
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.

1000

1000
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 نموذج التعاقد:  3من  2القسم  •
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 3من  1القسم 

 

 دعوة المناقصة

 

 

 المحتويات

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

 

 التاريخ 
 

 الموضوع 

 14-10-2019  
 االستفسارات الستالم موعد آخر

 

 16-10-2019  
 الردود بإرسال هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية فيه تقوم موعد أخر
 الستفساراتا على

 

 05-11-2019  
 آخر موعد لتقديم العطاءات 

 

 

 

  األساسية :مستندات ال -2

لقيمة ا  
 

 المستند 

 ال يوجد
  Bid Bond /ضمان المناقصة 

 

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

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

[ املدعوة للشركة ةالرسمي االوراق على النموذج طباعة يرجى ] 

 [التاريخ] .……………………

 للزراعة والسالمة الغذائيةهيئة أبوظبي 

 إدارة العقود والمشتريات

 المبنى الرئيسي، الطابق الثاني عشر

 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

  

 
 6811003490 رقم المناقصة

 خدمات التصوير الفوتغرافي والفيديو الموضوع

 

 السادة الكرام،،

 ××××××دعوة ومستندات المناقصة المؤرخة تؤكد شركتنا استالمنا ل

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

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

 
 ضيق الوقت لتقديم عرض مالي وفني مستوفي الشروط 

 ات معينمحدد لشركعدم 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 

 ال نستطيع استكمال األعمال في المدة المطلوبة 

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

 

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

 

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

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

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

 

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

 

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

 البريد االلكتروني تعبئته علىيرجى ارسال نموذج الرد على دعوة المناقصة بعد 

afsa.gov.aehamed.alhadhrami@admo 

 

 

mailto:mo
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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 تلالمناقصةةةةةةة لتةةةةةةةوفير الخةةةةةةةدمات التةةةةةةةي 
 مستندات المناقصة.

ل إجةةةةةةرا ات الحصةةةةةةول ع ةةةةةةل الخةةةةةةدمات وتقيةةةةةةيم العطةةةةةةا ات يجةةةةةةق ع ةةةةةةل المتنةةةةةةاق  لتسةةةةةة ي – 2

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

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

 ات المقدمة منر. يير في لي من العطا يجري لي ت يحق لر لن
دائةةةةةةةرة الماليةةةةةةةة  ع ةةةةةةةل 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 ل  ال يئة

 اآلتي:ع ل 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 يئةسج ت 
 

 وثائق المناقصة:
 

ع ةةةةةل 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 
 .المرفقات الخاصة لالمناقصة –ج 
 تقديم ا:التي يجق الملاريف لنواع  – 3

 .العر  ال ني –ل 
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 .اليالعر  الم –ق 
 الينطلق -  درهم  xxxxxxxلقيمة   مان المناقصة األولية –ج 

 

 شروط التعاقد –ثانياً 
 
 

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

 المخططات والرسومات الخاصة لالمناقصة )إن وجدت( – 2

 ع ل:ال مان اللنكي ويشتمل  -3

 . مان المناقصة األولية –ل 
 التن يذ.ن حسن  ما –ق 
 وهي:الش ادات  – 4

 .ش ادة االست م االلتدائي –ل 
 .ش ادة االست م الن ائي –ق 
 .ش ادة إخ   المسؤولية –ج 
 الجداول وتشمل :  – 5

 ة.جدول الكميات ال ير مسعر –ل 
  .جدول األسعار –ق 
 .جدول التواريخ الرئيسية –ج 
 .الجدول الامني للد  وانت ا  المشروع –د 
 .جدول لأسما  العام ين في المشروع –ذ 
  .جدول يلين الخطة المقترحة ل عمل –ف 
 .المشروعمدرا  جدول لأسما   –ش 
 .)إن وجد( من اللاطن ماودي الخدمةجدول لأسما   –  
 
 
 

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

 لشروط ا :
 
 مسعرة:جدول الكميات الغير  – 1
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سةةةةةةوف يةةةةةةتم التسةةةةةةعير واحتسةةةةةةاق جميةةةةةةل  لساسةةةةةةرجةةةةةةدول الكميةةةةةةات هةةةةةةو الجةةةةةةدول الةةةةةةذي ع ةةةةةةل 
اال ةةةةةةةافات لو االقتطاعةةةةةةةات ع ةةةةةةةل النحةةةةةةةو المنصةةةةةةةو  ع يةةةةةةةر فةةةةةةةي العقةةةةةةةد وم حقاتةةةةةةةر والةةةةةةةذي 

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

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

يجةةةةةق لن تشةةةةةمل األسةةةةةعار جميةةةةةل التكةةةةةاليف ال امةةةةةة إلتمةةةةةام و ، لمةةةةةاود الخدمةةةةةةسةةةةةيكون م امةةةةةا  
هةةةةةذا لخةةةةةدمات المط ولةةةةةة فةةةةةي العقةةةةةد وتكةةةةةون هةةةةةذ  األسةةةةةعار ثالتةةةةةة وم امةةةةةة طةةةةةوال مةةةةةدة وإنجةةةةةاا ا

    .العقد
                                                                                    

 *التعديل على دعوة المناقصة :
 
عةةةةةديل ع ةةةةةل لي مةةةةةن الت ل  يئةةةةةةفةةةةةي لي وقةةةةةت وقلةةةةةل الموعةةةةةد الن ةةةةةائي لتقةةةةةديم العطةةةةةا ات يجةةةةةوا  -

لنةةةةةود دعةةةةةوة المناقصةةةةةة ويةةةةةتم إلةةةةة ق جميةةةةةل المةةةةةدعوين إلةةةةةل المناقصةةةةةة ل ةةةةةذا الت ييةةةةةر عةةةةةن طريةةةةةق 
 .اللريد االلكتروني علرإرسال التعديل 

القيةةةةةام لالتعةةةةةدي ت الجديةةةةةدة التةةةةةي تمةةةةةت ع ةةةةةل فةةةةةي حالةةةةةة عةةةةةدم مقةةةةةدرة المتناقصةةةةةين المتقةةةةةدمين  -
لكةةةةةةي  لةةةةةةذلك  اع م ةةةةةةإو لقلكتةةةةةةاق مسةةةةةة ال يئةةةةةةةيق الوقةةةةةةت يجةةةةةةق مخاطلةةةةةةة وذلةةةةةةك لسةةةةةةلق  ةةةةةة

 م العطا ات إلل فترة جديدة لخر .لتمديد فترة است  مالسماح ل  ل  يئةيتسنل 
 

 *إعداد وتقديم العطاءات :
 
تقةةةةةةةدم العطةةةةةةةا ات التةةةةةةةي اسةةةةةةةتوفت جميةةةةةةةل الشةةةةةةةروط المط ولةةةةةةةة لاليةةةةةةةد إلةةةةةةةل إدارة العقةةةةةةةود  – 1

 الملنةةةةةةل الرئيسةةةةةةي – هيئةةةةةةة للةةةةةةوللي ل اراعةةةةةةة والسةةةةةة مة ال ذائيةةةةةةة -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 
 المترجمة في ت سيرها.

العطةةةةةا ات إلةةةةةل عنةةةةةوان مخت ةةةةةف عةةةةةن الةةةةةذي  رتقديمةةةةة ةفةةةةةي حالةةةةةخطةةةةةأ  ل المتنةةةةةاق  يتحمةةةةة – 3

 ذكر في هذ  المناقصة.
 لن تقلل لي عطا ات إذا تم تقديم ا لعد الموعد المحدد. – 4

عطةةةةةا ات ل مولةةةةةف لن يتأكةةةةةد مةةةةةن حصةةةةةولر ع ةةةةةل إيصةةةةةال لاع ةةةةةل المتنةةةةةاق  عنةةةةةد تسةةةةة يمر  – 5

 م.تاريخ ووقت التس ي  ، يوجد لراست م ل مناقصة
ع ةةةةةل المتنةةةةةاق  إرفةةةةةةاش صةةةةةورة مةةةةةةن الرخصةةةةةة التجاريةةةةةةة ونسةةةةةخة مةةةةةةن التوكيةةةةةل واعتمةةةةةةاد  – 6

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

 العطا ات.
 

 *سرية الوثائق:
لن يكشةةةةةةف عن ةةةةةةا ألي  جميةةةةةةل الوثةةةةةةائق الخاصةةةةةةة لالمناقصةةةةةةة تعتلةةةةةةر سةةةةةةرية وال يحةةةةةةق ل متنةةةةةةاق 

ع ةةةةةةل  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  يئةةةةةةفتةةةةةرة صةةةةة حية العطةةةةةا  األصةةةةة ي يحةةةةةق فةةةةةي اللةةةةةروف االسةةةةةتثنائية وقلةةةةةل انت ةةةةةا   – 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 حتةةةةةل اسةةةةةت م 

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

 
 

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

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

 لعطا ات يجق لن يكون من جميل الشركا  .التوقيل ع ل ا – 1

ويجةةةةةةق لن تكةةةةةةون  إرفةةةةةاش 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 يةةةةةذ   عةةةةةن ل والت ةةةةةامن لالتكافةةةةة االئةةةةةت ف مسةةةةةئولينلن يكةةةةةون جميةةةةةل الشةةةةةركا  فةةةةةي هةةةةةذا  –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.
 .العقدكل شريك في تحديد نسلة عمل  –ج 
 

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

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

اللريةةةةةةةةةد للي تسةةةةةةةةةاؤالت حةةةةةةةةةول المناقصةةةةةةةةةة لن يرسةةةةةةةةةل لسةةةةةةةةةئ تر  متنةةةةةةةةةاق  الةةةةةةةةةذي لديةةةةةةةةةرل  – 2

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

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

 العطا ات.
 

 : الشركة اختيار في الهيئة*حق 
 
  الترسةةةةةية المناقصةةةةةة ع ةةةةةل 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  يئةةةةةةا ات تكةةةةةون م كةةةةةا  جميةةةةةل العطةةةةة
 .التواصل مل الشركة ل ح ور إلل مقر ال يئة إلست م لصل ال مان

 
 *اإلبالغ في حاالت اإلحتيال:

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

  Fraud@ADFCA.AEوذلك من خ ل اللريد اإللكتروني  ، ال يئة ق عن اإلحتيال المعتمدة لاإلل

 
 

 

 

 

 

 

mailto:Fraud@ADFCA.AE
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 3من  2القسم 

 نموذج التعاقد

 المحتويات

 صي ة العقد -1
 نطاش العمل  -2
 نموذج  مان حسن التن يذ -3
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 دـــــــالعق ةـــــــصيغ -1         
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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 المتحدةاهعنوان
02-5886666  

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

 :لثانياالطرف  •

 (خدمةمزود ال 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.

 لقانوني اتفقا على اآلتي :وبعد أن أقر الطرفان على أهليتهما بالتعاقد والتصرف ا

 

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

لذلك بما يتفق مع حسن النوايا ورغبة الطرفين في التعاقد وحسب قابل ملى الطرف الثاني الالطرف األول ع
 الشروط التالية :

 المادة األولى

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

 )) مستندات التعاقد (( -المادة الثانية 

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

 )) التفسيرات والتعاريف (( -المادة الثالثة 

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

 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  -
 .المطلوبة بهذا العقد والتي يتم إجراؤها وفقًا لشروطه وأحكامه

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. -
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 جبات التي يؤديها الطرف الثاني للطرف األول بموجب هذا العقد. "الخدمات" : الخدمات والوا -

"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 

 رف األول.الرسمي للط

"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.

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

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

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

 )) طبيعة العمل ((  - الرابعةالمادة 

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 

ا العقد وعلى الطرف الثاني أن يباشر أداء األعمال المطلوبة لما ورد في مواصفات المناقصة موضوع هذ
بعد توقيع هذا العقد وفقاً للشروط الواردة بهذا العقد وطبقاً للمواصفات والتصاميم الواردة بالوثائق والمستندات 

كانت المرفقة مع العقد وعلى الطرف الثاني مراجعة هذه الوثائق والمستندات ويعتبر مسئواًل عنها كما لو 
 مقدمة منه.



خدمات التصوير الفوتغرافي عنوان المناقصة: 

 والفيديو

  6811003490مناقصة:  رقم

  

 هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية

 إدارة العقود والمشتريات

 

18 | P a g e  
 

 

 )) 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 
المستلزمات ومواد المقدم من الطرف الثاني وتشمل قيمة العقد أيضًا توريد كامل المواد والمعدات و 

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

األسعار مهما يلتزم الطرف الثاني باألسعار المتفق عليها طيلة مدة العقد وال يحق له المطالبة برفع   -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 

 

 فواتير والدفعات (()) ال  -المادة السابعة 

 . الهيئةفي  لإلجرءات المتبعة يلتزم الطرف األول بدفع قيمه األعمال التي يقوم بها الطرف الثاني وفقا  -1
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وتقديم الخدمات المبينة حسب األصول بتنفيذ  طرف الثانيمقابل دفع الطرف األول لقيمة العقد، يتعهد ال -2
عمال واألمور األخرى الضرورية والتي يمكن فهمها ضمنًا المنصوص عليها في هذا العقد والقيام بكافة األو 

ي العقد ووفقًا للشروط واألحكام والنصوص المتضمنة فالمتفق عليها من هذا العقد في األوقات وبالطريقة 
 . أو أيًا من أوراق المناقصة

الثاني  التعويض الكامل المستحق للطرف 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

 بلة للزيادة بأي طريقة خالل مدة التعاقد. ثابتة وغير قا 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 
ة المالية لدى اإلنجاز المعتمدة إلدار  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 
اليف معينة قابلة للتسديد ما لم تكن هذه الفاتورة "فاتورة تاريخ إنجاز عمل معين أو من تاريخ تحمل تك

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

 . ة برقم هذا العقديتعين على الطرف الثاني تقديم الفواتير األصلية معلم -8
 )) كفالة حسن األداء ((  -المادة الثامنة 
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% من إجمالي 10كفالة حسن األداء المصرفية غير مشروطة بقيمة  الهيئةيلتزم الطرف الثاني بتسليم  -1
ن تكون صادرة من مصرف معتمد في الدولة وبالصيغة المعتمدة أقيمة العقد على نفقته والتي يجب 

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

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

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
 .نفيذ األعمال المتفق عليهاحال عدم التزام الطرف الثاني بت

 
 )) 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 

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

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

 . 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 
)بوالص( التأمين على نفقته الخاصة وذلك قبل بدء األعمال وتغطي كافة  يقدم الطرف الثاني وثائق -4

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

 خدمة.يجب أن تكون جميع الخدمات المقدمة على مسؤولية مزود ال  -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 
(( من تاريخ وقوع  )) خمسة عشر يوماً  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 ود هذا التعاقد أو في حال تأخره في بدء ببن

 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 جزء2إلى  وذلك عن األسبوع األول أو عما دونه ثم تزداد الغرامة
 .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
التقصير أو اإلخالل ببنود العقد أو إن غرامة التأخير ال تعفي الطرف الثاني من التزاماته في حال  -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
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ت المنصوص عليها بهذا العقد، يتحمل الطرف الثاني كل عطل مع مراعاة األحكام المتعلقة بالغراما -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 ونية المترتبة له بموجب شروط األول لجميع أو بعض حقوقه القان

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 لدى جهة حكومية أخرى  أي مستحقات لدى الطرف األول أو
 أي إجراءات قضائية.

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

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

 )) القوة القاهرة ((  -المادة الحادية عشر 

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

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

 القاهرة في غضون سبعة أيام من تاريخ علمه بانتهائها. إشعار الطرف اآلخر بانتهاء حالة القوة
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  حولهاقاهرة في حالة وجود نزاع عبء إثبات وجود القوة ال يقع -3

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

 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 ن هذا العقد ألي جهة ال يجوز للطرف الثاني التنازل ع -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
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 لمعنيةوالجهات ا

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

 اإلشراف على األعمال .2
ألول، وعليه أن يقدم له تقارير مفصلة عن الطرف ا 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 

ما يتعهد الطرف الثاني بتقديم عينات من وتعليماته، كطرف األول وعلى الطرف الثاني تنفيذ جميع توجيهات ال
العتمادها قبل توريدها واستعمالها كما يلتزم بإجراء  طرف األولالمواد والمعدات التي ينوي استعمالها إلى ال
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يطلبها الطرف األول للتأكد من سالمة األعمال ومطابقة المواد المستعملة للمواصفات والشروط التي االختبارات 
 .ةطباعالخاصة 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
ل الفنيين وغيرهم مما يتطلبه حسن سير العمل وذلك على نفقته الخاصة كما يتعهد باستخدام عدد كاٍف من العما

 وتحت مسئوليته ، كما يلتزم بالوفاء بقيمة ما يستهلك من ماء وكهرباء لتنفيذ األعمال.

 (( األطراف و)) ممثل -المادة الرابعة عشر 

مثاًل كفؤًا يقبل به الطرف عين ماألعمال 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  هصالحياتر تغييأو ال يجوز تغيير ممثل الطرف الثاني  -2

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

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

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

 )) إنهاء العقد (( -عشر  الخامسةالمادة 
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خطار بكتاب إمن الطرف الثاني وذلك بموجب  أو كلياً  لطرف األول أن يسحب العمل جزئيال 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(:
أو ظهر تباطؤ في سير العمل لدرجة يرى معها الطرف العمل بتنفيذ 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.
فاق فإنه يدفع قيمة إنجاز أو لم يقم بإنجازه حسب هذا االت 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
إلهمال أو اإلخالل خالل خمسة عشر يومًا على األكثر من تاريخ إنذار ولم يقم بإصالح أثر ذلك ا

 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  معاونيه، وكذلك أحد 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
دون مبرر مقبول  طرف األولتنفيذ التعليمات الصادرة إليه من الالطرف الثاني فض أو تجاهل إذا ر  .8

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

حتى  بها ألعمال التي قاممستحقاته مقابل ا الثاني للطرف يدفعالحالة، يجب على الطرف األول أن 
 .  اإلنهاء الكلي أو الجزئي للعقدموعد 
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 )) تعارض المصالح (( -عشر  السادسةالمادة 

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

 . حدث تعار ا  لو إ رارا  لمصال  الطرف اآلخروي تام كل طرف لعدم القيام لأي عمل من شأنر لن ي اآلخر

 )) الخصوصية والسرية ((  -عشر  السابعةالمادة 

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

 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.

  (()) المعاينة واالختبار  - الثامنة عشرالمادة 

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

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

 د. من التزاماته بالتقيد بأحكام هذا العق 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 
 أو االستبدال. لتنفيذ مثل ذلك اإلصالح  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  الموادق فحص إذا تطلب االلتزام بأحكام هذا العقد أو بأي قانون مطب -5

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

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

المفوضين  الهيئةيقة التي يعامل بها ممثلي ذلك الطرف وأن يعامل ممثليه المفوضين بنفس الطر 
اريف الناتجة وأن يتحمل مزود الخدمة كافة المص 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  عقد ستكون وفقاً أن كافة األعمال والخدمات التي يتم أداؤها بموجب هذا ال 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

من أية عيوب قد تكون ناشئة عن تصميمها أو عن المواد المستخدمة فيها  مطالبات أو حجوزات وخالية
 . من الباطن مزودي الخدمةأو  مزود الخدمةعتها أو عن أي فعل أو إهمال من قبل اأو عن صن
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منحه فرصة توس األعمالبأي عيوب تظهر في  الطرف الثانيبأسرع وقت ممكن بإخطار  الهيئةقوم ت -5
صالحها. معقولة لفحص تلك العيوب صالح أو استبدال  الطرف الثانيتوجيه  للهيئةيحق كما  وا  بتصحيح وا 

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

ة إضافية على بتصحيح التصميم أو باإلصالح أو االستبدال سيكون دون أي تكلف 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 الخدمةأخرى ينفذها في ذات الوقت وأنه سوف يوظف كافة طاقاته وطاقات مستخدميه ألية أعمال 
 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  للهيئةيحق 
 توقيف العمل تبعًا لذلك.  الثاني

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

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

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

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

 له ال يحقو  الهيئةعن  وكيال مستقل وليس 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 

 . همابين يشكل هذا العقد كامل االتفاق بين الطرفين ويشتمل على جميع الشروط واألحكام المتفق عليها -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
ال تسري أية تغييرات أو تعديالت أو تبديالت على شروط وأحكام هذا العقد ما لم تتم بموجب "أمر  -3

 . فقًا لإلجراءات المتبعة في ذلك الشأنو  تعديل" موقع من قبل الطرفين
 

 )) األوامر التغيرية (( -والعشرين  الرابعةالمادة 

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

 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 نزاع،ال لحل الودية المساعي فشل حال وفي وديًا، لتسويته الطرفين
 .به للفصل

 )) المحاكم المختصة (( - والعشرين السادسةالمادة 



خدمات التصوير الفوتغرافي عنوان المناقصة: 

 والفيديو

  6811003490مناقصة:  رقم

  

 هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية

 إدارة العقود والمشتريات

 

30 | P a g e  
 

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

 راسالت (()) الم - 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(( –مادة التاسعة والعشرين ال

 متطلبات البيئة والصحة والسالمة

من أهم أهداف هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية هو توفير مواقع عمل آمنة، وضمان تطبيق معايير 
لكامل بجميع متطلبات البيئة عالية المستوى للممارسات اآلمنة والصديقة للبيئة، وذلك من خالل االلتزام ا

والصحة والسالمة، وفيما يتعلق بذلك، حيث تعطي هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية أولوية كبيرة في 
 حالة تقييم وتأهيل مقدمي الخدمات لألعمال المعهدة.

 يلتزم مقدم الخدمة بضمان االمتثال للمتطلبات اآلتية:

كامل عن البيئة والصحة والسالمة في مواقع العمل، وكذلك اإلبالغ  يكون مقدم الخدمة مسؤواًل بشكل -
عن جميع )الحوادث والمخاطر(، أو أي انتهاك ألي من متطلبات البيئة والصحة والسالمة في الموقع، 
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وتحمل التحقيق المطلوب في الحوادث المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة وفقا لألنظمة المحلية واإلجراءات 
 ة في الهيئة.المتبع

يجب على مزود الخدمة التأكد من أن جميع الموظفين قد تلقوا جميع الدورات التدريبية المطلوبة في  -
مجال البيئة والصحة والسالمة ومتطلبات البيئة والصحة والسالمة ذات العالقة، وخاصة التدريب المطلوب 

ن نطاق العقد المبرم على سبيل المثال لألنشطة المفترضة والمتخصصة في تقديم الخدمات البيطرية ضم
ال الحصر )اإلسعافات األولية، اجراءات اإلخالء عند الطوارئ، التعامل مع الثروة الحيوانية، والتنقل، ... 

 الخ(.

يجب على مقدم الخدمة رفع تقارير دورية عن البيئة والصحة والسالمة توضح أداء الخدمة من وجهة  -
مة، باإلضافة إلى تقارير الحوادث والمخاطر. ويجب أن تشمل جميع التقارير نظر البيئة والصحة والسال

 )الحالة الحالية، واإلجراءات المقترحة والحلول للحد منها إذا كان ذلك ممكنا واإلجراءات التي تم اتخاذها(.

مختلفة يجب على مقدم الخدمة توفير المواصفات الخاصة بالمالبس الوقائية للعاملين في األنشطة ال -
، وفقا لنظام أبوظبي PPE)جميع العاملين بالمواقع(، وكذلك توفير سجل خاص بمعدات السالمة الشخصية 

 للسالمة والصحة المهنية أو أية متطلبات أخرى مذكورة في األنظمة المحلية أو متطلبات أخرى من الهيئة.

لمستخدمة بشكل دوري وتدريب يجب على مقدم الخدمة توفير إجراءات للتأكد من صيانة المعدات ا -
 العاملين عليها واإلجراءات القياسية الستخدام المعدات وتدريب وتوعية الموظفين على هذه اإلجراءات.

يجب على مقدم الخدمة توفير إجراءات للتأكد من صيانة المعدات المستخدمة بشكل دوري وتدريب  -
ات وتدريب وتوعية الموظفين على اإلجراءات ذات العاملين عليها واإلجراءات القياسية الستخدام المعد

 الصلة.
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يجب على مقدم الخدمة توفير إجراءات تشغيلية استنادا على نطاق العمل المعهد لمقدم الخدمة بهدف  -
 ضمان تسير االعمال وتقديم الخدمات بصورة منهجية منظمة بهدف ضمان تقديم خدمة فعالة وكفؤة.

السجالت التالية: سجل اإلصابات المهنية، سجل التحقيق في الحوادث  يجب على مقدم الخدمة توفير -
 وسجل المواد الخطرة استنادا الى األنظمة واإلجراءات المطبقة ونطاق العمل المعهد لمقدم الخدمة.

يجب على مقدم الخدمة عمل إجراءات قياسية فيما يخص آلية التخلص من النفايات الصلبة والسائلة،  -
لبيولوجية، والتخلص منها وفقًا لمتطلبات نظام أبوظبي للسالمة والصحة المهنية ومتطلبات والمخلفات ا

 مركز أبوظبي إلدارة النفايات )تدوير( وأي قوانين أو انظمة محلية أو أي متطلبات أخرى من الهيئة.

تنادا على توفير جميع الفحوص الطبية المهنية والتطعيمات للعاملين )خاصة األطباء البيطرين( اس -
طبيعة ونطاق العمل المعهد لمقدم الخدمة والسياسات واألنظمة المعمول بها في الهيئة بهدف ضمان صحة 

 وسالمة العاملين وضمان تطبيق متطلبات االمن الحيوي.

يجب على مزود الخدمة االلتزام بجميع إجراءات البيئة والصحة والسالمة في الهيئة وااللتزام بجميع  -
واللوائح واألنظمة المحلية واالتحادية المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة التي تنطبق على الخدمات، القوانين 

 وااللتزام بمعايير ومتطلبات نظام أبوظبي للسالمة والصحة المهنية )أوشاد(.

 تنفيذ كافة المتطلبات والتعليمات الصادرة من هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية وذلك حسب -
 األنظمة والمتطلبات والقوانين والتشريعات المعمول بها.

 متطلبات نظام إدارة استمرارية األعمال

على مزود الخدمة ضمان توفير جميع اإلجراءات والتدابير الالزمة بهدف االستمرار في تقديم الخدمات 
ي أو كلي، وتشمل تطوير للهيئة أثناء الطوارئ واألزمات والكوارث التي قد يتعرض مزود الخدمة بشكل جزئ

 خطط للبدائل من مرافق وخدمات وأفراد لضمان استمرار تقديم خدماتها إلى الهيئة.
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 يلتزم مقدم الخدمة بضمان االمتثال للمتطلبات االتية، كحد أدنى:

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

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

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

 األعمال الحرجة والمهام الخاصة بالشركة(.

خطيط من أجل التعافي واالستمرار توفير استراتيجية استمرارية األعمال )نهج منظم يمكن عملية الت -
 بعد انقطاع وتعطل األنشطة(.

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

للجهاز تحت أي ظرف، ويجب  يجب أن تثبت الشركة قدرتها على ضمان استمرارية تقديم الخدمات -
أن توفر الشركة إجراءات وخطط لضمان استمرارية األعمال لديهم مما يضمن استدامة األعمال، وتقديم 
الخدمات المقدمة في جميع المستويات من قبل مقدم الخدمة للمتعاملين ومن ضمنهم هيئة أبوظبي للزراعة 

نها على سبيل المثال ال الحصر: حصول إضراب والسالمة الغذائية في حاالت الطوارئ واألزمات وم
عمالي في الشركة: هل يوجد خطط أو إجراءات للتعامل مع الحدث وضمان استمرارية العمليات الرئيسية 
للشركة، علمًا بأن هذه المتطلبات يجب أن تندرج كمتطلب تشغيلي في المؤسسة لضمان تقديم الخدمات 

 (.PLAN Bووجود خطط بديلة )
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 التزامات أخرى للطرف الثاني (())   –لثالثون االمادة 

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

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

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

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

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

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

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

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

ت الصلة بتقديم الخدمات وتوفير هذه السجالت على وجه السرعة عند لكافة األعمال أو األشياء ذا
 طلب العميل االطالع عليها وعمل نسخ منها.
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لمناقشة تقدم سير المشروع ويتم االتفاق  الهيئةعلى الطرف الثاني حضور اجتماعات المراجعة مع  -5
 على التاريخ والوقت والمكان لكافة تلك االجتماعات أثناء المشروع.

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

وأي طرف ثالث حسب ما تقتضيه  الهيئةيتعهد الطرف الثاني بحضور االجتماعات األخرى مع  -7
 الضرورة لمناقشة تقديم الخدمات.

د والبيانات المتعلقة بالمشروع بناء على طلب على الطرف الثاني أن يقوم بجمع كافة المعلومات والموا -8
 .اأو ممثله الهيئة

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

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

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

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

تعطل ، وبما يضمن عدم 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" بمتطلباتيلتزم مزود الخدمة  -13

 من المؤسسة لتمكين تطويرها يتم التي اإلجراءات من مجموعة) أعمال إستمرارية خطة توفير -
 (تعطلها أو األعمال توقع حال في مسبقا محدد مقبول مستوى  على الحيوية أنشطتها صلةموا
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 التصحيحية اإلجراءات الشركة، في واألنشطة للعمليات المخاطر تقييم) للمخاطر سجل توفير -
 (والوقائية

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

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

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

 )) اإلعالن (( - الحادية والثالثينالمادة 

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

 (( اإلبالغ عن حاالت اإلحتيال)) -والثالثين  الثانيةالمادة 

عن جميع حاالت اإلحتيال المعرفة في  الهيئةيجب على الطرف الثاني سرعة إبالغ الجهات المختصة داخل 
  Fraud@ADFCA.AEخالل البريد اإللكتروني وذلك من  ، 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 
 بإصدار أمر تعديل يعتمد من الطرفين. الهيئةقد، على أن يقوم أسعار األعمال والخدمات المذكورة بالع

 

  )) تسليم المواقع (( - الرابعة والثالثينالمادة 
 

mailto:Fraud@ADFCA.AE
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يلتزم الطرف الثاني استالم وتسليم كافة  المواقع حسب خطة تسلم وتعتمد من الطرف األول، كما يحق 
د أو انتقاله إلى مزود خدمة آخر دون الحاجة في حال انتهاء العق نللطرف األول االحتفاظ بالعمال والموظفي

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

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

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

 ....................... ه.....................                               يمثل اهيمثل
 .....بصفته ...................                                بصفته ................

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

 خدمات التصوير الفوتغرافي والفيديو

 عن الهيئة

لسالمة الغذائية واألمن الغذائي واألمن الحيوي هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية هي السلطة المحلية المختصة بالزراعة وا

في إمارة أبوظبي، وتهدف لتطوير قطاع ذو تنمية مستدامة في مجال الزراعة والسالمة الغذائية وحماية صحة النبات والحيوان 

ألنشطة في مجال بما يسهم في تعزيز األمن الحيوي وتحقيق األمن الغذائي، وهي الجهة المسؤولة عن إعداد الخطط والبرامج وا

 .الزراعة والسالمة الغذائية واألمن الغذائي

ويعهد إلى الهيئة مهمة الرقابة والتفتيش على المنشآت والمزارع والعزب في اإلمارة وعلى مدخالت اإلنتاج الزراعي والمواد 

لضمان حصول المجتمع على غذاء آمن الغذائية والزراعية المستوردة أو المصدرة أو المنتجة داخل الدولة والمتداولة في اإلمارة 

 .وسليم، كما تشرف الهيئة على إنشاء وإدارة مخزون احتياطي من الغذاء للطوارئ بالتعاون مع الجهات المعنية

كما تعمل الهيئة على التوطئة للدخول في شراكات واستثمارات مع صناديق االستثمار والمستثمرين والقطاع الخاص في مجاالت 

 .وإصدار الموافقات والتراخيص الالزمة لممارسة أي نشاط يتعلق بالزراعة أو الغذاء وفق التشريعات الساريةعمل الهيئة، 

 

 :عمل هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية مجاالت 

 واالستراتيجيات في مجاالت عمل ال يئة ورفع ا إلل المج ل التن يذي ل عتماد. إعداد السياسة العامة -1

 واللرامج واألنشطة في مجال الاراعة والس مة ال ذائية واألمن ال ذائي. إعداد الخطط -2

الدخول في شراكات واستثمارات مل صناديق االستثمار والمستثمرين والقطاع الخا  في مجاالت عمل ال يئة  -3

 واإلشراف ع ل الخطط واللرامج المتع قة ل ا والتأكد من موا مت ا مل التوج ات الحكومية.

 وافقات والتراخي  ال امة لممارسة لي نشاط يتع ق لالاراعة لو ال ذا  وفق التشريعات السارية.إصدار الم -4

الرقالة والت تيش ع ل المنشآت والماارع والعاق في اإلمارة وع ل مدخ ت اإلنتاج الاراعي في كافة مراحل استخدامر  -5

جة داخل الدولة والمتداولة في اإلمارة لما يت من الرقالة وع ل المواد ال ذائية والاراعية المستوردة لو المصدرة لو المنت

 ع ل متلقيات المليدات واألدوية الليطرية وذلك وفق التشريعات السارية.  

 اإلشراف ع ل إنشا  وإدارة مخاون احتياطي ل طوارئ من ال ذا  لالتعاون مل الج ات المعنية. -6

 االت عم  ا.إجرا  الدراسات واللحوث التطليقية ذات الص ة لمج  -7

 التنسيق مل الج ات المعنية لمراجعة الخطط واللرامج المتع قة لالخدمات الاراعية في اإلمارة. -8

 إيجاد قنوات تسويقية وترويجية ل منتجات الاراعية المح ية. -9

لالتنسيق و ل الخطط ولرامج األمن الحيوي ل محافلة ع ل الصحة الحيوانية والنلاتية، واإلشراف والرقالة ع ل تن يذها  -10

 مل الج ات المعنية.

 نشر الوعي وتثقيف مخت ف شرائ  المجتمل فيما يخ  الاراعة والس مة ال ذائية والتعريف لال يئة ولهداف ا.  -11

 تنليم لرامج الدعم الاراعي وال ذائي في اإلمارة. -12

 تنليم المؤتمرات والمعار  والم رجانات المتع قة لأعمال ا لو المشاركة في ا. -13

والتنسيق مل الج ات المعنية لشأن إدراج متط لات األمن ال ذائي والحيوي  من خطط م، وإعداد وتن يذ الخطط التعاون  -14

 ال امة إلدارة الحوادث واألامات والطوارئ المتع قة لاختصاصات ال يئة.
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 الرقالة والت تيش ع ل في المسالخ لكافة لنواع ا واألسواش الاراعية والحيوانية في اإلمارة. -15

ايا التنمية الاراعية المستدامة من خ ل حماية الموارد الطليعية ذات الع قة لأعمال ال يئة والعمل ع ل رفل مستو  تع -16

 الخدمات اإلرشادية.

 التعاون والتنسيق مل مراكا اللحوث والدراسات والجامعات والمنلمات المعنية لمجاالت عمل ال يئة. -17

  ات ذات الع قة داخل اإلمارة لو خارج ا وفق النلم المتلعة.عقد االت اقيات ومذكرات الت اهم مل الج -18

 جديدة يتم تك يف ال يئة ل ا من قلل الحكومة. ولية م ام -19

 

 يشمل نطاق العقد على:

 التصوير ال وت رافي -

 تصوير ال يديو -

 تصوير الدرون -

 (livestreamاللث الملاشر ) -

 

 الغرض من المناقصة:

مة ال ذائية ل تعاقد مل شركة متخصصة في مجال التصوير ال وت رافي وال يديو لمدة ث ث تسعل هيئة للوللي ل اراعة والس 
 ل دف توثيق مخت ف ال عاليات التي تنلم ا ال يئة وتوفير مكتلة ل صور وال يديو تخدم مجاالت عمل ال يئة. سنوات

 الوصف:

ت الخلرة في هذا المجال لت طية مخت ف ال عاليات واألنشطة ترغق هيئة للوللي ل اراعة والس مة ال ذائية لالتعاقد مل الشركة ذا
 التي تن ذها ال يئة لو التي تشارك ل ا سوا  داخل إمارة للوللي لو خارج ا.

 

 النماذج المقدمة:

 يديو، ع ل الشركات المشاركة في المناقصة تقديم عينات من المشاريل المن ذة في كافة اللنود المط ولة: التصوير ال وت رافي، ال
(، وذلك إلل ار قدرات وخلرة الشركات المشاركة في المناقصة والتي ستكون عامل live streamالدرون، اللث الملاشر )

 م م في عم ية التقييم والتي ستشمل:

 جودة الصور -

 جودة إنتاج ال يديو -

 

في وال يديو )الخام والمحررة( خ ل فترة ع ل الشركة التي سيقل ع ي ا االختيار تس يم كافة المواد الخاصة لالتصوير ال وت را
 امنية محددة وفقا  لـ:

 تس يم الصور لجودة عالية. -
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 ال عاليات داخل إمارة للوللي تس يم المواد في ن ل اليوم لو اليوم التالي لحد لقصل. -

 ال عاليات خارج إمارة للوللي: يتم تس يم ا في اليوم التالي ل  عالية لحد لقصل. -

 

 ضمان الجودة:

سيتط ق من الشركة التي سيقل ع ي ا االختيار  مان جودة العمل، في حال عدم استي ا  الط ق لمعايير الجودة المت ق ع ي ا، 
 ف ن يتم قلول الط ق وع ل الشركة إعادة تصوير المشروع لدون لي رسوم إ افية.

 المتطلبات: 

 التالي:وير التي تشمل ع ل الشركة المقدمة ل مناقصة االلتاام لتن يذ كافة لعمال التص

 الفيديو:

 استخدام كاميرات ذات تقنية وموص ات عالية الجودة. -

 تحرير المواد المرئية لكل مشروع ع ل حدة. -

 توفير الموسيقل والمؤثرات الصوتية ال امة. -

 توفير وإرسال المواد في اليوم التالي ل مشروع عن طريق وحدة تخاين خارجية. -

 لحد لقصل حسق حجم ال عالية. 4ا واحدة ع ل األقل وتقوم الشركة لتوفير كامير -

 تقوم ال يئة لتحديد تاريخ ووقت لد  وانت ا  تصوير ال عالية وتحديد عدد الساعات المط وق تصويرها. -

 ع ل الشركة توفير فيديو قصير ل تواصل االجتماعي لحد لقصل دقيقة لكل ط ق. -

 ؤثرات الصوتية والكروما.توفير المعدات ال امة ل تصوير مثل الكرين، الم -

 

 التصوير الفوتغرافي:

 استخدام كاميرات ذات تقنية وموص ات عالية الجودة. -

 توفير وإرسال المواد في اليوم التالي ل مشروع عن طريق وحدة تخاين خارجية. -

 لحد لقصل حسق حجم ال عالية. 4تقوم الشركة لتوفير كاميرا واحدة ع ل األقل و -

 اريخ ووقت لد  وانت ا  تصوير ال عالية وتحديد عدد الساعات المط وق تصويرها.تقوم ال يئة لتحديد ت -

 

 خدمة البث المباشر:

يجب أن تتوفر لدى الشركة المقدمة للمناقصة خدمة البث المباشر وذلك الستخدامها في تغطية الفعاليات التي تنظمها الهيئة على 

 لمعدات الالزمة: الكاميرا ونظام الصوت.حسابات قنوات التواصل االجتماعي باستخدام كافة ا
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 تصوير الدرون:

يجب أن تتوفر لدى الشركة المقدمة للمناقصة خدمة تصوير الدرون الستخدامها في الفعاليات الخارجية مع ضرورة استخراج 

 كافة التصاريح الالزمة.

طع الفيديو بحيث يتم أرشفتها كمجلدات تيرا مع جميع الصور ومقا 4وحدة تخزين خارجية بحجم  1على الشركة توفير عدد 

 وترقيمها بحسب تواريخ الفعاليات حيث ستكون هذه الوحدة ملك للهيئة.

 

 التأخير في التسليم:

 يتعين على الشركة تسليم المواد في اليوم التالي للفعالية بحد أقصى، وفي حال التأخير يتم تطبيق العقوبات في هذا البند.

 إعادة التصوير:

عدم استيفاء الصور لمتطلبات الجودة المتفق عليها وذلك بسبب فشل المصور في التقاط الصور المطلوبة وليس نتيجة  في حال

 ألحداث خارجة عن سيطرته، يجب على الشركة إعادة التصوير إذا أمكن ذلك أو عدم احتساب تكلفة المهمة.

 اتفاقية الترخيص:

تداول واستخدام المواد المرئية الخاصة بهيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية مع ال يجوز للشركة التي سيقع عليها االختيار 

 جهات أخرى، حيث سيقتصر تداول هذه المواد مع نقاط تواصل معينة فقط من الهيئة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



خدمات التصوير الفوتغرافي عنوان المناقصة: 

 والفيديو

  6811003490مناقصة:  رقم

  

 هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية

 إدارة العقود والمشتريات

 

42 | P a g e  
 

 معايير التقييم الفني:

  النسبة البند م

  %30 االمتثال لنطاق العقد وفهم كافة المتطلبات  1

  %40 جودة العينات المقدمة من الصور والفيديو  2

خبرة ال تقل عن خمس سنوات في مجال التصوير الفوتغرافي والفيديو والعمل مع  3

 جهات حكومية وتقديم الوثائق الداعمة.
20%  

  %10 تزويد مزود الخدمة بخدمات أو عروض إضافية للهيئة. 4

  %100 فما فوق سستأهل للمرحلة المالية.% 70إجمالي العروض التي ستحصل على درجة 
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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 AUTHORITY {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 _______________2019 
 
 
For and behalf of 
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FORM OF PERFORMANCE BANK GUARANTEE 
The Government of Abu Dhabi 

Abu Dhabi Agriculture and Food Safety Authority 

P.O. Box No. 52150 

Abu Dhabi 

United Arab Emirates 

SUBJECT: PERFORMANCE BANK GUARANTEE No. DATE:   

 AMOUNT      

 AGREEMENT No.    

Dear Sirs, 

Whereas ABU DHABI AGRICULTURE AND FOOD SAFETY AUTHORITY (hereinafter referred to as 

“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 CONTRACTOR  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 األسعار

 

 

 

 المحتويات

 جدول األسعار -1
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   ارــــــدول األسعـــج – 1

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

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

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

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

المرفقةةةةةة معةةةةةر  وجميةةةةةل المخططةةةةةاتع ةةةةةل نطةةةةةاش العمةةةةةل  االطةةةةة عع يةةةةةر مو ةةةةةوع العقةةةةةد ويجةةةةةق 
 .ا افية وذلك لتجنق لي تكاليف

لن يقةةةةةةوم لإ ةةةةةةافة لو إل ةةةةةةا  لي عنصةةةةةةر  مةةةةةةاود الخدمةةةةةةةوذلةةةةةةك لعةةةةةةد إشةةةةةةعار  ل  يئةةةةةةةيحةةةةةةق  – 4

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

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

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

 المطاللة ل ا الحقا . لماود الخدمةاألسعار وال يحق 

لير ال امةةةةةةة ل محافلةةةةةةة ع ةةةةةةل األعمةةةةةةال يجةةةةةةق لن تكةةةةةةون األسةةةةةةعار شةةةةةةام ة لتكةةةةةةاليف التةةةةةةدا – 7

 لإنجااها. ماود الخدمةالتي يقوم 

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

 .ل  يئةفي الجدول لعد تقديمر 

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

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

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

 الكميات لصورة معقولة.

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

 جداول األسعار. لأسعار اللنود الموجودة في

 تسعير وفقا  لجدول الكميات الخا  لالمشروع.اللن يقوم ل ماود الخدمةع ل  – 11
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يجةةةةةةةةق لن تكةةةةةةةةون األسةةةةةةةةعار شةةةةةةةةام ة لتقةةةةةةةةديم كافةةةةةةةةة المتط لةةةةةةةةات ال امةةةةةةةةة لتن يةةةةةةةةذ جميةةةةةةةةل  – 12

ال   لمثةةةةةةةالمل ع ةةةةةةةل سةةةةةةةليل اتالعقةةةةةةةد وتشةةةةةةةهةةةةةةةذا الخةةةةةةةدمات واألعمةةةةةةةال المنصةةةةةةةو  ع ي ةةةةةةةا فةةةةةةةي 

انة اآلالت واآلليةةةةةةةةةةةات والمعةةةةةةةةةةةدات واألدوات ال امةةةةةةةةةةةة الحصةةةةةةةةةةةر توريةةةةةةةةةةةد وتركيةةةةةةةةةةةق وصةةةةةةةةةةةي

والمسةةةةةةتخدمة ل مشةةةةةةروع واأليةةةةةةدي العام ةةةةةةة التةةةةةةي سةةةةةةوف يةةةةةةتم اسةةةةةةتخدام ا لثنةةةةةةا  تن يةةةةةةذ المشةةةةةةروع 

 وفترة ال مان.

تكةةةةةةةون م امةةةةةةةة  إن جميةةةةةةةل األسةةةةةةةعار الموجةةةةةةةودة والتةةةةةةةي هةةةةةةةي طلقةةةةةةةا  لجةةةةةةةدول الكميةةةةةةةات  – 13

 .وال يجوا لر مخال ت ا لماود الخدمة

 مةةةةةةةةاود الخدمةةةةةةةةةال امةةةةةةةةة التةةةةةةةةي سةةةةةةةةيقوم واألذون اليف جميةةةةةةةةل التصةةةةةةةةاري  تكةةةةةةةةون تكةةةةةةةة – 14

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

التةةةةةةأمين الخاصةةةةةةة لالمشةةةةةةروع والعةةةةةةام ين فيةةةةةةر مةةةةةةن األخطةةةةةةار واإلصةةةةةةالات التةةةةةةي قةةةةةةد تنةةةةةةتج عةةةةةةن 

 العمل 

جميةةةةةةةل الخةةةةةةةدمات ع ةةةةةةةل األسةةةةةةةعار  التأكةةةةةةةد مةةةةةةةن اشةةةةةةةتمال مةةةةةةةاود الخدمةةةةةةةةيجةةةةةةةق ع ةةةةةةةل  – 15

 .هذا العقدواألعمال المو حة في نطاش 

لمخال ةةةةةةة الشةةةةةةروط الخاصةةةةةةة  مةةةةةةاود الخدمةةةةةةةجميةةةةةةل الملةةةةةةالب التةةةةةةي سةةةةةةتترتق ع ةةةةةةل قيةةةةةةام  – 16

 ال يئةةةةةةع ةةةةةل حسةةةةةالر الخةةةةةا  وال يتحمةةةةةل  مةةةةةاود الخدمةةةةةةسةةةةةيدفع ا لالصةةةةةحة والسةةةةة مة والليئةةةةةة 

 تكالي  ا.

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

 ما يتع ق لس مة الليئة ومنطقة العمل. فيوالج ات المعنية لالدولة  ال يئة
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الشروط التي يتوجق ع ل ماود الخدمة اإللتاام ل ا في جدول األسعار حيث لنر لن يتم النلر في لي 

 عر  غير م تام ل ا: 

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

 الجدول.

  ةةةةةةةل لسةةةةةةةال الوحةةةةةةةدةالجةةةةةةةداول يجةةةةةةةق لن تكةةةةةةةون ت صةةةةةةةي ية مةةةةةةةل ذكةةةةةةةر التكةةةةةةةاليف ع -

 واإلجمالي.

 يجق عدم إدارج قيمة ال ريلة الم افة في جدول األسعار.  -

 Excel) لصةةةةةةي ةمةةةةةةدمج  قةةةةةةر تةةةةةةوفير نسةةةةةةخة مةةةةةةن جةةةةةةدول األسةةةةةةعار ع ةةةةةةل  -

Sheet.ع ل ان يتم ارفاقر في الملروف المالي ) 

ميل الخدمات يجق لن تشتمل األسعار ع ل جميل التكاليف التي سوف يقوم ماود الخدمة لدفع ا لتن يذ ج

لي تكاليف لخر  لو ن قات لو لية  ال يئةالمنصو  ع ي ا في هذا العقد ووفقا  ل شروط واألحكام، ال يتحمل 

 لمور يست ام ط ل ا من ماود الخدمة.                         

 

 


