.  من حملة لديه الخبرة الكافية في مجال العمل الممطلوب و يكون يجب أن يكون رئيس الفريق

الشهادات الفنية في مجال التخزين و الخدمات اللوجستية، و حاصل على مستوى دراسي 

حاصالً على التدريب مناسب لقيامة بتأدية الدور المطلوب منه. و كما يجب أن يكون 

 المطلوب بخصوص الصحة و السالمة المهنية. 
n.  مراكز و على  3-2بالنسبة للمراكز الصغيرة، فإنه باإلمكان توفير رئيس فريق مشترك لعدد

 أن يلزم بالمهام أعاله لكل مركز. 
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 :  السائقين -
 يلتزم مزود الخدمة بتوفير سائقين للمعدات و اآلليات، و ذلك وفق المهام و اإلشتراطات التالية:  -

a. .أن يتم توفير سائق واحد مؤهل لكل معدة تحميل يتم توفيرها 
b. .أن يكون جميع السائقين حاصلين على رخصة قيادة دولة اإلمارات لقيادة المعدات الثقيلة 
c. ن على التدريبات المناسبة و الالزمة لقيادة المعدات و حسب أن يكون جميع السائقين حاصلي

 نوعها و أن تكون الشهادات معتمدة.
d. .أن يكون جميع السائقين من ذوي الخبرة في إستخدام المعدات 
e.  أن يكون جميع السائقين على دراية بإستخدم معدات األمن و السالمة، و حاصلين على

 ر متطلبات البيئة و الصحة و السالمة.التدريبات المناسبة فيما يتعلق بتوفي
f. .أن يلتزم جميع السائقين بالمهام المطلوبة منهم و دون تجاوز 
g.  أن يتم تدريب جميع السائقين على أنواع و أصناف و فئات الوزن المعتمدة لدى الهيئة للتأكد

من قيامهم بصرف األعالف بشكل صحيح حسب سندات الصرف أو الفواتير المعتمدة، وأن 
 م ذلك قبل بدء الخدمة.يت
 

 : العمالة -
يلتزم مزود الخدمة بتوفير العمالة الالزمة و المناسبة لتأدية المهام المطلوبة ضمن نطاق هذا العقد،  -

 و ذلك وفق المهام و اإلشتراطات التالية: 
h. .أن تكون العمالة على كفالة مزود الخدمة 
i. .أن تكون العمال مدربة لتأدية المهام المطلوبة منها 
j.  الفريق في الموقع، و تلتزم بمهام عملها بشكل كامل.أن تكون تحت إدارة رئيس 
k.  أن تكون العمالة على دراية بإستخدم معدات األمن و السالمة، و حاصلين على التدريبات

 المناسبة فيما يتعلق بتوفير متطلبات البيئة و الصحة و السالمة.
l. و مخلفات  تقوم العمالة بتنظيف الموقع من مخازن و مناطق تخزين خارجية من بقايات

و يكون ذلك بشكل  أنواعها، و تجميعها في منطقة محددة و مخصصة لذلكاألعالف بجميع 
 .يومي و تنظيف عميق بشكل إسبوعي



خدمة تحميل وتوصيل عنوان المناقصة: 

 األعالف للمستفيدين من برنامج دعم األعالف

 6811003079مناقصة:  قمر

  

 هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية 

 إدارة العقود والمشتريات

 
 

58 | P a g e  
 

m.  العمل على وضع بيانات و لوح ارشادية تدل على الكميات الفعلية المتوفرة مع التفاصيل
االستالم النهائي و رصد المطلوبة من حيث بيان الصنف، فئة الوزن، عدد الباالت، تاريخ 

 الحركات المخزنية على تلك الكميات بشكل دوري و مستمر.
n.  تحديد و عزل الكميات التالفة بشريط ) عزل ( ، و وضع اللوحات االرشادية التي تدل على

نوع الصنف، فئة الوزن، عدد الباالت و اسباب تلف الكميات و لوحة تحذير بعدم الصرف 
 منها.

ح األعالف إسم مركز توزي    ع م ى المقثر في  ح عدد المشر  عدد العمال المقثر
 مالحظات

  3 1 ناهلمركز أعالف  1

  3 1 العانكةمركز أعالف  2

  2 1 الظاهرةمركز أعالف  3

  1 1 ابوكريهمركز أعالف  4

 1 - العويامركز أعالف  5
ف    بوكرية يشر

ف التحميل فى مشر
 عىل مركز العويا

  1 1 الصحراءواحة مركز أعالف  6

7 
 إستحقاق –وشاح مركز أعالف 

 2 1 مكرمة -مركز أعالف وشاح 
 

  3 1 الفايةمركز أعالف  8

وانيةمركز أعالف  9   1 1 الثر

 1 1 حصان مركز أعالف  10
وانية    الثر

ف التحميل فى مشر
ف عىل مركز حميم  يشر

  مركز أعالف  11
 1 1 غياثر

ف    يشر
  غياثر

ف التحميل فى مشر
مركز السلع و دلماعىل   

 2 1 مدينة زايد مركز أعالف  12
  مدينة زايد 

ف التحميل فى مشر
ف عىل مركز المرفأ  يشر

  1 - السلع مركز أعالف  13

  1 - المرفأمركز أعالف  14

  1 - دلما مركز أعالف  15

  1 - حميم مركز أعالف  16

  24 11 اإلجمال  
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 التدريب و التطوير: (15)
هلة لتنفيذ األعمال المطلوبة حسب اإلختصاصات الخدمات بتوفير عمالة مدربة و مؤ  يلتزم مزود -

 المطلوبة.
يلتزم مزود الخدمة بتوفير خطة تدريب سنوية للعمالة و السائقين و رؤساء الفرق و المشرفين لضمان  -

ة و متطلبات تطويرهم و تأهيلهم لتأدية أعمال وفق أرقى المعايير في األعمال التخزينية و اللوجستي
 نظام إمارة أبوظبي للبيئة والصحة و السالمة.

يلتزم مزود الخدمة بتوفير تدريب مستمر للتعامل مع الحرائق و الحاالت الطارئة بإستخدام اإلمكانات  -
 المتوفرة و المتاحة في المراكز.

تأكد من إلمامهم يلتزم مزود الخدمة بتوفير تدريب مستمر للعمالة و السائقين على نطاق عمل العقد لل -
 بجميع األعمال المطلوبة منهم و بما يتوافق مع إشتراطات العقد.

 
 نقل المعرفة: (16)

العاملين في مراكز األعالف على  الهيئةكجزء من مسئولياته، يلتزم مزود الخدمة بتأهيل موظفي  -
 نطاق العمل، و العمل على تطوير كفاءتهم في المجاالت التالية:

o  التخصصية لألعالفأنظمة التخزين 
o  إدارة المخزونإدارة المستودعات و 
o  إجراءات اإلخالء و االستجابة في الحاالت الطارئةالصحة والسالمة و 

سنويًا دورة أو ورشة تدريبية في مجال إدارة المخازن أو المجاالت  1يلتزم مزود الخدمة بتقديم عدد  -
 المذكورة أعاله. 

بعمل ) دورات، ورش عمل ( و كذلك لمزود الخدمة  الهيئةموظفي يلتزم مزود الخدمة بنقل المعرفة ل -
 الجديد، و على أن يشمل ذلك أدلة و إجراءات التشغيل و جميع األعمال ضمن نطاق العقد.

 الزي الرسمي (17)
يلتزم مزود الخدمة بتوفير الزي الرسمي الموحد لجميع العمالة و السائقين و رؤساء الفرق ضمن  -

 نطاق العقد.
 الرسمي يجب أن يراعي متطلبات العمل و كذلك متطلبات البيئة و الصحة والسالمة.الزي  -
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، وذلك بناء على المقترحات التي سيقوم مزود الهيئةيجب أن يتم إعتماد الزي الرسمي من قبل  -
 .هيئةالخدمة بتوفيرها لل

 
 التقارير الدورية واالجتماعات (18)

، و على أن يتضمن التقرير الشهري ما يلي على أقل صدار تقارير دورية شهريةإيلتزم مزود الخدمة ب -
 تقدير:
o  األعالف قيد العقد، و موضحًا ما يلي لكل مركز:توزيع راكز موضع كل مركز من 

 عدد المعدات حسب المركز ▪
 عدد العمال حسب المركز ▪
 عدد المشرفين حسب المركز ▪
 حالة األمن و الصحة و السالمة و البيئة لكل مركز  ▪
 إلتزام المركز بتنفيذ برنامج مكافحة الحشرات و اآلفات  ▪
 و التاريخ. التقرير يجب أن يكون مدعمًا بالصور ▪
( و مؤشرات SLA’sتوضيح إلتزام مزود الخدمة بتحقيق نسب التشغيل المرضية ) ▪

 (KPI’sاألداء )
 و مخاطر أو صعوبات تشغيليةتوضيح أي تحديات أو عوائق أ ▪
 وضع التوصيات المناسبة لتطوير و تحسين األعمال   ▪

o  و يعني بخدمات و أعمال مزود الخدمة الهيئةطلبه تيلتزم مزود الخدمة بتوفير أي تقرير 
o  (.الظفرة المنطقة –العين  –يلتزم مزود الخدمة بتوفير تقرير منفصل لكل منطقة )أبوظبي 
o  بحسب المناطق  الهيئةيلتزم مزود الخدمة بالتحضير لعقد اجتماع دوري شهري مع ممثلي

 ؛ وذلك لمراجعة سير العمل والتأكد من تنفيذها على الوجه المطلوب.هيئةالتابعة لل
 

 (SLA’sمة )إتفاقية مستوى الخد (19)
 Service Levelيلتزم مزود الخدمة بوضع مقترح لتقديم إتفاقة مستوى خدمة مثالي و مضمون ) -

Agreement.و الذي يهدف لتحقيق كفاءة و حسن األداء و التشغيل ،) 
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سيتم تقييم مزود الخدمة على مستوى الخدمة المقدم في العرض الفني، و ستعطى األفضلية للشركة  -
 ى إتفاقية الخدمة األكثر تنافسية.التي تقدم مستو 

 و تشمل إتفاقية مستوى الخدمة على ما يلي كحد أدنى: -
 0الشهرية المرتبطة بأعمال مزود الخدمة في مراكز األعالف )المستهدف  الحوداث عدد .1

 حادث(
سائقي الرافعات الشوكية إلكرامية أو عمولة مالية  إتسالمشكاوى المتعاملين بخصوص  عدد .2

 شكوى( 0)المستهدف 
 حالة( 0بالزي الرسمي )المستهدف  اإللتزامحاالت عدم  عدد .3
 حالة( 0بإجراءات الصحة و السالمة )المستهدف  اإللتزامحاالت عدم  عدد .4
بمتطلبات العقد اليومية من تنظيف المعدات و الموقع )المستهدف  اإللتزامحاالت عدم  عدد .5

 حالة( 0
حالة  0)المستهدف  شهر كل بداية من 10 تاريخفي تسليم التقرير الشهري عن  التأخر .6

 تأخير(
 لكل مركز( دقيقة 20) للمستفيدين الشهريالتحميل  زمن متوسط .7
 %(0.2الرصيد الفعلي و الدفتري للمركز ) بين إختالف وجود .8
اإلجراءات في حال وجود رطوبة و حرارة مرتفعة في بنادل األعالف )المستهدف  إتخاذ عدم .9

0) 
 حالة تأخير( 0)المستهدف  الجمبوتوفير أكياس  عدم .10
 اجتماع دوري في السنة(  12االجتماع الدوري الشهري )المستهدف  عقد .11
بندل  25ل عمليات التحميل )المستهدف عدم تجاوز المتكسرة خال البنادل عدد .12

 شهريًا(
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 0في حال تعطل المعدة األصلية )المستهدف  24عدم توفير معدة بديلة خالل  .13
 حالة تأخير(

 التقييم والتفتيش على الخدمات عن طريق طرف ثالث (20)
ومع عدم اإلخالل بنطاق العمل وبدون أي مبالغ إضافية مترتبة على  رغبت الهيئة رغبةفي حال  -

، يلتزم مزود الخدمة بتوفير تقييم وتفتيش من طرف ثالث للتأكد من إلتزام مزود الخدمة بجميع الهيئة
جراءات البيئة والصحة والسالمة. و ذلك  بنود العقد على وفق أحدث المعايير في تقديم الخدمات، وا 

 قصى طول فترةالعقد.مرتين كحد أ
 و مزود الخدمة. الهيئةسيتم إختيار الطرف الثالث بالتنسيق بين  -
 اإلبداع و اإلبتكار (21)

مفهوم اإلبداع و االبتكار، و يشمل ذلك طريقة تنفيذ هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية  راعيت -
بأي شرط من شروط العقد أو متطلبات هذا العقد و إدارته بطريقة ابتكارية. مع ضرورة عدم اإلخالل 

 الخدمات المقدمة للمستفيدين. 
 يتمثل الجانب اإلبتكاري على سبيل المثال في ما يلي: -

o توفير خدمات ذات جودة أعلى بطريقة مبتكرة 
o  تحسن الكفاءة و الفعالية و تقلل التكاليف التشغيلية مع حيث عدد توفير تقنيات حديثة

 المعدات و عدد العمال.
o  تقلل من الخطأ أو اإلعتماد الكلي على العنصر البشري في العملتوفير حلول مبتكرة 
o  ماليتوفير تقديم حلول فيها 
o تقديم حلول و عمليات تحقق أمن و سالمة المركز و األعالف المخزنة فيه 
o الهيئةأو لموظفي  هيئةتقديم خدمات إضافية لل (Added value Services بدون أي )

 بأسعار تنافسيةتكاليف أو 
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o  تقديم حلول لتنظيف المخازن و ساحات التخزين الخارجية و السيطرة على تعشيش الطيور
 داخل المخازن المغطاة. 

سيتم إعطاء نقاط أكثر في عملية التقييم الفني لمزود الخدمة الذي يقوم بتقديم حلول إبداعية و  -
 إبتكارية.

 الغرامات الجزائية (22)
ر جميع األعمال المطلوبة وفق هذه العقد بالشكل المرضي و المطلوب، و في يلتزم مزود الخدمة بتوفي

 حال وجود اي تقصير أو مخالفات سيتم تطبيق الغرامات التالية كأقل تقدير:
 

 الخصم )درهم(
الوحدة / 

 التصنيف
 م. نوع المخالفة

درهم 000,1 يوم / عامل 1   
بدون تغيب رئيس الفريق أو المشرف أو عامل أو سائق 

 توفير البديل )بشرط عدم تأثر األعمال و الخدمات(
1 

درهم 0000,2 يوم / عامل 1   2 مخالفة إجراءات العمل بإهمال أو بشكل متعمد 

درهم 0000,2 يوم / عامل 1   
 مخالفة إجراءات البيئة و الصحة و السالمة

 )بشكل متعمد أو غير متعمد(
3 

درهم 10,000 أسبوع 1   4 عملية تنظيف الموقععدم كفاءة  

درهم 10,000 أيام 3   
أيام عمل في  3عدم تجميع العلف السائب لفترة أكثر من 

 أكياس الجمبوأو أي طريقة أخرى تعتمدها الهيئة
5 

درهم 5,000 أسبوع 1   
 عدم تسليم التقرير الشهري في الموعد المحدد

 إسبوع من الشهر( ثاني)
6 

درهم 5,000 يوم 1   7 عدم توفير معدة بديلة الي معدة معطلة 

درهم 000,1 يوم / عامل 1   
عدم إلتزام أي من العاملين بإرتداء الزي الرسمي أو معدات 

 الحماية الشخصية
8 

درهم 20,000 أيام 3   
وجود شكوى على الخدمات بما يتعارض مع اتفاقية مستوى 

 الخدمة ، وعدم حلها بالشكل المرضي
9 



خدمة تحميل وتوصيل عنوان المناقصة: 

 األعالف للمستفيدين من برنامج دعم األعالف

 6811003079مناقصة:  قمر

  

 هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية 

 إدارة العقود والمشتريات

 
 

64 | P a g e  
 

درهم 000,1 يوم 1   10 تأخر اإلبالغ عن أي مخالفة لإلجراءات 

درهم 20,000 يوم 1   11 تأخر مزود الخدمة في توريد العمالة أو المعدات 

درهم 5,000 نقل 1   12 الهيئةنقل أي معدات أو عمالة بدون علم وموافقة  

درهم 20,000 حالة 1   13 رصد عامل يستلم إكرامية أو رشوة من الزبائن 

 14 القيام بأعمال من شأنها إشعال حرائق في الموقع يوم 1 درهم 20,000

 

 جدول األسعار (23)
التك  ة اإلجمالية ستكون تك  ة تش يل المرك  مل توفير جميل الموارد المط ولة لعذ  حسق نطاش العمل و 

 حسق العر  ال ني المقدم من م ود الخدمة.

 المط ولة في العقد كما هو مو   في الجدول لدنا :تن يذ جميل األعمال و العم يات  -1

 إسم مركز توزي    ع األعالف م
عدد 

 المستفيدين 

المبيعات 
 الشهرية
 التقديرية
 للمركز 

 )طن(

التكلفة 
اإلجمالية 
الشهرية 
 )درهم(

التكلفة اإلجمالية 
 السنوية )درهم(

التكلفة 
اإلجمالية 

 للعقد )درهم(

 ..........  ..........  ..........  19,450 3,190 ناهلمركز أعالف  1

 ..........  ..........  ..........  18,500 2,766 العانكةمركز أعالف  2

 ..........  ..........  ..........  10,550 1,958 الظاهرةمركز أعالف  3

 ..........  ..........  ..........  8,650 1,605 ابوكريهمركز أعالف  4

 ..........  ..........  ..........  5,250 728 العويامركز أعالف  5

 ..........  ..........  ..........  4,800 701 واحة الصحراءمركز أعالف  6

7 
 إستحقاق –وشاح مركز أعالف 

 مكرمة -مركز أعالف وشاح 
1,200 
13,800 

1,780 
5,000 

 .......... 
 ........... 

 .......... 
 .......... 

 .......... 
 .......... 

 ..........  ..........  ..........  16,700 3,307 الفايةمركز أعالف  8

وانيةمركز أعالف  9  ..........  ..........  ..........  2,750 591 الثر

 ..........  ..........  ..........  3,350 670 حصان مركز أعالف  10

  مركز أعالف  11
 ..........  ..........  ..........  4,750 529 غياثر

 ..........  ..........  ..........  7,700 1,049 مدينة زايد مركز أعالف  12

 ..........  ..........  ..........  1,800 255 السلع مركز أعالف  13
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 ..........  ..........  ..........  330 92 المرفأمركز أعالف  14

 ..........  ..........  ..........  240 102 دلما مركز أعالف  15

 ..........  ..........  ..........  900 90 حميم مركز أعالف  16

 ..........  ..........  ..........  اإلجمال  

 

تشمل التك  ة كافة األتعاق لألعمال المط ولة في العقد من موارد لشرية من مدير مشروع و عمالية مشرفين 

وسائقين و معدات تحميل و آليات و لي مواد لخر  )مثل لكيال جملو و لج  ة حرارة و رطوية و معدات 

عر  المقدم من قلل م ود تن يف الخ( لتن يذ األعمال في المشروع طلقا  لما ورد في المواص ات و ال

 الخدمة. 

توفير خدمة تأجير الشاحنات و النساف مل السائق و المحروقات و الصيانة كما هو مو   في  -2

 الجدول لدنا :

 العدد النوع م.

لتأجيرية التك  ة ا
  الش رية
 )درهم(

 التأجيرية التك  ة
  سلوعيةاإل

 )درهم(

 التأجيرية التك  ة
يوميةال  

 )درهم(

 شاحنة تريذ 1
 .......... .......... .......... 1 )شام ة السائق و المحروقات(

 شاحنة نساف 2
 .......... .......... .......... 1 )شام ة السائق و المحروقات(

 .......... .......... .......... 1 توفير عامل ت افي 3

 

تسعير لخدمات ت افية قد ترغق ال يئة لإ افت ا مستقلذ  و في حال الحاجة، و هي توفير تختياري:  -3

 مو   في الجدول لدنا :خدمات غير مت منة في التك  ة التش ي ية ل مراك ، كما هو 

 العدد النوع م.
يوميةالتك  ة ال  

 )درهم(
الش رية التك  ة  

 )درهم(
سنويةالتك  ة ال  

 )درهم(

 .......... .......... .......... 1 حارل لمن 1

 .......... .......... .......... 1 عامل ن افة 2

 .......... .......... .......... 1 لمين مخ ن 3

 .......... .......... .......... 1 سائق معدة ثقي ة 4
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 العدد النوع م.
ل مرة الواحدة التك  ة  

 )درهم(
 السنوية التك  ة

 )درهم(

1 
خدمة تن يف المخا ن من 

 تعشيش الطيور
1 .......... .......... 

2 
خدمة و ل مواد لو لج  ة 
تمنل تعشيش الطيور في 

 المخا ن

1 .......... .......... 

3 
خدمة تسوية لر ية مخ ن 

 لعذف )كدش(
 متر مرلل 400لكل 

1 .......... .......... 

4 
توفير ج ا  قيال حرارة و 

 رطولة في األعذف
1   

5 
توفير ج ا  تحديد تتجا  و 
سرعة الرياح و درجة حرارة 
 الجو يعمل لالطاقة الشمسية

1   

 

وذلك بعد إشعار مزود الخدمة أن يقوم بإضافة أو إلغاء أي عنصر موجود في نطاق العمل وحسب  هيئةيحق لل

 جدول الكميات.

يحق للهيئة اختيار أكثر من مزود خدمة في حال إرتأت ذلك مناسباً بناء على التقييم الفني و المالي للعروض، وبما يحقق 

 األعمال. أهداف الهيئة في توفير أفضل الخدمات و استمرارية

 

خذل تن يذ العقد وع ير يجق لن يكون جدول الكميات  تن الكميات الموجودة في هذا الجدول ال تع ي م ود الخدمة من تلت اماتر

قد غطت جميل المواد والخدمات الذ مة لتن يذ نطاش األعمال  المط وق انجا ها في العقد وفقا  ل مواص ات والشروط 

واص ات والرسومات الخاصة ل ذ  الخدمات واألعمال المرفقة ع ت لن تكون هذ  الكميات والخدمات لجود  عالية ولحسق الم

 .     ال يئةالمط ولة من قلل 

                                                                           * يحق ل  يئة اختيار لكثر من م ود خدمة لنا   ع ت العرو  ال نية و المالية من م ودي الخدمات.

لت امات الناتجة عن تطليق جميل اللنود المنصو  ع ي ا في * ع ت م ود الخدمة لن يتحمل كافة المسؤوليات والواجلات واال

 هذا العقد.                                                                                     

 * ع ت م ود الخدمة لن يحدد الكميات طلقا  ل مواص ات والشروط العامة المنصو  ع ي ا في هذا العقد.
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ود الخدمة لن يسم  ألي  يادة في الكميات لو في المواد اإل افية ال ير مذكورة في هذا الجدول لو العقد * يجق ع ت م 

 وذلك تذا تط ق المشروع  يادة في هذ  المواد لو الكميات.                                              

دول وطلقا ل مواص ات المذكورة في هذا العقد ولي ت افات * يجق ع ت م ود الخدمة االلت ام لالكميات الموجودة في هذا الج

 لو الت امات لخر  سوف يتحم  ا م ود الخدمة. 

* يكون المل غ اإلجمالي لتقديم هذ  الخدمات شامذ  لكافة المتط لات الذ مة لتن يذ جميل الخدمات المنصو  ع ي ا في هذا 

تركيق وصيانة اآلالت واآلليات والمعدات واألدوات الذ مة والمستخدمة العقد وتشتمل ع ت سليل المثال  ال الحصر توريد و

                                                                                                                                    ل مشروع واأليدي العام ة التي سوف يتم استخدام م لثنا  تن يذ المشروع وفترة ال مان.                                             

* تذا لم يكن هناك لي تسعير ألي مواد لم تذكر في هذا الجدول تعتلر  منيا  مشمولة لأسعار اللنود الموجودة في جدول 

              األسعار.                                                                        

* ع ت م ود الخدمة لن يقوم لاستخراج جميل التصاري  واألذون والتراخي  الذ مة لتن يذ هذ   الخدمات من الج ات 

المختصة في دولة اإلمارات العرلية المتحدة وع ير لن يقدم هذ  التصاري  ولوال  التأمين الدالة ع ت المشروع ويجق ع ير 

وتكون من  من السعر اإلجمالي  ال يئةن األخطار لو اإلصالات التي قد تنتج عن عم  م لصال  التأمين ع ت جميل عمالر  م

 ل عقد .                                        

* األسعار تشمل ت اصيل و تشتراطات نطاش العمل المت ق ع ي ا في العقد وتشمل جميل ال يادات والعذوات الذ مة ولماكن 

 ت ا.                                       العمل ومساحا

 * تكون جميل األسعار الخاصة ل ذ  الخدمات لالدرهم اإلماراتي.

 التقييم الفني: (24)

 سيتم تقييم الشركات المتناقصة والمتقدمة ل مشروع ع ت المعايير التالية:

 الوزن )%( معيار التقييم م.

1 
لطريقة تقديم الخدمة )عرض مفصل وعرض تقديم مزود الخدمة ملقترح مفصل 

 تقديمي أو فيديو(
10% 

2 
تطلعات الخدمة من حيث الشمولية والتفصيل نطاق العمل و توافق املقترح املقدم مع 

 وخدمة الغرض من التعاقد
25% 

3 
ملقترحة من قبل مزود الخدمة وكفايتها لتقديم و املوارد البشرية عدد املعدات واآلليات 

 الخدمة بالشكل املرض ي
25% 
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4 

إلدارة عملياته و إرتباطها بعمليات تقديم مقترح لتقديم الخدمة بشكل إلكتروني وذكي 

وبما يتحقق رضا املستفيدين ويتوافق مع متطلبات حكومة أبوظبي بخصوص الهيئة 

 التحول الرقمي

5% 

 %10 خطة مزود الخدمة لتحقيق متطلبات الجودة والبيئة والصحة والسالمة   5

6 
خطة مزود الخدمة لضمان إستمرارية األعمال وسرية املعلومات )حصر املخاطر 

 وتقييمها وإغالق سجالت املخاطر(
10% 

 %5 خطة التدريب ونقل املعرفة 7

 %5 وإدارة املشروعتطبيق حلول مبتكرة في طريقة تقديم الخدمة  10

 5% (SLAاإللتزام بإتفاقية مستوى الخدمة ) 11

 %100 اإلجمالي 

 %70نسلة النجاح المقلولة  •

 

 المستندات المطلوب تسليمها من قبل مزود الخدمة:  (25)

يجق ع ت م ود الخدمة الراغق في التأهل ل دخول في المناقصة التسجيل في ال يئة لد  تدارة العقود 

 والمشتريات، وكما يرجت ترفاش العر  ال ني والمالي وع ت لن ت طي ما ي ي:

 الخطة / املستندات املطلوبة م.

 مقترح مفصل لطريقة تقديم الخدمة )عرض مفصل وعرض تقديمي أو فيديو( 1

 الهيكل التنظيمي املقترح وتوافقه مع املشروع وطريقة تقديم الخدمة وكفاءة فريق العمل 2

 توزيعها الجغرافي ومواصفاتها الفنيةعدد املعدات واآلليات املقترحة من قبل مزود الخدمة و جدول تفصيلي ب 3
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4 
مقترح لتقديم الخدمة بشكل إلكتروني وذكي وبما يتحقق رضا املستفيدين ويتوافق مع متطلبات حكومة أبوظبي 

 بخصوص التحول الرقمي

 خطة مزود الخدمة لتحقيق متطلبات الجودة والبيئة والصحة والسالمة   5

 خطة مزود الخدمة لضمان إستمرارية األعمال وسرية املعلومات )حصر املخاطر وتقييمها وإغالق سجالت املخاطر( 6

 خطة التدريب ونقل املعرفة 7

  Mobilization Planخطة التشغيل  8

 (SLA’sإتفاقية مستوى الخدمة )مقترح مؤشرات األداء للمشروع ومقترح  9

 املقترحات اإلبداعية و املبتكرة لتطوير الخدمة 12
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 ثانياً: خدمة التوصيل المباشر لألعالف

 سيتم إدارة نطاق عمل هذه الخدمة من قبل إدارة توزيع األعالف
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 التوصيل المباشر لألعالفثانياً: خدمة 

 مقدمة:
توصيل األعالف توفير خدمات بالتعاقد مع مزود خدمة لهيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية ترغب 

لهيئة أبوظبي للزراعة التابعة  األعالفجميع مراكز توزيع في للمستفيدين من برنامج دعم األعالف 

وسيقوم مزود الخدمة الذي ستتم  و الذيد. أبوظبي و العين و الظفرةي مناطق و الواقعة ف والسالمة الغذائية
عليه ترسية المشروع، باالستثمار الكامل في توفير المعدات والمركبات و الموارد البشرية وأي مرافق أو 
 تجهيزات الزمة لتوفير الخدمة حسب العرض الفني و المالي الذي سيقوم مزود الخدمة برفعه للهيئة. 

قييم العروض الفنية بناء على أفضل تصميم للخدمة من حيث العمليات واإلجراءات والموارد، وكما وسيتم ت
سيتم مراعاة الحلول الحديثة والمبتكرة للتغلب على التحديات وتقديم رحلة متعاملين تتناسب مع تطلعات 

قصة هو تقديم الشركة المعايير التي سيتم تقييم المتقدمين لهذه المنا حكومة أبوظبي. كما أن من أهم
، مع مراعاة أن األسعار تكون المتناقصة ألفضل عرض لتقديم الخدمة للجمهور من حيث السعر والجودة

 تنافسية وبخدمة ذات جودة عالية.

 :وصف العمل

األعالف  خدمة توصيلوالخبرة( وذلك لتقديم وارد الالزمة )البشرية والمرافق والمعدات والمركبات توفير الم
وفق أعلى معايير جودة الخدمات و هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية فيدين و المتعاملين مع للمست

 .بأسعار تنافسية و بإسلوب خدمة ذكي

لن تقوم الهيئة في الوقت الحالي بوقف خدمة التوصيل الحالي )التكاسي(، ولن يقوم بوضع  مالحظة هامة:
لزام المستفيدين من برنامج دعم األعالف بالتسجيل لدى مزود الخدمة المزمع التعاقد  أي إشتراطات لفرض وا 

نما سيتم توفير أي تسهيالت أخرى حسب العرض الفني للمشروع وعلى أن تكون من ضمن األعمال  معه، وا 
 التي من الممكن تقديمها لمزود الخدمة. 

 :مدة المشروع
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تكون مدة العقد سنتان مؤكدتان في حين تكون حيث (؛ 1+1+ 2نظام )سنوات على  ( أربع4)مدة العقد 
ذلك بناء على األداء و  مصلحة ت الهيئةاختيارية بحيث تجدد أو تنهي العقد إذا رأو الرابعة السنة الثالثة 

 متغيرات األعمال.

 نطاق المشروع:

، و تشمل  أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائيةهيئة التابعة ل 16يشمل المشروع جميع مراكز توزيع األعالف الـ 
الخدمة المستفيدين من برنامج دعم األعالف المسجلين لدى الهيئة و بإمكان مزود الخدمة تقديم الخدمة 

 كذلك للراغبين بشراء األعالف من الموردين المتعاقدين مع الهيئة لخدمة بيع األعالف للجمهور.

 خدمة:بيانات المراكز والمستفيدين من ال

 الحصة الشهرية للمركز ) طن ( عدد المستفيدين  إسم مركز توزي    ع األعالف م

 19,105 3190 ناهلمركز أعالف  1

 17,346 2766 العانكةمركز أعالف  2

 9,254 1958 الظاهرةمركز أعالف  3

 8,489 1605 ابوكريهمركز أعالف  4

 6,069 728 العويامركز أعالف  5

 4,157 701 واحة الصحراءمركز أعالف  6

 2,400 1200 وشاح مركز أعالف  7

 15,594 3307 الفايةمركز أعالف  8

وانيةمركز أعالف  9  3,473 591 الثر

 3,448 670 حصان مركز أعالف  10

  مركز أعالف  11
 4,470 529 غياثر

 9,482 1049 مدينة زايد مركز أعالف  12

 1,819 255 السلع مركز أعالف  13

 390 92 المرفأمركز أعالف  14

 220 102 دلما مركز أعالف  15

 900 90 حميم مركز أعالف  16
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 نطاق العمل التشغيلي والتفصيلي: 

 :إختيار مزود الخدمة  (25)
 .فاءة في مجال الخدمات اللوجستية والنقلمزود الخدمة ذو الخبرة والمعرفة والك بإختيار الهيئةقوم تس -
ستكون األولوية في االختيار لمزودي الخدمات الحاصلين على شهادات عالمية في أنظمة اآليزو  -

 . ونظام إستمرارية األعمال للجودة والبيئة والصحة والسالمة
كات التي يوجد لديها أنظمة داخلية معتمدة لتطبيق سيتم مراعاة أن يكون مزود الخدمة من الشر  -

 .و إستمرارية األعمال معايير الجودة و التميز و كذلك أنظمة البيئة والصحة والسالمة
سيقوم مزود الخدمة بتقديم مقترح مفصل لطريقة تقديم الخدمة مع مراعاة جوانب اإلبداع واإلبتكار  -

خدمات للمتعاملين، وبما يتوافق مع تطلعات حكومة وأفضل الممارسات وبما يحقق أفضل مستوى ال
 أبوظبي.

التقييم الفني والمالي مرفقة لإلطالع ولتقديم المقترح بما  معاييرضع آلية لتقييم الشركات فنيًا، و تم و  -
 .يتوافق مع معايير التقييم الفنية والمالية

 
 العمليات التشغيلية:  (26)
ركبات خاصة ة وفق هذا العقد والتي تشمل توفير ميلتزم مزود الخدمة بتوفير الخدمات المطلوب -

لتوصيل األعالف وفق أرقى المواصفات والمعايير وبما يحقق تطلعات الهيئة بتوصيل منتج ذو 
 .جودة للمستفيدين من برنامج دعم األعالف ووفق أفضل معايير خدمة المتعاملين

غيلية تشنوع اآلليات والمعدات والعمالة العدد و لطريقة تقديم الخدمة و يقوم مزود الخدمة بتقديم مقترح  -
ويجب أن تكون ذات مواصفات وطبيعة   .وبة لتنفيذ المهام ضمن نطاق الخدمة المتوقع تقديمهاالمطل

بجميع  مع اإللتزام، لتوصيل منتج األعالف بالجودة المطلوبةإستخدام تتناسب مع العمليات التشغيلية 
 البيئة والصحة والسالمة.متطلبات الهيئة والمتطلبات المحلية من ناحية 
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يلتزم مزود الخدمة بتطوير وتوفير إجراءات لألعمال والمهام التي سيقوم بها خالل فترة ال تتجاوز  -
 الهيئة، ويلتزم بأي تعديالت تراها الهيئةشهرين من تاريخ الترسية، وعلى أن يتم إعتمادها من قبل 

 .مهمة لتطبيق الخدمة المطلوبة
هيئة أبوظبي للزراعة توفير الخدمة في جميع مراكز توزيع األعالف التابعة ليلتزم مزود الخدمة ب -

مركز توزيع أعالف في أبوظبي و العين و الظفرة و والذيد، و  16و التي تشمل  والسالمة الغذائية
حصان، واحة  حميم، د، المرفأ، دلما، الثروانية،)السلع، غياثي، مدينة زايذلك حسب المواقع التالية 

إضافة  هيئةويجوز لل الفاية، ناهل، الظاهرة، أبوكرية، العويا، العانجة، مركز وشاح(الختم /الصحراء، 
ن الحصول على موافقة مزود الخدمة و يكون ذلك بإخطار مزود أو إلغاء أي من هذه المواقع دو 

 الخدمة خالل فترة شهر.
ر قيام مزود الخدمة عن تقديم خدمة في أي من المواقع المذكورة، فيتوجب عليه توضيح في حال تعذ -

 ذلك في العرض الفني للمناقصة.
أو مضغوطة أو سائبة جافة بنقل األعالف من جميع األنواع سواء كانت أعالفًا يلتزم مزود الخدمة  -

أو أي نوع آخر و تقررها الهيئة دون اعتراض من مزود  الخدمة وحسب األحجام وفئات الوزن 
المحددة من قبل الهيئة حسب فاتورة الشراء للمستفيد، ونقلها من مراكز توزيع األعالف التابعة للهيئة 

 للموقع الخاص بالمستفيدين سواء كان عزبة أو مزرعة. 
بإستالم أعالف جيدة التربيط و غير متكسرة من مخازن األعالف التابعة للهيئة الخدمة  يلتزم مزود -

 بما يضمن تحقيق رضا المتعاملين بتوصيل أعالف سليمة لهم.
في موقع المستفيد مع ضمان عدم تكسر أو تلف األعالف  يلتزم مزود الخدمة بتوصيل و تنزيل -

أو عملية التنزيل في موقع المستفيد. و في ورود  األعالف المنقولة سواء خالل عملية التوصيل
شكوى من المتعاملين تفيد بإستالمهم أعالف متكسرة أو متضررة نتيجة النقل أو التنزيل، فيتحمل 
مزود الخدمة تعويض المستفيد سواء بالقيمة أو توفير البديل من السوق المحلي و بما يحقق رضا 

 المستفيد. 
اج الكميات الخاصة بالمستفيد من موقع مراكز توزيع األعالف التابعة في قيام مزود الخدمة بإخر  -

ساعة من تاريخ خروجها من  24للهيئة، فإنه يتوجب اإللتزام بتوصيلها خالل نفس اليوم و كحد أقى 
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 يقوم أن فيتطلب ،ساعة 24خالل  المستفيد لألعالف ألي ظرف كان إستالمعدم  حالالموقع. و 
 تبريرات و التوضيحات المناسبة للهيئة للنظر بها و تسجيلها.بتوفير ال الخدمة مزود

في موقع المستفيد من األعالف  بتقديم مقترح لضمان توصيل وتسليم وتنزيليلتزم مزود الخدمة  -
مع الحصول على تقييم للخدمة و إثبات ، من المستفيد أو من يمثله معتمدتسليم وفق سند الخدمة و 

 المستفيد.التسليم في موقع 
يوجد لدى الهيئة حاليًا عقد آخر منفصل لتقديم خدمة تحميل األعالف للمستفيدين، وسيقوم مزود  -

خدمة تحميل األعالف الحالي والمتعاقد مع الهيئة بتحميل األعالف من مخازن الهيئة للمركبات 
 الخاصة بمزود خدمة توصيل األعالف، وال تتحمل الهيئة أي أضرار ناتجة عن ضرر أو تلف ناتج

 عن هذه العمليات. 
بإستالم أعالف ذات جودة من مخازن مراكز توزيع األعالف وذلك كون مزود يلتزم مزود الخدمة  -

الخدمة يمثل شريحة المستفيدين، وبمجرد خروج الكميات من بوابة مراكز توزيع األعالف فإن الهيئة 
إلجراءات المناسبة تعتبر غير مسئولة عن سالمة وجودة األعالف، وعلى مزود الخدمة وضع ا

للتعامل مع المستفيدين وتعويضهم في حال نشوب خالف عند إستالم األعالف في موقع المستفيد. 
 ويجب توثيق هذه اإلجراءات و تسليمها مع العروض الفنية للمراجعة و اإلعتماد.

 المشروعفي  واإلجراءات والعمليات المطلوب تطبيقها اإللتزام بالنظاممسئوال عن  يكون مزود الخدمة -
إلية أطراف اخرى  والهيئات واألفراد أو مصالح الهيئةو ضرار التي تلحق بأمالك الدولة وعن جميع األ

أو نتيجة تنفيذ العقد، وعليه االلتزام بالقوانين واللوائح او متعاقديه بسببه أو بسبب عماله أو تابعيه 
تباع  والسالمة من أنظمة البيئة والصحة والنظم السارية في شأن العمال وحقوقهم وفي تأمين وا 

 .خطار على العمال والغيراأل
بما يضمن  انشطتهاصوله و عماله و يلتزم مزد الخدمة باستصدار وثائق التأمين الالزم لتغطية  -

 تعويض الهيئة عن أي أضرار قد تلحق بممتلكات الهيئة و أصولها و مخزون األعالف الخاص بها.
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 ساعات العمل:  (27)
 –أيام في األسبوع )السبت  6ساعات عمل في اليوم ولمدة  8الدوام الرسمي لمراكز األعالف هو  -

 الخميس(، و يلتزم مزود الخدمة بهذه المواعيد. 
د الخدمة في العمل لفترات أطول يجب عليه تقديم مقترحه بهذا الخصوص مع في حال رغبة مزو  -

أثير على مخزون األعالف في المراكز وضمان لضمان عدم الت هيئةتوضيح الضوابط المناسبة لل
  أمن وسالمة المراكز.

يلتزم مزود الخدمة بأية تغيرات تراها الهيئة مناسبه دون ان يترتب على الهيئة اي تبعات ماليه او  -
 غير ماليه.

 
 المعدات واآلليات المطلوب توفيرها:  (28)
نقل من  ذ العمليات المطلوبة في المشروعواآلليات الالزمة لتنفي يلتزم مزود الخدمة بتوفير المركبات -

 وتوصيل و تنزيل لألعالف من مراكز التوزيع التابعة للهيئة لمواقع المستفيدين.
مع مراعاة أال يلتزم مزود الخدمة بتوفير أحدث وأفضل المعدات الالزمة لتنفيذ العمليات المطلوبة و  -

 سنوات. 10 يتجاوز عمر المعدات والمركبات
خدمة التوصيل الالزمة ومشغليها المؤهلين لتنفيذ  ركباتالمواد واآلليات والميلتزم مزود الخدمة بتوفير  -

 فاعلية. السائقين والعمالة الالزمة لتوصيل األعالف بكفاءة و وتوفير للمستفيدين 
األعالف في المناطق يلتزم مزود الخدمة بتوفير عدد من مركبات النقل المناسبة وذلك لتوصيل  -

 الصحراوية والتي تقع بها عزب بعض المستفيدين.
العدد المناسب من المركبات لكل مركز بما يضمن إستمرارية الخدمة وعدم يلتزم مزود الخدمة بتوفير  -

تأثرها )إستمرارية األعمال( في جميع مراكز توزيع األعالف وعدم تعطل المستفيدين من الخدمة وبما 
 رجات الرضا.يحقق أعلى د

يفضل أن يكون عدد المركبات المقترحة لكل مركز كافي إلستهداف ما ال يقل عن توفير الخدمة  -
 % من المستفيدين.50لنسبة 

يلتزم مزود الخدمة بتغطية األعالف المنقولة فور خروجه من مراكز توزيع األعالف وذلك لضمان  -
 ت الحكومية بهذا الخصوص.سالمة وجودة األعالف خالل النقل وتحقيقًا لالشتراطا
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يلتزم مزود الخدمة بالتسجيل لدى المؤسسات والهيئات المحلية للحصول على التراخيص الالزمة  -
 لتنفيذ المشروع، و على أن يتحمل كافة التكاليف المترتبة على ذلك.

 
 :التحصيل المالي لرسوم الخدمات  (29)
لخدمة، وال تتحمل الهيئة أي تكاليف يتحمل المستفيدين من خدمة توصيل األعالف من دفع رسوم ا -

 أو رسوم نظير المشروع.
األسعار يتم تحديدها في بداية المشروع وفق مقترح يقوم مزود الخدمة بتقديمه وعلى أن يعتمد من  -

الهيئة. و يجب على مزود الخدمة رفع مقترحه بخصوص أسعار الخدمة مع مستندات المناقصة 
كما يقوم بعمل مقارنة لمعدل تكلفة التوصيل الحالية في السوق ليتم  ليتسنى للهيئة مراجعته و تقييمه.

 مقارنته مع مقترحه بخصوص األسعار.
في حال وجود تغيير في األسعار، يقوم مزود الخدمة برفع مقترحه للتغيير مرفق بدراسة داعمة، ويتم  -

د الحصول على موافقة مراجعته من قبل الهيئة لإلعتماد أو الرفض. وال يتم تعديل الرسوم إال بع
 الهيئة. 

 رسوم الخدمة يجب أن تكون تنافسية مع األسعار الحالية في السوق. -
يقوم مزود الخدمة بتوفير آلية التحصيل المالي من المستفيدين وعلى أن تكون من خالل نظام  -

 إلكتروني وذكي من خالل جهاز الهاتف المحمول او اي وسيلة تواصل الكترونية 
 .مزود الخدمة بتوفير تقارير شهرية عن التحصيل المالي للخدمات واإليراداتيقوم  -

 

 

 :(VATضريبة القيمة المضافة )  (30)
جميع الخدمات واألسعار المقدمة للمستفيدين من الخدمة تكون شاملة لضريبة القيمة المضافة حسب  -

 شروط الهيئة االتحادية للضرائب بالدولة.
 تكاليف خاصة بالمشروع ومن ضمنها تكاليف تطبيق ضريبة القيمة المضافة.ال تتحمل الهيئة أي  -
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 :الخدمات اإللكترونية والذكية  (31)
لكترونية خالل فترة ال تتجاوز سنة ميالدية  - يجب على مزود الخدمة اإلنتقال بخدماته لتكون ذكية وا 

 من تاريخ بداية المشروع.
ديم خدمة التوصيل المباشر على أن تتضمن نظام يلتزم مزود الخدمة برفع مقترح تصوري لطريقة تق -

وتقارير لحظية في النظام ومن خالل الرسائل النصية للمستفيدين ولموظفي الهيئة تتبع المركبات، 
وأن تكون التقارير والرسائل مصورة )قبل التحميل وبعد التنزيل( وتوضح تتبع سير الخدمة من حين 

 التوقعية للخدمات الرقمية الخاصة بالمشروع.والتكلفة إستالم الطلب لحين إكتماله 
يتحمل مزود الخدمة كافة تكاليف تطوير النظام اإللكتروني الخاص بخدمة التوصيل المباشر  -

 .الهاتف المتحركلألعالف عن طريق 
، الهيئةفي  )المبيعات( ضمان ترابط نظام التوصيل المباشر لألعالف مع نظام الخدمات الزراعية -

 على المقترح التصوري قبل البدء بالتطوير والتفعيل.  الهيئةل على موافقة كما يجب الحصو 
يجب أن تكون جميع الخدمات اإللكترونية والذكية متوافقة مع إشتراطات نظام أمن المعلومات  -

يجب على مزود الخدمة رفع و بإشتراطات التحول الرقمي الخاص بحكومة أبوظبي.  الهيئةالخاص ب
ات اإللكترونية و الذكية لتقديم الخدمة و يجب الحصول على موافقة الهيئة قبل مقترح تقديم الخدم

 البدء في التطوير و التفعيل.

لمكاتب المخصصة لموظفي مزود الخدمة وفي حال تم توفير مساحة اإلشتراطات التقنية لبخصوص  -
 جب عليهويتو ، فيقوم مزود الخدمة بتحديد أماكن المكاتب، الهيئةمكتبية من ضمن مرافق 

، وعلى أن يتحمل مزود الخدمة تكلفة اإلشتراطات قبل البدء في المشروع و في حال تطلب األمر
 .توفير المتطلبات لفريق عمله و بعد موافقة الهيئة على اإلشتراطات و المواصفات

 :المنافسة الشريفة  (32)
مركبات تحميل األعالف يلتزم مزود الخدمة على تقديم خدماته بما يحقق المنافسة الشريفة مع  -

 الحالية )التكاسي(
لن تقوم الهيئة في الوقت الحالي بإصدار أي تعليمات لوقف مركبات تحميل األعالف الحالية العاملة  -

 بالسوق، و على مزود الخدمة الدخول معهم بإسلوب تنافسي على مبدأ األسعار و الجودة.
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دمة للمشروع، وعلى كل مشغل ومزود خدمة يجب مراعاة أنه قد يتم التعاقد مع أكثر من مزود خ -
 التحلي بأصول المنافسة الشريفة و اإليجابية لما فيه نجاح المشروع و خدمة المستفيدين.

 
 :GPS/VPS/VMSنظام تتبع المركبات   (33)
وعلى أن  يلتزم مزود الخدمة بتوفير نظام تتبع لجميع المركبات التي سيقوم بتوفيرها في المشروع -

 بع حديث ووفق أفضل التكنولوجيا المستخدمة في مجال التتبعيكون نظام التت
 شهور 6نظام التتبع يكون لحظي ويتم حفظ بيانات تتبع كل مركبة لمدة ال تقل عن  -
 موظف 30يلتزم مزود الخدمة بتوفير صالحيات تتبع المركبات لموظفي الهيئة وبعدد ال يقل عن  -
 ل الهاتف المتحرك )المحمول(يفضل أن يتم توفير خدمة تتبع المركبات من خال -

 
 صيانة المعدات الثقيلة واآلليات: (34)
تي سيقوم بتوفيرها لهذا واآلليات ال انة الوقائية والتصحيحية للمركباتيلتزم مزود الخدمة بتوفير الصي -

المشروع و يتحمل مزود الخدمة التكلفة الناتجة عن ذلك و ال تتحمل الهيئة أي تكاليف بهذا 
 .الخصوص

 يلتزم مزود الخدمة بإجراء أعمال الصيانة المطلوبة للمعدات واآلليات خارج مركز األعالف. -
توزيع األعالف التابعة للهيئة مركز لقيام بأعمال الصيانة ضمن حدود في حال رغبة مزود الخدمة با -

د فيلتزم مزو  و في حال توفر مساحة كافية و بعد إعتماد الهيئة، ،الهيئةو ضمن نطاق أراضي 
الخدمة بإنشاء منطقة خاصة لتنفيذ هذه العمليات و بما يتوافق مع إجراءات البيئة و الصحة و 

الهيئة و المتطلبات المحلية ذات العالقة  وبما يتوافق مع متطلبات و السالمة المعمول بها في 
مل في هذه ، و أن يلتزم بتوفير المخططات الالزمة لألعمال و إجراءات العإشتراطات الدفاع المدني

(، و ال يباشر العمل قبل الحصول Risk Assessmentالمنطقة و إجراء عملية تقييم للمخاطر )
 على المتطلبات المذكورة أعاله. الهيئةعلى موافقة خطية من 
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 توفير الوقود والمحروقات: (35)

ألعالف وبما اآلليات خارج حدود مركز اركبات و يلتزم مزود الخدمة بإجراء أعمال التزود بالوقود للم -
 .ف المخزنة فيه وعلى نفقته الخاصةيضمن أمن و سالمة المركز و األعال

في حال رغبة مزود الخدمة بالقيام بأعمال التزود بالوقود أو المحروقات ضمن حدود المركز و  -
 و في حال توفر مساحة كافية و بعد أخذ موافقة خطية من الهيئة، ،الهيئةضمن نطاق أراضي 

فيلتزم مزود الخدمة بإنشاء منطقة خاصة لتنفيذ هذه العمليات و بما يتوافق مع إجراءات البيئة و 
 والمتطلبات المحلية ذات العالقة وان يلتزم بتوفير ، الهيئةالصحة و السالمة المعمول بها في 

ألعمال و إجراءات العمل في هذه المنطقة و إجراء عملية تقييم للمخاطر المخططات الالزمة ل
(Risk Assessment و ال يباشر العمل قبل الحصول على موافقة خطية من ،)على  الهيئة

 المتطلبات المذكورة أعاله.
 

دارة المرافق (36)  :خدمات صيانة وا 
مرافق الهيئة أو في حال رغبته في بناء مرافق خاصة به على  في حال قيام مزود الخدمة بإستخدام -

دارة المرافق أرض الهيئة، حسب البنود أعاله، فإنه سيكون مسئواًل عن توفير  جميع خدمات صيانة وا 
. الخاصة به وبما يحقق أمن وسالمة المرافق وال تتحمل الهيئة مصاريف أي خدمات لمزود الخدمة

دورية والصيانة التصحيحية للمرافق وجميع متطليات الصحة واألمن ويلتزم بتوفير الصيانة ال
 والسالمة.
 

 متطلبات البيئة والصحة والسالمة: (37)
بتطبيق أفضل المعايير و بشكل خاص متطلبات البيئة هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية عنى ت -

و الصحة و السالمة، و سيتم إختيار مزود الخدمة الذي سيقدم أفضل العروض في هذا الجانب 
 .اإلضافة للمتطلبات الرئيسية للمشروعب
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يلتزم مزود الخدمة بتطبيق افضل المعايير وبشكل خاص السياسات واألجراءات واإلشتراطات  -
جوانب البيئة و الصحة والسالمة المتبعة في إمارة أبوظبي وكذالك السياسات واألنظمة والخاصة ب

 . ذات العالقة هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائيةواإلجراءات الداخلية ل
ستمرارية األعمال يلتزم مزود الخدمة بتنفيذ خطط الطوارئ  - هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة بالخاصة وا 

 . الغذائية
ائق ال قدر اهلل، وذلك من خالل في الحاالت الطارئة وحاالت الحر  الهيئةيلتزم مزود الخدمة بدعم  -

قيام مزود الخدمة بتوفير مركباته و سائقيه )العاملين بمشروع خدمة توصيل األعالف( لدعم عمليات 
، و  الممكنةواآلليات وتقديم جميع التسهيالت  الطوارئ الخاصة بالهيئة وذلك بمشاركة المركبات

يكون ذلك في حال طلب نقل أعالف من موقع لموقع آخر، ويتم ذلك بدون مقابل و كحد أقصى نقل 
 .ألف كم في السنة 35طن سنويًا و بمسافة نقل إجمالية ال تتجاوز  4000كمية ال تتجاوز 

السالمة، و يلتزم مزود الخدمة بوضع نظام و إجراءات لضمان االلتزام بمتطلبات البيئة و الصحة و  -
وضمان االلتزام بمتطلبات نظام ابوظبي للسالمة  النظام يشمل اإلجراءات و خطط التطوير و التنفيذ،

وباإلضافة إلى التحليل المستمر  والصحة المهنية )األليات.دليل الممارسات.األطار العام ...الخ(
 مع التحديثات. سنوياً للمخاطر يتم تقديمه 

البيئة والصحة جميع متطلبات وأدوات مع ضمان توفير  معداتهكافة  صيانةيلتزم مزود الخدمة ب -
المتعلة بعمليات مزود الخدمة ضمن نطاق هذا العقد،  والسالمة ومكافحة الحرائق داخل الموقع

  .وتقديم تقرير دوري عن عمليات الصيانة الخاصة بكل معدة
( الالزمة لجميع العاملين و السائقين PPE’sيلتزم مزود الخدمة بتوفير معدات الحماية الشخصية ) -

( Masks( و كمامات )Safety Shoesأحذية سالمة ) على سبيل المثال ال الحصر:التابعين له 
( ..الخ، و ذلك بناء على مخرجات عملية تقييم المخاطر التي سيقوم بها أو التي Helmetsو خوذ )

للسالمة والصحة نظام إمارة أبوظبي  لبات متطلباته او متط تطبيقها بناء على الهيئةفرض تس
 .المهنية
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يلتزم مزود الخدمة بالتقيد بكافة المتطلبات القانونية التي تتعلق بالبيئة والصحة والسالمة، وأنه سوف  -
يصلح أي عطل أو عيب أو ضرر يصيب الطرف األول أو موظفيه أو المنشآت التابعة له او أي 

 له ضرر نتيجة أعمال المتعاقد أو تابعيه. شخص متواجد في مواقع العمل يحدث
العاملين والمشرفين على تنفيذ نطاق العقد وتدريبات على أنظمة السائقين و يلتزم مزود الخدمة بتدريب  -

 الصحة و السالمة الرئيسية.
جراءات األ يلتزم مزود الخدمة -  .من والسالمةبإلزام موظفيه بضرورة االلتزام بالضوابط القانونية وا 

  )14( متطلبات نظام إدارة استمرارية األعمال:

االلتزام بجميع اإلجراءات والتدابير الالزمة بهدف االستمرار في تقديم الخدمات الضرورية أثناء الطوارئ 
واألزمات التي قد يتعرض لها مزود الخدمة بشكل جزئي أو كلي، وتشمل تطوير خطط للبدائل من مرافق 

.هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائيةلرار تقديم الخدمات وخدمات وأفراد لضمان استم  

 متطلبات "نظام إدارة إستمرارية األعمال" كحد أدنى:

توفير خطة استمرارية أعمال )مجموعة من اإلجراءات التي يتم تطويرها لتمكين المؤسسة من  .6
 األعمال أو تعطلها(مواصلة أنشطتها الحيوية على مستوى مقبول محدد مسبقا في حال توقع 

توفير سجل للمخاطر )تقييم المخاطر للعمليات واألنشطة في الشركة، اإلجراءات التصحيحية  .7
 عدم القدرة للوصول للموقع(. –اإلفالس  –والوقائية( مثل: اإلضراب العمالي 

به تعطل توفير تحليل التأثير على األعمال )عملية تحليل مهام األعمال ومعرفة التأثير الذي قد يسب .8
األعمال عليها من حيث التأثير على القيمة واألولويات والذي يوضح البنية التحتية الالزمة لدعم 

 أنشطة األعمال الحرجة والمهام الخاصة بالمؤسسة(.
توفير استراتيجية استمرارية األعمال )نهج منظم يمكن عملية التخطيط من أجل التعافي واالستمرار  .9

 شطة(.بعد انقطاع وتعطل األن
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توفير استراتيجية التعافي )نهج منظم يستخدم في إدارة استمرارية األعمال للتأكد من  .10
 استمرارية االستجابة والتعافي بعد حدوث التعطل أو التوقف(.

تحت أي ظرف، ويجب أن  هيئةجب أن يثبت مزود الخدمة قدرته على ضمان استمرارية تقديم الخدمات للي
يوفر إجراءات وخطط لضمان استمرارية األعمال لديهم مما يضمن استدامة األعمال وضمان وجود خطط 

في حاالت الطوارئ واألزمات هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية بديلة لتقديم الخدمات الالزمة ل  

 سكن الموظفين والعمال:( 15)

عاشة ونقل العاملين يتحمل مزود الخدمة تكاليف  - في هذا المشروع لديه  العاملين والسائقينإسكان وا 
لى مواقع العمل ، وبما يضمن هيئةالتابعة لل االعالفتوزيع أن يكون خارج مراكز وشريطة  .من وا 

 إستمرارية العمل.
وفي حال توفر  إلنشاء سكن لعماله وموظفيه، الهيئةفي حال رغب مزود الخدمة بإستغالل مواقع  -

 فيتطلب ذلك ما يلي: مساحة كافية و بعد إعتماد الهيئة،
a.  توفير مخططات وبيانات السكن واإلعاشة والتي يجب أن تكون وفق مواصفات معتمدة

حسب معايير حكومة أبوظبي بهذا الخصوص، و بما يعكس الصورة المشرفة لحكومة 
 سكان العمال و اإلهتمام بهم.أبوظبي في إهتمامه بإ

b. ( تقديم دراسة إلدارة المخاطرRisk Assessment المترتبة على إنشاء سكن للعمال )
والعمل على توفير جميع اإلشتراطات والضوابط الناتجة عن هذه الدراسة، وبما يضمن 

 أمن وسالمة المركز و األعالف المخزنة فيه، و صحة و سالمة العمال و اآلليات.
c. وذلك قبل البدء بتنفيذ اي عملالهيئةول على موافقة خطية بهذا الشأن من الحص ،. 

d.  يتحمل مزود الخدمة ألي تكاليف تشغيلية مثل مصاريف المياه و الكهرباء و أو مصاريف
وباإلمكان اإلستعاضة عن تركيب العدادات المنفصلة، بأن يتحمل  تركيب عدادات منفصلة.

ة فواتير الكهرباء إلجمالي الموقع المراد إستغالل لسكن % من تكلف25مزود الخدمة نسبة 
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ألف  30-20العمال. وحاليًا تقدر تكلفة الكهرباء الشهرية التي تتحملها الهيئة مبلغ يتراوح من 
درهم لجميع مراكز توزيع األعالف التابعة للهيئة. و بالنسبة للمياه، فال توجد خطوط مياه من 

م الجهاز بتوفير المياه للمراكز عن طريق تناكر مياه، و بالنسبة شركات التوزيع المحلية، ويقو 
 لمزود الخدمة فيجب أن يتحمل توفير المياه للمرافق الخاصة به. 

e.  في حال توفر مساحات للتأجير، فيتم التنسيق مع الجهاز إلستئجار المساحات مقابل
 رسوم يتم االتفاق عليها بين الطرفين، و حسب توفرها.

f. ي سيقوم مزود الخدمة بتوفيرها، تعتبر ملكًا له، ويتوجب إزالتها بعد إنتهاء األصول الت
، وفي حال رغب مزود خالل فترة ال تتجاوز شهرين من إنتهاء العقد المدة التعاقدية

، هيئةالخدمة ببيعها بعد إنتهاء الفترة التعاقدية، فيقوم مزود الخدمة بتقديم عرضه المالي لل
. وعلى مزود الخدمة هيئةيتم إجراء الشراء ونقل ملكية األصول للوفي حال تم اإلتفاق، 

تقديم عرضه المالي لبيع أصوله بشكل منفصل بعد إنتهاء فترة التعاقد مع مراعاة القيمة 
  ويحق للهيئة قبول أو رفض العرض. التهالكية لألصول.

 

 الموارد البشرية المطلوبة:( 16)

تنظيمي يوضح جميع الموارد البشرية العاملة في المواقع وكذلك يلتزم مزود الخدمة بتوفير هيكل  -
 .دعم لتنفيذ األعمال ضمن هذا المشروعالموارد البشرية التي ستقدم ال

لة في المراكز، يجب أن مبالنسبة للموارد البشرية الداعمة والتي ستقدم الدعم للموارد البشرية العا -
ة والسالمة ومختصين في عمليات تقييم المخاطر، يكون هناك مختصين في الجودة والبيئة والصح

 ومختصين في التدريب و التطوير.
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 : المشروع مدير -
، وذلك لتأدية بأبوظبي الرئيسي الهيئةمدير مشروع مقيم في مبنى  1يلتزم مزود الخدمة بتوفير عدد  -

 المهام التالية:
a) إدارة الخدمات والعمليات المقدمة من قبل مزود الخدمة. 
b) التأكد من تلبية جمبيع متطلبات العقد بشكل كامل ومنظم. 
c)  طلبها ترفع التقارير الدورية الشهرية عن العقد والخدمات والعمليات وأي تقارير أخرى

 .الهيئة
d)  ومزود الخدمة في األمور التعاقدية وبخصوص  الهيئةيقوم بدور حلقة الربط الرئيسية بين

 التقارير الدورية وجودة الخدمات.
e) أو أي مخاطر أو طوارئ تحصل في مراكز /بأي مالحظات و الهيئةوم بإعالم يق

 .أو خالل عمليات التوصيل األعالف
f)  الهيئةيقوم بضمان جودة الخدمات المقدمة من قبل مزود الخدمة وبما يحقق أهداف 

 اإلستراتيجية بتقديم خدمات ذات جودة وتحقيق رضا العاملين والمتعاملين. 
g) شتراطات البيئة والصحة  المقدمةعمليات والخدمات التأكد من أن ال متوافقة مع متطلبات وا 

 والسالمة
h) يجب أن يكون مدير المشروع من حملة الشهادات الفنية في مجال الخدمات اللوجستية 

 ، وحاصل على مستوى دراسي مناسب لقيامه بتأدية الدور المطلوب منه.  والنقل
i)  ع المقيم في حال تم طلب ذلك دون اعتراض يحق للهيئة طلب إستبدال مدير المشرو

 مزود الخدمة ودون حاجة الهيئة لتقديم االسباب.
 

 : المشرفين -
وذلك حسب ، لكل منطقة )أبوظبي، العين، الظفرة، وشاح( يلتزم مزود الخدمة بتوفير  مشرفين -

مقترحه للمناطق التي يخطط لتوفير الخدمة بها حسب عرضه الفني للمشروع. ويهدف وجود 
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كل منطقة لإلشراف على نطاق أعمال العقد والخدمات المقدمة فيه، وذلك بتوفير مشرف لالمشرفين 
 (، و من مهام المشرف ما يلي:)أبوظبي، العين، الظفرة

l.  من قبل مزود الخدمة في منطقة العملإدارة الخدمات والعمليات المقدمة 
m. التأكد من تلبية جمبيع متطلبات العقد بشكل كامل ومنظم في منطقة العمل 
n. التنسيق مع المشرفين ومدير المشروع لضمان تقديم أفضل الخدمات 
o.  دارة التنسيق مع ممثلي إدارة المواد في مراكز األعالف لضمان تلبية توزيع األعالف وا 

 بالشكل المرضيمتطلبات العقد و 
p.  ضمن منطقة اإلختصاص والتأكد من ومواقع المستفيدين عمل الزيارات الميدانية للمراكز

 إستفاء مزود الخدمة لجميع متطلبات العقد وبشكل مرضي.
q.  الهيئةطلبها ترفع التقارير الدورية عن العقد والخدمات والعمليات وأي تقارير أخرى. 
r. ومزود الخدمة في األمور التشغيلية وجودة  الهيئةن يقوم بدور حلقة الربط الرئيسية بي

 الخدمات ومتطلبات البيئة والصحة والسالمة.
s.  أو أي مخاطر أو طوارئ تحصل في مراكز /بأي مالحظات و الهيئةيقوم بإعالم ممثلي

 األعالف.
t.  الهيئةيقوم بضمان جودة الخدمات المقدمة من قبل مزود الخدمة وبما يحقق أهداف 

 ية بتقديم خدمات ذات جودة وتحقيق رضا العاملين والمتعاملين. اإلستراتيج
u.  شتراطات البيئة التأكد من أن العمليات والخدمات في مركز األعالف متوافقة مع متطلبات وا 

 والصحة و السالمة
v. العمليات اللوجستية ب أن يكون المشرف حاصل على شهادة فنية معتمدة في مجال يج 

International  أو ما يعادلها، و كما يجب أن يكون حاصاًل على التدريب المطلوب 
 بخصوص الصحة و السالمة المهنية.

w.  يحق لل طلب إستبدال مشرف المشروع في حال تم طلب ذلك دون اعتراض مزود الخدمة
 حاجة الهيئة لتقديم االسباب.ودون 
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 : السائقين -
 ، وذلك وفق المهام واإلشتراطات التالية: ركباتيلتزم مزود الخدمة بتوفير سائقين للم -

o. .أن يكون جميع السائقين حاصلين على رخصة قيادة دولة اإلمارات لقيادة المعدات الثقيلة 
p.  المناسبة والالزمة لقيادة المعدات وحسب أن يكون جميع السائقين حاصلين على التدريبات

 نوعها وأن تكون الشهادات معتمدة.
q. والمركبات الخاصة بالمشروع أن يكون جميع السائقين من ذوي الخبرة في إستخدام المعدات. 
r.  أن يكون جميع السائقين على دراية بإستخدم معدات األمن والسالمة، وحاصلين على

 بتوفير متطلبات البيئة والصحة والسالمة.التدريبات المناسبة فيما يتعلق 
s. .أن يلتزم جميع السائقين بالمهام المطلوبة منهم ودون تجاوز 
t.  يفضل أن يكون السائقين من متحدثي اللغة العربية لسهولة التعامل مع المستفيدين من

 الخدمة.
 

 التوطين:( 17)

بتوطين الموارد البشرية العاملة في المشروع وعلى أن يتم توظيف  يجب على مزود الخدمة اإلهتمام -
 % خالل فترة المشروع.10ماال يقل عن 

كما يجب مراعاة أن يكون مدير المشروع المقيم مواطنًا، ويستثنى هذا الشرط في حال اإلتفاق بين  -
 الطرفين.

 

 مركز خدمة المتعاملين / مركز اإلتصال:( 18)

ستفسارات المستفيدين من يلتزم مزود الخدمة ب - خدمة التوفير مركز إتصال إلستقبال طلبات وشكاوى وا 
أن يقوم مزود الخدمة بفتح جميع قنوات التواصل إلستالم وعلى ساعة،  24وذلك على مدى 

ستقبال طلبات وشكاوى و إستفسارات المستفيدين وذلك من خالل البريد اإللكتروني و الهاتف الخ.  وا 
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أي شكوى ترد للمركز خالل يومين عمل وبما يرضي توقعات المتعاملين ويحقق  يجب اإللتزام بحل -
 سعادتهم.

 

 الهوية المؤسسية:( 19)

تصميم وتركيب الهوية المؤسسية للمشروع ولمركبات التوصيل العاملة في يلتزم مزود الخدمة ب -
عتماده بما يتوافق مع الهوية المؤسسية واإلعالمية للهيئة،  المشروع، وذلك بعد رفع التصميم للهيئة وا 

 800555على هيكل المركبات، مع توفير رقم مركز االتصال الحكومي التصميم عكس ومن ثم 
 او االستفسار.لإلبالغ عن شكاوي 

اسبوعي عن البالغات والشكاوي التي تم استالمها والحلول، شهري و يلتزم مزود الخدمة بتوفير تقرير  -
 التواصل مع المتعاملين لتقييم إجراءات التعامل مع الشكوى. هيئةويحق لل

، وذلك المؤسسية للهيئةللعاملين في المشروع متوافقًا مع الهوية الزي الرسمي يكون الزي يجب أن  -
 ويجب إعتمادها من قبل الهيئة. .هيئةلل بتقديمهابناء على المتقترحات التي سيقوم مزود الخدمة 

 

 التدريب والتطوير:( 20)

هلة لتنفيذ األعمال المطلوبة حسب اإلختصاصات الخدمات بتوفير عمالة مدربة ومؤ  يلتزم مزود -
 المطلوبة.

بتوفير خطة تدريب سنوية للعمالة والسائقين والمشرفين لضمان تطويرهم وتأهيلهم يلتزم مزود الخدمة  -
لتأدية أعمال وفق أرقى المعايير في األعمال التخزينية واللوجستية ومتطلبات نظام إمارة أبوظبي 

 للبيئة والصحة و السالمة.
طارئة بإستخدام اإلمكانات يلتزم مزود الخدمة بتوفير تدريب مستمر للتعامل مع الحرائق والحاالت ال -

 المتوفرة و المتاحة في المراكز.
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 نقل المعرفة:( 21)

قبل إنتهاء مدة المشروع بنقل المعرفة لمزود الخدمة الجديد كجزء من مسئولياته، يلتزم مزود الخدمة  -
ي والذي سيحل محله في تقديم الخدمة أو سيقوم بتقديم الخدمة كمنافس مستقباًل ويشمل ذلك ما يل

 كحد أدنى:
o  توفير دليل اإلجراءات والعمليات الخاص بتقديم الخدمة 
o  تدريب فريق المشروع الجديد على طرق وآليات العمل 
o  توفير قاعدة بيانات المستفيدين ومواقعهم 
o توفير أي بيانات تطلب الهيئة توفيرها لمزود الخدمة الجديد 
o  المشروعتوفير مواصفات المركبات المستخدمة في 

 الزي الرسمي:( 22)

 .المشروعيلتزم مزود الخدمة بتوفير الزي الرسمي الموحد لجميع العمالة والسائقين ضمن نطاق  -
 الزي الرسمي يجب أن يراعي متطلبات العمل وكذلك متطلبات البيئة والصحة والسالمة. -
، وذلك بناء على المتقترحات التي سيقوم مزود الهيئةيجب أن يتم إعتماد الزي الرسمي من قبل  -

 .هيئةلل بتقديمهاالخدمة 
 

 التقارير الدورية واالجتماعات:( 23)

صدار تقارير دورية شهرية، وعلى أن يتضمن التقرير الشهري ما يلي على أقل إيلتزم مزود الخدمة ب -
 تقدير:
o  وموضحًا ما يلي لكل مركز:األعالف قيد العقد، توزيع راكز موضع كل مركز من 

 حسب المركزالمركبات  /عدد المعدات  ▪
 العمال حسب المركزالسائقين و عدد  ▪
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 منطقةعدد المشرفين حسب ال ▪
 عدد المستفيدين من الخدمة خالل الشهر ▪
 الكميات التي قام بتوصيلها للمستفيدين بشكل شهري ▪
 لكل مركزالزمن المتغرق لتقديم الخدمة لكل متعامل ومتوسط زمن التوصل  ▪
 لكل مركز الخاص بالمشروع حالة األمن والصحة والسالمة والبيئة  ▪
 التقرير يجب أن يكون مدعمًا بالصور ▪
( ومؤشرات SLA’sتوضيح إلتزام مزود الخدمة بتحقيق نسب التشغيل المرضية ) ▪

 ، وذلك بشكل تفصيلي لكل مركز وبشكل إجمالي للخدمة المقدمة(KPI’sاألداء )
 أو عوائق أو مخاطر أو صعوبات تشغيلية توضيح أي تحديات ▪
 وضع التوصيات المناسبة لتطوير وتحسين األعمال   ▪

o  ويعني بخدمات وأعمال مزود الخدمة الهيئةطلبه تيلتزم مزود الخدمة بتوفير أي تقرير 
o  (.الظفرة –العين  –يلتزم مزود الخدمة بتوفير تقرير منفصل لكل منطقة )أبوظبي 
o  بحسب المناطق  الهيئةيلتزم مزود الخدمة بالتحضير لعقد اجتماع دوري شهري مع ممثلي

، وأن يتم ؛ وذلك لمراجعة سير العمل والتأكد من تنفيذها على الوجه المطلوبهيئةالتابعة لل
 إعداد محضر اإلجتماع من قبل مدير المشروع المقيم بالهيئة.

 
 (:KPI’s( ومؤشرات قياس األداء )SLA’sإتفاقية مستوى الخدمة )( 24)

 Service Levelيلتزم مزود الخدمة بوضع مقترح لتقديم إتفاقة مستوى خدمة مثالي ومضمون ) -
Agreement) هدف لتحقيق كفاءة وحسن األداء والتشغيلتتي ، والأو مؤشرات األداء المناسبة 

 .ورضا المتعاملين
في العرض الفني، وستعطى  ةالمقدمأو مؤشرات األداء سيتم تقييم مزود الخدمة على مستوى الخدمة  -

 األكثر تنافسية.المؤشرات األفضلية للشركة التي تقدم 
يرجى من مزود الخدمة تقديم مقترح لمؤشرات األداء المقترحة لضمان الحصول على الخدمة بشكل  -

 مرضي وبما يتوافق مع رؤية حكومة أبوظبي و تطلعات المستفيدين. 
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 و تشمل إتفاقية مستوى الخدمة على ما يلي كحد أدنى: -
 0ف )المستهدف عدد الحوداث الشهرية المرتبطة بأعمال مزود الخدمة في مراكز األعال .1

 حادث(
عدد الحوادث الشهرية المرتبطة بأعمال مزود الخدمة في عزب و مزارع المستفيدين  .2

 حادث( 0)المستهدف 
 شكوى( 0عدد شكاوى المتعاملين عن الخدمة )المستهدف  .3
 0عدد المخالفات المرورية الشهرية على مركبات مشروع خدمة التوصيل )المستهدف  .4

 مخالفة(
 0تعاملين بخصوص إستالم السائقين إلكرامية أو عمولة مالية )المستهدف عدد شكاوى الم .5

 شكوى(
 حالة( 0عدد حاالت عدم اإللتزام بالزي الرسمي )المستهدف  .6
 حالة( 0عدد حاالت عدم اإللتزام بإجراءات الصحة و السالمة )المستهدف  .7
 حالة( 0عدد حاالت عدم اإللتزام بمتطلبات العقد )المستهدف  .8
حالة  0من بداية كل شهر )المستهدف  10ي تسليم التقرير الشهري عن تاريخ التأخر ف .9

 تأخير(
 يوم من تاريخ طلب الخدمة( 3متوسط زمن التوصيل الشهري للمستفيدين ) .10
 اجتماع دوري في السنة(  12عقد االجتماع الدوري الشهري )المستهدف  .11
 بندل( 0المتكسرة خالل عمليات التوصيل و التنزيل )المستهدف  عدد البنادل .12
 0في حال تعطل المركبة األصلية )المستهدف  24عدم توفير مركبة بديلة خالل  .13

 حالة تأخير(
-  
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 خطة إستمرارية األعمال:( 25)

األعمال في جميع المراكز، وبما يضمن عدم  يلتزم مزود الخدمة بوضع خطة لضمان إستمرارية -
، وعلى أن يقوم بتحديث هذه الخطة أو سائقين أو عدم توفر أي عمالة مركبةتعطل أي خدمة أو 

 بشكل سنوي بناء على المستجدات.
 يجب مراعاة إستمرارية الخدمة وعدم تعطل مصالح المستفيدين. -

 

 ثالث: التقييم والتفتيش على الخدمات عن طريق طرف( 26)

، الهيئةومع عدم اإلخالل بنطاق العمل وبدون أي مبالغ إضافية مترتبة على  الهيئةفي حال رغبة  -
يلتزم مزود الخدمة بتوفير تقييم وتفتيش من طرف ثالث للتأكد من إلتزام مزود الخدمة بجميع بنود 

جراءات البيئة والصحة وا لسالمة. وذلك مرتين العقد على وفق أحدث المعايير في تقديم الخدمات، وا 
 كحد أقصى طول فترةالعقد.

 ومزود الخدمة. الهيئةسيتم إختيار الطرف الثالث بالتنسيق بين  -

 اإلبداع واإلبتكار:( 27)

مفهوم اإلبداع و اإلبتكار، و يشمل ذلك طريقة تنفيذ هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية راعي ت -
و إدارته بطريقة إبتكارية. مع ضرورة عدم اإلخالل بأي شرط من شروط  مشروعمتطلبات هذا ال

 . والتي سيتم تحديدها الحقًا عند طرح المناقصة للمشروع العقد أو الخدمات المقدمة للمستفيدين
 يتمثل الجانب اإلبتكاري على سبيل المثال فيما يلي: -

o توفير خدمات ذات جودة أعلى بطريقة مبتكرة 
o ديثة تقلل من الخطأ أو االعتماد الكلي على العنصر البشري في العملتوفير تقنيات ح 
o  توفير مالي تقديم حلول فيها 
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o  تقديم حلول تسهم من تقليل االنبعاثات الكربونية 
o تقديم حلول وعمليات تحقق أمن وسالمة المركز واألعالف المخزنة فيه 
o الهيئةأو لموظفي  هيئةتقديم خدمات إضافية لل (value Added Services بدون أي )

 تكاليف أو بأسعار تنافسية
سيتم إعطاء نقاط أكثر في عملية التقييم الفني لمزود الخدمة الذي يقوم بتقديم حلول إبداعية  -

 وابتكارية.

 التسويق والترويج:( 28)

يقوم مزود الخدمة بوضع خطة تسويقية للخدمة من خالل اإلعالن عنها في وسائل اإلعالن  -
 المناسبة.

 يجب اعتماد أي إعالن أو تسويق من قبل الهيئة قبل البدء في التنفيذ. -

 الغرامات الجزائية:( 29)

يلتزم مزود الخدمة بتوفير جميع األعمال المطلوبة وفق هذه العقد بالشكل المرضي والمطلوب، وفي حال 
 وجود اي تقصير أو مخالفات سيتم تطبيق الغرامات التالية كأقل تقدير:

 

 الخصم )درهم(
الوحدة / 

 التصنيف
 م. نوع المخالفة

درهم  50خصم 

على فاتورة 

 التوصيل

 لكل يوم تأخير
أيام من تاريخ  4تأخر خدمة توصيل األعالف أكثر من 

 إستالم الطلب
1 

 5000غرامة 

 درهم

كل مخالفة يتم 

 رصدها
 2 مخالفة إجراءات العمل بإهمال أو بشكل متعمد

 5000غرامة 

 درهم

كل مخالفة يتم 

 رصدها

 مخالفة إجراءات البيئة والصحة والسالمة

 )بشكل متعمد أو غير متعمد(
3 
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درهم 0050  4 تسليم التقارير الدورية في المواعيد المطلوبة تأخر لكل أسبوع تأخير 

 2000غرامة 

 درهم

كل مخالفة يتم 

 رصدها

الزي الرسمي أو معدات  عدم إلتزام أي من العاملين بإرتداء

 الحماية الشخصية
5 

 2000غرامة 

 درهم

كل مخالفة يتم 

 رصدها

على الخدمات بما يتعارض مع  صحيحه وجود شكوى

 اتفاقية مستوى الخدمة، وعدم حلها بالشكل المرضي
6 

 1000غرامة 

 درهم

كل مخالفة يتم 

 رصدها
 7 تأخر اإلبالغ عن أي مخالفة لإلجراءات

 2000غرامة 

 درهم

كل مخالفة يتم 

 رصدها
 8 رصد عامل يستلم إكرامية أو رشوة من الزبائن

 5000غرامة 

 درهم

 في حال رصد

 20أكثر من 

ً  مخالفة شهريا  

ساعة من  24تأخر توصيل الشحنة للمستفيد لمدة تتجاوز 

 زمن خروجها من مركز األعالف
9 

 100غرامة 

 ألف درهم

في حال رصد 

 ذلك

توقف الخدمة بشكل مفاجئ في أي مركز يتم تقديم الخدمات 

من خالله، و لمدة تتجاوز إسبوعين وبدون إشعار الهيئة 

 بذلك و أخذ الموافقة المسبقة

10 

 

 التقييم الفني والمالي:( 30)

 سيتم تقييم الشركات المتناقصة والمتقدمة ل مشروع ع ت المعايير التالية:

 الوزن )%( معيار التقييم م.

1 
تقديم مزود الخدمة ملقترح مفصل لطريقة تقديم الخدمة )عرض مفصل وعرض 

 تقديمي أو فيديو(
10% 

2 
توافق املقترح املقدم مع تطلعات الخدمة من حيث الشمولية والتفصيل وخدمة الغرض 

 من التعاقد
20% 

3 
مزود الخدمة وكفايتها لتقديم ملقترحة من قبل و املوارد البشرية عدد املعدات واآلليات 

 الخدمة بالشكل املرض ي
15% 
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4 
تقديم مقترح لتقديم الخدمة بشكل إلكتروني وذكي وبما يتحقق رضا املستفيدين 

 ويتوافق مع متطلبات حكومة أبوظبي بخصوص التحول الرقمي
15% 

 %5 خطة مزود الخدمة لتحقيق متطلبات الجودة والبيئة والصحة والسالمة   5

6 
خطة مزود الخدمة لضمان إستمرارية األعمال وسرية املعلومات )حصر املخاطر وتقييمها 

 وإغالق سجالت املخاطر(
5% 

 %5 خطة التدريب ونقل املعرفة 7

 15% الخدمات ذات القيمة املضافة  8

 %5 تطبيق حلول مبتكرة في طريقة تقديم الخدمة وإدارة املشروع 9

 %5 خطة التسويق والترويج للخدمة 10

 %100 اإلجمالي 

 

 %70* نسبة النجاح املقبولة 

 جدول األسعار:   (31)

توصيل األعذف ل مست يدين، ويجق سيقوم م ود الخدمة لرفل مقترح لو عدة مقترحات لتسعير خدمات 

 مراعاة ما ي ي عند و ل قائمة األسعار:

 تنافسية األسعار مل خدمات التوصيل الحالية في مراك  تو يل األعذف -

 تقديم خدمة ذات جودة عالية ولأسعار تنافسية -

 تختذف الكميات التي سيتم توصي  ا ل مست يدين -

 المسافات المقطوعة ل توصيل  تختذف مناطق ومواقل المست يدين وتختذف -

 * تكون جميل األسعار الخاصة ل ذ  الخدمات لالدرهم اإلماراتي.
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 تكلفة المشروع:( 32)

يجق ع ت م ود الخدمة تو ي  جميل المصاريف والتكاليف الرلسمالية والتش ي ية التي سيقوم لتحم  ا 

 خذل تن يذ المشروع. ويشمل ذلك ما ي ي:

 الرلسماليةالمصاريف  -1

 المصاريف التش ي ية الش رية -2

 المصاريف التش ي ية السنوية -3

 

 إيرادات المشروع:( 33)

اإليردات المتوقعة والناتجة عن تكالي ر التش ي ية و الرلسمالية و يجق ع ت م ود الخدمة تو ي  

 .ونسلة و قيمة األرلاح المشروع

 

 بمراكز توزيع األعالف و مرافق خدمات( توفير خدمات ذات قيمة مضافة وتطوير 34)

وع و الخدمة، فإنه سيتم إعطاء تقييم اعىل لمزودي  كات المتقدمة عىل هذا المشر ى الشر لزيادة المنافسة بي 
حهم لتقديم خدمات إضافية للهيئة لدعم تطوير مراكز توزي    ع  الخدمات الذين سيقومون برفع مقثر

  من الممكن التقدم لها عىل األعالف أو دعم وتطوير منظومة األعالف بإ
حات البر ، ومن المقثر مارة أبوظب  

 :  سبيل المثال ما يىل 
 

توفير كاميرات مراقلة في مراك  األعذف، تتي  لم ود الخدمة مراقلة مركلاتر وتتي   -ل
 مراقلة مخ ون األعذف والعم يات التش ي ية  يئةل 
ة لع  المرافق، توفير لج  ة ، مثل توسعال يئةتطوير مراك  خدمة المتعام ين الخاصة ل -ق

 Q-systemالدور 
آالف  8توفير معدات ثقي ة لتن يذ خطط الطوارئ، مثل توفير تناكر ميا  لسعة ال تقل عن  -ت

 متر 15غالون وم ودة لم خات رش ميا  ذات   ط عالي ولمد   خ ال يقل عن 
 لمراقلة عم يات توصيل األعذف ال يئةتوفير سيارات لمو  ي  -ث
ات الدخول و الخروج و غرف الحراسة في مراك  األعذف لتس يل عم يات تطوير لوال -ج

دخول و خروج مركلات  التوصيل الخاصة لم ود الخدمة و المست يدين لس ولة و لطرش 
 ذكية و حديثة و لدون الحاجة لخروج السائقين من المركلات.
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األعذف ع ت تستخدام  تدريق منتسلي الخدمة الوطنية )اللدي ة( المتدرلين في مراك  تو يل -ح
الرافعات الشوكية و تحميل تكاليف حصول م ع ت التدريق و الرخ  لم اولة الم نة لشكل 

 ن امي و قانوني و لما يخدم من ومة هيئة الخدمة الوطنية لالدولة.
 وتقديم الخدمة لطريقة ملتكرة ال يئةلي مقترحات لخر  لتحسين وتطوير لعمال مراك   -خ

 
يقوم م ود الخدمة لرفل مقترحر مل العر  ال ني ل مناقصة، وسيتم تعطا  األف  ية ل شركة التي تقوم 

 لتقديم لف ل مقترح ل خدمات ذات القيمة الم افة
 

 المستندات المطلوب تسليمها من قبل مزود الخدمة:  (35)

يجق ع ت م ود الخدمة الراغق في التأهل ل دخول في المناقصة التسجيل في ال يئة لد  تدارة العقود 

 والمشتريات، وكما يرجت ترفاش العر  ال ني والمالي وع ت لن ت طي ما ي ي:

 الخطة / املستندات املطلوبة م.

 لطريقة تقديم الخدمة )عرض مفصل وعرض تقديمي أو فيديو(مقترح مفصل  1

 الهيكل التنظيمي املقترح وتوافقه مع املشروع وطريقة تقديم الخدمة وكفاءة فريق العمل 2

 توزيعها الجغرافي ومواصفاتها الفنيةعدد املعدات واآلليات املقترحة من قبل مزود الخدمة و جدول تفصيلي ب 3

4 
دمة بشكل إلكتروني وذكي وبما يتحقق رضا املستفيدين ويتوافق مع متطلبات حكومة أبوظبي مقترح لتقديم الخ

 بخصوص التحول الرقمي

 خطة مزود الخدمة لتحقيق متطلبات الجودة والبيئة والصحة والسالمة   5

 األعمال وسرية املعلومات )حصر املخاطر وتقييمها وإغالق سجالت املخاطر( خطة مزود الخدمة لضمان إستمرارية 6

 خطة التدريب ونقل املعرفة 7

  Mobilization Planخطة التشغيل  8

 (SLA’sإتفاقية مستوى الخدمة )مقترح مؤشرات األداء للمشروع ومقترح  9
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10 
الدراسة املالية للمشروع شاملة تكاليف املشروع الرأسمالية والتشغيلية واإليرادات الشهرية والسنوية املتوقعة 

 ونسبة الربح السنوي املتوقع 

 خطة التسويق والترويج للخدمة 11

 خدمات بمراكز توزيع األعالفالتطوير الخدمات اإلضافية ل خدمات ذات قيمة مضافة و مقترح ال 12
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 األداءضمان حسن الضمان اإلبتدائي و نموذج نموذج  -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 FOOD CONTROL AUTHORITY {ADFCA} 
         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 honour 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 _______________2018 
 
 
For and behalf of 
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FORM OF PERFORMANCE BANK GUARANTEE 
The Government of Abu Dhabi 

Abu Dhabi  Food Control 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 FOOD CONTROL AUTHORITY (hereinafter referred to as “ADFCA”) has entered into an 

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

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

AGREEMENT to procure a Performance Bank Guarantee issued by a bank in favour 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 defence 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 CONTRACTOR  fails to perform or fulfil any of his 

obligations set forth in the AGREEMENT, by transfer to an account in ADFCA’s name at such bank in Abu Dhabi 

as ADFCA shall stipulate or in such other manner as shall be acceptable to ADFCA. 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 ADFCA 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. 
 

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 or the FAC  

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 الكميات ال ير مسعر -1
 جدول األسعار -2
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 الغير مسعر –جدول الكميات  – 1  
 المقدمة :

مةةةةةن الت اماتةةةةةر خةةةةةذل تن يةةةةةذ  مةةةةة ود الخدمةةةةةةتن الكميةةةةةات الموجةةةةةودة فةةةةةي هةةةةةذا الجةةةةةدول ال تع ةةةةةي 
العقةةةةةد وع يةةةةةر يجةةةةةةق لن يكةةةةةون جةةةةةدول الكميةةةةةةات قةةةةةد غطةةةةةت جميةةةةةةل المةةةةةواد والخةةةةةدمات الذ مةةةةةةة 

المط ةةةةةةةةوق انجا هةةةةةةةةا فةةةةةةةةي العقةةةةةةةةد وفقةةةةةةةةا  ل مواصةةةةةةةة ات والشةةةةةةةةروط   عمةةةةةةةةاللتن يةةةةةةةةذ نطةةةةةةةةاش األ
والرسةةةةةةةومات الخاصةةةةةةةة ل ةةةةةةةذ  الخةةةةةةةدمات واألعمةةةةةةةال المرفقةةةةةةةة ع ةةةةةةةت لن تكةةةةةةةون هةةةةةةةذ  الكميةةةةةةةات 

 .                                                                               ال يئةلية ولحسق المواص ات المط ولة من قلل والخدمات لجود  عا
لن يتحمةةةةةةل كافةةةةةةة المسةةةةةةؤوليات والواجلةةةةةةات وااللت امةةةةةةات الناتجةةةةةةة عةةةةةةن  مةةةةةة ود الخدمةةةةةةة* ع ةةةةةةت 

                                                                          العقد.             هذا تطليق جميل اللنود المنصو  ع ي ا في
لن يحةةةةةةدد الكميةةةةةةات طلقةةةةةةا  ل مواصةةةةةة ات والشةةةةةةروط العامةةةةةةة المنصةةةةةةو   مةةةةةة ود الخدمةةةةةةة* ع ةةةةةةت 
 العقد. هذا ع ي ا في

 اإل ةةةةةةافيةمةةةةةةواد ال ة فةةةةةةي الكميةةةةةةات لو فةةةةةةيلن يسةةةةةةم  ألي  يةةةةةةاد مةةةةةة ود الخدمةةةةةةة* يجةةةةةةق ع ةةةةةةت 
هةةةةةذا الجةةةةةدول لو العقةةةةةد وذلةةةةةك تذا تط ةةةةةق المشةةةةةروع  يةةةةةادة فةةةةةي هةةةةةذ  المةةةةةواد  يةةةةةر مةةةةةذكورة فةةةةةي ال

 لو الكميات.                                              
االلتةةةةةةة ام لالكميةةةةةةةات الموجةةةةةةةودة فةةةةةةةي هةةةةةةةذا الجةةةةةةةدول وطلقةةةةةةةا  مةةةةةةة ود الخدمةةةةةةةةيجةةةةةةةق ع ةةةةةةةت * 

م  ةةةةةةةا لخةةةةةةةر  سةةةةةةةوف يتح الت امةةةةةةةاتولي ت ةةةةةةةافات لو  ل مواصةةةةةةة ات المةةةةةةةذكورة فةةةةةةةي هةةةةةةةذا العقةةةةةةةد
  .م ود الخدمة

* يجةةةةةةق لن يكةةةةةةون المل ةةةةةةغ اإلجمةةةةةةالي لتقةةةةةةديم هةةةةةةذ  الخةةةةةةدمات شةةةةةةامذ  لكافةةةةةةة المتط لةةةةةةات الذ مةةةةةةة 
ال   مثةةةةةةالمل ع ةةةةةةت سةةةةةةليل التالعقةةةةةةد وتشةةةةةةهةةةةةةذا لتن يةةةةةةذ جميةةةةةةل الخةةةةةةدمات المنصةةةةةةو  ع ي ةةةةةةا فةةةةةةي 

الحصةةةةةةةةةةةر توريةةةةةةةةةةةد وتركيةةةةةةةةةةةق وصةةةةةةةةةةةيانة اآلالت واآلليةةةةةةةةةةةات والمعةةةةةةةةةةةدات واألدوات الذ مةةةةةةةةةةةة 
والمسةةةةةتخدمة ل مشةةةةةةروع واأليةةةةةةدي العام ةةةةةةة التةةةةةةي سةةةةةةوف يةةةةةةتم اسةةةةةةتخدام م لثنةةةةةةا  تن يةةةةةةذ المشةةةةةةروع 

                                                                                    وفترة ال مان.                                                                                             
* تذا لةةةةةم يكةةةةةن هنةةةةةاك لي تسةةةةةعير ألي مةةةةةواد لةةةةةم تةةةةةذكر فةةةةةي هةةةةةذا الجةةةةةدول تعتلةةةةةر  ةةةةةمنيا  مشةةةةةمولة 

                               لأسعار اللنود الموجودة في جدول األسعار.                                                       
الذ مةةةةةةة  والتةةةةةةراخي  واألذونجميةةةةةةل التصةةةةةةاري   لاسةةةةةةتخراجلن يقةةةةةةوم  مةةةةةة ود الخدمةةةةةةة* ع ةةةةةةت 

وع يةةةةةر لن دولةةةةةة اإلمةةةةةارات العرليةةةةةة المتحةةةةةدة الخةةةةةدمات مةةةةةن الج ةةةةةات المختصةةةةةة فةةةةةي    لتن يةةةةةذ هةةةةةذ
يجةةةةةةق ع يةةةةةةر التةةةةةةأمين ع ةةةةةةت ع ةةةةةةت المشةةةةةةروع والدالةةةةةةة يقةةةةةةدم هةةةةةةذ  التصةةةةةةاري  ولةةةةةةوال  التةةةةةةأمين 

وتكةةةةةون  ال يئةةةةةةعم  ةةةةةم لصةةةةةال  مةةةةةن األخطةةةةةار لو اإلصةةةةةالات التةةةةةي قةةةةةد تنةةةةةتج عةةةةةن   عمالةةةةةرجميةةةةةل 
 من  من السعر اإلجمالي ل عقد .                                        

* األسةةةةةةعار تشةةةةةةةمل األلعةةةةةةاد المت ةةةةةةةق ع ي ةةةةةةا فةةةةةةةي العقةةةةةةد وتشةةةةةةةمل جميةةةةةةل المخ  ةةةةةةةات وال يةةةةةةةادات 
  مة ولماكن العمل ومساحات ا.                                       والعذوات الذ

 .* يجق لن تكون جميل األسعار الخاصة ل ذ  الخدمات لالدرهم اإلماراتي
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 جدول الكميات
 ذكر لي لسعار في هذا الجدول (( يتم )) يجق لال

 
سةةةةةوف يةةةةةتم التسةةةةةعير واحتسةةةةةاق  لساسةةةةةرجةةةةةدول الكميةةةةةات هةةةةةو ن ةةةةةل جةةةةةدول األسةةةةةعار الةةةةةذي ع ةةةةةت 

العقةةةةةةد وم حقاتةةةةةةر هةةةةةةذا جميةةةةةةل اإل ةةةةةةافات لو االقتطاعةةةةةةات ع ةةةةةةت النحةةةةةةو المنصةةةةةةو  ع يةةةةةةر فةةةةةةي 

 .م ود الخدمةوالذي سيكون م  ما  ل

يتوجةةةةةةق ع ةةةةةةت مةةةةةة ود الخدمةةةةةةة تقةةةةةةديم مةةةةةةايرا  مناسةةةةةةلا  ألعةةةةةةداد جةةةةةةدول الكميةةةةةةات يكةةةةةةون ت صةةةةةةي يا  

كافةةةةةةةةة الخةةةةةةةةةدمات واألعمةةةةةةةةةال ذات العذقةةةةةةةةة لالخةةةةةةةةةدمات المط ولةةةةةةةةةة لحيةةةةةةةةث يجةةةةةةةةةق لن ي تةةةةةةةةة م ل

 لت مين االحتياجات التالية:

 :خدمة تحميل األعالف ( 1جدول رقم )

 إسم مركز توزي    ع األعالف م
عدد 

 المستفيدين 

المبيعات 
 الشهرية
 التقديرية
 للمركز 

 )طن(

التكلفة 
اإلجمالية 
الشهرية 
 )درهم(

التكلفة اإلجمالية 
 السنوية )درهم(

التكلفة 
اإلجمالية 

 للعقد )درهم(

 ..........  ..........  ..........  19,450 3,190 ناهلمركز أعالف  1

 ..........  ..........  ..........  18,500 2,766 العانكةمركز أعالف  2

 ..........  ..........  ..........  10,550 1,958 الظاهرةمركز أعالف  3

 ..........  ..........  ..........  8,650 1,605 ابوكريهمركز أعالف  4

 ..........  ..........  ..........  5,250 728 العويامركز أعالف  5

 ..........  ..........  ..........  4,800 701 واحة الصحراءمركز أعالف  6

7 
 إستحقاق –وشاح مركز أعالف 

 مكرمة -مركز أعالف وشاح 
1,200 
13,800 

1,780 
5,000 

 .......... 
 ........... 

 .......... 
 .......... 

 .......... 
 .......... 

 ..........  ..........  ..........  16,700 3,307 الفايةمركز أعالف  8

وانيةمركز أعالف  9  ..........  ..........  ..........  2,750 591 الثر

 ..........  ..........  ..........  3,350 670 حصان مركز أعالف  10

  مركز أعالف  11
 ..........  ..........  ..........  4,750 529 غياثر

 ..........  ..........  ..........  7,700 1,049 مدينة زايد مركز أعالف  12

 ..........  ..........  ..........  1,800 255 السلع مركز أعالف  13

 ..........  ..........  ..........  330 92 المرفأمركز أعالف  14

 ..........  ..........  ..........  240 102 دلما مركز أعالف  15

 ..........  ..........  ..........  900 90 حميم مركز أعالف  16

 ..........  ..........  ..........  اإلجمال  

ال يتم ذكر المبالغ في هذا الجدول 

 فقط الكميات إن وجدت 
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 العدد النوع م.

لتأجيرية التك  ة ا
  الش رية
 )درهم(

 التأجيرية التك  ة
  سلوعيةاإل

 )درهم(

 التأجيرية التك  ة
يوميةال  

 )درهم(

 شاحنة تريذ 1
 .......... .......... .......... 1 )شام ة السائق و المحروقات(

 شاحنة نساف 2
 ..........  .......... .......... 1 )شام ة السائق و المحروقات(

 .......... .......... .......... 1 توفير عامل ت افي 3

 

 

 العدد النوع م.
يوميةالتك  ة ال  

 )درهم(
الش رية التك  ة  

 )درهم(
سنويةالتك  ة ال  

 )درهم(

 .......... .......... .......... 1 حارل لمن 1

 .......... .......... .......... 1 عامل ن افة 2

.... ...... .......... 1 لمين مخ ن 3  .......... 

 .......... .......... .......... 1 سائق معدة ثقي ة 4

 

 العدد النوع م.
ل مرة الواحدة التك  ة  

 )درهم(
 السنوية التك  ة

 )درهم(

1 
خدمة تن يف المخا ن من 

 تعشيش الطيور
1 .......... 

.......... 

2 
خدمة و ل مواد لو لج  ة 
تمنل تعشيش الطيور في 

 المخا ن
1 ..........  .......... 

3 
خدمة تسوية لر ية مخ ن 

 لعذف )كدش(
 متر مرلل 400لكل 

1 .......... .......... 

ال يتم ذكر المبالغ في هذا الجدول 

 فقط الكميات إن وجدت 

ال يتم ذكر المبالغ في هذا الجدول 

 فقط الكميات إن وجدت 

ال يتم ذكر المبالغ في هذا الجدول 

 فقط الكميات إن وجدت 
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4 
توفير ج ا  قيال حرارة و 

 رطولة في األعذف
1   

5 
توفير ج ا  تحديد تتجا  و 
سرعة الرياح و درجة حرارة 
 الجو يعمل لالطاقة الشمسية

1   
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 ارــــــدول األسعـــج – 2

 المقدمة:
 الجدول لالدرهم اإلماراتي. هذا جميل األسعار الموجودة فييجق لن تكون  – 1

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

 هةةةةذا خةةةةذف ذلةةةةك صةةةةراحة  فةةةةيع ةةةةت لةةةةأن يطالةةةةق لةةةةأي  يةةةةادات ألي سةةةةلق كةةةةان مةةةةا لةةةةم يةةةةن  
 العقد.

لن يط ةةةةةل ع ةةةةةت جميةةةةةل المواقةةةةةل الخاصةةةةةة لتقةةةةةديم الخةةةةةدمات واألعمةةةةةال  مةةةةة ود الخدمةةةةةةع ةةةةةت  – 3

المرفقةةةةةة معةةةةةر  وجميةةةةةل المخططةةةةةاتع ةةةةةت نطةةةةةاش العمةةةةةل  االطةةةةةذعمو ةةةةةوع العقةةةةةد ويجةةةةةق ع يةةةةةر 
 .ا افية وذلك لتجنق لي تكاليف

لن يقةةةةةةوم لإ ةةةةةةافة لو تل ةةةةةةا  لي عنصةةةةةةر  مةةةةةة ود الخدمةةةةةةةوذلةةةةةةك لعةةةةةةد تشةةةةةةعار  ل  يئةةةةةةةيحةةةةةةق  – 4

 موجود في نطاش العمل وحسق جدول الكميات.
فةةةةةةي  ال يئةةةةةةةمةةةةةةن  مسةةةةةةلقة ولعةةةةةةد الحصةةةةةةول ع ةةةةةةت موافقةةةةةةة خطيةةةةةةة لمةةةةةة ود الخدمةةةةةةةيجةةةةةةو   – 6

 ةةةةةروف االسةةةةةتثنائية العمةةةةةل فةةةةةي المواقةةةةةل التةةةةةي تقةةةةةدم في ةةةةةا الخةةةةةدمات واألعمةةةةةال لعةةةةةد سةةةةةاعات ال

تكةةةةةون تكةةةةةاليف سةةةةةاعات العمةةةةةل اإل ةةةةةافية شةةةةةام ة فةةةةةي جةةةةةدول   روع يةةةةة ل  يئةةةةةةالعمةةةةةل الرسةةةةةمية 

 المطاللة ل ا الحقا . لم ود الخدمةاألسعار وال يحق 

ل محاف ةةةةةةة ع ةةةةةةت األعمةةةةةةال يجةةةةةةق لن تكةةةةةةون األسةةةةةةعار شةةةةةةام ة لتكةةةةةةاليف التةةةةةةدالير الذ مةةةةةةة  – 7

 لإنجا ها. م ود الخدمةالتي يقوم 

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

 .ل  يئةفي الجدول لعد تقديمر 

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

م الخةةةةةدمات ومةةةةةل ذلةةةةةك تعتلةةةةةر شةةةةةام ة لجميةةةةةل التكةةةةةاليف لتن يةةةةةذ لن ت طةةةةةي كافةةةةةة العناصةةةةةر لتقةةةةةدي

المدرجةةةةةة فةةةةةي جةةةةةدول  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 

 تسعير وفقا  لجدول الكميات الخا  لالمشروع.اللن يقوم ل م ود الخدمةع ت  – 11
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يجةةةةةةةةق لن تكةةةةةةةةون األسةةةةةةةةعار شةةةةةةةةام ة لتقةةةةةةةةديم كافةةةةةةةةة المتط لةةةةةةةةات الذ مةةةةةةةةة لتن يةةةةةةةةذ جميةةةةةةةةل  – 12

ال   لمثةةةةةةةالمل ع ةةةةةةةت سةةةةةةةليل اتالعقةةةةةةةد وتشةةةةةةةهةةةةةةةذا الخةةةةةةةدمات واألعمةةةةةةةال المنصةةةةةةةو  ع ي ةةةةةةةا فةةةةةةةي 

الت واآلليةةةةةةةةةةةات والمعةةةةةةةةةةةدات واألدوات الذ مةةةةةةةةةةةة الحصةةةةةةةةةةةر توريةةةةةةةةةةةد وتركيةةةةةةةةةةةق وصةةةةةةةةةةةيانة اآل

والمسةةةةةةتخدمة ل مشةةةةةةروع واأليةةةةةةدي العام ةةةةةةة التةةةةةةي سةةةةةةوف يةةةةةةتم اسةةةةةةتخدام ا لثنةةةةةةا  تن يةةةةةةذ المشةةةةةةروع 

 وفترة ال مان.

تكةةةةةةةون م  مةةةةةةةة  تن جميةةةةةةةل األسةةةةةةةعار الموجةةةةةةةودة والتةةةةةةةي هةةةةةةةي طلقةةةةةةةا  لجةةةةةةةدول الكميةةةةةةةات  – 13

 .وال يجو  لر مخال ت ا لم ود الخدمة

 مةةةةةةةة ود الخدمةةةةةةةةةالذ مةةةةةةةةة التةةةةةةةةي سةةةةةةةةيقوم واألذون يةةةةةةةةل التصةةةةةةةةاري  تكةةةةةةةةون تكةةةةةةةةاليف جم – 14

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

التةةةةةةأمين الخاصةةةةةةة لالمشةةةةةةروع والعةةةةةةام ين فيةةةةةةر مةةةةةةن األخطةةةةةةار واإلصةةةةةةالات التةةةةةةي قةةةةةةد تنةةةةةةتج عةةةةةةن 

 العمل 

جميةةةةةةةل الخةةةةةةةدمات ع ةةةةةةةت ر األسةةةةةةةعا التأكةةةةةةةد مةةةةةةةن اشةةةةةةةتمال مةةةةةةة ود الخدمةةةةةةةةيجةةةةةةةق ع ةةةةةةةت  – 15

 .هذا العقدواألعمال المو حة في نطاش 

لمخال ةةةةةةة الشةةةةةةروط الخاصةةةةةةة  مةةةةةة ود الخدمةةةةةةةجميةةةةةةل الملةةةةةةالغ التةةةةةةي سةةةةةةتترتق ع ةةةةةةت قيةةةةةةام  – 16

 ال يئةةةةةةع ةةةةةت حسةةةةةالر الخةةةةةا  وال يتحمةةةةةل  مةةةةة ود الخدمةةةةةةسةةةةةيدفع ا لالصةةةةةحة والسةةةةةذمة والليئةةةةةة 

 تكالي  ا.

يجةةةةةةق لن يشةةةةةةتمل السةةةةةةعر ع ةةةةةةت تكةةةةةةاليف جميةةةةةةل التةةةةةةدالير الذ مةةةةةةة المعمةةةةةةول ل ةةةةةةا فةةةةةةي  – 17

 ما يتع ق لسذمة الليئة ومنطقة العمل. فيوالج ات المعنية لالدولة  ال يئة
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 األسعارجدول 
 هذا الجدول (( األسعار في)) يجق لن تذكر جميل 

 

يتم التسعير واحتساق جميل اإل افات لو االقتطاعات   رجدول األسعار هو ن ل جدول الكميات الذي ع ت لساس

. يجق لن تشمل األسعار لم ود الخدمةالعقد وم حقاتر والذي سيكون م  ما  هذا ع ت النحو المنصو  ع ير في 

جميل التكاليف الذ مة إلتمام وتنجا  الخدمات المط ولة في العقد وتكون هذ  األسعار ثالتة وم  مة طوال مدة 

 .قدالعهذا 

 :خدمة تحميل األعالف ( 1جدول رقم )

 إسم مركز توزي    ع األعالف م
عدد 

 المستفيدين 

المبيعات 
 الشهرية
 التقديرية
 للمركز 

 )طن(

التكلفة 
اإلجمالية 
الشهرية 
 )درهم(

التكلفة اإلجمالية 
 السنوية )درهم(

التكلفة 
اإلجمالية 

 للعقد )درهم(

 ..........  ..........  ..........  19,450 3,190 ناهلمركز أعالف  1

 ..........  ..........  ..........  18,500 2,766 العانكةمركز أعالف  2

 ..........  ..........  ..........  10,550 1,958 الظاهرةمركز أعالف  3

 ..........  ..........  ..........  8,650 1,605 ابوكريهمركز أعالف  4

 ..........  ..........  ..........  5,250 728 العويامركز أعالف  5

 ..........  ..........  ..........  4,800 701 واحة الصحراءمركز أعالف  6

7 
 إستحقاق –وشاح مركز أعالف 

 مكرمة -مركز أعالف وشاح 
1,200 
13,800 

1,780 
5,000 

 .......... 
 ........... 

 .......... 
 .......... 

 .......... 
 .......... 

 ..........  ..........  ..........  16,700 3,307 الفايةمركز أعالف  8

وانيةمركز أعالف  9 .  .........  ..........  2,750 591 الثر   .......... 

 ..........  ..........  ..........  3,350 670 حصان مركز أعالف  10

  مركز أعالف  11
 ..........  ..........  ..........  4,750 529 غياثر

 ..........  ..........  ..........  7,700 1,049 مدينة زايد مركز أعالف  12

 ..........  ..........  ..........  1,800 255 السلع مركز أعالف  13

 ..........  ..........  ..........  330 92 المرفأمركز أعالف  14

 ..........  ..........  ..........  240 102 دلما مركز أعالف  15

 ..........  ..........  ..........  900 90 حميم مركز أعالف  16

 ..........  ..........  ..........  اإلجمال  

 

يتم ذكر المبالغ في هذه الجدول 

ضريبة القيمة المضافة دون ذكر 

على أن يشتمل السعر كافة 

  التكاليف
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 العدد النوع م.

لتأجيرية التك  ة ا
  الش رية
 )درهم(

 التأجيرية التك  ة
  سلوعيةاإل

 )درهم(

 التأجيرية التك  ة
يوميةال  

 )درهم(

 شاحنة تريذ 1
...... .... .......... 1 )شام ة السائق و المحروقات(  .......... 

 شاحنة نساف 2
 )شام ة السائق و المحروقات(

1 .......... .......... .......... 

 .......... .......... .......... 1 توفير عامل ت افي 3

 

 

 العدد النوع م.
يوميةالتك  ة ال  

 )درهم(
الش رية التك  ة  

 )درهم(
سنويةالتك  ة ال  

 )درهم(

 .......... .......... .......... 1 حارل لمن 1

 ..........  .......... .......... 1 عامل ن افة 2

 .......... .......... .......... 1 لمين مخ ن 3

 .......... .......... .......... 1 سائق معدة ثقي ة 4

 

 العدد النوع م.
ل مرة الواحدة التك  ة  

 )درهم(
 السنوية التك  ة

 )درهم(

1 
خدمة تن يف المخا ن من 

 تعشيش الطيور
1 .......... .......... 

2 
خدمة و ل مواد لو لج  ة 

تعشيش الطيور في تمنل 
 المخا ن

1 .......... 
.......... 

3 
خدمة تسوية لر ية مخ ن 

 لعذف )كدش(
 متر مرلل 400لكل 

1 .......... .......... 

4 
توفير ج ا  قيال حرارة و 

 رطولة في األعذف
1   

يتم ذكر المبالغ في هذه الجدول 

المضافة دون ذكر ضريبة القيمة 

على أن يشتمل السعر كافة 

  التكاليف

يتم ذكر المبالغ في هذه الجدول 

دون ذكر ضريبة القيمة المضافة 

على أن يشتمل السعر كافة 

  التكاليف

يتم ذكر المبالغ في هذه الجدول 

دون ذكر ضريبة القيمة المضافة 

على أن يشتمل السعر كافة 

  التكاليف
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5 
توفير ج ا  تحديد تتجا  و 
سرعة الرياح و درجة حرارة 
 الجو يعمل لالطاقة الشمسية

1   

 

 

 :خدمة توصيل األعالف( 2جدول رقم )

 

 للمستفيدين توصيل األعالف ألسعار تقديم خدمة على الشركة أن تقوم بتقديم مقترح 

 
 

الخاصة لالخدمات المقدمة من الشروط التي يتوجق ع ت م ود الخدمة اإللت ام ل ا في جدول األسعار 

 حيث لنر لن يتم الن ر في لي عر  غير م ت م ل ا: قل ر ل مست يدين، 

و ع ةةةةةةت لن يتوجةةةةةةق ع ةةةةةةت مةةةةةة ود الخدمةةةةةةة تقةةةةةةديم مقترحةةةةةةر لتسةةةةةةعير خدمةةةةةةة التوصةةةةةةيل  -

حسةةةةةةق مةةةةةةا يقترحةةةةةةر مةةةةةة ود الخدمةةةةةةة و مةةةةةةا يتحم ةةةةةةر المسةةةةةةت يدين مةةةةةةن  تكةةةةةةون لاقةةةةةةات

 الخدمة.

 4سةةةةةعر توصةةةةةيل ، )مثةةةةةال: السةةةةةعر حسةةةةةق المسةةةةةافة، السةةةةةعر حسةةةةةق الكميةةةةةة المحم ةةةةةة

كةةةةةم، سةةةةةعر توصةةةةةيل  40-20طةةةةةن لمسةةةةةافة  4كةةةةةم، سةةةةةعر توصةةةةةيل  20طةةةةةن لمسةةةةةافة 

كةةةةةةم،  20طةةةةةةن لمسةةةةةةافة  8-4كةةةةةةم، سةةةةةةعر توصةةةةةةيل  40طةةةةةةن لمسةةةةةةافة لكثةةةةةةر مةةةةةةن  4

 كم، ....الخ( 20طن لمسافة  20-8سعر توصيل 

و فةةةةةةةي حةةةةةةةال  يجةةةةةةةق عةةةةةةةدم تدارج قيمةةةةةةةة ال ةةةةةةةريلة الم ةةةةةةةافة فةةةةةةةي جةةةةةةةدول األسةةةةةةةعار -

 تدارج ا، يجق لن تكون من ص ة و وا حة.

 Excel) لصةةةةةةي ةمةةةةةدمج  قةةةةةر ع ةةةةةةت ل خدمةةةةةة تةةةةةوفير نسةةةةةخة مةةةةةن جةةةةةةدول األسةةةةةعار  -

Sheet.ع ت ان يتم ارفاقر في الم روف المالي ) 

 

                                  لو ن قات لو لية لمور يست  م ط ل ا من م ود الخدمة.                                                                             لو مصاريف لي تكاليف ال يئةتحمل تال 


