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  املقدمة
تعد هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية  

مؤسسة تابعة لحكومة أبو ظبي. تأسست في عام  

في أبو ظبي باإلمارات   ( 7قانون رقم )بموجب  2019

 العربية املتحدة. 

 

 

- 

 الغرض من طلب تقديم العروض  -2

بالتعاقد مع شركة تود هيئة   أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية 

   .بيطرية أجهزةلتوريد متخصصة 

بهذا    ومعايير التقييم الفني    الشروط واالحكام  الخاصةتجدون  

   املستند .في آخر هذا والطلب 

 

 

 

 

 الجدول الزمني لعملية طلب تقديم العروض 3-

 التاريخ  الحدث

آخر موعد الستالم  

 ( إن وجداالستفسارات الفنية )

 

تاريخ إنهاء طلب تقديم  

 العروض

 

 مساء   ة الساع

 
 
 
 
 
 

  

http://www.adfsc.ae/FSC%20Home_files/Law%20No%204%202009%20-%20FSC%20-%20Eng%20version.pdf
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hafsa.alteneiji@ADAFSA.GOV.AE 

 

 االستفسارات   

يتعين إرسال أي استفسارات أو طلبات ألغراض التوضيح إلى 

 قسم املشتريات عبر البريد اإللكتروني

hafsa.alteneiji@ADAFSA.GOV.AE 
 أو عن طريق املوقع االلكتروني )املناقشة (  

الستفسارات املتعلقة باملحتوى أو  ويتعين تقديم التعليقات أو ا 

املتطلبات الواردة في طلب تقديم العروض هذا بحلول املوعد  

 النهائي املحدد في )الجدول الزمني لعملية طلب تقديم العروض(. 

تحتفظ هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية بالحق في تحديد  

 الرد املناسب والكاف على جميع االستفسارات. 

 
 

Bidders must clearly state/include the 
following, in both offers (Technical & 
Financial) : 

1- Brand/Model. 

2- Manufacturer. 

3- Country of Origin. 

4- ISO Certificates (where 

Applicable). 

5- Delivery (in Days). 

     6- 
Warranty/Maintenance. 

     العطاء إعداد 5-

كال   في  التالية  األمور  بوضوح  يذكر  أن  العطاء  مقدم  على  يجب 

 العرضين )الفني و املالي ( :  

 النوعية والطراز   -1

 الشركة املصنعة   -2

 بلد املنشأ   -3

 اذا تطلب األمر   ISOشهادات  -4

 مدة التوريد )باأليام (  -5

 الصيانة  /الضمان  -6

 صور واضحة وعينات اذا تطلب األمر -7
 

يرجى االطالع على الشروط واالحكام الخاصة باملواد املطلوبة في  

 نهاية هذا الطلب. 

mailto:hafsa.alteneiji@ADAFSA.GOV.AE
mailto:hafsa.alteneiji@ADAFSA.GOV.AE
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7- Clear Colored Image of the 

item or samples if required. 

 

 

Please check item’s terms and 
condition at the end of this 
request  

 

: 

https://aderp.dof.ae 

 Technical section  

- 

- 

- 

- 

- 

 

 Commercial section:  

 تقديم العرض 6-

ذات   الوثائق  وجميع  العرض  تقديم  العطاء  مقدم  على  يتعين 

 الصلة 
التالي: الرابط  إلى  الدخول  طريق  عن  املالية  دائرة  نظام   عبر 

https://aderp.dof.ae   
 :يتم تقديم العطاء على أن يستوفي النقاط التالية

 القسم الفني:   -1
واملواصفات   - واألدلة  والصور  تم    الكتالوجات  ما  حسب 

 .، باإلضافة إلى أي متطلبات فنية أخرى طلبه في املناقصة
 .يجب أن يشتمل على رخصة تجارية سارية -

 أو   -
ً
 محليا

ً
يجب على املورد أن يوضح اذا ما كان وكيال

 في الدولة 
ً
 معتمدا

ً
 .موزعا

املعتمد ان   ICVنسخة من شهادة املحتوى املحلي  -

 وجدت 
سيتم استبعاد العرض الفني للشركة في حالة   -

 تضمنه أي أسعار مالية. 
 
 

 القسم املالي:  -2
يتم تقديم العرض املالي بإدخال األسعار في النظام وتحميل   

 العرض كمرفق.  
املعتمدة سارية املفعول     (ICV)  شهادة املحتوى املحلي  -3

واملالي.   الفني  القسم  في  ارفاقها  يتم  و  وجدت.  حيث  ان 

نسبته   ما  املحلية  القيمة  وزن  وزن  40سيقتطع  من   %

 املعيار املالية. )إن وجدت( 

 

https://aderp.dof.ae/
https://aderp.dof.ae/
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Notes regarding ICV:  
- One copy of Valid local content 

certificate must be submitted in 
the Commercial Envelop and one 
copy in the Technical 
Envelop  and its activities must 
be in accordance with the tender 
scope of work/service and must 
be holding the name of the main 
bidder  who is participating in 
the mentioned tender . Local 
content certificate for the 
mother company or any related 
subsidiaries within the same 
group is not accepted. 

- Submission of the Valid Local 
content certificate is not 
mandatory. However, bidders 
with no Valid local content 
certificate will score “zero” for 
the Local Content Weight. 

- Awarding preferences is going 
for bidders who have a valid 
Local Content Certificate 

 ICVبخصوص شهادة املحتوى املحلي   مالحظات

يتم تقديم نسخة من شهادة القيمة املحلية املضافة  -

(ICV املعتمدة )   ضمن املظروف املالي و نسخة ضمن

املظروف الفني و يجب أن تكون مرتبطة بالرخصة  

التجارية ملقدم العطاء وليست للشركة األم أو لشركة 

ق األنشطة الواردة  أخرى في نفس املجموعة بحيث تتواف

 فيها مع نطاق العمل املطلوب. 
 للموردين ولكن  -

ً
 اختياريا

ً
تقديم الشهادة يعتبر بندا

في   ستحتسب عالمة صفر في خانة نسبة القيمة املحلية 

حال لم يتم تقديم الشهادة و سيتم تفضيل ترسية هذا  

 .ة على املوردين الحاصلين على الشهادةاملناقص

 

 العملة   -7

يتم   أن  الخاصة  يجب  واملعدالت  األسعار  جميع  عن  التعبير 

ومستقرة  ثابتة  تكون  أن  ويجب  اإلماراتي،  بالدرهم  بالعطاءات 

كما   التمديدات، إن وجدت.   في ذلك  بما  االتفاقية،  مدة  طوال 
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حساب   على  الصرف  أسعار  جميع  في  التقلبات  تكون  أن  يجب 

 مقدم العطاء.

 

 

 سريان وصالحية العرض  -8

مدة صالحية العطاء: وتعني املدة التي يتوجب أن تظل العطاءات  

خاللها صالحة ومفتوحة للقبول، وستكون بمدة نفاذ ال تقل  

120عن  من تاريخ يوم     كما يحق لهيئة   إغالق املناقصة . 

أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية طلب تمديد صالحية العطاء 

 املقدم .  

 

 

 سحب أو تعديل العرض  -9

في أي وقت قبل موعد  يجوز ملقدمي العطاءات سحب أو تعديل 

من قبل هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة  إغالق املناقصة املحدد 

الغذائية فيما يتعلق بتقديم العروض، شريطة أن تكون هيئة  

تسلمت إخطاًرا مكتوًبا  قد أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية 

. وبمجرد تقديم العرض،  تاريخ االغالقبالسحب أو التعديل قبل 

 
ً

  يوافق مقدم العطاء على أنه في حال اعتبار العرض مقبوال

وفائًزا، يتعين على مقدم العطاء إبرام العقد القياس ي الذي أعده  

 وحرره هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية.
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 االستفسارات بعد تقديم العروض  -10

قد يطلب من مقدم العطاء املدرج ضمن القائمة املرشحة حضور  

الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  مقرات  في  االجتماعات 

من  جزء  أي  دعم  أو  و/  توضيح  أجل  من  التقييم  مدة  خالل 

للزراعة والسالمة   الغذائية  العرض بما يحقق رضا هيئة أبوظبي 

بأن مقدم العطاء قد راعى بعناية فائقة كافة األمور التي تؤثر على  

جميع   العطاء  مقدم  يتحمل  أن  ويجب  األعمال.  نطاق  تنفيذ 

 التكاليف ذات الصلة بهذه الزيارة )الزيارات(. 

 
 

 

 

 تعديل الشروط والنطاق  -11

أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية بالحق في   عمل  تحتفظ هيئة 

أو تغييرها أو تعديلها خالل أي    ا إضافات إلى الشروط الخاصة به

مرحلة في مدة التقديم. وفي مثل هذه الحاالت، يتعين على هيئة  

أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية إخطار مقدمي العطاءات بهذا 

 التغيير من خالل نشرة العطاء.

 

 

 العروض البديلة  -12
العطاء/   العرض بما يتوافق مع  يتعين على مقدم العطاء تقديم 

للزراعة   أبوظبي  هيئة  قبل  من  املحددة  واملواصفات  املتطلبات 

والسالمة الغذائية. ومع ذلك، فإذا كان مقدم العطاء لديه رغبة  
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في تقديم عرض بديل، يجوز له القيام بذلك على النحو املوضح  

 -أدناه

أكثر(،  يتعين على مقدم العطاء تقديم عطاءين منفصلين )أو    -أ

أبوظبي   بهيئة  الخاصة  املواصفات  مع  تماًما  يتطابق  أحدهما 

الخاص   البديل  العرض  مع  واآلخر  الغذائية  والسالمة  للزراعة 

 بمقدم العطاء.

بالعرض   -ب الخاصة  واملواصفات  النقاط  جميع  تحديد  يجب 

 البديل بشكل واضح ودقيق. 

 

 

 

 

حقوق االختيار لدى هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة   -13

 الغذائية 

إجراء عمليات التحقق من الجهات املرجعية بشأن املؤهالت   -أ

 بالشركة.والخبرات الخاصة 

ذلك   -ب كان  إذا  املختارة  الشركة  من  إضافية  معلومات  طلب 

 ضرورًيا لتقييم العرض أو الترسية.
عدم قبول العرض األعلى في السعر، وال يكون ملزًما بتقديم  -ج

 أي مبررات عن عدم قبول أي عرض قد تلقاه. 
 ترسية كل الخدمات املطلوبة أو جزء منها.  -د
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 شروط الدفع  -14

تكون عملية الدفع القياسية لدى هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة 

يوًما بعد قبول   15الغذائية للبضااااائع و/ أو الخدمات في غضااااون 

 التوريد وبعد استالم فاتورة مع الوثائق الداعمة.  

 

  

 التأمين  -15

على   تأميني  بغطاء  االحتفاظ  الفائز  العطاء  مقدم  على  يتعين 

املسؤولية  تأمين  )أ(  به.  املعمول  القانون  يقتضيه  الذي  النحو 

املهنية لتغطية الخسائر الناتجة عن اإلهمال )ب( تأمين مسؤولية  

أو   الحوادث  أو  الجسدية  اإلصابات  لتغطية  العمل  صاحب 

ق بأي موظف من املوظفين  املرض، بما في ذلك الوفاة فيما يتعل

التابعين له; و)ج( تأمين مسؤولية الغير. ويتعين على مقدم العطاء  

تقديم نسخ من شهادات التأمين وأي شهادات تأمينية أخرى ذات  

الطلب  صلة تم  املتطلبات   في حال  مع  تتطابق  أن  يجب  والتي   ،

الغذائية من حيث   والسالمة  للزراعة  أبوظبي  الصادرة عن هيئة 

على  القي يتعين  كما  االتفاقية.  في  عليها  املنصوص  والشروط  مة 

مقدم العطاء ضمان تطابق الحد األدنى للغطاء التأميني بموجب  

 تأمينية مع املتطلبات التنظيمية لتغطية أي حوادث.   سياساتأي  
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ائب  -16  الضر

أو   الرسوم  أو  الضرائب  جميع  عن  املسؤولية  الشركة  تتحمل 

املقتطعة   الضرائب  أو  التقييمات  التكاليف  أو  املصروفات  أو 

األخرى مهما كانت طبيعتها، سواء تم فرضها من قبل حكومة أبو  

ظبي أو اإلمارات العربية املتحدة أو أي كيان حكومي آخر في أي  

تفرضه    مكان. ما  وفق  املضافة  القيمة  ضريبة  ورد 
ُ
امل يتحمل 

 .القوانين ذات الصلة
 

 

1- 

2- 

 

تشكيل الفريق التابع ملقدم العطاء )في حالة الخدمات /   -17

 ( األجهزة ذات قيمة عالية / املشروعات

يتعين على مقدم العطاء تقديم األسماء الخاصة بجميع أعضاء  

العمل باملشروع املقترح له. ويجب أن يتضمن هذا العرض  فريق  

 ما يلي:

 املؤهالت املهنية أو الفنية الخاصة بكل عضو. -3

املشروعات األخرى التي يجري تنفيذها في الوقت الحالي من   -4

 قبل كل عضو. 
وعالوة على ذلك، يتعين على مقدم العطاء تقديم السير الذاتية  

والتفصيلية   باملشروع  الحالية  العمل  لفريق  املشكلين  لألعضاء 

وحجم   املسؤولية  الذاتية  السير  هذه  تبين  أن  ويجب  املقترح. 
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املشروع التي يتولى العضو تنفيذها بوضوح شديد. كما يجب أن  

أداء   على  وقدرته  عضو  كل  مالءمة  الذاتية  السير  هذه  تصف 

 الخدمات التي سيتولى مسؤوليتها.
 
 
 
 
 
 
 
 

For ADAFSA to conduct detailed 

evaluation of the bidder’s 

proposal for this 

RFP/RFQ/Invitation, the bidder 

must qualify for the mentioned 

criteria’s: 

- Valid Local content Certificate 

(ICV), 40% from the commercial. 

(If available) 

- Technical Criteria weight as per 

the RFP/RFQ terms and 

conditions.   

- Commercial weight as per the 

RFP/RFQ terms and conditions. 

• This RFQ will be awarded through a 

(Purchase Order). The PO will be 

developed by ADAFSA based on the 

scope and specifications described 

in the bidder’s offer, and terms and 

conditions in the RFQ. 

 الترسية والعقد   -

لتتمكن هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية من اجراء تقييم  

مفصل للعروض املقدمة، يتوجب على مقدم العطاء أن يستوفي  

 الشروط التالية :  

املعتمدة   ( ICVاملحلي ) املحتوى توفير شهادة  -1

سارية املفعول حيث سيقتطع وزن القيمة املحلية ما  

 ن وجدت( % من وزن املعيار املالية. )إ40نسبته 
 املعايير الفنية حسب شروط وأحكام املناقصة  -2

 املعايير املالية حسب شروط وأحكام املناقصة  -3

 

خالل اصدار أمر من ه املناقصة سوف تتم ترسية هذ •

هيئة أبوظبي للزراعة   يتم إعداده من قبل شراء  

والسالمة الغذائية بناًء على نطاق العمل واملواصفات  

 في العرض ملقدم العطاء، وبناًء  املوضحة 
ً
واملقبولة فنيا

 .على األحكام والشروط الواردة في الدعوة لتقديم عطاء
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• The contract will be a standard 

agreement in accordance with the 

legal requirements imposed by the 

laws of the Emirate Abu Dhabi 

for contracting with governmental 

entities.

• The bidder must be able legally to 

operate within the UAE for the 

duration of the contract.

• Unsuccessful bidders will be 

notified accordingly. 

مع   • يتوافق  بما  قياسًيا  ا 
ً
اتفاق بمثابة  العقد  سيكون 

الشروط القانونية املفروضة بموجب القوانين املتبعة في  

 الحكومية.إمارة أبوظبي فيما يتعلق بالتعاقد مع الجهات  

يجب أن يكون مقدم العطاء قادًرا من الناحية القانونية  •

طوال   املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  داخل  العمل  على 

 مدة العقد.
إخطارهم   • فسيتم  الفائزين  غير  العطاءات  مقدمو  أما 

 .وفًقا لذلك
 

 

 تضارب املصالح  - 19

أو   فعلي  تضارب  أي  عن  اإلعالن  العطاءات  مقدمو  على  يتعين 

 محتمل في املصالح، والذي قد ينشأ عن هذا العرض. 

 

 

 األحكام والشروط العامة  -20

أبوظبي   هيئة  عن  الصادرة  والشروط  األحكام  تطبق  أن  يجب 

للزراعة والسالمة الغذائية والخاصة بالشراء على أي طلب / عقد  

الخاص   العرض  يؤكد  أن  يجب  كما  االستفسار.  هذا  عن  ناش ئ 

والشروط   األحكام  هذه  على  موافقتهم  على  العطاءات  بمقدمي 

 الخاصة بالشراء برمتها
 

 السرية   -21

مع   العطاء  مقدم  يتعامل  أن  العروض يجب  تقديم  طلب  وثيقة 

وسرية  خاصة  معلومات  أنها  على  بها  الخاصة  واملحتويات  هذه 
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ينبغي عدم إصدارها أو اإلفصاح عنها إال على أساس "الحاجة إلى  

 املعرفة" لغرض إعداد العطاء. 

 
 
 
 

أمور خاصة بموردي املواد الكيماوية والخامات واملعدات   -22

 والبذور 

التنظيمية   الهيئات  من  موافقة سارية  املوردون  يمتلك  أن  يجب 

 املعنية بشأن املواد الكيماوية التي يتم توريدها 

على   يتعين  كما  الغذائية،  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  إلى 

( املواد  سالمة  بيانات  ورقة  إرفاق  كل MSDSاملوردين  مع   )

على   يتعين  ذلك،  عن   
ً

وفضال الكيماوية.  للمواد  توريد  عملية 

باملن  الخاصة  املعلومات  أوراق  تقديم  الصلة املوردين  ذات  تج 

ويجب   البذور.  مثل:  البيولوجية،  املعلومات  ذلك  في  بما  باملواد، 

إلى   بالتوريدات  مرفقة  املعدات  تقديم دالئل  أيًضا  املوردين  على 

 هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية. 

 

 

 االمتثال التنظيمي  -23

القوى  تتضمن  التي  الخدمات  أن  على  العطاءات  تقديم  يؤكد 

العاملة واملعدات والخامات وخطط العمل املقترحة للعرض على  

العمل  نطاق  بموجب  الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة 

اإلماراتي  تت العمل  قانون  مع  )  -طابق  رقم  االتحادي  ( 8القانون 
 بشأن األغذية داخل إمارة أبو ظبي، حسب الحاجة.  2008لسنة  
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 املخالفات  -24

أو  املقااااااااولين  أو  الخااااااادماااااااات  / مزودي  املوردين  أن  يتبين  عنااااااادماااااااا 

العاااملين املعينين أو وكالمهم العاااملين لاادى هيئااة أبوظبي للزراعااة  

والساااااااالمة الغذائية ال يمتثلون للمتطلبات الخاصاااااااة بساااااااياساااااااات  

وإجراءات هيئااة أبوظبي للزراعااة والساااااااااااااالمااة الغااذائيااة واتفاااقيااات 

الااقااااااا  املااتااطاالااباااااااات  وكاااااااذلاااااااك  األخاارى الااعااقااود،  والااتاانااظااياامااياااااااة  انااونااياااااااة 

أبوظبي  إدارة هيئاااااة  لتقااااادير  ا  معااااااقبتهم وفقاااااً فاااااإناااااه يتم  املطبقاااااة، 

للزراعة والسااالمة الغذائية وحدها، ويتحملون املسااؤولية الكاملة  

 عن أفعالهم وتصرفاتهم. 
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 معايير التقييم الفني 

 
Score Evaluation Criteria No. 

0-25 Compliance with the required specifications and 

latest Technologies 

1 

0-5 Delivery Date 2 

0-5 Manufacturer  3 

0-5 Country of Origin 4 

0-5 Warranty Period  5 

0-5 Transfer of the device, as mentioned in RFQ. 6 

0-5 Compliance with required docs (catalogues, 

manuals, etc.…) 

7 

0-5 Calibration certificate, if required 8 

0-15 Experience of Bidder / Reliability / Agency  9 

0-10 Bidder Technical Staff / Factory trained  10 

0-15 After sales support / Training / Installation 11 

 المجموع  

100 
 70و حد النجاح ه

Cutoff score 70 

 


