
إعالن عن طرح/تمديد مناقصات / مزايدة عامة

تدعو هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية كافة الشركات المتخصصة والمرخصة من قبل دائرة التنمية 
االقتصادية بأبوظبي للمشاركة في المناقصات/المزايدة التالية :

شروط المناقصات/ المزايدة:

6811002425-R

6811003489

6811003368

6811003369

6811003441

6811003490

ADAFSA/PS-P/008-2019

ADAFSA/PS-A/005-2019

تعهيد أطباء بيطريين

خدمات الطباعة

صيانة مرافق محطات ا�بحاث

صيانة مشروع أبوظبي للزراعة المحمية

صيانة مضخات لمحطات الري الجماعي

خدمات التصوير الفوتوغرافي

بمنطقة  الصناعية  سوق  لتأجير  مزايدة 
العين

مزايدة تعهيد أنشطة تسويق الخضروات

1000

1000

1000

1000

1000

1000

2019/10/15
بدالً من تاريخ

2019/10/07

2019/10/28

2019/11/04

2019/11/04

2019/11/05

2019/11/05

2019/11/05

 آخر موعد لشراء
الوثائق

2019/10/31
آخر موعد 

لتسليم العطاء
2019/11/03

•

•

•

•

•

•

•

 - والمشتريات  العقود   - الرسمي  الدوام  ساعات  خالل  المناقصات/المزايدة  وثائق  على  الحصول  يمكن 
الطــابق الثاني عشر بمقر الهيئة في أبوظبي وذلك مقابل دفع الرسوم غير القابلة للرد والموضحة أعاله، 

مع ضرورة إحضار نسخة عن الرخصة التجارية سارية المفعول.

يحق للهيئة قبول أو رفض أي عطاء أو إلغاء المناقصات/المزايدة دون إبداء ا�سباب.

يتوجب على جميع المشاركين بالمناقصات/المزايدة أن يكونوا مسجلين أو قد أنهوا متطلبات التسجيل 
في نظام أبوظبي ¹دارة الموارد الحكومية التابع لدائرة المالية قبل تقديم العطاءات.

يعتبر هذا ا¹عالن جزء« مكمًال لمستندات المناقصات.

للزراعة  أبوظبي  لهيئة  ا¹لكتروني  الموقع  زيارة  يرجى  المزايدة  تفاصيل هذه  عن  المعلومات  من  لمزيد 
والسالمة الغذائية:

https://www.adfca.ae/Arabic/Bids/Pages/default.aspx
 

في حال وجود أي استفسارات يرجى التواصل على الرقم : 02-8181187.

مالحظة: في حال وجود أي تعديل أو تمديد أو إلغاء للمناقصات/ المزايدة سيتم ا¹عالن عن ذلك من خالل 
الموقع ا¹لكتروني للهيئة وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل االجتماعي.
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1000
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 عنوان المناقصة /
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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

 

وقتال لتاريخ ا   الموضوع  

 الزيارة  الميدانية  55حسب ما هو مذكورة صفحة 

 االستفسارات الستالم موعد آخر 22/10/2019

24/10/2019 
 بإرسال هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية فيه ومتق موعد أخر

 الستفساراتا على الردود

 آخر موعد لتقديم العطاءات  04/11/2019 14:00

 

 

  األساسية :مستندات ال -2

لقيمة ا  المستند  

درهم 0,000.005   Bid Bond /ضمان المناقصة  

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

 الرخصة التجارية سارية المفعول   
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 نموذج تأكيد اشتراك في المناقصة -2
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 نموذج الرد على دعوة المناقصة

[ المدعوةللشركة  ةوذج على االوراق الرسمييرجى طباعة النم ] 

 [التاريخ] .……………………

 للزراعة والسالمة الغذائيةهيئة أبوظبي 

 إدارة العقود والمشتريات

 المبنى الرئيسي، الطابق الثاني عشر

 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

 مدير إدارة العقود والمشتريات

 
 6811003368 رقم المناقصة

 نة مرافق محطات األبحاثصيا 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

 
 وفني مستوفي الشروط ضيق الوقت لتقديم عرض مالي 

 محدد لشركات معينعدم وضوح نطاق العمل/ نطاق العمل  

 حجم العمل المطلوب كبير / صغير 

 شركتنا غير راغبة في توفير هذا النوع من المواد/ األعمال/ الخدمات 

 لدينا التزامات حاليه  

 الخدمة/ المادة المطلوبة ليست في نطاق أعمال شركتنا 

 استكمال األعمال في المدة المطلوبة ال نستطيع 

  .....................................................................(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 ة بعد يرجى ارسال نموذج الرد على دعوة المناقص
ayoob.alhammadi@adafsa.gov.ae 

 

 

 

mailto:ayoob.alhammadi@adafsa.gov.ae
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 خطوات االشتراك في المناقصة -3
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 المقدمة:
رغةةةةةةةق فةةةةةةةي ت قةةةةةةةي العطةةةةةةةا ات الخاصةةةةةةةة ت هيئةةةةةةةة للةةةةةةةوللي ل اراعةةةةةةةة والسةةةةةةة مة ال ذائيةةةةةةةة – 1

رغةةةةةةةق فةةةةةةةي الحصةةةةةةول ع ي ةةةةةةةا كمةةةةةةةا هةةةةةةةو مو ةةةةةةة  فةةةةةةةي تناقصةةةةةةة لتةةةةةةةوفير الخةةةةةةةدمات التةةةةةةةي لالم
 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.

المناقصةةةةةة ع يةةةةةر وال  ةدمةةةةةة مةةةةةن المتنةةةةةاق  م امةةةةةة عنةةةةةد ترسةةةةةيتكةةةةةون جميةةةةةل العةةةةةرو  المق – 3

  يير في لي من العطا ات المقدمة منر.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  ل يئةا

 اآلتي:ع 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 يئةت سج 

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

 ذلك:خ ف 

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

  .شروط االشتراك في المناقصة –ل 
 .تاريخ المناقصة –ق 
 .الخاصة لالمناقصةالمرفقات  –ج 
 تقديم ا:التي يجق الملاريف لنواع  – 3

 .العر  ال ني –ل 
 .العر  المالي –ق 
 درهم 50,000.00لقيمة   مان المناقصة األولية –ج 

 

 شروط التعاقد –ثانياً 
 
 

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

 ع ت:ال مان اللنكي ويشتمل  – 2

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

 وهي:الش ادات  – 3

 .ش ادة االست م االلتدائي –ل 
 .ش ادة االست م الن ائي –ق 
 .ش ادة تخ   المسؤولية –ج 

 الجداول وتشمل :  – 4

 ة.جدول الكميات ال ير مسعر –ل 
  .جدول األسعار –ق 
 .جدول التواريخ الرئيسية –ج 
 .مني للد  وانت ا  المشروعالجدول الا –د 
 .جدول لأسما  العام ين في المشروع –ذ 
  .جدول يلين الخطة المقترحة ل عمل –ف 
 .المشروعمدرا  جدول لأسما   –ش 
 .من اللاطن ماودي الخدمةجدول لأسما   –  

 وجدول األسعار : ةجدول الكميات الغير مسعر –رابعاً 
مل ع ةةةةةت الجةةةةةداول التاليةةةةةة وفقةةةةةا  تت المقدمةةةةةة مةةةةةن م تشةةةةةع ةةةةةت المتناقصةةةةةين التأكةةةةةد مةةةةةن لن العطةةةةةا ا

 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 

 وا ذكر لي سعر فير .وال يج لماود الخدمةسيكون م اما  
 جدول األسعار : – 2

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

تمةةةةةام يجةةةةةق لن تشةةةةةمل األسةةةةةعار جميةةةةةل التكةةةةةاليف ال امةةةةةة إلو ، لمةةةةةاود الخدمةةةةةةسةةةةةيكون م امةةةةةا  
هةةةةةذا وتنجةةةةةاا الخةةةةةدمات المط ولةةةةةة فةةةةةي العقةةةةةد وتكةةةةةون هةةةةةذ  األسةةةةةعار ثالتةةةةةة وم امةةةةةة طةةةةةوال مةةةةةدة 

    .العقد
                                                                                          

 *التعديل على دعوة المناقصة :
التعةةةةةديل ع ةةةةةت لي مةةةةةن  ل  يئةةةةةةات يجةةةةةوا فةةةةةي لي وقةةةةةت وقلةةةةةل الموعةةةةةد الن ةةةةةائي لتقةةةةةديم العطةةةةةا  -

لنةةةةةود دعةةةةةوة المناقصةةةةةة ويةةةةةتم تلةةةةة ق جميةةةةةل المةةةةةدعوين تلةةةةةت المناقصةةةةةة ل ةةةةةذا الت ييةةةةةر عةةةةةن طريةةةةةق 
 .اللريد االلكتروني علرترسال التعديل 
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القيةةةةةام لالتعةةةةةدي ت الجديةةةةةدة التةةةةةي تمةةةةةت ع ةةةةةت فةةةةةي حالةةةةةة عةةةةةدم مقةةةةةدرة المتناقصةةةةةين المتقةةةةةدمين  -
لكةةةةةةي  لةةةةةةذلك  اع م ةةةةةةتو لكتةةةةةةاق مسةةةةةةلق ال يئةةةةةةةلةةةةةةة يق الوقةةةةةةت يجةةةةةةق مخاطوذلةةةةةةك لسةةةةةةلق  ةةةةةة

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

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

 الملنةةةةةةت الرئيسةةةةةةي – السةةةةةة مة ال ذائيةةةةةةةهيئةةةةةةة للةةةةةةوللي ل اراعةةةةةةة و -12الطةةةةةةالق –والمشةةةةةةتريات 

 ( وتكون هذ  العطا ات مختومة لالشمل األحمر. مدينة محمد لن اايد) 
فةةةةةةي حالةةةةةةة تقةةةةةةديم ا ل  ةةةةةةة و العربيةةةةةةةباللغةةةةةةة تكةةةةةةون العطةةةةةةا ات المقدمةةةةةةة ل ةةةةةةذ  المناقصةةةةةةة  – 2

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

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 مولةةةةةف لن يتأكةةةةةد مةةةةةن حصةةةةةولر ع ةةةةةت تيصةةةةةال لاع ةةةةةت المتنةةةةةاق  عنةةةةةد تسةةةةة يمر  – 5

 ريخ ووقت التس يم.تا ، يوجد لراست م ل مناقصة
ع ةةةةةت المتنةةةةةاق  ترفةةةةةةاش صةةةةةورة مةةةةةةن الرخصةةةةةة التجاريةةةةةةة ونسةةةةةخة مةةةةةةن التوكيةةةةةل واعتمةةةةةةاد  – 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:

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

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

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

لن  ل  يئةةةةةةوقلةةةةةل انت ةةةةةا  فتةةةةةرة صةةةةة حية العطةةةةةا  األصةةةةة ي يحةةةةةق  فةةةةةي اللةةةةةروف االسةةةةةتثنائية – 2

 ط ق من مقدمي العطا ات تمديد فترة ص حية العطا .ت
 ةةةةةمان حسةةةةةن التن يةةةةةذ فةةةةةي حالةةةةةة ترسةةةةةية  ال يئةةةةةةتمديةةةةةد صةةةةة حية هةةةةةذا ال ةةةةةمان حتةةةةةت اسةةةةةت م 

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

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

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

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

 .معتمدة وموثقة وفقا  لألصول المتلعة في ذلك الشأن
 التالي:يجق لن يت من ات اش االئت ف  – 3

تن يةةةةةةذ عةةةةةةن لالتكافةةةةةةل والت ةةةةةةامن  ليناالئةةةةةةت ف مسةةةةةةئولن يكةةةةةةون جميةةةةةةل الشةةةةةةركا  فةةةةةةي هةةةةةةذا  –ل 
كافةةةةةة لنةةةةةود العقةةةةةد وفةةةةةي حالةةةةةة خةةةةةروج لحةةةةةد الشةةةةةركا  مةةةةةن هةةةةةذا االئةةةةةت ف 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.
 .العقدنسلة عمل كل شريك في تحديد  –ج 

 : *االجتماعات
لتحديةةةةةةد موعةةةةةةد ل جتمةةةةةةاع لالمتناقصةةةةةةين مةةةةةةن  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 لذي لديةةةةةةةةةر لي تسةةةةةةةةةاؤالت حةةةةةةةةةول المناقصةةةةةةةةةة لن يرسةةةةةةةةةل لسةةةةةةةةةئ تر متنةةةةةةةةةاق  الةةةةةةةةةل  – 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 

فةةةةةةي تقةةةةةةديم لةةةةةةن يكةةةةةةون سةةةةةةللا  لعةةةةةةدم تأه ةةةةةةر  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 امةةةةة ال يئةةةةةةكةةةةةون تال 

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

 *إرجاع العطاءات :
مةةةةةن المتناقصةةةةةين سةةةةةوف يةةةةةتم  ا  وفةةةةةي حالةةةةةة عةةةةةدم فةةةةةوا ليةةةةة ل  يئةةةةةةلعطةةةةةا ات تكةةةةةون م كةةةةةا  جميةةةةةل ا

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

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

  Fraud@ADFCA.AEوذلك من خ ل اللريد اإللكتروني  ، ال يئةل ق عن اإلحتيال المعتمدة لاإل
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 خدماتعقد 

 *********************رقم 

 

  -تم االت اش في مدينة للوللي لين كل من : 2019. الموافق ..../..../..لنر في يوم ........

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

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

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

 :لثانياالطرف  •
 (الخدمةمزود  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
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 معلى الطرف الثاني الالطرف األول 
 الشروط التالية :

 المادة األولى
 يعتبر التمهيد أعاله جزءًا ال يتجزأ من العقد ومتممًا له ويقرأ ويفسر معه.
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 )) مستندات التعاقد (( -المادة الثانية 
)المرفقات( جزءًا ال يتجزأ من العقد وتقرأ وتفسر  4موضحه والمذكورة في القسم تعتبر الملحقات والمستندات ال

 معها .
 )) التفسيرات والتعاريف (( -المادة الثالثة 

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

 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  -

 امه.المطلوبة بهذا العقد والتي يتم إجراؤها وفقًا لشروطه وأحك
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.
 "يوم عمل" : جميع أيام األسبوع عدا الجمعة والسبت. -
 لواجبات التي يؤديها الطرف الثاني للطرف األول بموجب هذا العقد. "الخدمات" : الخدمات وا -
"مدة العقد" : هي المدة المحددة إلنجاز األعمال موضوع هذا العقد وتشمل المدة الالزمة للمراجعة  -

والتدقيق من قبل الطرف األول باإلضافة إلى أي تمديدات مبررة على مدة العقد وتقاس بعدد أيام الدوام 
 للطرف األول.الرسمي 

"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.

الترسية مقابل تنفيذ الخدمات المطلوبة "قيمة العقد المقبولة" : المبلغ اإلجمالي المذكور في كتاب رسالة  -
 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. 
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 )) طبيعة العمل ((  - مادة الرابعةال
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 
وع هذا العقد وعلى الطرف الثاني أن يباشر أداء األعمال المطلوبة لما ورد في مواصفات المناقصة موض

بعد توقيع هذا العقد وفقاً للشروط الواردة بهذا العقد وطبقاً للمواصفات والتصاميم الواردة بالوثائق والمستندات 
ا لو كانت المرفقة مع العقد وعلى الطرف الثاني مراجعة هذه الوثائق والمستندات ويعتبر مسئواًل عنها كم

 مقدمة منه.
 )) مدة العقد (( -المادة الخامسة 

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 والمستلزمات ومواد المقدم من الطرف الثاني وتشمل قيمة العقد أيضًا توريد كامل المواد والمعد
تمام كافة  استهالكها ووسائل النقل ونفقات الشحن والتأمين عليها وأجور العاملين ومصاريف تنقالتهم وا 

 األعمال على أكمل وجه وفقًا للمواصفات المدرجة بأوراق المناقصة.
رفع األسعار مهما يلتزم الطرف الثاني باألسعار المتفق عليها طيلة مدة العقد وال يحق له المطالبة ب  -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

ة األعمال واألمور األخرى الضرورية والتي يمكن فهمها ضمنًا المنصوص عليها في هذا العقد والقيام بكافو 
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ي العقد ووفقًا للشروط واألحكام والنصوص المتضمنة فالمتفق عليها من هذا العقد في األوقات وبالطريقة 
 . أو أيًا من أوراق المناقصة

لطرف الثاني التعويض الكامل المستحق ل 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.  طرف الثاني يتحملها ال

 ر قابلة للزيادة بأي طريقة خالل مدة التعاقد. ثابتة وغي 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 
دارة المالية لدى اإلنجاز المعتمدة إل وكشوفيوما من تاريخ تقديم الفواتير  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

( ستة أشهر من 6بتسليمها خالل مدة ) مزود الخدمة قم يالحق في رفض أية فاتورة لم  للهيئةو  سدادهاتم 
ل تكاليف معينة قابلة للتسديد ما لم تكن هذه الفاتورة "فاتورة تاريخ إنجاز عمل معين أو من تاريخ تحم

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

 . معلمة برقم هذا العقديتعين على الطرف الثاني تقديم الفواتير األصلية  -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 من15) خالل الهيئةلدى 
 شهادة معتمدة من الطرف األول.  إصدارالمفعول لحين سارية صالحة و 

هذا العقد بصرف  المنصوص عليها التزاماته  الثانيتنفيذ الطرف ل اضماناألداء كفالة حسن  تعتبر -2
 ضافية قد يتم االتفاق عليها. النظر عن أية تعديالت أو مهل إ
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يلتزم الطرف الثاني بزيادة قيمة الكفالة إذا زادت األعمال المضافة للعقد وكذلك استكمالها في حالة  -3
 النقصان ألي سبب.

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

 
 )) 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 

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

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

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

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

 :االتي الحصر ال المثال سبيل علىاألعمال وتشمل المواد والبضائع والمعدات والعمال وتشتمل 
 الطرف الثاني وموظفيه العاملين بموجب هذا العقد. عمال تأمين على -
 ات الطرف األول.من موظفي وممتلك 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.

 د الخدمة.يجب أن تكون جميع الخدمات المقدمة على مسؤولية مزو   -5
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 
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ومًا (( من تاريخ وقوع )) خمسة عشر ي 15خالل مدة  الهيئةيقدم جميع أوراق المطالبة التأمينية إلى 
 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 :
% من قيمه األعمال/المواد التي تأخر في انجازها/توريدها 1هاتطبق على الطرف الثاني غرامة قدر  -

من  % بعد ذلك عن كل أسبوع أو جزء2رامة إلى وذلك عن األسبوع األول أو عما دونه ثم تزداد الغ
 .قيمه األعمال/المواد التي يكون قد تأخر في انجازها/توريدها بعد انقضاء مهلة التمديد

 .إجراءات قضائية أو إثبات لوقوع الضررأيه تطبق الغرامة دون الحاجة إلى إنذار أو  -2
حال التقصير أو اإلخالل ببنود العقد أو إن غرامة التأخير ال تعفي الطرف الثاني من التزاماته في  -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
رامات المنصوص عليها بهذا العقد، يتحمل الطرف الثاني كل عطل مع مراعاة األحكام المتعلقة بالغ -5

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

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

بالعمل بفروق األسعار سواء من  من كان قائماً  ىأخرى بالعمل والرجوع عل أو مؤسسة بتكليف شركة
دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ و ل أو لدى جهة حكومية أخرى أي مستحقات لدى الطرف األو 

 أي إجراءات قضائية.
 باإلجابة على أية استفسارات بشأن فرض غرامة التأخير. الهيئةلتزم تال   -7
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خصم قيمة الغرامات من أية مبالغ مستحقة للطرف الثاني أو قد تستحق له ودون تأن  للهيئةيحق  -8
 صادر الكفالة المصرفية المقدمة من مزود الخدمة. تالحق في أن  ةللهيئالرجوع 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  راآلختم 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  الطرفالتزامات ذلك 

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

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

 
 )) التعديل والتنازل ((  -المادة الثانية عشرة 

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

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

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

الباطن في تنفيذ األعمال موضوع العقد دون أخذ موافقة  مزودو الخدمةأو إشراك مباشرة أو غير مباشرة 
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
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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

 وحده عن كل مخالفة للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها في هذا الشأن أو ئوالً ويكون مس ات المعنيةوالجه
 .أي ضرر حتياطات الالزمة لمنع حصولأثناء العمل، وعليه اتخاذ اال أو موظفيه من عمالهالتي تصدر 

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

سير األعمال والطرق التي يتبعها في التنفيذ وما يستخدمه من مواد ومعدات وصور ضوئية تبين بوضوح تقدم 
 . طرف األولحددها اليسير العمل وذلك في الوقت وبالكيفية التي 
ه، كما يتعهد الطرف الثاني بتقديم عينات من وتعليماتطرف األول وعلى الطرف الثاني تنفيذ جميع توجيهات ال
العتمادها قبل توريدها واستعمالها كما يلتزم بإجراء  طرف األولالمواد والمعدات التي ينوي استعمالها إلى ال

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
لعمال الفنيين وغيرهم مما يتطلبه حسن سير العمل وذلك على نفقته الخاصة كما يتعهد باستخدام عدد كاٍف من ا

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

ين ممثاًل كفؤًا يقبل به الطرف عاألعمال 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
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طلب فيه ذلك االستبعاد والقيام فورًا باستبداله بشخص ي الهيئةحال استالم إشعار خطي من الخاصة 
 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  زئيا أو كلياً لطرف األول أن يسحب العمل جل 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(:

عمل أو ظهر تباطؤ في سير العمل لدرجة يرى معها الطرف البتنفيذ 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.

االتفاق فإنه يدفع قيمة إنجاز أو لم يقم بإنجازه حسب هذا  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 .

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

 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
إضرار سيسبب  عمل  هبات أو مكافآت أو هدايا متى كان ذلك بقصد إغرائهم على عمل أو امتناع عن

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

هذه  وفيعلى تقديره المطلق ألي سبب.  أو كليا بناءً  األول الحق في إنهاء هذا العقد جزئياً  للطرف .ب
حتى  بها بل األعمال التي قاممستحقاته مقا الثاني للطرف يدفعالحالة، يجب على الطرف األول أن 

 .  اإلنهاء الكلي أو الجزئي للعقدموعد 
 )) تعارض المصالح (( -عشر  السادسةالمادة 

يبذل كل طرف عناية واهتمام معقولين للحيلولة دون القيام بأية أفعال قد ينتج عنها تعارضًا مع مصالح الطرف 
 . أن يحدث تعارضًا أو إضرارًا بمصالح الطرف اآلخرويلتزم كل طرف بعدم القيام بأي عمل من شأنه  اآلخر

 )) الخصوصية والسرية ((  -عشر  السابعةالمادة 
ن كافة المستندات والمعلومات المقدمة من الطرف األول بما يتصل بهذا العقد أيقر الطرف الثاني ب -1

ة خطية مسبقة ستعامل كمعلومات سرية ولن يتم الكشف عنها إلى أي شخص أو جهة أخرى إال بموافق
 من الطرف األول.

يلتزم الطرف الثاني بالمسئولية الكاملة عن المحافظة على سرية أي مستندات يطلع عليها أيًا من  -2
موظفيه ويكون كذلك مسئواًل عن ضياع أو فقدان أي أوراق أو مستندات أو أدوات أثناء تأدية موظفيه 

 لعملهم.

  بار (()) المعاينة واالخت - 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  قبولفي  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 المعاينة واالختبار والفحصب الهيئةال يعتبر قيام  -2

 العقد. من التزاماته بالتقيد بأحكام هذا  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 
 الح أو االستبدال. لتنفيذ مثل ذلك اإلص لمدة العقد تمديداً  أو أي مهلة إضافية الثاني
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، 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  الموادمطبق فحص  إذا تطلب االلتزام بأحكام هذا العقد أو بأي قانون  -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 

 لكشف.والمصاريف المتصلة بعملية الفحص أو ا
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 
المصاريف الناتجة وأن يتحمل مزود الخدمة كافة  وفقاً ألحكام هذا العقد الموادلغايات الكشف وفحص 

  .عن أعمالهم
  )) 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  ا العقد ستكون وفقاً أن كافة األعمال والخدمات التي يتم أداؤها بموجب هذ 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

الية من أية عيوب قد تكون ناشئة عن تصميمها أو عن المواد المستخدمة فيها مطالبات أو حجوزات وخ
 . 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.معقولة لفحص تلك ال صالح أو استبدال  الطرف الثانيتوجيه  للهيئةيحق كما  عيوب وا  بتصحيح وا 

ذا أخفق  األشياء الطرف القيام بذلك على نفقة  للهيئةالقيام بذلك بسرعة يحق في  الطرف الثانيالمعيبة، وا 
 .الثاني
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تكلفة إضافية على بتصحيح التصميم أو باإلصالح أو االستبدال سيكون دون أي  الطرف الثانيإن قيام   -6
 بسبب تحملها يعن أية تكاليف أو مصاريف قد  الهيئةتعويض  مزود الخدمة. كما ينبغي على الهيئة

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

 ومزودي الخدمةمال أخرى ينفذها في ذات الوقت وأنه سوف يوظف كافة طاقاته وطاقات مستخدميه ألية أع
 الفرعيين للتغلب على أي تأخير محتمل أو عوائق وبشكل يضمن تنفيذ التزاماته التعاقدية على أكمل وجه. 

                                   
 العمل (( وقف))   -العشرين المادة 

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

 من الباطن (( مزودو الخدمة))  - والعشرين لواحدةالمادة ا
خدمات  مزوديوأي  نمن الباط 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
 واء الموظفون بشكل مباشر أو غير مباشر. واألشخاص س من الباطن الخدمة 

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

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

 )) كامل العقد ((  - والعشرين الثالثةالمادة 
 . هماليها بينيشكل هذا العقد كامل االتفاق بين الطرفين ويشتمل على جميع الشروط واألحكام المتفق ع -1
 زمًا أو مسئوال عن أي بيان أو إقرار أو وعد أو استدراج أو تفاهم من أي نوعتال يكون أي طرف مل -2

 في هذا العقد.  إال بنصأو أي طبيعة  كان
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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 ينتعديل" موقع من قبل الطرف

 
 )) األوامر التغيرية (( -والعشرين  الرابعةالمادة 

% من قيمة العقد 30 أيًا من األعمال المتفق عليها وبنسبةللطرف األول الحق في طلب زيادة أو تخفيض 
زيادة أو الاألسعار في حالة على أساس السعر المتفق عليه وال يحق للطرف الثاني المطالبة بأية زيادة في 

 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، للح 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 أ أن 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 
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 
 لمتطلبات. ا
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 :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 -
 ةيلمهنالسالمة والصحة ا موارد -
 ةيمع المتطلبات القانون التوافق -
المخاطر )مثال: تحديد مخاطر البيئة والصحة والسالمة وتقييمها بسجل المخاطر، سجل المواد  إدارة -

 الخطرة، سجل خاص بمعدات الحماية الشخصية(
 و اإلبالغ عن الحوادث )مثال: سجل اإلصابات المهنية، سجل 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  داتللتأكد من صيانة المع اإلجراءات القياسية إلستخدام المعدات ان وجدت و إجراءات

 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. الهيئة يلتزم مزود الخدمة بدعم -
جراءات لضمان االلتزام بمتطلبات البيئة والصحة والسالمة، ويشمل ذلك  - يلتزم مزود الخدمة بوضع أنظمة وا 

خطط التطوير والتنفيذ، باإلضافة إلى التحليل المستمر للمخاطر والذي يتم تقديمه شهريًا مع التحديثات التي 
 مَّت.ت

يلتزم مزود الخدمة بصيانة كافة معداته مع ضمان توفير جميع متطلبات وأدوات البيئة والصحة والسالمة  -
ومكافحة الحرائق داخل الموقع المتعلقة بعمليات مزود الخدمة ضمن نطاق هذا العقد، وتقديم تقرير دوري عن 

 عمليات الصيانة الخاصة بكافة المعدات. 
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( الالزمة لجميع العاملين التابعين له من أحذية PPE’sوفير معدات الحماية الشخصية )يلتزم مزود الخدمة بت -
( ... الخ، وذلك بناًء على مخرجات عملية Helmets( وخوذ )Masks( وكمامات )Safety Shoesسالمة )

يئة والصحة تطبيقها بناء على نظام إمارة أبوظبي للب الهيئةتقييم المخاطر التي سيقوم بها أو التي سيفرض 
 والسالمة.

يلتزم مزود الخدمة بالتقيد بكافة المتطلبات القانونية التي تتعلق بالبيئة والصحة والسالمة، والتزامه بإصالح أي  -
عطل أوعيب أو ضرر يصيب الطرف األول أو موظفيه أو المنشآت التابعة له أو أي شخص متواجد في مواقع 

 قد أو تابعيه.العمل يحدث له ضرر نتيجة أعمال المتعا
 يلتزم مزود الخدمة بتدريب العاملين والمشرفين على تنفيذ نطاق العقد وتطبيق أنظمة البيئة والصحة والسالمة. -
يلتزم مزود الخدمة بإتخاذ كافة التدابير االحترازية ضد الحرائق والكوارث، والعمل على إتخاذ كافة الترتيبات  -

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

 التزامات أخرى للطرف الثاني (())   –الثالثون المادة 
األعمال التي  باإلطالع والمعاينة على جميع 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 .

 .سواء قانونيًا أو مدنيًا أو تعويضياً  مسئوال مسؤولية كاملة عن عماله ومالحظيه الطرف الثانييكون  -2
ه أو موظفيه أو مزودي الخدمة من الباطن الذي يمثليتعهد الطرف الثاني عند تقديم الخدمات عنه أو م -3

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

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

 توفير كافة األدوات والمعدات الالزمة لتقديم الخدمات. -ت
 استخدام المواد واألساليب والمعايير المعتمدة والتي تشمل أفضل الممارسات الدولية. -ث
 الموظفين الذين يتمتعون بالمهارات والخبرات المناسبة لتنفيذ المهام المناطه لهم.استخدام  -ج
 تقديم الخدمات بأقل الطرق تكلفة بما يتوافق مع المستوى المطلوب من الجودة واألداء. -ح



 صيانة مرافق محطات األبحاث عنوان المناقصة: 

 3368681100مناقصة:  رقم

  

 هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية 

 إدارة العقود والمشتريات

 
 

29 | P a g e  
 

التأكد من االلتزام بالقوانين أو اللوائح السارية والمعمول بها والتي قد تنطبق من وقت آلخر على  -خ
 الخدمات.تقديم 

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
   مكتوبة.صراحًة بصورة  الهيئةسمح به توحسب ما 

باإلضافة إلى االلتزامات الواردة في هذا العقد يتعهد الطرف الثاني بالعمل على إنشاء السجالت السليمة  -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  الهيئةاجتماعات المراجعة مع  على الطرف الثاني حضور -5

 على التاريخ والوقت والمكان لكافة تلك االجتماعات أثناء المشروع.
من وقت  الهيئةعلى الطرف الثاني إعداد وتقديم التقارير الشهرية أو أي معلومات إضافية قد يطلبها  -6

 آلخر.
وأي طرف ثالث حسب ما تقتضيه  الهيئةجتماعات األخرى مع يتعهد الطرف الثاني بحضور اال -7

 الضرورة لمناقشة تقديم الخدمات.
على الطرف الثاني أن يقوم بجمع كافة المعلومات والمواد والبيانات المتعلقة بالمشروع بناء على طلب  -8

 .اأو ممثله الهيئة
األعمال المكلف بها حسب األصول  تنفيذ كافةبفي 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

أو كلهم بعد الدوام الرسمي  بعضهم أو موظفيه عمالهيلتزم الطرف الثاني بعدم ممانعته في دوام  -10
 عمل ذلك.الوفي 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.يللطرف الثاني االستعانة بعمال إضاف مخالفات. وال يجوز
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، وبما يضمن عدم تعطل موضوع العقديلتزم مزود الخدمة بوضع خطة لضمان إستمرارية األعمال  -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" متطلباتبيلتزم 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 ألنشطةوا 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 هاموالم الحرجة األعمال أنشطة لدعم الالزمة

 التعافي أجل من التخطيط عملية يمكن منظم نهج) األعمال إستمرارية إستراتيجية توفير -
 (األنشطة وتعطل انقطاع بعد واإلستمرار

 استمرارية من للتأكد األعمال استمرارية إدارة في يستخدم منظم نهج) التعافي استراتيجية توفير -
 (التوقف أو تعطلال حدوث بعد والتعافي اإلستجابة

 )) اإلعالن (( - الحادية والثالثينالمادة 
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  الهيئةرف الثاني سرعة إبالغ الجهات المختصة داخل يجب على الط
  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.

 

mailto:Fraud@ADFCA.AE


 صيانة مرافق محطات األبحاث عنوان المناقصة: 

 3368681100مناقصة:  رقم

  

 هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية 

 إدارة العقود والمشتريات

 
 

31 | P a g e  
 

  )) تسليم المواقع (( - الرابعة والثالثينالمادة 
 

ثاني استالم وتسليم كافة  المواقع حسب خطة تسلم وتعتمد من الطرف األول، كما يحق يلتزم الطرف ال
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 

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

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

 ....................... ه.....................                               يمثل اهيمثل
 بصفته ...................                                بصفته .....................
 التوقيع ...................                               التوقيع ......................
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  العملنطاق 

 محطات األبحاث رافق املصيانة 

 ذة: نب •

والتي  املستند أدناه يوضح جميع املرافق في قسم محطات األبحاث والخارجة عن نطاق عمل شركة مساندة وإدارة املرافق،

تشمل الحقول الخارجية والبيوت املحمية واملشاتل، والتي يتم ادارتها واستخدامها في القسم ألداء مهامه ومنها تنفيذ التجارب 

واألبحاث، مما يستدعي وجود عقد متابعة وصيانة لضمان تغطية نطاق العمل وأداء املهام بالشكل املطلوب ولتجنب األخطار 

 ي أخطار تهدد األمن والصحة والسالمة في الحقول والبيوت املحمية واملشاتل.املتعلقة باألعطال أو أ

 قسم محطات األبحاث:  •

 قسم محطات األبحاث التابع لإلدارة األبحاث والتطوير ثالث محطات بحثية: يوجد في

 هكتار( 50.6محطة أبحاث الكويتات ) -

 هكتار( 19محطة أبحاث السالمات ) -

 ر( هكتا45محطة أبحاث بني ياس) -

 بحيث تتطلب متابعة الصيانة واألعطال في الحقول الزراعية والبيوت املحمية واملشاتل والحظائر نطاق العمل التالي:

 الشبكة الكهربائية واإلمدادات الحقلية. -

 املياه: الخزانات الرئيسية للمحطات، خزانات الحقول، خزانات البيوت املحمية، خزانات املشاتلخزانات  -

 ات املياه وغطاساآلبار  -

 شبكات الري: املضخات، اإلمدادات، املحابس، العدادات -

البيوت املحمية بما يشمل استبدال وتركيب وصيانة: األغطية، نظام التبريد السلدكس واملراوح، نظام الري  -

 .الخزاناتو 

 .ناتالخزاإن وجد، نظام الري و  بما يشمل استبدال وتركيب وصيانة: األغطية، نظام التبريد  املشاتل -

بما يشمل حظائر الدواجن أو األغنام وتشمل الصيانة الحظائر، األسقف، التبريد إن وجد، املعالف، الحظائر  -

 إمدادات املياه واملشارب

 توفر فني أو مختص معني بالصيانة واألعطال في املحطات -
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 حطات األبحاثمرفق أدناه نظرة عامة عن أعمال الصيانة الخارجة عن نطاق عمل شركة مساندة في قسم م

 في محطة أبحاث بني ياس:الصيانة  •
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الصيانة  م

 املطلوبة

عد

 د

 مالحظات

حظائر  1

بيوت 

 الدجاج

سم ومجرى 15عبارة سيلدكس بسماكة  صيانة مزرعة بيوت الدواجن بالكامل شامل اآلتي: صيانة نظام التبريد 3

بالستيك من نوع  بشبك اخضر وقف البيت,، تغطية ساملياه التابع له تتاج الى صيانة تصحيحية وصيانة وقائية 

(polyethylene ( تركيب ابواب املنيوم )تحتاج زيارة  وصيانتها الوقائية  ظام املشارب األوتوماتيكيةنتركيب

 من نوع حديد و صيانة الشبك )الحاجز( ميدانية(

 الصيانة املطلوبة : صيانة تصحيحية و وقاءية ويجب زيارة املوقع 

حظائر  2

 ماألغنا

 : بعض األبواب تحتاج الى اللحام )لحام(، صيانة األبواب : توجد معالف لألغنام تحتاج لحام  صيانة املعالف 24

 وترميم الجدران  حظائر الوالدات الجديدة نوع حديد لشبك تركيب املشارب األوتوماتيكية, تركيب 

 الصيانة املطلوبة : صيانة تصحيحية

حواض أ 3

 األسماك

 تركيب اكسجين ونظام تدوير املياه و )تنظيف( من  حية ووقائيةتصحيصيانة  6

 متر  6أحواض بعمق  6باجمالي عدد 

 ، مختلفة الحجم( وشبكة الري املمتدة منها وإليها. 36صيانة شاملة ودورية لخزانات املحطة، ومضخاتها )عدد 23 الخزانات 5

 املطلوبة: صيانة تصحيحية او وقائية ةالصيان

 . استبدالها او الخزانات اتتشقق معالجة -

 استبدال محابس التحكم للخزانات.توفير و ح او اصال  -

 صيانه وإصالح املضخات او استبدالها. -

 اصالح األعطال الكهربائية في املضخات وتشغيلها. -

 توفير قطع غيار اذا لزم االمر  -

اآلبار  6

وغطاسات

 ها

 ا واإلمدادات منها وإليها صيانة األعطال املتعلقة باآلبار في املحطة وغطاساته 1

 املطلوبة:صيانة تصحيحية  ةالصيان

 اصالح الغطاسات واخراجها وإعادة تركيبها وتشغيلها. -

 صيانه االنابيب الخارجة من الغطاسات الى احواض تجميع املياه. -

 االنابيب التالفة بأنابيب صالحة.استبدال  -

 شغيلها.اصالح األعطال الكهربائية في الغطاسات الكهربائية وت -

 اخراج واستبدال الغطاسات التالفة والغير قابله لإلصالح واعاده تشغيلها. -

 توفير قطع غيار اذا لزم االمر -

سكن  7

 العمال

مراوح شفط  2مكيفات سخان مياه عدد  5غرف لسكن العمال شاملة اآلتي:  4وقائية وتصحيحية لعدد صيانة  5

 رج السكنخا 3داخل الغرف و كشافات عدد  وأنوار 3عدد 
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بيوت  8

محمية 

 للمشاتل

 متر مربع تقريبا  مغطى بالفايبر جالس  630عدد صالة واحدة تتكون من بيتين مدمجين على مساحة   1

 صيانة تصحيحية و وقائية 

 الهيكل، نظام الري، نظام التبريد، التغطية...)موضح في بند صيانة البيوت املحمية( 

 ال التضرر واصالح  اية تسريبات بواسطة الفوم في هيكل البيت أو الصالة. صيانة هيكل البيوت املحمية في ح

 لشبكة الري ) شاملة املضخات و التمديدات و اصالح اية تسريبات في شبكة الري( صيانة 

 صيانة أو أصالح التمديدات الكهربائية للصالتين والبيوت املحمية.  

 تصليح أو استبدال لنظام الري والتبريد 

 ل حوض السلدك)تبدي

 مواصفات 

  pvcمم او  2مجلفن سمك صاج 

 متر  16تبديل  السلدك طول 

 مواصفات 

  • Thickness : 15cm  

 •High:- 2m  

 •Width :- 60cm  

 •European  manufacture   

 تبديل او صيانة لغطاء البيوت املحمية .) الفايبر جالس ( 

 مواصفات 

 .%92 – 80نفاذيته للضوء 

 .م للبرودةمقاو  •

 .درجة 140درجة إلى  40مقاوم لدرجات الحرارة من  •

 .التجانس في السمك •

 ..نفاذية أقل لألشعة الفوق بنفسجية •

 سم 2جم / 1.4الكثافة النوعية  •

 تبديل أو صيانة  ملراوح التبريد و الشفط

 4مواصفات  مراوح التبريد  عدد 

manufacture:   Pericoli origin : Italy model type  : EOS53/1.5  voltage : 230/400 3hp    rotation : 473 

RPM 

 4للمراوح عدد السيور    تبديل 

size 85A 

 متر  16تبديل شبك مانع للحشرات.طول 

 مواصفات 

Color : White or Transparent  

Mesh 50 

• Net weight:-  50g/m2--200g/m2 
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• Net width:- 5m  

• Rolls Lengths:- 100m . 

• Material:- (HDPE ) 

• Using life:- Minimum life length: 2-3years  

•  UV stabilized. .  

• Provide air circulation. .  

• Easily cleaned with power sprayers by back flushing 

• No manufacture defect 

 

 

 ر جميع القطع الالزمة لإلصالح أو التبديل .توفي

 او استبدال الخزانات التابعة لنظام التبريد. أو تنظيف ةصيان

 صيانة تصحيحية و وقائية 

شبكة  9

 الري 

 صيانة شاملة ودورية: )اإلمدادات، املحابس الكهربائية والعادية، العدادات، املضخات...( 1

 املطلوبة: صيانه وقائية وصيانة تصحيحية  الصيانة

 واصفات اصالح او استبدال مضخات الري حسب امل -

مضخة رئيسية على الخزان الرئيس ي حسب املواصفات  وكذلك عدد اخر من املضخات حسب  2عدد  -

 املواصفات ادناه تقريبا.

Horizontal water pump, 20 Hp, Q=36-84 m3/hr, H=54-41 meter, 3phase,  

Horizontal water pump,  15 Hp, Q=30-75 m3/hr, H= 45-37 meter, 3phase, 
 صالح األعطال الكهربائية باملضخات واملحابس الكهربائية.ا -

 إصالح او استبدال املحابس العادية او الكهربائية. -

 اصالح او استبدال عدادات املياه. -

 اصالح تسريب املياه من شبكة الري. -

 توفير قطع الغيار اذا لزم االمر. -

1

0 

الشبكة 

 الكهربائية

 الحقول والبيوت املحمية وتوصيالتهاصيانة دورية للشبكة الكهربائية في  1
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 الصيانة في محطة أبحاث الكويتات: •

الصيانة  م

 املطلوبة

عد

 د

 مالحظات

الخزانات  1

الرئيسية 

)خزان 

رئيس ي، 

خزان 

املشتل، 

خزان 

 الحقول(

 صيانة الخزانات الرئيسية للمحطة، ومضخاتها وشبكة الري املمتدة منها وإليها  3

 يانه وقائية.صاملطلوبة:  ةالصيان

 معالجة تشققات الخزانات او استبدالها.  -

 استبدال محابس التحكم للخزانات.توفير و ح او اصال  -

 صيانه وإصالح املضخات او استبدالها. -

 اصالح األعطال الكهربائية في املضخات وتشغيلها. -

 .لزم االمر اذاقطع غيار  توفير -

 خزان اسمنتي. 1الخزان الرئيس ي عدد  -

 خزانات اسمنتية. 2دد املشتل عخزان  -

 1جالون عدد  2000وسعة  2جالون ، عدد 3000مصنوع من مادة البولي اثلين سعه خزان  -

خزانات  2

البيوت 

املحمية 

 )تبريد(

 مضخات( واإلمدادات منها وإليها 8صيانة خزانات مياه التبريد للبيوت املحمية ومضخاتها )عدد  6

 األحيان وتصحيحية في بعض االحيان املطلوبة: صيانه وقائية في بعضالصيانه 

 خزان 5تنظيف او استبدال خزانات التبريد املصنوعه من مادة البولي اثيلين عدد  -

 اصالح او استبدال مضخات املياه املخصصة للتبريد حسب املواصفات التالية: -

Horizontal water pump, 1 Hp, Q=10-90 L/hr, H=34-25 meter, single phase,  8عدد  
 

 او استبدال التوصيالت املائية.اصالح  -

 األعطال الكهربائية. اصالح  -

 قطع غيار اذا لزم االمر.توفير  -

خزانات  3

البيوت 

املحمية 

 )ري(

 مضخات( واإلمدادات منها وإليها 6صيانة خزانات مياه الري للبيوت املحمية ومضخاتها )عدد  3

 املطلوبة:الصيانه 

 .خزان 6ا في حاله عدم صالحيتها وعددها او استبداله تنظيف خزانات الري  -

 اصالح او استبدال مضخات املياه. -

- Horizontal water pump,  3 Hp, Q= 16-37 m3/hr, H=34-25 meter, 3phase,  4عدد 
 او استبدال التوصيالت املائية.اصالح  -

 األعطال الكهربائية.اصالح  -

 قطع غيار اذا لزم االمر.توفير  -
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خزانات  4

مياه في 

 حقول ال

 مضخات( واإلمدادات منها وإليها 1ومضخاتها )عدد  الحقول صيانة خزانات مياه  5

 الصيانه املطلوبة:

 جالون للخزان. 3000خزان سعه  2تنظيف خزانات املياه او استبدالها في حال عدم صالحيتها لعدد  -

 حصان. 3اصالح او استبدال مضخات املياه بطاقه   -

 املائية. او استبدال التوصيالتاصالح  -

 األعطال الكهربائية.اصالح  -

 قطع غيار اذا لزم االمر.توفير  -

اآلبار  5

وغطاسا

 تها

 غير فعال 7-أبار فعالة 6صيانة األعطال املتعلقة باآلبار في املحطة وغطاساتها واإلمدادات منها وإليها ) 13

 املطلوبة:الصيانه 

 اصالح الغطاسات واخراجها وإعادة تركيبها وتشغيلها. -

 يانه االنابيب الخارجة من الغطاسات الى احواض تجميع املياه.ص -

 االنابيب التالفة بأنابيب صالحة.استبدال  -

 اصالح األعطال الكهربائية في الغطاسات الكهربائية وتشغيلها. -

 اخراج واستبدال الغطاسات التالفة والغير قابله لإلصالح واعاده تشغيلها. -

 توفير قطع غيار اذا لزم االمر. -

خزانات  6

الحديقة 

ومبنى 

اإلدارة 

ومبنى 

 الوقاية

مضخات( واإلمدادات منها  3)عدد ومضخاتها خزانات صغيرة( 4جالون+ 3000خزان سعه  3)ياه املصيانة خزانات  3

 وإليها

 الصيانة املطلوبة:

 7تنظيف خزانات املياه وعددها  -

 حسب املواصفات التالية:اصالح او استبدال مضخات املياه  -

- Horizontal water pump, 1 Hp, Q=10-90 L/hr, H=34-25 meter, single phase  3عدد 

 او استبدال التوصيالت املائية.اصالح  -

 األعطال الكهربائية. اصالح  -

 قطع غيار اذا لزم االمر.توفير  -

 

شبكة  7

 الري 

 خات...(صيانة شاملة ودورية: )اإلمدادات، املحابس الكهربائية والعادية، العدادات، املض 1

 املطلوبة: صيانه وقائية  وتصحيحيةالصيانة 

 اصالح او استبدال مضخات الري باملواصفات التالية: -

Horizontal water pump,50 Hp, Q= 90-210 m3/hr, H=70-98 meter, 3phase, 

Horizontal water pump, 20 Hp, Q=36-84 m3/hr, H=54-41 meter, 3phase,  

Horizontal water pump,  15 Hp, Q=30-75 m3/hr, H= 45-37 meter, 3phase, 

Horizontal water pump, 7.5 Hp, Q= 25-60 m3/hr, H= 43-35 meter, 3phase,  

Horizontal water pump, 5.5 Hp, Q= 18-48 m3/hr, H=36-28 meter, 3phase,  

Horizontal water pump,  3 Hp, Q= 16-37 m3/hr, H=34-25 meter, 3phase, 

Horizontal water pump, 1 Hp, Q=10-90 L/hr, H=34-25 meter, single phase,  
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 اصالح األعطال الكهربائية باملضخات واملحابس الكهربائية. -

 إصالح او استبدال املحابس العادية او الكهربائية. -

 او استبدال التوصيالت املائية.اصالح  -

 ظام الري.تسريبات املياه من شبكة نمعالجه  -

البيوت  8

 املحمية 

 صيانة شاملة ودورية: الهيكل، نظام الري، نظام التبريد، التغطية...)موضح في بند صيانة البيوت املحمية( 7

صاالت  9

 املشتل

 متر مربع تقريبا  مغطى بالفايبر جالس  36*36عدد صالتين كل صالة تتكون أربعة بيوت مدمجة    2

  صيانة تصحيحية و وقائية

 الهيكل، نظام الري، نظام التبريد، التغطية...)موضح في بند صيانة البيوت املحمية( 

 صيانة هيكل البيوت املحمية في حال التضرر واصالح  اية تسريبات بواسطة الفوم في هيكل البيت أو الصالة. 

 ي( لشبكة الري ) شاملة املضخات و التمديدات و اصالح اية تسريبات في شبكة الر صيانة 

 صيانة أو أصالح التمديدات الكهربائية للصالتين والبيوت املحمية.  

 تصليح أو استبدال لنظام الري والتبريد 

 متر تقريبا  36طول   )تبديل حوض السلدك

 مواصفات 

  pvcمم او  2مجلفن سمك صاج 

 متر  36تبديل  السلدك طول 

 مواصفات 

  • Thickness : 10cm  

 •High:- 2m  

 •Width :- 60cm  

 •European  manufacture   

 تبديل او صيانة لغطاء البيوت املحمية .) الفايبر جالس ( 

 مواصفات 

 .%92 – 80نفاذيته للضوء 

 .مقاوم للبرودة •

 .درجة 140درجة إلى  40مقاوم لدرجات الحرارة من  •

 .التجانس في السمك •

 ..نفاذية أقل لألشعة الفوق بنفسجية •

 سم 2جم / 1.4النوعية الكثافة  •

 تبديل أو صيانة  ملراوح التبريد و الشفط

 16مواصفات  مراوح التبريد عدد  

manufacture:   Pericoli origin : Italy model type  : EOS53/1.5  voltage : 230/400 3hp    rotation : 473 

RPM 

 16عدد  للمراوح السيور    تبديل 



 صيانة مرافق محطات األبحاث عنوان المناقصة: 

 3368681100مناقصة:  رقم

  

 هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية 

 إدارة العقود والمشتريات

 
 

41 | P a g e  
 

size 85A 

 متر  16لحشرات.طول تبديل شبك مانع ل

 مواصفات 

Color : White or Transparent  

Mesh 50 

• Net weight:-  50g/m2--200g/m2 

• Net width:- 5m  

• Rolls Lengths:- 100m . 

• Material:- (HDPE ) 

• Using life:- Minimum life length: 2-3years  

•  UV stabilized. .  

• Provide air circulation. .  

• Easily cleaned with power sprayers by back flushing 

• No manufacture defect 

 

 ر جميع القطع الالزمة لإلصالح أو التبديل .توفي

 او استبدال الخزانات التابعة لنظام التبريد. ة أو تنظيفصيان

 صيانة تصحيحية و وقائية 

1

0 

 ك تظليل اخضر متر مغطى بشب 118*118مساحة املشتل  1 املشتل

 مربع  142من يتكون 

 محبس رئيس ي لكل مربع  يحتاج صيانة  تصحيحية ان لزم  142يحتوي على املشتل 

 خطوط ري  10-6يحتوي على من   7*7مساحته املربع 

 لتر 8قطارة  تدفق  25-20كل خط يحتوي على 

 لري االشتال .  4قطارة تخرج منها قل 

 كون من  مضختين للري صغيرة وكبيرة و غطاس لنق املاء للبيوت املحمية (مضخة الري ) يت أو تبديل  صيانة

 شبكة الري الدخلية صيانة 

 العوامات صيانة 

 يانة العوامة الكهربائة ص

 او تركيب عدادات للمياهصيانة 

 صيانة أو تبديل شبك التظليل 

 مواصفات 
• The roll must will packed and protected  

• New manufacture  

• Shade coefficiency:- 60% 

• Color:- green 

• Roll Width :- 4m  

• Roll Length :- 100m 

• Weight :- 130 g/m² 
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• Material: HDPE with 1% UV protection 

• Service Life: 3 years min 

• Uae manufacture   

 
 محبس أتوماتيكي   12يحتوي على 

 لري األشتال ان لزم . أو تبديل لوحة التحكم صيانة 

 

1

1 

الشبكة 

الكهربائي

 ة

 صيانة دورية للشبكة الكهربائية في الحقول والبيوت املحمية و املشتل وتوصيالتها 1
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 الصيانة في محطة أبحاث السالمات: •

الصيانة  م

 املطلوبة

عد

 د

 مالحظات

الخزانات  1

 الرئيسية 

 ومضخاتها وشبكة الري املمتدة منها وإليها صيانة الخزانات الرئيسية للمحطة،  4

 املطلوبة: وقائية او تصحيحية ةالصيان

 معالجة تشققات الخزانات او استبدالها.  -

 استبدال محابس التحكم للخزانات.توفير و ح او اصال  -

 وعددها ثالث مضخات صيانه وإصالح املضخات او استبدالها  -

Horizontal water pump, 20 Hp, Q=36-84 m3/hr, H=54-41 meter, 3phase,  

Horizontal water pump,  15 Hp, Q=30-75 m3/hr, H= 45-37 meter, 3phase, 
 اصالح األعطال الكهربائية في املضخات وتشغيلها. -

 لزم االمر اذاقطع غيار  توفير -

خزانات  2

البيوت 

املحمية 

 )تبريد(

 مضخات( واإلمدادات منها وإليها4تها )عدد صيانة خزانات مياه التبريد للبيوت املحمية ومضخا 3

 املطلوبة:  وقائية او تصحيحيةالصيانه 

 تنظيف خزانات التبريد. -

 Horizontal water اصالح او استبدال مضخات املياه املخصصة للتبريد بمواصفات  -

-  pump, 1 Hp, Q=10-90 L/hr, H=34-25 meter, single phase. 

 ملائية.او استبدال التوصيالت ااصالح  -

 األعطال الكهربائية. اصالح  -

 لزم االمر. اذاغيار  قطعتوفير  -

خزانات  3

البيوت 

املحمية 

 )ري(

 صيانة خزانات مياه الري للبيوت املحمية ومضخاتها )واإلمدادات منها وإليها، باإلضافة ملضخة املغاسل. 2

 املطلوبة:  وقائية او تصحيحيةالصيانه 

 تنظيف خزانات الري. -

 و استبدال مضخات املياه وعددها ثالث مضخات.اصالح ا -

Horizontal water pump, 5.5 Hp, Q= 18-48 m3/hr, H=36-28 meter, 3phase,  

Horizontal water pump,  3 Hp, Q= 16-37 m3/hr, H=34-25 meter, 3phase, 
- Horizontal water pump, 1 Hp, Q=10-90 L/hr, H=34-25 meter, single phase   
 او استبدال التوصيالت املائية.اصالح  -

 األعطال الكهربائية.اصالح  -

 لزم االمر. اذاغيار  قطعتوفير  -

خزانات  4

مياه في 

 الحقول 

 مضخات( واإلمدادات منها وإليها4ومضخاتها )عدد  الحقول صيانة خزانات مياه  4

 الصيانه املطلوبة:  وقائية او تصحيحية

 تنظيف خزانات املياه. -
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 و استبدال مضخات املياه.اصالح ا -

 او استبدال التوصيالت املائية.اصالح  -

 األعطال الكهربائية.اصالح  -

 لزم االمر. اذاغيار  قطعتوفير  -

اآلبار  5

وغطاسات

 ها

 غير فعال(3-أبار فعالة 2صيانة األعطال املتعلقة باآلبار في املحطة وغطاساتها واإلمدادات منها وإليها ) 5

 وقائية او تصحيحيةاملطلوبة:  الصيانه 

 اصالح الغطاسات واخراجها وإعادة تركيبها وتشغيلها. -

 صيانه االنابيب الخارجة من الغطاسات الى احواض تجميع املياه. -

 االنابيب التالفة بأنابيب صالحة.استبدال  -

 اصالح األعطال الكهربائية في الغطاسات الكهربائية وتشغيلها. -

 والغير قابله لإلصالح واعاده تشغيلها.اخراج واستبدال الغطاسات التالفة  -

 لزم االمر. اذاقطع غيار  توفير -

شبكة  6

 الري 

 صيانة شاملة ودورية: )اإلمدادات، املحابس، العدادات، املضخات...( 1

 املطلوبة:  وقائية تصحيحية الصيانة

 اصالح او استبدال مضخات الري  -

Horizontal water pump, 20 Hp, Q=36-84 m3/hr, H=54-41 meter, 3phase,  

Horizontal water pump,  15 Hp, Q=30-75 m3/hr, H= 45-37 meter, 3phase, 
 اصالح األعطال الكهربائية باملضخات واملحابس الكهربائية. -

 إصالح او استبدال املحابس العادية او الكهربائية. -

 اصالح او استبدال عدادات املياه. -

 ري.اصالح تسريب املياه من شبكة ال -

 لزم االمر. اذاقطع الغيار  توفير -

البيوت  7

 املحمية 

 صيانة شاملة ودورية: الهيكل، نظام الري، نظام التبريد، التغطية 4

 الصيانه املطلوبة لنظام الري:  وقائية او تصحيحية

 تنظيف خزانات الري.   -

 اصالح او استبدال مضخات املياه املخصصة للتبريد. -

 يالت املائية.او استبدال التوصاصالح  -

 األعطال الكهربائية.اصالح  -

 قطع غيار اذا لزم االمر.توفير  -

 الصيانة املطلوبة لنظام التبريد:

 تنظيف خزانات التبريد. -

 اصالح او استبدال مضخات املياه املخصصة للتبريد. -

 او استبدال التوصيالت املائية.اصالح  -

 األعطال الكهربائية. اصالح  -

 االمر. لزم اذاغيار  قطعتوفير  -



 صيانة مرافق محطات األبحاث عنوان المناقصة: 

 3368681100مناقصة:  رقم

  

 هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية 

 إدارة العقود والمشتريات

 
 

45 | P a g e  
 

 

 

 

 

 

 صيانة شاملة ودورية: الهيكل، نظام الري، التغطية...)موضح في بند صيانة ( 1 بيت شبكي  8

 املطلوبة لنظام الري:الصيانه 

 اصالح او استبدال مضخات الري. -

 اصالح األعطال الكهربائية باملضخات واملحابس الكهربائية. -

 إصالح او استبدال املحابس العادية او الكهربائية. -

 الح او استبدال عدادات املياه.اص -

 اصالح تسريب املياه من شبكة الري. -

 توفير قطع الغيار اذا لزم االمر. -

 صيانة شاملة ودورية: الهيكل، نظام الري، خزان، مضخة، التغطية... 1 املشتل 9

 الصيانة املطلوبة لنظام الري:  وقائية او تصحيحية

 اصالح او استبدال مضخات الري. -

 طال الكهربائية باملضخات واملحابس الكهربائيةاصالح األع -

 إصالح او استبدال املحابس العادية او الكهربائية. -

 اصالح او استبدال عدادات املياه. -

 اصالح تسريب املياه من شبكة الري. -

 توفير قطع الغيار اذا لزم االمر. -

1

0 

الشبكة 

 الكهربائية

 بيوت املحمية وتوصيالتهاصيانة دورية للشبكة الكهربائية في الحقول وال 1

1

1 

محطة 

األرصاد 

 الجوية

 صيانة شاملة ودورية لجميع أجزاء محطة األرصاد، مع توفير البيانات الدقيقة من خالل جهاز الحاسوب. 1

1

2 

مجمع 

خزان الري 

 الرئيس ي

 مضخات رئيسية. 3ملحق بها  1

 املطلوبة:   وقائية او تصحيحية ةالصيان

 ت او استبدالها. معالجة تشققات الخزانا -

 ح او استبدال محابس التحكم للخزانات.اصال  -

 صيانة وإصالح املضخات او استبدالها. -

 اصالح األعطال الكهربائية في املضخات وتشغيلها. -

 لزم االمر إذاقطع غيار  توفير -
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 صيانة البيوت املحمية نطاق عمل ل

 :ةأغطية البيت املحمياستبدال  .1
 

 

 

 

 وقت الصيانة  مر االفتراض يالع نوع الغطاء

 أغسطس أو عند الطلب سنوات  3-2 البالستيك

 أغسطس أو عند الطلب سنوات 6-5 الفايبرجالس

 عند الطلب تتضمن عمليات الصيانة تسكير أي فتحات أو شقوق في حال وجدت •

 

 البيت املحمي من الخارج

 البيت املحمي من الداخل
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  :صيانة ألواح التبريد )السلدك( .2

  

  وقت الصيانة العمر االفتراض ي نوع الصيانة

 أغسطس أو عند الطلب سنتين  استبدال ألواح التبريد )السلدك(

 أغسطس أو عند الطب سنوات 2-1 صيانة الهيكل املعدني حول ألواح التبريد

 أغسطس أو عند الطلب سنوات 2-1 استبدال شبك حماية نظام التبريد

 أغسطس أو عند الطلب - تركيب عدادات ملياه التبريد

 

 

 

 شبك حماية نظام التبريد ألواح التبريد )السلدك(

 الهيكل املعدني لنظام التبريد
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 التبريد: صيانة مراوح .3

 

 وقت الصيانة  العمر االفتراض ي صيانةنوع ال

 أغسطس أو عند الطلب سنويا صيانة أو استبدال املراوح

 شهر سبتمبر ومارس أو عند الطب مرتين كل سنة استبدال أحزمة مراوح التبريد

 

 صيانة األبواب الرئيسية والجانبية: .4

 

 

 

 

 

 

 

 لباب الجانبي/الطوارئ للبيت املحميا جهاز دفع الهواء الباب الرئيس ي للبيت املحمي

 حزام مراوح التبريد مراوح التبريد في البيت املحمي
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 نة وقت الصيا العمر االفتراض ي صيانةنوع ال

 سنويا أو عند الطلب - (Double doorsصيانة الباب الرئيس ي )

 سنويا أو عند الطلب - صيانة الباب الجانبي / الطوارئ 

 سنويا أو عند الطلب - صيانة جهاز دفع الهواء

 :صيانة مضخات املياه .5

 

 

 

 

 وقت الصيانة  العمر االفتراض ي صيانةنوع ال

 ري صيانة/تصليح/استبدال مضخة مياه ال
 مواصفات مضخات الري كالتايل:

Q=  6-63 m3/hr, H=  19.4-8.5, p 

max= 10 bar, 3 phase 

 سنويا أو عند الطلب سنوات5أكثر من 

 صيانة/تصليح/استبدال مضخة مياه التبريد
 كالتايل:
Q max=  120L/min, Hmax=  30m, 

single phase electricity.  
اىل صيانه وقائية او سنه تقريبا وحباجه  2-1االفرتاضي العمر 

 تصحيحية

 سنويا أو عند الطلب سنوات  1-2-

 مضخة مياه الري  مضخة مياه التبريد
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 أخرى أعمال  .6

 وقت الصيانة  العمر االفتراض ي العملنوع 

متابعة أي أعمال أو أعطال كهربائية في البيت 

 املحمي

 سنويا أو عند الطلب -

 

 ائيةاملطلوب إنجازها في البيوت املحمية: صيانة تصحيحية ووقاألعمال تفاصيل 

 األعمال املطلوب انجازها العدد البيوت

 محطة أبحاث الكويتات

 تغيير ألواح السلدك - 4 بيوت الخضار

 صيانة املراوح وتبديل األحزمة -

 ( ألواح السلدك واستخدام إطار من األملنيوم أو عازل للصدأframeتبديل إطار ) -

 تركيب عدادات ملياه الري ومياه السلدك -

 دكتغيير شبك حماية السل -

 صيانة/تبديل مضخة الري  -

بيوت وحدة 

 وقاية النبات

 polycarbonateتغيير غطاء البيوت املحمية واستبداله بغطاء من  - 3

 تغيير ألواح السلدك -

 صيانة/تبديل املراوح -

 تبديل هيكل السلدك واستخدام هيكل من األملنيوم أو عازل للصدأ -

 تركيب عدادات ملياه الري ومياه السلدك -

 ماية السلدكتغيير شبك ح -

 فصل مضخات التبريد وتركيب مضخة لكل بيت على حده،  -

 صيانة/تبديل مضخة الري  -

 صالة املشتل 

 للفاكهة

 صاالت 2

)أربع بيوت لكل  

 صالة(

  

  

  

  

  polycarbonateتغيير غطاء البيوت املحمية واستبداله بغطاء من  -

 تغيير ألواح السلدك -

 صيانة/تبديل املراوح -

 ( ألواح السلدك واستخدام إطار من األملنيوم أو عازل للصدأframeتبديل إطار ) -

 تركيب عدادات ملياه الري ومياه السلدك -

 تغيير شبك حماية السلدك -

 صيانة/تبديل مضخة الري  -

 صيانة هيكل البيوت املحمية 

 لشبكة الري ) شاملة املضخات و التمديدات و اصالح اية تسريبات في شبكة الري( صيانة 

 أصالح التمديدات الكهربائية للصالتين والبيوت املحمية صيانة أو 

 تصليح أو استبدال لنظام التبريد ) تبديل إطار السلدك أو السلدك أو املضخات  (
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 تبديل او صيانة لغطاء البيوت املحمية .

 تبديل أو صيانة  ملراوح التبريد و الشفط وتوفير سيور للمراوح.

 تبديل شبك مانع للحشرات.

 جميع القطع الالزمة لإلصالح أو التبديل .ر توفي

 ة أو تنظيفاو استبدال الخزانات التابعة لنظام التبريد.صيان
 

 محطة أبحاث السالمات

 عمل قواعد لهيكل البيت املحمي - 5 بيوت الخضار

 polycarbonateتركيب غطاء من  -

 صيانة مراوح التبريد -

 تغيير ألواح السلدك -

 لسلدك واستخدام إطار من األملنيوم أو عازل للصدأ( ألواح اframeتبديل إطار ) -

 تغيير شبك حماية السلدك -

 صيانة/تبديل مضخة الري  -

 محطة أبحاث بني ياس

 صاله بيوت املشتل

يتكون من عدد 

بيت  2  

 صيانة دوربة -

 عند الطلب

 صيانة هيكل البيوت املحمية في حال التضرر و اصالح اية تسريبات في هيكل البيت أو الصالة.

 لشبكة الري ) شاملة املضخات و التمديدات و اصالح اية تسريبات في شبكة الري( صيانة 

 صيانة أو أصالح التمديدات الكهربائية للصالتين والبيوت املحمية 

 تصليح أو استبدال لنظام التبريد ) تبديل إطار السلدك أو السلدك أو املضخات  (

 تبديل او صيانة لغطاء البيوت املحمية .

 تبديل أو صيانة  ملراوح التبريد و الشفط وتوفير سيور للمراوح.

 تبديل شبك مانع للحشرات.

 ر جميع القطع الالزمة لإلصالح أو التبديل .توفي

 ة أو تنظيفاو استبدال الخزانات التابعة لنظام التبريد.صيان
 

 polycarbonateتغيير غطاء البيوت املحمية واستبداله بغطاء من  - 3 بيوت الدواجن

 تغيير ألواح السلدك -

 صيانة/تبديل املراوح -

 ( ألواح السلدك واستخدام إطار من األملنيوم أو عازل للصدأframeتبديل إطار ) -
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 :السالمة و  الصحة و  البيئة متطلبات

يلتزم مزود الخدمة بتطبيق متطلبات البيئة والصححححة والسحححالمة وبشحححكل خات السحححياسحححات واإلجراءات واالشحححتراطات  -

من ضححححححححححححمنها متطلبات نظام أبو بي للسححححححححححححالمة لخاصححححححححححححة بجوانب البيئة والصحححححححححححححة والسححححححححححححالمة املتبعة في إمارة أبو بي ا

شحححححححاملة السحححححححياسحححححححات واألنظمة واإلجراءات الداخلية والصححححححححة املهنية وأدله املمارسحححححححات الفنية ذات صحححححححلة في النظام، 

 الغذائية بنفس الخصوت. هيئة أبو بي للزراعة والسالمةل

( الالزمة لجميع العاملين و السائقين التابعين له من PPE’sمزود الخدمة بتوفير معدات الحماية الشخصية )يلتزم  -

( ..الخ، و ذلك Helmets( و خوذ )Masks( و كمامات )Safety Shoesعلى سبيل املثال ال الحصر: أحذية سالمة )

 بناء على مخرجات عملية تقييم املخاطر التي سيقوم بها

 

 :نظام إدارة إستمرارية األعمال متطلبات

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 وخدمات وأفراد 

يجب أن يثبت مزود الخدمة قدرته على و  لهيئة أبو بي للزراعة والسالمة الغذائيةدمات لضمان استمرار تقديم الخ

ضمان استمرارية تقديم الخدمات للجهاز تحت أي  رف، ويجب أن يوفر إجراءات وخطط لضمان استمرارية 

ة أبو بي لهيئاألعمال لديهم مما يضمن استدامة األعمال وضمان وجود خطط بديلة لتقديم الخدمات الالزمة 

 عبر ضمان توفير اآلتي: في حاالت الطوارئ واألزمات للزراعة والسالمة الغذائية

.توفير خطة استمرارية أعمال )مجموعة من اإلجراءات التي يتم تطويرها لتمكين املؤسسة من مواصلة أنشطتها 1

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

سجل للمخاطر )تقييم املخاطر للعمليات واألنشطة في الشركة، اإلجراءات التصحيحية والوقائية( مثل: .توفير 2

 عدم القدرة للوصول للموقع(. –اإلفالس  –اإلضراب العمالي 

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

ن حيث التأثير على القيمة واألولويات والذي يوضح البنية التحتية الالزمة لدعم أنشطة األعمال الحرجة واملهام م

 الخاصة باملؤسسة(.

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

 وتعطل األنشطة(.
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جية التعافي )نهج منظم يستخدم في إدارة استمرارية األعمال للتأكد من استمرارية االستجابة .توفير استراتي5

 والتعافي بعد حدوث التعطل أو التوقف(.

 :نظام االستقطاعات

يلتزم مزود الخدمة دائًما بالشروط واألحكام الواردة في هذه االتفاقية بصرف النظر عن حاالت القوة القاهرة التي تتطلب 

 بدراسة إمكانية القبول أو الرفض. ADAFSAغ مدير مشروع إبال 

 

دون أي خرق ألي متطلبات خدمة في هذه االتفاقية ، تنطبق الخصومات املذكورة أدناه ضد خروقات تقديم الخدمة على 

 مقدم الخدمة في حالة حدوث أي قصور:

 

 االستقطاع التأخير الفئة

االلتزام بخطة 

 املشروع

 تنبيه بكتاب رسمي  على بدء الخدمة وفًقا لخطة املشروع تأخير أسبوع واحد

 %( من إجمالي الفاتورة1خصم ) تأخير ملدة أسبوعين على بدء الخدمة وفًقا لخطة املشروع

%( من إجمالي الفاتورة 1خصم ) أسابيع على بدء الخدمة وفًقا لخطة املشروع 3تأخير ملدة 

 لكل أسبوع

%( من إجمالي الفاتورة 1خصم ) ئهي للمشروعفشل االلتزام باملوعد الن

 لكل أسبوع

جودة الخدمة 

 والوثائق

في حالة تأخير أو عدم امكانية عمل الصيانة املطلوبة 

 .باملواصفات املعتمدة وفي املوعد املحدد 

٪( من إجمالي الفاتورة 10خصم )

 لكل جزء رئيس ي.

البيئة والصحة 

  والسالمة 

ير املعتمدة من البيئة والصحة أي ممارسة ال تفي باملعاي

 والسالمة

درهم على كل  1000غرامة بقيمة 

 مالحظة 
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 معايير التقييم الفني

 النسبة وصف املعيار املعيار

 15 قياس مدى فهم مزودي الخدمة لجوانب العقد فهم متطلبات العمل

مدى مالئمة العروض املقدمة لتلبية احتياجات الجهاز حسب 

 نطاقمتطلبات ال

15 

في نفس مجال العمل ) الخبرة   الخبرات السابقة مؤهالت مقدم الخدمة

 الزراعية(  الفنية

10 

اإلنجازات وأدلة الجودة والشهادات األكاديمية أو املنشورات 

 ذات العالقة

10 

مراجع توضح حجم العمل السابق والحالي لعقود الشركة ذات 

 الصلة

10 

 10 يكل التنظيمي للمؤسسةتقديم اله كفاءة الشركات 

الشهادات التي سوف تكون لدى فريق العمل بحسب متطلبات 

 ولغة التواصل مع فريق العمل في امليدان  هذه االتفاقية

5 

 10 خطط العمل في حاالت الطوارئ 

توفير جميع األدلة التي تظهر مدى فهم مزودي الخدمة  البيئة والصحة والسالمة

صحة والسالمة املذكورة ضمن هذه ملتطلبات البيئة وال

 االتفاقية

5 

توفير خطة إدارة العمليات وخطة الستمرارية األعمال بما  خطة استمرارية األعمال

 يضمن عدم اإلضرار باستمرارية الخدمات املطلوبة

5 

توفير خطة تدريب وتطوير إضافي للسنة األولى على األقل  التدريب والتطوير

 يئةللمو فين التابعين لله

5 

 100 إجمالي الدرجات املستحقة 

 

تتأهل ل تقييم  سوف نقطة %80عن يقل  المتوسط نقاط العرو  ال نية مل فقط   •

 .المالي

 



 صيانة مرافق محطات األبحاث عنوان المناقصة: 

 3368681100مناقصة:  رقم

  

 هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية 

 إدارة العقود والمشتريات

 
 

55 | P a g e  
 

 الزيارة امليدانية

 االحداثيات الوقت/التاريخ بيانات التواصل املنسق املوقع

 (Google Map) 

 ياس بني

 )أبو بي(

 17/10/2019-16 2555245-056 جاسم عيس ى م.

  9:00من الساعة 

https://goo.gl/maps/mh

m3LZU8HeNa1H519 

الكويتات 

 )العين(

 علي العزاني م.

 

 ميعاد الراشدي م. 

050-4483536 

 

055-2666622 

14-15/10/2019 

 10:00من الساعة 

https://goo.gl/maps/NF

zTp23F2Zj3AVcW7 

 

السالمات 

 )العين(

 15/10/2019 4440793-050 موزة الكتبي م. 

 10:00من الساعة 

https://goo.gl/maps/yx5

xHTHXnwqQAkf76 

 

 عامة لنطاش العمل:م حلات 

 ل الشركات التواجد في المحطات لمعاينة نطاش العمل المط وق ع ت لر  الواقل.ع ت جمي -
 ع ت لن يشمل العقد صيانة دورية عند الط ق من قلل المستخدم )قسم محطات األلحاث(. -
 العقد توريد وتركيق واستلدال جميل القطل الشام ة في النطاش عند الحاجة/ الط ق.يشمل  -
 تركيق جميل القطل. مان خطي عند توريد وتوفير  -
 األعمال المط ولة في نطاش العمل تشمل الحقول الخارجية والليوت المحمية )الاراعية( وال تشمل الملاني اإلدارية.جميل  -
 لال يتر لشكل دائم. 2ك رلائي وعدد  2توفير فني مخت  في مجال الري والك رلا  في المحطات عدد  -

 تحديد طريقة التواصل مل الشركة. -

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/mhm3LZU8HeNa1H519
https://goo.gl/maps/mhm3LZU8HeNa1H519
https://goo.gl/maps/NFzTp23F2Zj3AVcW7
https://goo.gl/maps/NFzTp23F2Zj3AVcW7
https://goo.gl/maps/yx5xHTHXnwqQAkf76
https://goo.gl/maps/yx5xHTHXnwqQAkf76
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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 AGRICULTURE AND FOOD SAFETY ATHORITY {ADAFSA} 
         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 AGRICULTURE AND FOOD SAFETY ATHORITY  

P.O. Box No. 52150 
Abu Dhabi 

United Arab Emirates 

SUBJECT: PERFORMANCE BANK GUARANTEE No. DATE:   

 AMOUNT      

 AGREEMENT No.    

Dear Sirs, 

Whereas ABU DHABI AGRICULTURE AND FOOD SAFETY ATHORITY (hereinafter referred to as “ADAFSA”) 

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 ADAFSA 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 

ADAFSA, without any right of defence set off or counterclaim whether on our behalf or on behalf of 

CONTRACTOR  to pay to ADAFSA a sum not exceeding  (Figures) (Letters) or any lesser sum specified by 

ADAFSA upon receipt of ADAFSA’s written request addressed to us in the event that C21TRACTOR  fails to 

perform or fulfil any of his obligations set forth in the AGREEMENT, by transfer to an account in ADAFSA’s name 

at such bank in Abu Dhabi as ADAFSA shall stipulate or in such other manner as shall be acceptable to ADAFSA. Such 

written request shall be conclusively binding on us for all purposes under this Performance Bank Guarantee. 

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

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

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

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

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

amendments, extensions or forbearance. 
 

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 :

ن يةةةةةذ مةةةةةن التااماتةةةةةر خةةةةة ل ت مةةةةةاود الخدمةةةةةةتن الكميةةةةةات الموجةةةةةودة فةةةةةي هةةةةةذا الجةةةةةدول ال تع ةةةةةي 
العقةةةةةد وع يةةةةةر يجةةةةةةق لن يكةةةةةون جةةةةةدول الكميةةةةةةات قةةةةةد غطةةةةةت جميةةةةةةل المةةةةةواد والخةةةةةدمات ال امةةةةةةة 

المط ةةةةةةةةوق انجااهةةةةةةةةا 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 يئةالمط ولة من قلل والخدمات لجود  عالية ولحسق المواص ات 
لن يتحمةةةةةةل كافةةةةةةة المسةةةةةةؤوليات والواجلةةةةةةات وااللتاامةةةةةةات الناتجةةةةةةة عةةةةةةن  مةةةةةةاود الخدمةةةةةةة* ع ةةةةةةت 

                                                      العقد.                                 هذا تطليق جميل اللنود المنصو  ع ي ا في
لن يحةةةةةةدد الكميةةةةةةات طلقةةةةةةا  ل مواصةةةةةة ات والشةةةةةةروط العامةةةةةةة المنصةةةةةةو   مةةةةةةاود الخدمةةةةةةة* ع ةةةةةةت 
 العقد. هذا ع ي ا في

 اإل ةةةةةةافيةمةةةةةةواد ال ة فةةةةةةي الكميةةةةةةات لو فةةةةةةيلن يسةةةةةةم  ألي ايةةةةةةاد مةةةةةةاود الخدمةةةةةةة* يجةةةةةةق ع ةةةةةةت 
وذلةةةةةك تذا تط ةةةةةق المشةةةةةروع ايةةةةةادة فةةةةةي هةةةةةذ  المةةةةةواد  يةةةةةر مةةةةةذكورة فةةةةةي هةةةةةذا الجةةةةةدول لو العقةةةةةد ال

 لو الكميات.                                              
االلتةةةةةةةاام لالكميةةةةةةةات الموجةةةةةةةودة فةةةةةةةي هةةةةةةةذا الجةةةةةةةدول وطلقةةةةةةةا  مةةةةةةةاود الخدمةةةةةةةةيجةةةةةةةق ع ةةةةةةةت * 

لخةةةةةةةر  سةةةةةةةوف يتحم  ةةةةةةةا  التاامةةةةةةةاتولي ت ةةةةةةةافات لو  ل مواصةةةةةةة ات المةةةةةةةذكورة فةةةةةةةي هةةةةةةةذا العقةةةةةةةد
  .ماود الخدمة

يجةةةةةةق لن يكةةةةةةون المل ةةةةةةذ اإلجمةةةةةةالي لتقةةةةةةديم هةةةةةةذ  الخةةةةةةدمات شةةةةةةام   لكافةةةةةةة المتط لةةةةةةات ال امةةةةةةة  *
ال   مثةةةةةةالمل ع ةةةةةةت سةةةةةةليل التالعقةةةةةةد وتشةةةةةةهةةةةةةذا لتن يةةةةةةذ جميةةةةةةل الخةةةةةةدمات المنصةةةةةةو  ع ي ةةةةةةا فةةةةةةي 

الحصةةةةةةةةةةةر توريةةةةةةةةةةةد وتركيةةةةةةةةةةةق وصةةةةةةةةةةةيانة اآلالت واآلليةةةةةةةةةةةات والمعةةةةةةةةةةةدات واألدوات ال امةةةةةةةةةةةة 
التةةةةةةي سةةةةةةوف يةةةةةةتم اسةةةةةةتخدام م لثنةةةةةةا  تن يةةةةةةذ المشةةةةةةروع والمسةةةةةتخدمة ل مشةةةةةةروع واأليةةةةةةدي العام ةةةةةةة 

                                                                 وفترة ال مان.                                                                                                                
عير ألي مةةةةةواد لةةةةةم تةةةةةذكر فةةةةةي هةةةةةذا الجةةةةةدول تعتلةةةةةر  ةةةةةمنيا  مشةةةةةمولة * تذا لةةةةةم يكةةةةةن هنةةةةةاك لي تسةةةةة

 لأسعار اللنود الموجودة في جدول األسعار.                                                                                     
ال امةةةةةةة  والتةةةةةةراخي  واألذونجميةةةةةةل التصةةةةةةاري   لاسةةةةةةتخراجلن يقةةةةةةوم  مةةةةةةاود الخدمةةةةةةة* ع ةةةةةةت 

وع يةةةةةر لن دولةةةةةة اإلمةةةةةارات العرليةةةةةة المتحةةةةةدة الخةةةةةدمات مةةةةةن الج ةةةةةات المختصةةةةةة فةةةةةي    تن يةةةةةذ هةةةةةذل
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 تنةةةةةت  عةةةةةن   عمالةةةةةرجميةةةةةل 
 .                                         من  من السعر اإلجمالي ل عقد

* األسةةةةةةعار تشةةةةةةةمل األلعةةةةةةاد المت ةةةةةةةق ع ي ةةةةةةا فةةةةةةةي العقةةةةةةد وتشةةةةةةةمل جميةةةةةةل المخ  ةةةةةةةات والايةةةةةةةادات 
 والع وات ال امة ولماكن العمل ومساحات ا.                                       

 .ماراتي* يجق لن تكون جميل األسعار الخاصة ل ذ  الخدمات لالدرهم اإل
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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 

 .ماود الخدمةوالذي سيكون م اما  ل

ت مةةةةةةاود الخدمةةةةةةة تقةةةةةةديم مةةةةةةايرا  مناسةةةةةةلا  ألعةةةةةةداد جةةةةةةدول الكميةةةةةةات يكةةةةةةون ت صةةةةةةي يا  يتوجةةةةةةق ع ةةةةةة

لكافةةةةةةةةة الخةةةةةةةةةدمات واألعمةةةةةةةةةال ذات الع قةةةةةةةةة لالخةةةةةةةةةدمات المط ولةةةةةةةةةة لحيةةةةةةةةث يجةةةةةةةةةق لن ي تةةةةةةةةةام 

 لت مين االحتياجات التالية:

 :*******( 1جدول رقم )

 

 

 

 :*******( 2جدول رقم )

 

 

 :*******( 3جدول رقم )

 

 

 :*******( 4جدول رقم )
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 ارــــــدول األسعـــج – 2

 المقدمة:
 الجدول لالدرهم اإلماراتي. هذا جميل األسعار الموجودة فييجق لن تكون  – 1

 لمةةةةةةاود الخدمةةةةةةةيجةةةةةةق لن تكةةةةةةون جميةةةةةةل األسةةةةةةعار ثالتةةةةةةة طةةةةةةوال مةةةةةةدة االت ةةةةةةاش وال يجةةةةةةوا  – 2

 اهةةةةذ خةةةة ف ذلةةةةك صةةةةراحة  فةةةةيع ةةةةت لةةةةأن يطالةةةةق لةةةةأي ايةةةةادات ألي سةةةةلق كةةةةان مةةةةا لةةةةم يةةةةن  
 العقد.

لن يط ةةةةةل ع ةةةةةت جميةةةةةل المواقةةةةةل الخاصةةةةةة لتقةةةةةديم الخةةةةةدمات واألعمةةةةةال  مةةةةةاود الخدمةةةةةةع ةةةةةت  – 3

المرفقةةةةةة معةةةةةر  وجميةةةةةل المخططةةةةةاتع ةةةةةت نطةةةةةاش العمةةةةةل  االطةةةةة عمو ةةةةةوع العقةةةةةد ويجةةةةةق ع يةةةةةر 
 .ا افية وذلك لتجنق لي تكاليف

نصةةةةةةر لن يقةةةةةةوم لإ ةةةةةةافة لو تل ةةةةةةا  لي ع مةةةةةةاود الخدمةةةةةةةوذلةةةةةةك لعةةةةةةد تشةةةةةةعار  ل  يئةةةةةةةيحةةةةةةق  – 4

 موجود في نطاش العمل وحسق جدول الكميات.
فةةةةةةي  ال يئةةةةةةةمةةةةةةن  مسةةةةةةلقة ولعةةةةةةد الحصةةةةةةول ع ةةةةةةت موافقةةةةةةة خطيةةةةةةة لمةةةةةةاود الخدمةةةةةةةيجةةةةةةوا  – 6

اللةةةةةروف االسةةةةةتثنائية العمةةةةةل فةةةةةي المواقةةةةةل التةةةةةي تقةةةةةدم في ةةةةةا الخةةةةةدمات واألعمةةةةةال لعةةةةةد سةةةةةاعات 

فةةةةةي جةةةةةدول  تكةةةةةون تكةةةةةاليف سةةةةةاعات العمةةةةةل اإل ةةةةةافية شةةةةةام ة  روع يةةةةة ل  يئةةةةةةالعمةةةةةل الرسةةةةةمية 

 المطاللة ل ا الحقا . لماود الخدمةاألسعار وال يحق 

يجةةةةةةق لن تكةةةةةةون األسةةةةةةعار شةةةةةةام ة لتكةةةةةةاليف التةةةةةةدالير ال امةةةةةةة ل محافلةةةةةةة ع ةةةةةةت األعمةةةةةةال  – 7

 لإنجااها. ماود الخدمةالتي يقوم 

لةةةةةأن يقةةةةةوم لإعةةةةةادة قيةةةةةال لو تقيةةةةةيم لي عنصةةةةةر لو نةةةةةوع مشةةةةةمول  لمةةةةةاود الخدمةةةةةةال يجةةةةةوا  – 8

 .ل  يئةتقديمر  في الجدول لعد

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

لن ت طةةةةةي كافةةةةةة العناصةةةةةر لتقةةةةةديم الخةةةةةدمات ومةةةةةل ذلةةةةةك تعتلةةةةةر شةةةةةام ة لجميةةةةةل التكةةةةةاليف لتن يةةةةةذ 

المدرجةةةةةة فةةةةةي جةةةةةدول  مةةةةةاود الخدمةةةةةةالخةةةةةدمات واألعمةةةةةال وكةةةةةل مةةةةةا يتصةةةةةل ل ةةةةةا مةةةةةن تنلةةةةةؤات 

 ة.الكميات لصورة معقول

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

 لأسعار اللنود الموجودة في جداول األسعار.

 تسعير وفقا  لجدول الكميات الخا  لالمشروع.اللن يقوم ل ماود الخدمةع ت  – 11

 يةةةةةةةةذ جميةةةةةةةةل يجةةةةةةةةق لن تكةةةةةةةةون األسةةةةةةةةعار شةةةةةةةةام ة لتقةةةةةةةةديم كافةةةةةةةةة المتط لةةةةةةةةات ال امةةةةةةةةة لتن – 12

ال   لمثةةةةةةةالمل ع ةةةةةةةت سةةةةةةةليل اتالعقةةةةةةةد وتشةةةةةةةهةةةةةةةذا الخةةةةةةةدمات واألعمةةةةةةةال المنصةةةةةةةو  ع ي ةةةةةةةا فةةةةةةةي 
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الحصةةةةةةةةةةةر توريةةةةةةةةةةةد وتركيةةةةةةةةةةةق وصةةةةةةةةةةةيانة اآلالت واآلليةةةةةةةةةةةات والمعةةةةةةةةةةةدات واألدوات ال امةةةةةةةةةةةة 
والمسةةةةةةتخدمة ل مشةةةةةةروع واأليةةةةةةدي العام ةةةةةةة التةةةةةةي سةةةةةةوف يةةةةةةتم اسةةةةةةتخدام ا لثنةةةةةةا  تن يةةةةةةذ المشةةةةةةروع 

 وفترة ال مان.
تكةةةةةةةون م امةةةةةةةة  سةةةةةةةعار الموجةةةةةةةودة والتةةةةةةةي هةةةةةةةي طلقةةةةةةةا  لجةةةةةةةدول الكميةةةةةةةات تن جميةةةةةةةل األ – 13

 .وال يجوا لر مخال ت ا لماود الخدمة
 مةةةةةةةةاود الخدمةةةةةةةةةال امةةةةةةةةة التةةةةةةةةي سةةةةةةةةيقوم واألذون تكةةةةةةةةون تكةةةةةةةةاليف جميةةةةةةةةل التصةةةةةةةةاري   – 14

خراج ا لتن يةةةةةذ الخةةةةةدمات واألعمةةةةةال مةةةةةن الج ةةةةةات المختصةةةةةة فةةةةةي الدولةةةةةة وجميةةةةةل لةةةةةوال  اسةةةةةتل
وع والعةةةةةةام ين فيةةةةةةر مةةةةةةن األخطةةةةةةار واإلصةةةةةةالات التةةةةةةي قةةةةةةد تنةةةةةةت  عةةةةةةن التةةةةةةأمين الخاصةةةةةةة لالمشةةةةةةر

 العمل 
جميةةةةةةةل الخةةةةةةةدمات ع ةةةةةةةت األسةةةةةةةعار  التأكةةةةةةةد مةةةةةةةن اشةةةةةةةتمال مةةةةةةةاود الخدمةةةةةةةةيجةةةةةةةق ع ةةةةةةةت  – 15

 .هذا العقدواألعمال المو حة في نطاش 
لمخال ةةةةةةة الشةةةةةةروط الخاصةةةةةةة  مةةةةةةاود الخدمةةةةةةةجميةةةةةةل الملةةةةةةالذ التةةةةةةي سةةةةةةتترتق ع ةةةةةةت قيةةةةةةام  – 16

 ال يئةةةةةةع ةةةةةت حسةةةةةالر الخةةةةةا  وال يتحمةةةةةل  مةةةةةاود الخدمةةةةةةسةةةةةيدفع ا ليئةةةةةة لالصةةةةةحة والسةةةةة مة وال
 تكالي  ا.

يجةةةةةةق لن يشةةةةةةتمل السةةةةةةعر ع ةةةةةةت تكةةةةةةاليف جميةةةةةةل التةةةةةةدالير ال امةةةةةةة المعمةةةةةةول ل ةةةةةةا فةةةةةةي  – 17

 ما يتع ق لس مة الليئة ومنطقة العمل. فيوالج ات المعنية لالدولة  ال يئة
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 األسعارجدول 
 هذا الجدول (( األسعار فييل )) يجق لن تذكر جم

يتم التسعير واحتساق جميل اإل افات لو االقتطاعات   رجدول األسعار هو ن ل جدول الكميات الذي ع ت لساس
. يجق لن تشمل األسعار لماود الخدمةالعقد وم حقاتر والذي سيكون م اما  هذا ع ت النحو المنصو  ع ير في 

اا الخدمات المط ولة في العقد وتكون هذ  األسعار ثالتة وم امة طوال مدة جميل التكاليف ال امة إلتمام وتنج
 .العقدهذا 

 في محطة أبحاث بني ياس:الصيانة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 :الصيانة في محطة أبحاث الكويتات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 السعر عدد الصيانة املطلوبة م

  3 حظائر بيوت الدجاج 1

  24 حظائر األغنام 2

  6 حواض األسماكأ 3

  23 الخزانات 5

  1 اآلبار وغطاساتها 6

  5 السكن العم 7

  1 بيوت محمية للمشاتل 8

  1 شبكة الري  9

  1 الشبكة الكهربائية 10

 السعر عدد الصيانة املطلوبة م

  3 الخزانات الرئيسية )خزان رئيس ي، خزان املشتل، خزان الحقول( 1

  6 خزانات البيوت املحمية )تبريد( 2

  3 خزانات البيوت املحمية )ري( 3

  5 مياه في الحقول خزانات  4

  13 اآلبار وغطاساتها 5

  3 خزانات الحديقة ومبنى اإلدارة ومبنى الوقاية 6

  1 شبكة الري  7

  7 البيوت املحمية  8

  2 صاالت املشتل 9

  1 املشتل 10

  1 الشبكة الكهربائية 11
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 السالمات: الصيانة في محطة أبحاث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :بشكل دائم الفنيين املختصين
 السعر عدد الوصف م

  2 كهربائي 1

  2 بايفيتر 2

 
  السعر اإلجمالي لصيانة مرافق محطات األبحاث )لثالث سنوات(

 
د الخدمة اإللتاام ل ا في جدول األسعار حيث لنر لن يتم النلر في لي الشروط التي يتوجق ع ت ماو

 عر  غير م تام ل ا: 

وعةةةةةةةدم الت ييةةةةةةةر فةةةةةةةي  يتوجةةةةةةةق اإللتةةةةةةةاام لصةةةةةةةي ة الجةةةةةةةداول لعةةةةةةة   عنةةةةةةةد التسةةةةةةةعير -
 الجدول.

 الجةةةةةةةداول يجةةةةةةةق لن تكةةةةةةةون ت صةةةةةةةي ية مةةةةةةةل ذكةةةةةةةر التكةةةةةةةاليف ع ةةةةةةةت لسةةةةةةةال الوحةةةةةةةدة -
 واإلجمالي.

 م افة في جدول األسعار. يجق عدم تدارج قيمة ال ريلة ال -

 Excel) لصةةةةةةي ةمةةةةةةدم   قةةةةةةر تةةةةةةوفير نسةةةةةةخة مةةةةةةن جةةةةةةدول األسةةةةةةعار ع ةةةةةةت  -
Sheet.ع ت ان يتم ارفاقر في الملروف المالي ) 

 

 السعر عدد الصيانة املطلوبة م

  4 الخزانات الرئيسية  1

  3 خزانات البيوت املحمية )تبريد( 2

  2 خزانات البيوت املحمية )ري( 3

  4 خزانات مياه في الحقول  4

  5 اآلبار وغطاساتها 5

  1 شبكة الري  6

  4 البيوت املحمية  7

  1 بيت شبكي  8

  1 املشتل 9

  1 الشبكة الكهربائية 10

  1 محطة األرصاد الجوية 11

  1 مجمع خزان الري الرئيس ي 12
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يجق لن تشتمل األسعار ع ت جميل التكاليف التي سوف يقوم ماود الخدمة لدفع ا لتن يذ جميل الخدمات 
لي تكاليف لخر  لو ن قات لو لية  ال يئةتحمل تاألحكام، ال المنصو  ع ي ا في هذا العقد ووفقا  ل شروط و

 لمور يست ام ط ل ا من ماود الخدمة.




