
شروط المناقصات/ المزايدات:
والمشتريات  • العقود   - الرسمي  الدوام  ساعات  خالل  المناقصة/المزايدة  وثائق  على  الحصول  يمكن 

لالسترداد  القابلة  غير  الرسوم  دفع  مقابل  وذلك  أبوظبي  في  الهيئة  بمقر  عشر  الثاني  الطــابق   -

والموضحة أعاله، مع ضرورة إحضار نسخة عن الرخصة التجارية سارية المفعول.

يحق للهيئة قبول أو رفض أي عطاء أو إلغاء المناقصات /المزايدات دون إبداء األسباب. •

متطلبات  • أنهوا  قد  أو  مسجلين  يكونوا  أن  بالمناقصات/المزايدات  المشاركين  جميع  على  يتوجب 

التسجيل في نظام أبوظبي إلدارة الموارد الحكومية التابع لدائرة المالية قبل تقديم العطاءات.

يعتبر هذا اإلعالن جزءًا مكماًل لمستندات المناقصات/المزايدة. •

أبوظبي  • لهيئة  اإللكتروني  الموقع  زيارة  يرجى  المناقصات  هذه  تفاصيل  عن  المعلومات  من  لمزيد 

للزراعة والسالمة الغذائية:

 https://www.adafsa.gov.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 سيتم اإلعالن عن ذلك من خالل الموقع  •

اإللكتروني للهيئة وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل االجتماعي.

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

إعالن عن طرح/ تمديد مناقصات/ مزايدات عامة

آخر موعد 
لتسليم 
العطاءات

رسوم المناقصة موضوع المناقصة رقم المناقصة

2019/10/22
 بدالً من تاريخ

2019/10/15
1000 درهم

تنفيذ و دعم نظام إدارة استيراد 
وتصدير األغذية

6811003461

2019/10/29
 بدالً من تاريخ

2019/10/14
1000 درهم

حملة إعالمية للتعريف بهيئة 
أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية

6811003486

2019/11/04 1000 درهم
أعمال التجديد و الصيانة لمحطات 

األبحاث )بني ياس والكويتات(
6811003480

2019/11/05 1000 درهم خدمات النظافة والضيافة واألمن 6811003520

2019/11/18 1000 درهم
مزايدة عامة الستثمار أرض إلنشاء 

مبنى متعدد االستخدام في منطقة 
الشوامخ

ADAFSA/PS-A/009-2019

2019/11/18 1000 درهم
مزايدة عامة الستثمار أرض إلنشاء 
مركز تجاري في منطقة الشهامة 

الجديدة - أبوظبي
ADAFSA/PS-A/010-2019

2019/11/18 1000 درهم
مزايدة عامة الستثمار أرض إلنشاء 

وتشغيل سوق المزارعين في 
منطقة الشهامة القديمة - أبوظبي

ADAFSA/PS-A/011-2019
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خدمات النظافة والضيافة عنوان المناقصة / 

 واألمن

 

 6811003520/ مناقصة رقم 

 
 14/10/2019تاريخ طرح المناقصة: 

  14:00      05/11/2019 العطاءات:آخر موعد لتقديم 
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 الفـــهــرس

 

 : دعوة المناقصة 3من  1القسم  •

 نموذج التعاقد:  3من  2القسم  •

 الجداول:  3من  3القسم  •
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 3من  1القسم 

 دعوة المناقصة

 

 المحتويات

 جدول األحداث -1
ي المناقصة ل نموذج تأكيد ا -2

 
اك ف  شتر

ي المناقصة خطوات -3
 
اك ف  االشتر
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 جدول األحداث -1
 

وقتال لتاريــــخ ا   الموضوع 

 الزيارة  الميدانية  ال يوجد

14:00 21/10/2019 
 االستفسارات الستالم موعد آخر

 

14:00 25/10/2019 
ي للزراعة والسالمة الغذائية فيه يقوم موعد أخر  بإرسال هيئة أبوظب 

 الستفساراتا عىل الردود
 

14:00 05/11/2019 
 آخر موعد لتقديم العطاءات 

 

 

 

  األساسية : مستندات ال -2
 

لقيمة ا  المستند 

,000.00200  
  Bid Bond / ضمان المناقصة 

 

ار باستمرارية الخدمات المطلوبة  خطة إدارة العمليات وخطة الستمرارية األعمال بما يضمن عدم اإلضر
ً
ي متضمنا

 العرض الفبر
 

 الرخصة التجارية سارية المفعول   
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ي المناقصةنموذج تأكيد  -2
ر
اك ف  اشتر
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 نموذج الرد عىل دعوة المناقصة

[ كة  ةيرجى طباعة النموذج عىل االوراق الرسمي المدعوةللشر ] 

 [التاري    خ] .……………………

ي   للزراعة والسالمة الغذائيةهيئة أبوظب 
يات  إدارة العقود والمشتر

ي عش  
ر
، الطابق الثان  المببر الرئيسي

، اإلمارات  ي  العربية المتحدةأبوظب 
يات  مدير إدارة العقود والمشتر

 
  رقم المناقصة

  الموضوع

 
 السادة الكرام،،

كتنا استالمنا لدعوة ومستندات المناقصة المؤرخة   ××××××تؤكد شر
ي بموعد اقصاه  -أ 

كتنا بالعرض المالي والفن 
 ××××××يرجى توقع رد شر

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

 
وط  ي الشر

 
ي مستوف

 ضيق الوقت لتقديم عرض مالي وفن 

كات معي      عدم وضوح نطاق العمل/ نطاق العمل محدد لشر

 حجم العمل المطلوب كبت  / صغت   

ي توفت  هذا النوع من المواد/ األعمال/  
 
كتنا غت  راغبة ف  الخدماتشر

امات حاليه    لدينا التر 

كتنا  ي نطاق أعمال شر
 
 الخدمة/ المادة المطلوبة ليست ف

ي المدة المطلوبة 
 
 ال نستطيع استكمال األعمال ف

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

 
كة(نحن  ي المناقصة أعاله:  )ادخل اسم الش 

 نود تأكيد بيانات االتصال الخاصة بنا المتعلقة ف 
 

 : ..................................................................................... الهيئةرقم التسجيل مع 
كة: ....................................................   ............................ اسم الشخص المخول من الشر

 ................................................................................................... : ي
ون  يد االلكتر  التى

 
: .....................................   اعتماد: ..........................................  ي

 ... المسىم الوظيف 
 

 التاري    خ: ............................................... 

ي يرج  ارسال نموذج الرد عىل دعوة المناقصة بعد 
ر
ون يد االلكتر تعبئته عىل  الت 

 mariam.alobeidli@ADFCA.GOV.ABUDHABI 

 

mailto:mariam.alobeidli@ADFCA.GOV.ABUDHABI
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اك  -3 ي المناقصةخطوات االشتر
ر
 ف
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 المقدمة: 
ي لل راع                        ة والس                        المة الغذا ي                        ة – 1 ي العط                        ا ات الخاص                        ة ت هيئ                        ة أب                        وظنى

ي تل                        فر
 
رغ                        ب ف

ي 
ي مس               تندات تبالمناقص              ة لت               وفت  الخ              دمات ال               نر

 
ي الحص              ول عليه               ا كم               ا ه              و موض                 ف

 
رغ               ب ف

 المناقصة. 
لتس                          هيل وج                          را ات الحص                          ول ع                          ىل الخ                          دمات وتقي                          يم العط                          ا ات يج                          ب ع                          ىل  – 2

ي والع               رض 
ي يج               ب أ  تت                من الع               رض الف               ن 

المتن               اقص تق               ديم العط               ا ات الخاص               ة ب               ه وال               نر
 المالي للمناقصة. 

تك                و  جمي                ع الع                روض المقدم                ة م                ن المتن                اقص مل م                ة عن                د ترس                يه المناقص                ة علي                ه  – 3
ي أي من العطا ات المقدمة منه. يجري أي ت وال يحق له أ 

 
 غيت  ف

دا                    رة المالي                   ة  اقص                   ة والغ                   ت  مس                   جلي   ل                   دىع                   ىل المتناقص                   ي   الم                   دعوين له                   ذه المن – 4
التس                        جيل وتق                        ديم المس                        تندات المطلوب                        ة وذل                        ك بمراجع                        ة قس                        م  س                        جيل و تأهي                        ل 

كات  ي الشر
 
 .  278181102أو االتصال عىل  الهيئةف

: عىل المتناقصي   المتقدمي   للمناقصة عمل يجب  – 5 ي
 اآلنر

الع               دل للش               خص ال               ذي عتم               اد توقي               ع مص               دق م               ن كات               ب اتق               ديم وكال               ة م               ع تف               وي  و  –أ 
ي هذه المناقصة.  مسيمثله
 
 ف

ي  –ب 
 
التأك                      د م                      ن أ  كاف                      ة البيان                      ات الخاص                      ة به                      ذه المناقص                      ة أو المتن                      اقص محد                       ة ف

 . الهيئةسجالت 
 

 وثائق المناقصة: 
ع            ىل ل            م ي            نص  *تتك            و  المناقص            ة م            ن مجموع            ة م            ن المس            تندات كم            ا ه            و موض              أدن            اه م            ا 

 ذلك: خالف 

 
ً
 عىل : مل تدعوة المناقصة وتش -أوال
 .تأكيد استالم الدعوى  – 1
 المناقصة. تعليمات  – 2
ي المناقصة –أ 

 
اك ف وط االشتر   . شر

 . تاري    خ المناقصة –ب 
 . المرفقات الخاصة بالمناقصة –ج 
ي يجب المظاريف أنواع  – 3

 تقديمها: النر
ي  –أ 

 . العرض الفن 
 . العرض المالي  –ب 
  ضما  المناقصة األولية –ج 
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ً
وط  –ثانيا  التعاقدش 
 
ً
ي  –ثالثا

ر
 التعاقد: المستندات الواردة ف

  . نطاق العمل – 1
 عىل: ال ما  البنكي ويشتمل  – 2
  . ضما  المناقصة األولية –أ 
 التنفيذ. ضما  حسن  –ب 

: الشهادات  – 3  وهي
ي  –أ 

 . شهادة االستالم االبتدان 
ي  –ب 

 . شهادة االستالم النهان 
 . شهادة وخال  المسؤولية –ج 
 الجداول و شمل :  – 4
 ة. جدول الكميات الغت  مسعر  –أ 
  . جدول األسعار  –ب 
 . جدول التواري    خ الر يسية –ج 
وع –د  ي لبد  وانتها  المشر

 . الجدول ال من 
وع –ذ  ي المشر

 
 . جدول بأسما  العاملي   ف

حة للعمل –ف    . جدول يبي   الخطة المقتر
وعمدرا  جدول بأسما   –ق   . المشر
 . من الباطن  م ودي الخدمةجدول بأسما   –ص 

 
ً
 وجدول األسعار :  ةجدول الكميات الغتر مسعر  –رابعا

مل ع                ىل الج                داول التالي                ة تع                ىل المتناقص                ي   التأك                د م                ن أ  العط                ا ات المقدم                ة م                نهم  ش                
وطها :   لشر

ً
 وفقا
 مسعرة: جدول الكميات الغتر  – 1

س               وف ي               تم التس               عت  واحتس               اب جمي               ع  أساس               هج               دول الكمي               ات ه               و الج               دول ال               ذي ع               ىل 
ي العق                       د وملحقات                      ه وال                       ذي 

 
االض                      افات أو االقتطاع                      ات ع                       ىل النح                      و المنص                       وص علي                      ه ف

 
ً
 وال يجوز ذكر أي سعر فيه .  لم ود الخدمةسيكو  مل ما

 جدول األسعار :  – 2
يتم التس               عت  واحتس               اب س                هج              دول األس               عار ه               و نف                 ج              دول الكمي               ات ال               ذي ع               ىل أساس              

ي العق                       د وملحقات                       ه  جمي                       ع الض                       افات أو 
 
االقتطاع                       ات ع                       ىل النح                       و المنص                       وص علي                       ه ف

 
ً
يج                     ب أ   ش                     مل األس                     عار جمي                     ع التك                     اليف و  ، لم                      ود الخدم                     ةوال                     ذي س                     يكو  مل م                     ا

ي العق                د وتك                و  ه                ذه األس                عار  ابت                ة ومل م                ة 
 
الالزم                ة لتم                ام و نج                از الخ                دمات المطلوب                ة ف

    . العقد هذا طوال مدة 
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 *التعديل عىل دعوة المناقصة : 
ي لتق                   ديم العط                   ا ات يج                   وز  -

ي أي وق                   ت وقب                   ل الموع                   د النه                   ان 
 
التع                   ديل ع                   ىل أي  للهيئ                   ةف

م               ن بن               ود دع               وة المناقص               ة وي               تم وب                ال  جمي               ع الم               دعوين ول المناقص               ة به               ذا التغي               ت  ع                ن 
ي  عتى طريق ورسال التعديل 

ون  يد االلكتر  . التى
ي حال                   ة ع                   دم مق                   درة المتناقص                   ي   المتق                   دمي    -
 
ي ع                   ىل ف

القي                   ام بالتع                   ديالت الجدي                   دة ال                   نر
 ب              ذلك  ا عالمه               و  ب مس              بببكت              ا الهيئ              ةتم              ت وذل              ك بس              بب ض              يق الوق              ت يج              ب مخاطب              ة 

ة استال  مالسماح له للهيئةلكي يتسن   ة جديدة أخرى. بتمديد فتر  م العطا ات ول فتر
 *إعداد وتقديم العطاءات : 

ي اس                     توفت جمي                     ع الشر                      وط المطلوب                     ة بالي                     د ول ودارة العق                      ود  – 1
تق                     دم العط                     ا ات ال                      نر

يات  ي لل راع                  ة والس                  المة  -12الط                  ابق –والمش                  تر  الر ي ي                   – الغذا ي                  ةهيئ                  ة أب                  وظنى
)  المب                  ن 

 ( وتكو  هذه العطا ات مختومة بالشمع األحمر.  مدينة محمد بن زايد 
ي حال                 ة تق                 ديمها بلغ                 ة و العربيـــــــــــــــــةباللغـــــــــــــــــة تك                 و  العط                 ا ات المقدم                 ة له                 ذه المناقص                 ة  – 2

 
ف

ي وتؤخ                        ذ األوراق 
جم ق                        انون  جم                        ة ومعتم                        دة م                        ن م                        تر أخ                       رى يج                        ب أ  ترف                        ق أوراق متر

ها.  ي تفست 
 
جمة ف  المتر

ي حال                 خط                 أه يتحم                 ل المتن                 اقص  – 3
 
العط                 ا ات ول عن                 وا  مختل                 ف ع                 ن ال                 ذي  هتقديم                  ةف

ي هذه المناقصة. 
 
 ذكر ف
 لن تقبل أي عطا ات وذا تم تقديمها بعد الموعد المحدد.  – 4
عط                     ا ات للموظ                     ف أ  يتأك                     د م                     ن حص                     وله ع                     ىل لاع                     ىل المتن                     اقص عن                     د  س                     ليمه  – 5

 ت التسليم. تاري    خ ووق  ، يوجد بهويصال استالم للمناقصة
ع                 ىل المتن                 اقص ورف                 اق ص                 ورة م                 ن الرخص                 ة التجاري                 ة ونس                 خة م                 ن التوكي                 ل واعتم                 اد  – 6

 التوقيع للشخص المفوض. 
المناقص               ة ورقمه               ا ع               ىل جمي               ع  س               ماو ,ذكر اس               م الشر               كة وعنوانه               ا بالكام               ل يج               ب أ  ي                 – 7

 العطا ات. 
 *شية الوثائق: 

جمي                ع الو                 ا ق الخاص                ة بالمناقص                ة تعت                تى شي                ة وال يح                ق للمتن                اقص أ  يكش                ف عنه                ا ألي 
م بالمس                ؤولية الكامل               ة  ع                ىل  المحافظ                ة علي               هويق                ع عنه                ا ش               خص أو جه                ة أخ                رى كم               ا يل                تر 

 من موظفيه.  ةشية أي
ً
 مستندات يطلع عليها أيا

 : *مدة العطاء 
 .  يوم 180ولغاية يجب أ  تكو  مدة العطا  سارية من تاري    خ  سليمه  - 1
ة ص                 الحية العط                 ا  األص                 ىلي يح                 ق  – 2

ي الظ                 روف االس                 تثنا ية وقب                 ل انته                 ا  ف                 تر
 
أ   للهيئ                 ةف
ة صالحية العطا . ت  طلب من مقدمي العطا ات تمديد فتر

ي حال              ة ترس               ية  الهيئ              ةتمدي              د ص              الحية ه               ذا ال               ما  ح              نر اس               تالم 
 
ض              ما  حس               ن التنفي              ذ ف

ي حال                  ة الحاج                  ة ول تمدي                  د ف                  تر 
 
 بإخط                  ار المتناقص                  ي    الهيئ                  ةق                  وم تة ال                   ما  المناقص                  ة وف

 .         بذلك
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 *عقد االئتالف : 

ك                   ات أخ                  رى  المتناقص                  ي   يج                  ب ع                   ىل  - ي ا                    تالف م                  ع شر
 
ي ال                  دخول ف

 
الحص                   ول ال                   راغبي   ف

ع            ىل األق           ل م           ن ت           اري    خ وغ            الق  أس           بوعي   وذل           ك قب           ل  الهيئ           ةم            ن ع           ىل موافق           ة خطي           ة مس           بقة 
ي : عىل استالم العطا  وبعد أخذ الموافقة يجب أ  تت من العطا ات 

 اآلنر
كا  .  – 1  التوقيع عىل العطا ات يجب أ  يكو  من جميع الشر
ويج               ب أ  تك               و   ورف               اق نس               خة م               ن اتف               اق اال                تالف ال               ذي ت               م ب               ي   الشر               كا  جم               يعهم – 2

ي 
 
 لألصول المتبعة ف

ً
 .  ذلك الشأ معتمدة ومو قة وفقا

: يجب أ  يت من اتفاق اال تالف  – 3  التالي
ي ه                 ذا  –أ 

 
تنفي                 ذ    ع                 ن بالتكاف                 ل والت                  امن  اال                  تالف مس                 ئولي   أ  يك                 و  جمي                 ع الشر                 كا  ف

ي الشر                كا  
ر
ي حال               ة خ               روج أح               د الشر               كا  م               ن ه               ذا اال                تالف يك               و  ب               اف

 
كاف               ة بن               ود العق               د وف

 االتفاق. هذا لي   عن تنفيذ جميع بنود ئو مس
ي تنفي                      ذ جمي                      ع األعم                       ال  تحدي                      د  –ب 

 
اس                      م الشر                      يك ال                       ذي س                      يكو  التعام                      ل مع                       ه ف

ي العقد. 
 
 والخدمات المنصوص عليها ف

ي  –ج 
 
يك ف  . العقد تحديد نسبة عمل كل شر

 :  *االجتماعات
 س                 – 1

ً
وري                ا بتحدي                د موع                د لالجتم                اع بالمتناقص                ي   م                ن  الهيئ                ةقوم تحيثم                ا ك                ا  ذل                ك   

ىل أس                  ئلتهم فيم                  ا يتعل                  ق بالمناقص                  ة أج                  ل توض                  ي  المس                  ا ل الغ                  ت  واض                  حة والجاب                  ة ع                  
 جتماع. محدد فيه موعد اال و وذلك بإرسال خطاب موجه وليهم 

ي                       د بمتن                       اقص ال                       ذي لدي                       ه أي  س                       ا الت ح                       ول المناقص                       ة أ  يرس                       ل أس                       ئلته لل – 2 التى
ي 
ون  يات وذل                ك قب                ل أس                بوع واح                د م                ن موع                د االجتم                اع ل                كي  االلك                تر

لدارة العق                ود والمش                تر
ي االجتماع.  الجابة عىل للهيئةيتسن  

 
 تلك األسئلة ومناقشتها ف

ي تق                ديم  اتالجتماع                ه                ذه اع                دم ح                 ور أي متن                اقص ل – 3
 
 لع                دم تأهل                ه ف

ً
ل                ن يك                و  س                 با

 العطا ات. 
ي  الهيئة*حق 

ر
كة اختيار  ف  :  الش 

ي تق             دم أق             ل س             عر ب             ل يح             ق له              ةمل م              الهيئ             ةك             و  تال 
س             ية المناقص             ة ع             ىل الشر             كة ال             نر   ا بتر

ي 
عم                 ال موض                 وع العق                 د وال مناس                 بة لتق                 ديم الخ                 دمات واأل ال رى أنه                 ا ت                 اختي                 ار الشر                 كة ال                 نر

 بذكر سبب الرف . ت
ً
م أي ا  لتر 

 *إرجاع العطاءات : 
 
ً
ي حال              ة ع              دم ف              وز أي               للهيئ              ةجمي              ع العط              ا ات تك              و  ملك              ا

 
 وف

ً
م              ن المتناقص              ي   س              وف ي              تم  ا
كة للح ور ول مقر الهيئة لستالم أصل ال ما   . التواصل مع الشر

ي حاالت 
ر
 اإلحتيال: *اإلبالغ ف

ي  الهيئةيجب عىل المتناقصي   شعة وبال  الجهات المختصة داخل 
 
عن جميع حاالت الحتيال المعرفة ف

ي  ، الهيئةآلية البال  عن الحتيال المعتمدة ب
ون  يد اللكتر   Fraud@ADFCA.AEوذلك من خالل التى

mailto:Fraud@ADFCA.AE
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 خدماتعقد 

 رقم *********************

 

ي يوم ........... الموافق ..../..../ 
 
ي بي   كل من :  2018أنه ف ي مدينة أبوظنى

 
  -تم االتفاق ف

 الطرف األول:   •

ي للزراعة والسالمة الغذائية هيئة  (الهيئة أو ) ويشار وليه فيما بعد بالطرف األول     أبوظب 

، هاتف:  – 52150: دولة االمارات العربية المتحدة، ص.ب : ا عنوانه ي ، فاك : 028181187أبوظنى

02-5886666  

ي التوقيع عىل هذا العقد السيد/ 
 
 . **************بصفته:   *************ويمثله ف

•  : ي
 الطرف الثان 

ي  *******************السادة / 
 (م ود الخدمة أو  )ويشار وليهم فيما بعد بالطرف الثان 

، هاتف:  *****عنوانه: دولة االمارات العربية المتحدة، ص.ب:  ي  ******** -، فاك : ******أبوظنى

ي التوقيع عىل هذا العقد 
 
  **********بصفته :    ******** :ويمثله ف

 وليهما مجتمعي   بالطرفي   ومنفردين بالطرف. ويشار 

ي : 
ي اتفقا عىل اآلنر

 وبعد أ  أقر الطرفا  عىل أهليتهما بالتعاقد والترصف القانون 

 تـــــمــــهـــيـــــد 

ي القيام 
 
ي مواصفات المناقصة الملحقة بهذا   **********حيث أ  الطرف األول يرغب ف

 
كما هو مبي   ف

ي  بهذه األعمال فقد 
وط الواردة أدناه  ولما كا  موضوع العقد يتطلب قيام الطرف الثان   للشر

ً
العقد ووفقا

ي ال
ي التعاقد معرض الطرف األول عىل الطرف الثان 

 
قابل لذلك بما يتفق مع حسن النوايا ورغبة الطرفي   ف

وط التال  ية : وحسب الشر
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 المادة األوىل

 له ويقرأ ويفش معه. 
ً
 ال يتج أ من العقد ومتمما

ً
 يعتتى التمهيد أعاله ج  ا

 )) مستندات التعاقد (( -المادة الثانية 

ي القسم 
 
 ال يتج أ من العقد وتقرأ  4تعتتى الملحقات والمستندات الموضحه والمذكورة ف

ً
)المرفقات( ج  ا

 وتفش معها . 

ات والتعاريف (( -المادة الثالثة   )) التفستر

ي  شت  لصيغة المفرد صيغة الجمع والعك  صحي  كما  -أ 
  شمل الكلمات النر

ً
حيثما كا  ذلك مناسبا

 والعك  صحي . 
ً
ي  شت  لصيغة المذكر صيغة المؤنث أي ا

  شمل الكلمات النر

ي السي  -ب
ي المحددة قرين كل منها ما لم يقتض 

 اق بخالف ذلك: تحمل الكلمات والعبارات التالية المعان 

ي المهام  -
 
ات أو تعديالت ف "العقد : هذا العقد و يشمل المالحق المرفقة به بالضافة ول أي تغيت 

وطه وأحكامه.   لشر
ً
ي يتم وجرا ها وفقا

 المطلوبة بهذا العقد والنر

-  
ً
ي ورست عليه وفقا

ي طرحها الطرف األول وتقدم وليها الطرف الثان 
المناقصة: هي المناقصة النر

ام بتنفيذ جميع الخدمات واألعمال المدرجة بأوراقها. لإلجرا  ي ذلك الشأ  وتعهد باللتر 
 
  ات المتبعة ف

 "يوم عمل" : جميع أيام األسبوع عدا الجمعة والسبت.  -

ي للطرف األول بموجب هذا العقد.  -
ي يؤديها الطرف الثان 

 "الخدمات" : الخدمات والواجبات النر

جاز األعمال موضوع هذا العقد و شمل المدة الالزمة للمراجعة "مدة العقد" : هي المدة المحددة لن -

رة عىل مدة العقد وتقاس بعدد أيام  والتدقيق من قبل الطرف األول بالضافة ول أي تمديدات متى

 الدوام الرسىمي للطرف األول. 

ي قد "قيمة العقد" : هي قيمة العقد المقبولة بالضافة ول أي زيادة أو نقص بسبب التعديالت ال -
نر

ي نتيجة ألي ظروف قد 
تطرأ عىل العقد من قبل الطرف األول وبعد موافقة خطية من الطرف الثان 

 تحدث. 
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سية مقابل تنفيذ الخدمات  - ي كتاب رسالة التر
 
"قيمة العقد المقبولة" : المبلغ الجمالي المذكور ف

 للعقد. 
ً
 المطلوبة وفقا

ي يدفعها الطرف األول  -
ي حسب ما يحدده العقد. "الدفعات" : المبالغ النر

 للطرف الثان 

، ويوافق عليه   - ي
حة ويكو  مسئول عنه الطرف الثان  "م ود الخدمة بالباطن" : أي م ود خدمة يقتر

 الطرف األول ألدا  أي ج   من الخدمات. 

 )) طبيعة العمل ((  -المادة الرابعة 

ية والمادية والقدرات والمعرفة الالزمة لتنفيذ كافة األعمال  ي بأ  لديه الموارد البشر
يتعهد الطرف الثان 

  *********والخدمات الخاصة 
ً
و شتمل وال تقترص عىل انجاز وتوريد كل ما يل م لتمام األعمال طبقا

ي أ  
ي مواصفات المناقصة موضوع هذا العقد وعىل الطرف الثان 

 
يباشر أدا  األعمال المطلوبة لما ورد ف

 للمواصفات والتصاميم الواردة بالو ا ق 
ً
وط الواردة بهذا العقد وطبقا  للشر

ً
بعد توقيع هذا العقد وفقا

 
ً
ي مراجعة هذه الو ا ق والمستندات ويعتتى مسئوال

والمستندات المرفقة مع العقد وعىل الطرف الثان 

 عنها كما لو كانت مقدمة منه. 

 )) مدة العقد (( -ة المادة الخامس

شاملة  **20/ **/ **حنر  **20/ **/ **تبدأ من تاري    خ   سنوات ****و  المدة الجمالية للعقد 

 جميع الخدمات المطلوبة . 

 )) قيمة العقد ((  -المادة السادسة 

ألف درهم  ********)) درهم  ******** سنوات ****لمدة و  القيمة الجمالية لهذا العقد  -1

ي 
ر
 و ((  إماران

ً
((  ***********درهم )) *************سنويا ي

ر
يدفعها ألف درهم إماران

ي مواصفات المناقصة والعرض 
 
ي مقابل تنفيذه كافة األعمال المدرجة ف

الطرف األول للطرف الثان 

 توريد كامل المواد والمعدات والمستل مات ومواد 
ً
ي و شمل قيمة العقد أي ا

المقدم من الطرف الثان 

ا ل النقل ونفقات الشحن والتأمي   عليها وأجور العاملي   ومصاريف تنقالتهم و تمام استهالكها ووس

 للمواصفات المدرجة بأوراق المناقصة. 
ً
 كافة األعمال عىل أكمل وجه وفقا

ي باألسعار المتفق عليها طيلة مدة العقد وال يحق له المطالبة برفع األسعار مهما   -2
م الطرف الثان  يلتر 

 عية ول ذلك وال يتحمل الطرف األول أي نفقات وضافية بخالف تلك األسعار.  كانت األسباب الدا
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ي حالة وخالل  -3
 
يحق للطرف األول تأجيل الدفعة الشهرية أو وجرا  خصومات عليها أو عدم  فها  ف

وط العقد أو المناقصة.  ي بأي من شر
 الطرف الثان 

 
 )) الفواتتر والدفعات ((  -المادة السابعة 

ي وفقا  لإلجر ات المتبعة  -1
ي يقوم بها الطرف الثان 

م الطرف األول بدفع قيمه األعمال النر ي يلتر 
 
 . الهيئةف

ي حسب األصول بتنفيذ  -2
وتقديم الخدمات مقابل دفع الطرف األول لقيمة العقد، يتعهد الطرف الثان 

ي يمكن 
ورية والنر ي هذا العقد والقيام بكافة األعمال واألمور األخرى الرص 

 
المبينة والمنصوص عليها ف

وط واألحكام والنصوص   للشر
ً
ي األوقات وبالطريقة المتفق عليها ووفقا

 
 من هذا العقد ف

ً
فهمها ضمنا

 من أوراق المناقصة. 
ً
ي العقد أو أيا

 
 المت منة ف

ي  -3
ي هذا العقد هي التعوي  الكامل المستحق للطرف الثان 

 
سعر الخدمات واألعمال المنصوص عليها ف

ا ب والجمارك  مقابل الخدمات واألعمال وشاملة لجميع التكاليف ومصاريف الرعاية والوكالة والرص 

ي تفرضها الدولة واألتعاب وفروق أسعار  ف العمالت األجن ية أو أية أعبا 
 كا   والرسوم النر

ً
أخرى أيا

ي  وحده. 
 نوعها يتحملها الطرف الثان 

 األسعار محددة و  ابتة وغت  قابلة للزيادة بأي طريقة خالل مدة التعاقد.  -4

وط واألحكام المنصوص  -5  للشر
ً
ي ما لم يقم بإصدار كفالة حسن األدا  وفقا

ال يتم دفع أي مبلغ للطرف الثان 

 عليها ويتم  سليمها ول الطرف األول. 

يوما من تاري    خ تقديم الفواتت  وكشوف النجاز المعتمدة لدارة المالية  30سداد الدفعات خالل  يتم -6

 لدى الطرف األول. 

اض عىل أية فاتورة  -7 ي االعتر
 
ال يجب تفست  أية دفعات  يسددها  الطرف األول عىل أنها تنازل عن حقه  ف

ي رف  أية فاتورة لم يقم م ود الخ للهيئةتم سدادها و 
 
( ستة أشهر 6دمة  بتسليمها خالل مدة )الحق ف

من تاري    خ ونجاز عمل معي   أو من تاري    خ تحمل تكاليف معينة قابلة للتسديد ما لم تكن هذه الفاتورة 

ي هذه الحالة يحق 
( ستة 6رف  استالم هذه الفاتورة وذا تم تقديمها بعد ) للهيئة"فاتورة معدلة" فف 

اض عىل الفاتورة ا  ألصلية أو الفاتورة المعدلة. أشهر من تاري    خ االعتر

ي تقديم الفواتت  األصلية معلمة برقم هذا العقد.  -8
 يتعي   عىل الطرف الثان 

 

 )) كفالة حسن األداء ((  -المادة الثامنة 

ي بتسليم  -1
م الطرف الثان  وطة بقيمة   الهيئةيلتر  % من وجمالي 10كفالة حسن األدا  المرصفية غت  مشر

ي يجب 
ي الدولة وبالصيغة المعتمدة أقيمة العقد عىل نفقته والنر

 
  تكو  صادرة من مرصف معتمد ف
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 من15خالل ) الهيئةلدى 
ً
سية تاري    خ ( خمسة عشر يوما ، عىل أ  تبفر التوقيع عىل خطاب التر

 لحي   وصدار شهادة معتمدة من الطرف األول.  المفعولسارية الكفالة صالحة و 

اماته  ل ا ضماناألدا  كفالة حسن   تعتتى  -2 ي التر 
هذا العقد برصف  المنصوص عليها تنفيذ الطرف الثان 

 النظر عن أية تعديالت أو مهل وضافية قد يتم االتفاق عليها. 

ي بزيادة قيمة الكفالة وذا زادت األعمال الم افة للع -3
م الطرف الثان  ي حالة يلتر 

 
قد وكذلك استكمالها ف

 النقصا  ألي سبب. 

ي  يحق للطرف األول مصادرة قيمة الكفالة دو  تنبيه أو ونذار أو اتخاذ أي وجرا ات -4
 
ق ا ية وذلك ف

ي بتنفيذ األعمال المتفق عليها. 
ام الطرف الثان   حال عدم التر 

 

ر والتعويضات (( -المادة التاسعة   )) التأمير

ي  -1
ي مسئوال وحده عن سالمة عماله أو موظف 

أو الجمهور وعن كل ما يصيبهم  الهيئةيكو  الطرف الثان 
ار مادية  ار تلحق بأي شخص أو أي أ   م بالتعوي  عن أي أ   أ نا  تنفيذ األعمال أو بس بها، ويلتر 

تب عىل تنفيذ األعمال المتفق عليها  ي قد تتر
ي هذا العقد. تصيب أي ممتلكات مهما كا  نوعها والنر

 
 ف

 كا    -2
ً
 عن جميع المطالبات والدعاوى والتعوي ات والنفقات والرسوم أيا

ً
ي مسئوال

يكو  الطرف الثان 
ي يكو  لها عالقة بتنفيذ األعمال وكذلك عن أية أخطا  يرتكبها أحد عماله أو أحد م ودو 

نوعها والنر
 . الهيئةلة عىل ذلك لصال  الخدمة من الباطن أو أحد عمالهم، وأ  يقدم بوالص التأمي   الدا

3-  
ً
ي بأ  يقوم بالتأمي   عىل عماله ، وأ  يقدم بوالص التأمي   الدالة عىل ذلك، طبقا

م الطرف الثان  يلتر 
 . ي ي ومارة أبوظنى

 
 للوا   والنظم المعمول بها ف

 عىل نفقته الخاصة وذلك قبل بد  األعمال وتغطي كافة  -4
ي و ا ق )بوالص( التأمي  

يقدم الطرف الثان 
: األع ي

 مال و شمل المواد والب ا ع والمعدات والعمال و شتمل عىل س يل المثال ال الحرص االنر
ي وموظفيه العاملي   بموجب هذا العقد.  -

 تأمي   عىل عمال الطرف الثان 
ي وممتلكات الطرف األول.  -

 من موظف 
ً
ار أليا  تأمي   ضد األ  

تب عىل تنفيذ هذا العقد.  -  تأمي   ضد أي خطر يتر
ي تبفر و ا ق التأ

ة ال ما  ويتعهد الطرف الثان  مي   سارية المفعول طيلة مدة تنفيذ هذا العقد وفتر

ة التنفيذ أو ال ما .  ي حال أي تمديد لفتر
 
 بتمديد صالحيتها ف

 يجب أ  تكو  جميع الخدمات المقدمة عىل مسؤولية م ود الخدمة.   -5
ي بإخطار  -6

م الطرف الثان  ي جميع األحوال خالل يومي عمل من تاري    خ  الهيئةيلتر 
 
بأشع وقت ممكن وف
ضد الغت  وعىل م ود الخدمة كذلك أ   للهيئةوقوع أي حادث يحتمل أ  يؤدي ول مطالبة تأمينية 

 (( من تاري    خ وقوع  15خالل مدة  الهيئةيقدم جميع أوراق المطالبة التأمينية ول 
ً
)) خمسة عشر يوما

 الحادث . 
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ة   )) غرامات التأختر (( -المادة العاش 

ي بانجاز  -1
م الطرف الثان  وط والمواصفات والمواعيد  يلتر  جميع العمال الواردة بالعقد طبقا للشر

ي 10المحددة به، وتطبق عليه الغرامات المذكورة أدناه وبما ال يزيد عن 
 
% من قيمة العقد وذلك ف
ي انجاز األعمال

 
ي بد  األعمال أو وجود قصور ف

 
ي حال تأخره ف

 
 حال الخالل ب نود هذا التعاقد أو ف

 بة مقسمة عىل النحو التالي : وتكو  هذه النس

ي غرامة قدرها -
ي انجازها/توريدها 1تطبق عىل الطرف الثان 

 
ي تأخر ف

% من قيمه األعمال/المواد النر
من  % بعد ذلك عن كل أسبوع أو ج  2وذلك عن األسبوع األول أو عما دونه  م ت داد الغرامة ول 
ي انجازها/تور 

 
ي يكو  قد تأخر ف

 يدها بعد انق ا  مهلة التمديد. قيمه األعمال/المواد النر
ر -2  .تطبق الغرامة دو  الحاجة ول ونذار أو أيه وجرا ات ق ا ية أو و بات لوقوع الرص 

ي حال التقصت  أو الخالل ب نود العقد أو عدم  -3
 
اماته ف ي من التر 

ي الطرف الثان 
و  غرامة التأخت  ال تعف 
اماته.   تنفيذه اللتر 

ي وتمام  -4
 
األعمال الغت  منفذه من العقد ول طرف آخر ويتحمل الطرف يحق للطرف األول أ  يعهد ف

ي األسعار بحيث يتم سدادها من مستحقاته
 
ي تكاليف هذه األعمال والفروقات ف

  .الثان 

ي كل عطل  -5
مع مراعاة األحكام المتعلقة بالغرامات المنصوص عليها بهذا العقد، يتحمل الطرف الثان 

ر يلحق بمصال  الطرف األول أو مص ال  من هم ضمن نطاق األعمال وذلك نتيجة الخالل أو   
ي هذا العقد، وال يحق له المطالبة بأي تعوي  نتيجة استعمال الطرف 

 
وط الواردة ف باألحكام و الشر

وط وأحكام هذا العقد.  تبة له بموجب شر  األول لجميع أو بع  حقوقه القانونية المتر

ام الطرف ال -6 ي حالة عدم التر 
 
ي باألعمال المكلف بها بموجب هذا العقد أ  للطرف األول الحق ف

ثان 
 
ً
كة أو مؤسسة أخرى بالعمل والرجوع عىل من كا  قا ما بالعمل بفروق األسعار سوا   يقوم بتكليف شر

من أي مستحقات لدى الطرف األول أو لدى جهة حكومية أخرى ودو  الحاجة ول تنبيه أو ونذار أو 
 اتخاذ أي وجرا ات ق ا ية. 

م تال   -7 .  الهيئةلتر   بالجابة عىل أية استفسارات بشأ  فرض غرامة التأخت 

ي أو قد  ستحق له ودو  تأ   للهيئةيحق  -8
خصم قيمة الغرامات من أية مبالغ مستحقة للطرف الثان 

ي أ   للهيئةالرجوع وليه و 
 
 صادر الكفالة المرصفية المقدمة من م ود الخدمة. تالحق ف

 
 القاهرة (()) القوة   -المادة الحادية عش  

 بصورة مؤقتة ونتيجة لقوة قاهرة عىل تنفيذ   -1
ً
 أو ج  يا

ً
ي أي وقت غت  قادر كليا

 
وذا  صار أحد الطرفي   ف

 بحالة القوة القاهرة 
ً
 خطيا
ً
ي هذه الحالة يتم من  الطرف اآلخر وشعارا

اماته بموجب العقد فف  التر 
ة بوجود تلك الحالة، فعند ذ يتم خالل سبعة أيام بعد علم الطرف الذي يواجه حالة القوة القاهر 
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اماته نتيجة القوة القاهرة، وعىل ذلك  ي غت  قادر عىل تنفيذ التر 
امات ذلك الطرف طالما بفر تعليق التر 

ي غ و  سبعة أيام من تاري    خ علمه بانتها ها. 
 
 الطرف وشعار الطرف اآلخر بانتها  حالة القوة القاهرة ف

ي هذ -2
 
ا العقد يشمل الظروف غت  المتوقعة والخارجة عن و  مصطل  القوة القاهرة المستخدم ف

 سيطرة الطرف الذي يواجهها وعن قدرته عىل التغلب عليها أو التنبؤ بما فيها لو بذل العناية الالزمة. 

ي حالة وجود ن اع حولها عىل الطرف الذي يدعي بها.  -3
 
 يقع عب  و بات وجود القوة القاهرة ف

 
ة   والتنازل (( )) التعديل  -المادة الثانية عش 

ي هذا العقد وال فقط بتوقيع أمر تعديل يوقعه  -1
 
ط أو بند ف ي  تعديل أي فقرة أو شر

ال يجوز للطرف الثان 
 
ً
ي ذلك الشأ  ويعتتى التعديل المنفذ بهذه الطريقة ج  ا

 
الطرفا  حسب األصول والجرا ات المتبعة ف

 ال يتج أ من هذا العقد. 
م بشكل   -2 ي أ  يلتر 

وط وأحكام هذا العقد وأ  ال يقوم بتنفيذ أية عىل الطرف الثان  كامل بجميع شر
 بتوقيع أمر التعديل من كال الطرفي   حسب األصول. 

ً
 تعديالت عليه حنر يتم وجازة ذلك رسميا

كة او مؤسسة أخرى بطريقة  -3 ي التنازل عن هذا العقد ألي جهة أو شخص أو شر
ال يجوز للطرف الثان 

اك  ة أو وشر ة أو غت  مباشر ي تنفيذ األعمال موضوع العقد دو  أخذ موافقة مباشر
 
م ودو الخدمة الباطن ف

ي من مسئوليته عن أعمال 
ي الطرف الثان 

كتابية مسبقة من الطرف األول، وهذه الموافقة ال تعف 
 .الطرف المتنازل وليه

 )) أحكام عامة (( -المادة الثالثة عش  

 الرخص والتصاريــــح .1
ي بأ  يقوم وعىل

حسابه الخاص باستخراج جميع الرخص واألذو  الالزمة لتنفيذ األعمال  يتعهد الطرف الثان 

ي 
طة والدفاع المدن  ها من الرخص الالزمة لألعمال، كما يتعهد بإتباع جميع لوا   ونظم البلدية والشر وغت 

ي هذا الش
 
 وحده عن كل مخالفة للقواني   واللوا   والنظم المعمول بها ف

ً
أ  والجهات المعنية ويكو  مسئوال

ي تصدر من عماله
ر أو موظفيه أو النر  . أ نا  العمل، وعليه اتخاذ االحتياطات الالزمة لمنع حصول أي   

اف عىل األعمال .2  اإلش 
اف ممثل من الطرف األول، وعليه أ  يقدم له تقارير مفصلة عن  ي بأ  يعمل تحت وشر

يتعهد الطرف الثان 

ي التنفيذ وما يستخدمه من مواد ومعدات وصور ضو ية تبي   بوضوح تقدم 
 
ي يتبعها ف

ست  األعمال والطرق النر

ي يحددها الطرف األول. 
ي الوقت وبالكيفية النر

 
 ست  العمل وذلك ف

ي بتقديم عينات وعىل الط
ي تنفيذ جميع توجيهات الطرف األول وتعليماته، كما يتعهد الطرف الثان 

رف الثان 

م  ي ينوي استعمالها ول الطرف األول العتمادها قبل توريدها واستعمالها كما يلتر 
من المواد والمعدات النر

ي يطلبها الطرف األول للتأكد من سالمة األعمال ومطا
بقة المواد المستعملة بإجرا  االختبارات النر

وط الخاصة بالطباعة.   للمواصفات والشر
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 نوعية المواد والمواصفات  .3
ي يقوم بها عىل حسابه 

ي بإح ار جميع ما يل م من أدوات ومعدات متعلقة باألعمال النر
يتعهد الطرف الثان 

وط والمواصفات الخ  للشر
ً
 وطبقا

ً
اصة بتلك الخاص عىل أ  تكو  من أجود األنواع المستخدمة حديثا

هم مما يتطلبه حسن ست  العمل وذلك عىل  األعمال، كما يتعهد باستخدام عدد كاٍف من العمال الفنيي   وغت 

م بالوفا  بقيمة ما يستهلك من ما  وكهربا  لتنفيذ األعمال.   نفقته الخاصة وتحت مسئوليته ، كما يلتر 

 )) ممثلو األطراف (( -المادة الرابعة عش  

م الطرف  -1 ي قبل البد  بيلتر 
 يقبل به الطرف تنفيذ الثان 

ً
 كفؤا
ً
عي   ممثال

األعمال بموجب هذا العقد أ  ي 
ي جميع األوقات فيما يتعلق بالعقد و  هوينوب عن هاألول ليمثل

 
ي بإخطار يف

م الطرف الثان   الهيئةلتر 
 
ً
 ونهارا
ً
ي يمكن من خاللها االتصال بهذا الممثل ليال

 بعنوا  وأرقام الهواتف النر
ً
وكذلك  خطيا

 .  صالحياته
ي  -2

خطية من الطرف بعد الحصول عىل موافقة وال  هصالحياتتغيت  أو ال يجوز تغيت  ممثل الطرف الثان 
 .  األول عىل ذلك التغيت 

ي  -3
ي أي وقت أ  ممثل الطرف الثان 

 
ي حكمه غت  متعاو  أو غت  كفؤ أو أوذا اعتتى الطرف األول ف

 
و من ف

ي استبعاد ذلك الشخص عىل نفقته مهمل، أو ألي سبب معقول آخر، يتعي   
 عىل الطرف الثان 

 باستبداله  الهيئةالخاصة حال استالم وشعار خطي من 
ً
يطلب فيه ذلك االستبعاد والقيام فورا

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

 )) إنهاء العقد (( -عش  المادة الخامسة 

  .أ 
ً
ي وذلك بموجب وخطار بكتاب  يحق للطرف األول أ  يسحب العمل ج  يا أو كليا

من الطرف الثان 
رسىمي يرسله الطرف األول وليه عىل عنوانه الموض  بهذا العقد ودو  حاجة ول تنبيه أو ونذار أو 

ي أي حال من األحوال التالية )عىل س يل المث
 
 -ال ال الحرص(: االلتجا  للق ا  ف

ي ست  العمل لدرجة يرى معها الطرف  .1
 
ي البد  بتنفيذ العمل أو ظهر تباطؤ ف

 
ي ف
وذا تأخر الطرف الثان 

ي الوقت المحدد. 
 
 األول أنه ال يمكن ونجازه ف

ة أيام عمل متواصلة دو  سبب يقبله الطرف  .2  لمدة تزيد عىل عشر
ً
ي العمل كليا

وذا أوقف الطرف الثان 
 األول. 

ي من العمل أو تركه أو لم يقم بإنجازه حسب هذا االتفاق فإنه يدفع قيمة وذا انسحب ا .3
لطرف الثان 

% من قيمة العقد 10ونجاز الخدمات موضوع العقد لم ود الخدمة اآلخر وأ  يقوم بدفع ما قيمته 
 للطرف األول كمصاريف ودارية . 
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وط العقد أو أهمل أو أغفل القيام  .4 ي بأي من شر
اماته المقررة وذا أخل الطرف الثان  ام من التر  بأي التر 

 عىل األكتر من تاري    خ ونذار 
ً
فيه ولم يقم بإصالح أ ر ذلك الهمال أو الخالل خالل خمسة عشر يوما

 الطرف األول له. 
ي معاملته مع الطرف األول.  .5

 
ي الغش أو التالعب ف

 وذا استعمل الطرف الثان 
ع  .6 ة أو شر ي رشوة  يحة أو مستتر

ي وذا قدم الطرف الثان 
ي تقديمها ألحد موظف 

 
ممن لهم عالقة  الهيئةف

بهذا العقد أو أحد معاونيه، وكذلك وذا عرض عىل أي من هؤال  أو منحهم أو وافق عىل وعطا هم أية 
ار  عمل  هبات أو مكافآت أو هدايا منر كا  ذلك بقصد وغرا هم عىل عمل أو امتناع عن سيسبب و  

 بالطرف األول. 
ي حالة التصفية.  .7

 
 يؤدي ول وفالسة، وكذلك ف

ً
ي أو ارتكب عمال

 وذا أفل  الطرف الثان 
ر مقبول  .8 ي تنفيذ التعليمات الصادرة وليه من الطرف األول دو  متى

وذا رف  أو تجاهل الطرف الثان 
ي حينه. 

 
 يقدمه ف

 أو كليا بناً  عىل تقديره المطلق  .ب
ً
ي ونها  هذا العقد ج  يا

 
ي هذه للطرف األول الحق ف

 
ألي سبب. وف

ي قام بها حنر 
ي مستحقاته مقابل األعمال النر

الحالة، يجب عىل الطرف األول أ  يدفع للطرف الثان 
ي للعقد موعد 

 .   النها  الكىلي أو الج ن 
 

 )) تعارض المصالح (( -المادة السادسة عش  

 مع مصال   ةأيب القيام كل طرف عناية واهتمام معقولي   للحيلولة دو يبذل  
ً
أفعال قد ينتج عنها تعارضا

 بمصال  الطرف 
ً
ارا  أو و  

ً
م كل طرف بعدم القيام بأي عمل من شأنه أ  يحدث تعارضا الطرف اآلخر ويلتر 

 اآلخر. 

 )) الخصوصية والشية ((  -المادة السابعة عش  

ي ب -1
ا يتصل بهذا العقد   كافة المستندات والمعلومات المقدمة من الطرف األول بمأيقر الطرف الثان 

ستعامل كمعلومات شية ولن يتم الكشف عنها ول أي شخص أو جهة أخرى وال بموافقة خطية 
 مسبقة من الطرف األول. 

 من  -2
ً
ي بالمسئولية الكاملة عن المحافظة عىل شية أي مستندات يطلع عليها أيا

م الطرف الثان  يلتر 
 عن ضياع أو فقدا  أي أ

ً
وراق أو مستندات أو أدوات أ نا  تأدية موظفيه ويكو  كذلك مسئوال

 موظفيه لعملهم. 

 )) المعاينة واالختبار ((  -المادة الثامنة عش  

ي ب -1
م الطرف الثان  من والفحص واالختبار  معاينةقابلة للو  معدة المواد الموردةتكو  جميع   أيلتر 

ي أ  يسم  أو يوفر جل ذلك أمن . الهيئةقبل 
معاينة وفحص واختبار المواد  للهيئةعىل الطرف الثان 
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ي يتم فيها  المواقعول جميع 
ي قبول ا بحقه الهيئةحتفظ ت، و تجهت   المواد النر

 
المواد كلها أو بع ها  ف

وط هذا العقد  ي حالة عدم مطابقتها للمواصفات أو مخالفة شر
 
 . أو رف ها ف

 أو تنازله ج   بذلكأو عدم قيامه  المعاينة واالختبار والفحصب الهيئةال يعتتى قيام  -2
ً
   يا أو كليا

ً
قبوال

اماته بالتقيد بأحكام هذا العقد.  الهيئةمن  ي من التر 
 أو وبراً  للطرف الثان 

 ، أ  أيالمعاينة واالختبار والفحص، بعد وجرا  للهيئةوذا تبي    -3
ً
م المواصفات،  ال تطابق المواد من  ا يلتر 

 فور  م ود الخدمة 
ً
ال يمن  الطرف و  ،وعىل نفقته الخاصة حسب األحوال ستبدالاال صالح أو ال ب ا

ي أي مهلة وضافية
  الثان 

ً
 لتنفيذ مثل ذلك الصالح أو االستبدال.  لمدة العقد  أو تمديدا

ي  لم يقموذا  -4
ي  المواد إصالح أو استبدال بالطرف الثان 

ت غت  مقبولة من قبل النر ، يحق الهيئةاعتتى

ي هذه الحالة وصالح أو تكليف أي طرف للهيئة
 
ستبدال عىل نفقة الطرف اال صالح أو ال القيام ب آخر  ف

ي 
 . الثان 

ام بأحكام هذا العقد أو بأي قانو  مطبق فحص  -5 مأو الكشف عليها  المواد وذا تطلب االلتر  الطرف  يلتر 

ي أ  يشعر 
ي وقت معقول باستعداد الهيئةالثان 

 
ح ور جهة  تطلب ذلكو ذا  ،للفحص أو الكشف هف

يتحمل م ود الخدمة كافة التكاليف و  ،لتاري    خ المحدد اب الهيئة وخطار  فيتعي   عليه  الهيئةأخرى غت  

 والمصاريف المتصلة بعملية الفحص أو الكشف. 

بتعيي   طرف  الث للقيام بالكشف فيتوجب عىل م ود الخدمة أ  يقوم بالتنسيق  الهيئة توذا قام -6

ي يعامل بها ممثىلي 
المفوضي    الهيئةمع ذلك الطرف وأ  يعامل ممثليه المفوضي   بنف  الطريقة النر

 ألحكام هذا العقد وأ  يتحمل م ود الخدمة كافة المصاريف  المواد لغايات الكشف وفحص 
ً
وفقا

 عمالهم. الناتجة عن أ

 )) الضمان ((  -المادة التاسعة عش  

ي فئتها  -1
 
 ومن أف ل نوعية ف

ً
ي أ  كافة المعدات والمواد وكل ج   منها سيكو  جديدا

ي من الطرف الثان 

 وصالحة لالستخدامات المعدة لها. 

 أل -2
ً
ي يتم أدا ها بموجب هذا العقد ستكو  وفقا

ي أ  كافة األعمال والخدمات النر
ف ل ي من الطرف الثان 

 .
ً
ي يتم استخدامها دوليا

 الممارسات والمهارات النر

ي أ  -3
 تتوافق مع أحكام هذا العقد.  كافة المواد والمعدات  ي من الطرف الثان 

ي تنفيذ هذا العقد غت  خاضعة ألي رهن  -4
 
ي أ  كافة المواد والمعدات المستخدمة ف

ي من الطرف الثان 

تكو  ناشئة عن تصميمها أو عن المواد المستخدمة أو مطالبات أو حجوزات وخالية من أية عيوب قد 

 . من الباطنعتها أو عن أي فعل أو وهمال من قبل م ود الخدمة أو م ودي الخدمة افيها أو عن صن
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ي  الهيئةقوم ت -5
 
ي بأي عيوب تظهر ف

منحه فرصة توس األعمالبأشع وقت ممكن بإخطار الطرف الثان 

ي بتصحي  و صالح أو  للهيئةيحق كما   معقولة لفحص تلك العيوب و صالحها. 
توجيه الطرف الثان 

ي القيام بذلك بشعة يحق 
 
ي ف
القيام بذلك عىل  للهيئةاستبدال األشيا  المعيبة، و ذا أخفق الطرف الثان 

 . ي
 نفقة الطرف الثان 

ي بتصحي  التصميم أو بالصالح أو االستبدال سيكو  دو  أي تكلفة وضافية عىل   -6
و  قيام الطرف الثان 

ي عىل م ود الخدمة تعوي  هيئةال
عن أية تكاليف أو مصاريف قد يتحملها  بسبب  الهيئة. كما ينبغ 

 وزالة العيوب و عادة تجهت   الخدمات أو أي ج   منها. 

ي يمنحها  -7
ي هذا العقد أولوية ال تقل عن تلك النر

 
ي يقوم بها ف

ي من الطرف األول أ  يعطي األعمال النر

ي 
 
ذات الوقت وأنه سوف يوظف كافة طاقاته وطاقات مستخدميه وم ودي ألية أعمال أخرى ينفذها ف

اماته التعاقدية عىل  الخدمة الفرعيي   للتغلب عىل أي تأخت  محتمل أو عوا ق وبشكل ي من تنفيذ التر 

 أكمل وجه. 

                                   

ين   )) وقف العمل ((  -المادة العش 

ي أي وقت أ   للهيئةيحق 
 
 وعىل الطرف تف

ً
 أو ج  يا

ً
ي بوقف أعماله المتعلقة بهذا العقد كليا

طالب الطرف الثان 

 لذلك. 
ً
ي توقيف العمل تبعا

 الثان 

ين   )) مزودو الخدمة من الباطن (( -المادة الواحدة والعش 

م -1 ي  يلتر 
وأي م ودي  من الباطنتقديم قا مة بأسما  وعناوين كافة م ودي الخدمة بالطرف الثان 

ي خرين يعملو  معه خدمات آ
 
 تنفيذ هذا العقد.  ف

ي يؤديها م ودو الخدمات  -2
ي مسئوال بشكل كامل عن كافة األعمال والخدمات النر

يكو  الطرف الثان 
ي ي ودونه بها وعن كل عمل أو امتناع عن عمل من جانب م ودي  من الباطن

والمواد والمعدات النر
.  من الباطنالخدمة    واألشخاص سوا  الموظفو  بشكل مباشر أو غت  مباشر

 من الم ودين من  الهيئةيجب الحصول عىل موافقة كتابية من  -3
ً
ي من أيا

قبل تعاقد الطرف الثان 
 الباطن. 

ين  ي (( -المادة الثانية والعش 
ر
 )) استقاللية الطرف الثان

ي لهذا العقد، يتعي   
 ال يحقو  الهيئةعن  أ  يترصف كم ود مستقل ولي  وكيال  عليهأ نا  تنفيذ الطرف الثان 

ام من أي نوعتقديم  له  أي وجرا . ب أمام الغت   ا يل مه وال أ  الهيئةنيابة عن  كا   أي وقرار أو تعهد أو التر 

ين   )) كامل العقد ((  -المادة الثالثة والعش 
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وط واألحكام المتفق عليها يشكل هذا العقد كامل االتفاق بي   الطرفي   ويشتمل عىل جميع ال -1 شر
 . هما بين

 أو مسئوال عن أي بيا  أو وقرار أو وعد أو استدراج أو تفاهم من أي نوعتر  ال يكو  أي طرف مل -2
ً
 كا   ما

ي هذا العقد.  وال بنصأو أي طبيعة 
 
 ف

وط وأحكام هذا العقد ما لم تتم بموجب "أمر  -3 ات أو تعديالت أو تبديالت عىل شر ال  شي أية تغيت 
ي ذلك الشأ . 

 
 لإلجرا ات المتبعة ف

ً
 تعديل" موقع من قبل الطرفي   وفقا

 
ين  ية (( -المادة الرابعة والعش   )) األوامر التغتر

 من األع
ً
ي طلب زيادة أو تخفي  أيا

 
% من قيمة العقد 30مال المتفق عليها وبنسبة للطرف األول الحق ف

ي حالة الزيادة أو 
 
ي األسعار ف

 
ي المطالبة بأية زيادة ف

عىل أساس السعر المتفق عليه وال يحق للطرف الثان 

ي حالة التخفي . 
 
 المطالبة بأي تعوي  ف

ين   )) حسم المنازعات (( -المادة الخامسة والعش 

ج عن أو متعلق بتنفيذ هذا العقد أو أي وخالل به يحال ول ممثىلي أي ن اع أو دعوى ق ا ية أو خالف نات

اع، تتم وحالته للمحكمة المختصة بإمارة  ي حال فشل المساعي الودية لحل الت  
 
، وف
ً
الطرفي   لتسويته وديا

ي للفصل به  . أبوظنى

ين   )) المحاكم المختصة (( -المادة السادسة والعش 

ي أي ن اع ينشأ أ نا  أو  تختص دولة المارات العربية المتحدة
 
ها بالفصل ف ي دو  غت  ومحاكم ومارة أبوظنى

 بسبب تنفيذ هذا العقد. 
ين   )) المراسالت (( -المادة السابعة والعش 

يجب و  يتم  سليم جميع الشعارات، الطلبات أو أي مراسالت أخرى مطلوبة أو مسموح بها بموجب العقد 

 
ً
يد أو بأي وسيلة  خطيا ي ت ود بتأكيد خطي أو عن طريق التى

ونية خاصة بنقل المراسالت الخطية والنر الكتر

 . ي عنوا  الطرفي  
 
 بالرسال، وأ  يتم توجيهها ول األطراف حسب المحدد أعاله ف

ين   )) تقارير ستر العمل (( -المادة الثامنة والعش 

نجازه من أعمال ويجب عن ست  العمل يوض  فيها ما تم و للهيئةيتعهد م ود الخدمة بتقديم تقارير دورية 

 أ  تكو  هذه التقارير رسمية ويكو  م ود الخدمة مسئول عن التقارير الصادرة منه وما بها من معلومات. 

ين   ))متطلبات البيئة والصحة والسالمة(( –المادة التاسعة والعش 
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اطات المحلية والتحادية - م م ود الخدمة بتطبيق جميع المتطلبات والشتر ذات صلة فيما يخص البيئة  يلتر 

ي للسالمة والصحة المهنية ، وكذلك األنظمة الداخلية   للهيئةوالصحة والسالمة ومتطلبات نظام أبوظنى

 بذات المتطلبات. 

-  : ي
 بتوفت  اآلنر

ام بمتطلبات البيئة والصحة والسالمة كحد أدن  م م ود الخدمة باللتر   يلتر 

 نطاق األعمال بالتفصیل -

 قا مة بأخطار ومخاطر السالمة والصحة المهنیة الر یسیة -

-  : ي
 الحد األدن  من متطلبات السالمة والصحة المهنیة، فیما یتعلق باآلنر

 موارد السالمة والصحة المهنیة -

 التوافق مع المتطلبات القانونیة -

سجل  ودارة المخاطر )مثال: تحديد مخاطر البيئة والصحة والسالمة وتقييمها بسجل المخاطر، -

 المواد الخطرة، سجل خاص بمعدات الحماية الشخصية(

مراقبة أدا  السالمة والصحة المهنیة و البال  عن الحوادث )مثال: سجل الصابات المهنية، سجل  -

ي الحوادث(
 
 التحقيق ف

ي مجال السالمة والصحة المهنیة )مثال: سجل التدريب الخاص بالموظفي    -
 
التدریب والكفا ة ف

ريفية المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة، السعافات األولية/اجرا ات الخال  عند والنبذة التع

الطوارئ، الجرا ات القياسية لستخدام المعدات ا  وجدت و وجرا ات للتأكد من صيانة المعدات 

 والتفتيش وتدريب العاملي   عليها(

 أنشطة التواصل والتشاور -

 لسالمة والصحة المهنیةمتطلبات التفتیش والتدقیق عىل جوانب ا -

 وجرا ات النفاذ والتعامل مع عدم االمتثال -

م -  . الهيئةم ود الخدمة بتنفيذ خطط الطوارئ الخاصة ب /يلتر 

م م ود الخدمة بدعم  - ي الحاالت الطار ة وتقديم جميع التسهيالت الممكنة.  الهيئةيلتر 
 
 ف

ام بمتطل - م م ود الخدمة بوضع أنظمة و جرا ات ل ما  االلتر  بات البيئة والصحة والسالمة، ويشمل ذلك يلتر 

 مع التحديثات 
ً
خطط التطوير والتنفيذ، بالضافة ول التحليل المستمر للمخاطر والذي يتم تقديمه شهريا

ت.  ي تمَّ
 النر

م م ود الخدمة بصيانة كافة معداته مع ضما  توفت  جميع متطلبات وأدوات البيئة والصحة والسالمة  -  
يلتر

داخل الموقع المتعلقة بعمليات م ود الخدمة ضمن نطاق هذا العقد، وتقديم تقرير دوري ومكافحة الحرا ق 

 عن عمليات الصيانة الخاصة بكافة المعدات. 

م م ود الخدمة بتوفت  معدات الحماية الشخصية ) -  
( الالزمة لجميع العاملي   التابعي   له من أحذية PPE’sيلتر

( ... الخ، وذلك بناً  عىل مخرجات عملية Helmetsوخوذ )( Masks( وكمامات )Safety Shoesسالمة )
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ي سيفرض 
ي سيقوم بها أو النر

ي للبيئة والصحة  الهيئةتقييم المخاطر النر تطبيقها بنا  عىل نظام ومارة أبوظنى

 والسالمة. 

ام - ي تتعلق بالبيئة والصحة والسالمة، والتر 
م م ود الخدمة بالتقيد بكافة المتطلبات القانونية النر ه بإصالح يلتر 

ي 
 
ر يصيب الطرف األول أو موظفيه أو المنشآت التابعة له أو أي شخص متواجد ف أي عطل أوعيب أو   

ر نتيجة أعمال المتعاقد أو تابعيه.   مواقع العمل يحدث له   

في   عىل تنفيذ نطاق العقد وتطبيق أنظمة البيئة والصحة  - م م ود الخدمة بتدريب العاملي   والمشر  
يلتر

 والسالمة. 

تيبات  - ازية ضد الحرا ق والكوارث، والعمل عىل وتخاذ كافة التر م م ود الخدمة بإتخاذ كافة التدابت  االحتر  
يلتر

ي 
ورية لبقا  مواقع ومبان   آمنة والمحافظة عليها جرا  عملياته.  الهيئةالرص 

ام بال وابط القانونية و جرا ات اآلمن  - ورة االلتر  م م ود الخدمة بإل ام موظفيه برص   والسالمة. يلتر 

 

ي (())   –المادة الثالثون 
ر
امات أخرى للطرف الثان ر  التر

ي بأ  يسم   -1
ي  ا أو من ينوب عنه للهيئةيتعهد الطرف الثان 

بالطالع والمعاينة عىل جميع األعمال النر
ي 
من الدخول لمواقع العمل  ا أصحاب العالقة أو ممثليه الهيئةيقوم بها وال يحق له منع موظف 

 موضوع هذا العقد . 
2-  .

ً
 أو تعوي يا

ً
 أو مدنيا

ً
ي مسئوال مسؤولية كاملة عن عماله ومالحظيه سوا  قانونيا

 يكو  الطرف الثان 
ي عند تقديم الخدمات عنه أو ممثل -3

ه أو موظفيه أو م ودي الخدمة من الباطن ييتعهد الطرف الثان 
ي : الذي يقوم بتقديم الخدمات أو أي ج  

   منها أ  يتقيد باآلنر
ام بأحكام هذه -أ   ألحكام هذتعندما  ا وأوامره الهيئةوبتعليمات العقد  االلتر 

ً
ورية وفقا ا راها   

 . العقد 
ممارسة أقض درجات العناية واالهتمام واستخدام أف ل المهارات والمثابرة واالجتهاد  -ب

ي 
ي مجاله أو مهنته أو تجارته لتقديم الخدمات النر

 
 ألف ل الممارسات ف

ً
نص ييالمطلوب وفقا
 . العقد  ا عليه هذ

 توفت  كافة األدوات والمعدات الالزمة لتقديم الخدمات.  -ت
ي  شمل أف ل الممارسات الدولية. استخدام المواد واألساليب و  -ث

 المعايت  المعتمدة والنر
ات المناسبة لتنفيذ المهام المناطه لهم.  -ج  استخدام الموظفي   الذين يتمتعو  بالمهارات والختى
 تقديم الخدمات بأقل الطرق تكلفة بما يتوافق مع المستوى المطلوب من الجودة واألدا .  -ح
ام بالقواني   أو اللوا -خ  

ي قد تنطبق من وقت آلخر عىل التأكد من االلتر
   السارية والمعمول بها والنر

 تقديم الخدمات. 
ار بمصالحه الهيئةعدم الخالل أو المساس باسم أو سمعة  -د  ي أي وقت من  ا أو عماله ا أو ال  

 
ف

 خالل أي أفعال أو االمتناع عن القيام بأفعال. 
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وري ألدا  الخدمات فيما عدا م الهيئةعدم استخدام اسم أو رم  أو أسلوب أو شعار  -ذ  ا هو   
 بصورة مكتوبة.   الهيئةسم  به  وحسب ما 

ً
  احة

ي بالعمل عىل ونشا  السجالت  -4
ي هذا العقد يتعهد الطرف الثان 

 
امات الواردة ف بالضافة ول االلتر 

السليمة لكافة األعمال أو األشيا  ذات الصلة بتقديم الخدمات وتوفت  هذه السجالت عىل وجه 
 طلب العميل االطالع عليها وعمل نسخ منها. الشعة عند 

ي ح ور اجتماعات المراجعة مع  -5
وع ويتم االتفاق  الهيئةعىل الطرف الثان  لمناقشة تقدم ست  المشر

وع.   عىل التاري    خ والوقت والمكا  لكافة تلك االجتماعات أ نا  المشر
ي وعداد وتقديم التقارير الشهرية أو أي معلومات وضاف -6

من وقت  الهيئةية قد يطلبها عىل الطرف الثان 
 آلخر. 

ي بح ور االجتماعات األخرى مع  -7
وأي طرف  الث حسب ما تقت يه  الهيئةيتعهد الطرف الثان 

ورة لمناقشة تقديم الخدمات.   الرص 
وع بنا  عىل  -8 ي أ  يقوم بجمع كافة المعلومات والمواد والبيانات المتعلقة بالمشر

عىل الطرف الثان 
 . ا أو ممثله الهيئةطلب 

ي موقع العمل بتنفيذ كافة األعمال المكلف بها حسب األصول  -9
 
 من عماله ف

ً
ي أو أيا
م الطرف الثان  يلتر 

ي يقدمها 
ي العقد وكذلك تنفيذ كافة التعليمات والرشادات النر

 
وط المتفق عليها ف الفنية ووفقا للشر

 فيما يتعلق بتنفيذ األعمال موضوع هذا العقد.  ا أو من ينوب عنه الهيئةوليه 
ي دوام عماله -10

 
ي بعدم ممانعته ف

م الطرف الثان  بع هم أو كلهم بعد الدوام  أو موظفيه يلتر 
ي أيام العطالت وذا استدعت ظروف العمل ذلك. 

 
 الرسىمي وف

ام بتعوي   -11 ي بمراعاة أحكام قواني   العمل المعمول بها داخل الدولة وااللتر 
م الطرف الثان  يلتر 

ر يلحق بهم و  والموظفي    العمال تب عىل ذلك من عن أي    ي ما يتر
يتحمل كذلك الطرف الثان 

ي االستعانة بعمال وضافيي   غت  مكفولي   لديه. 
 مخالفات. وال يجوز للطرف الثان 

م م ود الخدمة بوضع خطة ل ما  وستمرارية -12 األعمال موضوع العقد، وبما ي من عدم تعطل  يلتر 

أي خدمة أو معدات أو عدم توفر أي عمالة، عىل أ  يقوم بتحديث هذه الخطة بشكل سنوي بنا  

 عىل المستجدات. 

13-  : م م ود الخدمة بمتطلبات "نظام ودارة وستمرارية األعمال" كحد أدن   يلتر 

ي يتم تطويرها لتمكي   المؤسسة من توفت  خطة وستمرارية أعمال )مجموعة من الجرا ات ال -
نر

ي حال توقع األعمال أو تعطلها(
 
 مواصلة أنشطتها الحيوية عىل مستوى مقبول محدد مسبقا ف

كة، الجرا ات التصحيحية  - ي الشر
 
توفت  سجل للمخاطر )تقييم المخاطر للعمليات واألنشطة ف

 والوقا ية(

األعمال ومعرفة التأ ت  الذي قد يس به  توفت  تحليل التأ ت  عىل األعمال )عملية تحليل مهام -

تعطل األعمال عليها من حيث التأ ت  عىل القيمة واألولويات والذي يوض  البنية التحتية 

 الالزمة لدعم أنشطة األعمال الحرجة والمهام الخاصة بالمؤسسة(
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ي  -
 
اتيجية وستمرارية األعمال )نهج منظم يمكن عملية التخطيط من أجل التعاف  توفت  وستر

 والستمرار بعد انقطاع وتعطل األنشطة(

ي ودارة استمرارية األعمال للتأكد من استمرارية  -
 
ي )نهج منظم يستخدم ف

 
اتيجية التعاف توفت  استر

ي بعد حدوث التعطل أو التوقف(
 
 الستجابة والتعاف

ر المادة   )) اإلعالن (( - الحادية والثالثير

ي أ  ينشر أو يعلن 
وال بعد الحصول  موضوع هذا العقد  للعامة عن أية أمور تتعلق باألعمالال يحق للطرف الثان 

 . الهيئةمن  مسبق عىل وذ  خطي 

ر  الثانيةالمادة   ))اإلبالغ عن حاالت اإلحتيال((  -والثالثير

ي شعة وبال  الجهات المختصة داخل 
ي  الهيئةيجب عىل الطرف الثان 

 
عن جميع حاالت الحتيال المعرفة ف

ي  ، الهيئة  عن الحتيال المعتمدة بآلية البال 
ون  يد اللكتر   Fraud@ADFCA.AEوذلك من خالل التى

ر   مراجعة األسعار (())  –المادة الثالثة والثالثير
 

لتخفي  األسعار و بالتفاوض   يحق للهيئة كلما دعت الحاجة و أ نا  مدة شيا  العقد أ  يقوم بمراجعة
 .  أسعار األعمال والخدمات المذكورة بالعقد، عىل أ  يقوم الجهاز بإصدار أمر تعديل يعتمد من الطرفي  

 

ر    )) تسليم المواقع (( -المادة الرابعة والثالثير
 

ي استالم و سليم كافة  المواقع حسب خطة  سلم وتعتمد من الطرف األول، كما يحق 
م الطرف الثان  يلتر 
ي حال انتها  العقد أو انتقاله ول م ود خدمة آخر دو  للطرف األول 

 
االحتفاظ بالعمال والموظفي   ف

 . ي
 الحاجة ول موافقة الطرف الثان 

ر  الخامسةالمادة   )) نسخ العقد (( :  -والثالثير

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

ي                                 الطرف األول              
 الطرف الثان 

ي لل راعة والسالمة الغذا ية  .............................                      هيئة أبوظنى
 .......................  ه.....................                               يمثل ا هيمثل

 بصفته .....................                        بصفته ...................         
 التوقيع ...................                               التوقيع ...................... 

 

mailto:Fraud@ADFCA.AE


عنوان المناقصة: خدمات النظافة والضيافة 

 وحراس االمن

 6811003520مناقصة:  رقم

 
 هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية

 والمشترياتإدارة العقود 

 
 

30 | P a g e  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 لـــــاق العمـــــــنط -2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



عنوان المناقصة: خدمات النظافة والضيافة 

 وحراس االمن

 6811003520مناقصة:  رقم

 
 هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية

 والمشترياتإدارة العقود 

 
 

31 | P a g e  
 

 خدمات الضيافة والنظافة  .1
 

 وصف الخدمة: 
ي لل راعة والسالمة الغذا ية عدد ) ي 41توفت  خدمات النظافة وال يافة والمواد للمراك  الخارجية لهيئة أبو ظنى

( مرك  والنر
وات المركزية  وات ومخاز  الخرص  وات ومراك  تجميع وتوزي    ع الخرص   شمل مراك  الرشاد ال راعي و مراك  تعبئة الخرص 

 واألسواق. 
 

ي  ي المواقع الواقعة )أبو ظنى
 
(.  ف ي  . الظفرة. دنى

 .العي  
 

 : ثالث سنواتالعقد مدة 
كة توفت  العمالة المطلوبة خالل شهر سية لتوريد جميع المتطلبات.  يتوجب عىل الشر  من استالم خطاب التر

 :ساعات العمل الرسمية
ي لل راعة والسالمة الغذا ية .1  :مراك  الرشاد ال راعي لهيئة أبو ظنى

a.  مسا .   14:00صباًحا وحنر 06:00من أبريل ول أكتوبر بداية من الساعة   
b.  مساً .  15:00وحنر  07:00من نوفمتى ول مارس بداية من الساعة 

ا للجدول )
ً
 (. 3(، و)2(، و)1وفق
 

ي  .2
 
ي لل راعة والسالمة الغذا ية مراك  التعبئة، ومراك  التوزي    ع، ومراك  التجميع ف ا للج هيئة أبو ظنى

ً
ي 4دول )وفق

 
( ف

 (. 5الملحق )
 

ي أي وقت، بناً  عىل  تحتفظ
 
ي المستقبل ف

 
ي وغالق الموقع بجميع خدماته ف

 
ي لل راعة والسالمة الغذا ية بالحق ف هيئة أبو ظنى

 ٪( عن كل فئة. 20خف  و/ أو زيادة عدد العمال بنسبة ) وخطار مسبق قبل الموعد بثال ي   يوم. كما يحق لمسؤول العقد
 

 افة متطلبات الضي
 سكر  .1
 أكياس شاي  .2
 . حليب رينبو  .3
كية.  .4  القهوة التر
 نسكافيه كالسيك.  .5
 القهوة العربية مع الهيل.  .6
 هيل بودرة.  .7
 . ml 400ما  ورد .  .8
 زعفرا .  .9
 حليب بودره )طويل األمد(.  .10
           مل( غت  محدد الكمية للموظف.  330مياه العي   ) .11
ي كل موقع )حسب الحاجة(.  5مياه العي   " .12

 
 جالو " ف
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 وصف الخدمات المطلوبة: 

 خدمة الضيافة:  .أ 

ي لل راعة والسالمة الغذا ية وال وار للمبن  أي ا  ي هيئة أبو ظنى
يجب تقديم خدمات ال يافة لجميع موظف 

 ويشمل تقديم المياه والشاي والقهوة بأنواعها. 

 األيادي العاملة:  .ب
ي  .1

 
ا ف
ً
ف وبات الساخنة والباردة كما يجب. عىل ا  يكو  العامل محتر عامل ال يافة: وعداد وتقديم المشر

طريقة تقديم الخدمة و التعامل مع هذا النشاط بطريقة مهنية ، ويجب أ  يرتدي ال ي الرسىمي المعتمد 
 من الهيئة. 

ي والمكاتب وكذلك عامل النظافة )رجال/نسا ( ستكو  هذه الفئة من العمالة مسؤولة  .2
عن تنظيف المبان 

اطات  ي مستوى عالي من النظافة وحسب االشتر
 
دورات المياه الذكور/الناث، عىل أ  تقدم الخدمة ف

 المهنية وحسب النموذج المعتمد من الهيئة وحسب حاجة العمل. 
وات بأنواعها عامل النظافة )مرك  التعبئة(: ستكو  هذه الفئة مسؤولة فقط عن نظافة مراك  تعبئة  .3 الخرص 

اطات البيئة والصحة والسالمة لهذا النوع من  ي تتطلب أدوات خاصة لعملية التنظيف وحسب اشتر
والنر

ي الجدول المرفق(. 
 
ام بالمواد المذكورة ف  الخدمة وتقع عىل عاتق م ود الخدمة )االلتر 

 
 ج . أدوات المطبخ:             

 
 اي وفناجي   القهوة المختلفة. أدوات الما دة : أكواب الما ، أكواب الش .1
 االباريق الحرارية "الشاي والقهوة".  .2
ي ال جاجية ل جاجات القهوة العربية.  .3

 األوان 
 اطباق زجاجية متوسطة الحجم حسب اعتماد مسؤول العقد.  .4
ة "للحوض/ مكا  الصحو ".  .5  أقمشة صغت 
6.  . ي

 فر  الكهربان 
 

 أدوات دورة المياه: د. 
 

 لفة مناشف ورقية للمرحاض.  .1
 صابو  اليد السا ل.  .2
 قفازات مطاطية.  .3
 ممسحة ذات حافة مطاطية للمرآة/ والجدرا .  .4
ة "للحوض/ مكا  المرحاض".  .5  أقمشة صغت 
6.  . ي

 منظف معقم متعدد األغراض/ منظف المرحاض حامض 
 بخاخ معطر الجو.  .7
 ممسحة جافة أو مطاطية لألرضية.                          .8
 فرشاة المرحاض .9

 مقشة بالستيكية .  .10
 علبة المناشف الورقية.  .11
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 صندوق قمامة المرحاض واألكياس.  .12
 . Cوموزع مناشف ورقية مطوية  C مناشف ورقية مطوية  .13

 
 ه. لوازم مكتبية: 

 صناديق وأكياس للمكتب )صندوق لكل موظف وأكياس ليتم استبدالها يومًيا(.  .1
 مناشف ورقية للوجه )صندوقا  لكل موظف شهرًيا(.  .2

 مالحظة: 
ي  ستخدمها م ود الخدمة. 

ي كل مرك  لتخزين المواد النر
 
 سوف توفر الهيئة خ ا ن )صندوق( ف

 
وط وأحكام:   ش 

ي  .1
ي لل راعة والسالمة الغذا ية النر م م ود الخدمة بسياسات ولوا   هيئة أبو ظنى

 شمل عىل س يل المثال ال الحرص  يلتر 
، و جرا ات لوا   السالمة والصحة المهنية )الجودة، والصحة، والسال  مة، و دارة البيئة( وسالمة األغذية للمقاولي  

 النظافة الشخصية، وسياسة النظام الداري المتكامل، وسياسة الصحة والسالمة المهنية . 
ا غت  ال ق، ولخ. فيجب توفت  بديل عىل الفور  .2

ً
، أو أظهر موقف ي

 
اف ا غت  احتر

ً
وذا كا  أدا  العامل غت  مرٍض، أو أظهر سلوك

ر. سيكو  هذا دو  أي تكلفة وضافية. لتفادي  ي تقدم العمل أو الرص 
 
 أي تأخت  ف

ي  .3 ي ممتلكات هيئة أبو ظنى
 
ر ف بالنسبة ألي اضطراب أو وهمال أو شجار قد يحدث بي   العمال وأدى ول تدمت  أو   

 ويتحمل ج لل راعة والسالمة الغذا ية
ً
ميع تكاليف أو األصول الحكومية، يجب عىل م ود الخدمة سحب العمال فورا

ار. وسيتم اتخاذ الجرا ات القانونية الالزمة.   األ  
بعد استالم م ود الخدمة اخطارمن مسؤول يتم تحويل العامل من المرك / أو المنطقة ول أخرى خالل يوم واحد فقط  .4

 العقد. 
ي العمل مثل الشقة، أو السب، أو اليما ات السيئة باليد، أو الرص   .5

 
ب، أو أي عمل مشابه، بالنسبة ألي سو  سلوك ف

، وستكو  هناك حاجة ول بديل فوري، بالضافة ول اتخاذ االحتياطات الالزمة ل ما  م ود الخدمة يكو  
ً
مسؤوال

ي المستقبل. 
 
 عدم وعادة نف  الفعل من أي عامل ف

6.  : ة العقد، عىل النحو التالي
 سيتم تقييم م ود الخدمة خالل فتر

 أوقات االستجابة.  .أ 
 جودة الخدمة.  .ب
ي العقد. ا .ج

 
في   ف  لعمالة، المواد والمشر

 عدد الشكاوى المتعلقة بسلوك األفراد )التعاو ، وحاالت سو  السلوك(.  .د 
ام بالعقد.  .ه  االلتر 

ي بغ  النظرعن الفئة.  .7
 
 لن يتم تعوي  العمل الضاف

ا التفاقية العقد.  .8
ً
ط، يتحمل م ود الخدمة ويتم تطبيق عقوبة وفق  عند وجود أي انتهاك ألي حكم وشر

،   كشف .9 ي
، عدد أيام العمل، الرقم الوظيف  ي

معتمد ح ور وانرصاف الشهري يتم فيه ذكر اسم العامل، المسىم الوظيف 
المرك . وضافة ال ذلك توقيع مدير المرك  وتوقيع مسؤول العقد. )سوف يتم تقديم نموذج كشف والح ور 

ي ت ويد العمال  م ود الخدمةيتوجب عىل واالنرصاف من قبل مسؤول العقد(
 
الجدد بالتوجيه واخذ جولة ميدانية ف

 المراك  التابعة للهيئة وتقديم نبذة مخترصة عن االعمال والمسؤوليات لكل مرك . 
10.  . ي

 عىل كل عامل حمل بطاقة تعريفية و شمل  المعلومات الشخصية التالية: االسم، والصورة، والمسىم الوظيف 
ي المراك  التابعة للهيئة  .11

 
ي لل راعة والسالمة عىل جميع العمالة ف التقيد التام بأنظمة وسياسات و جرا ات هيئة ابوظنى

 الغذا ية وتنفيذ اوامر المدير المباشر او مسؤول العقد فيما يتماشر مع طبيعة العقد. 
معة الهيئة وخصوصيتها.  .12  يقوم كل عامل بتوقيع بيا  شية المعلومات وحماية س 
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ة يجب عىل م ود الخدمة أ  تكو  له عالقته م .13 ي الق ايا العمالية والختى
 
ي النظر ف

 
ع العاملي   لديه عالقة حسنة ف

افية بدو  تأ ت  عىل ست  الخدمة ، يجب عىل العامل الرجوع ول مقدم 
ي هذا المجال وحلها بطريقة احتر

 
الكافية ف

 الصحي وأ
ي ق ايا شخصية الخدمة فيما يتعلق برصاعتهم الشخصية، والو ا ق، واالنتهاكات، وعقود العمل، والتامي  
ي حال وجود ق ايا يجب عىل م ود الخدمة تقديمها عن طريق مسؤول العقد. 

 
 اخرى، ف

ي حالة طلب العامل وجازة مرضية، أو وجازة طار ة، أو وجازة سنوية، فإنه سوف يقوم بإبال  مسؤول العقد، وعىل  .14
 
ف

 يه االعمال. توفت  بديل لتغطية وجازة العامل والتأكد من ضما  اسمرار م ود الخدمة 
ي حالة احتياج م ود الخدمة ول التعاقد من الباطن مع مورد آخر، يجب أ  تكو  لديه مذكرة خطاب قبول من قبل  .15
 
ف

 الهيئة. 
 ال يجوز لمقدم العرض أ  يسحب العمال من أي مكا  دو  معرفة وموافقة مسؤول العقد.  .16
ي لل راعة والسالمة الغذا ية .17 ي مراجعة وفحص م يحق لهيئة أبو ظنى

 
ي أي فئة ف

 
ي تم االستعانة به ف لف أي عمل خارجى

 أي وقت لغرض المراجعة، أو التدقيق، أو التحقيق. 
 عن أي غرامة أو انتهاك قد يحدث بسبب وهمال لوا   دولة المارات العربية المتحدة  .18

ً
يكو  م ود الخدمة مسؤوال

ي لل راعة والسالمة   الغذا ية. أو االستخدام غت  الصحي  ألصول هيئة أبو ظنى
 

ها عن طريق مزود الخدمة:   إجراءات يجب توفتر
 مسؤوليات م ود الخدمة:  .1

ي جميع المراك .   •
 
ب، والغذا  لجميع العمال ف  توفت  القامة، والنقل، ومياه الشر

 عىل م ود الخدمة مسؤولية وكمال جميع متطلبات التوظيف.   •

 الصحي للعمال.    •
 تغطية التأمي  

 توفت  سكن العمال.   •

يعات. توف  • ا للتشر
ً
ة وقامة سارية وفق  ت  تأشت 

ام بقواعد وأحكام الال حة التنفيذية لقانو  العمل.  •  االلتر 
ي زيادة "طلب جديد" أو تقليل "سحب" العمال من  .2

 
ي لل راعة والسالمة الغذا ية بالحق الكامل ف تحتفظ هيئة أبو ظنى
  يوم.  30موقعها بعد استالم وخطار من مسؤول العقد عىل ا  ينفذ خالل 

وع يجيد اللغة  3يجب عىل م ود الخدمة تحديد  .3 , العي   والظفرة "، وكذلك مدير مشر ي ي كال من أبوظنى
 
منسقي   ف

ية( ليكو  عىل اتصال عىل مدار  ي أ  يكو  له سلطة  7ساعة، خالل  24)العربية/ االنجلت  
ي األسبوع، وينبغ 

 
أيام ف

ي لل راعة والسالمة الغذا ية.  اتخاذ القرار، كل ذلك دو  أي تكلفة وضافية عىل هيئة  أبو ظنى
يجب عىل م ود الخدمة تقديم تقارير شهرية و  شمل )ال يافة, النظافة ومواد االستهالكية, وعدد العمال,  .4

ي حال وجود أي طلبات او مالحظات بخصص هذه الخدمة. 
 
 وكشوفات الح ور واالنرصاف( وف

ي عىل م ود الخدمة وجرا  استبيا  عن مدى رض  الموظف .5
 
ي   عىل ا  يتم اعتماده من قبل مسؤول العقد قبل البدا ف

ي لل راعة والسالمة الغذا ية.   عملية االستبيا  عىل ا  يكو  كل  ال ة أشهر لجميع مراك  هيئة أبو ظنى
 

 المخالفات والخصومات
ي حال عدم التقيد بمعدات السالمة الشخصية وال ي الرسىمي المعتمد، يتم خصم مبلغ وقدره  .1

 
درهم للعامل  300ف

ي المرة األول، و
 
للمرة الثالثة مع ونذار خطي يوجه لم ود الخدمة من قبل مسؤول  1000درهم للمرة الثانية و 500ف

 العقد. 
ي تقديم اي مراسالت وو ا ق مطلوبة ألكتر من ) .2

 
.  200( أيام عمل، يتم خصم 3التأخت  ف  درهم لكل يوم تأخت 

ام بأوامر مسؤول العقد عدم التقيد بالنظافة الشخصية والتدخي    .3 ي المكا  الغت  مسموح فيها وعدم االلتر 
 
يؤدي ال  ف

 درهم لكل يوم.  200خصم وقدرة 
 لن يتم دفع اجور اليوم الذي غاب فيه العامل أو الموظف ألي سبب من األسباب.  .4
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ي حالة غياب العمالة، فسيتم خصم  .5
 
 درهم لكل يوم.  1000وذا لم يتم توفت  بديل ف

 
وات المركزية واألسواقنظافة مرا  وات ومخازن الخضر وات ومراكز تجميع وتوزيــــع الخضر  . كز تعبئة الخضر

 
ي لل راعة والسالمة الغذا ية ي  تعتتى هيئة أبو ظنى

 
ي نظام الدارة المتكاملة مع شهادات تخصصية ف

 
 ISOمؤسسة معتمدة ف

لدارة المنشآت،  م ود الخدمةارك . سيشOSHAD-SF)و  OSHAS18001و  PAS99و  ISO22000و  ISO14001و  (9001
ي لل راعة والسالمة الغذا ية ي مرافق هيئة أبو ظنى

 
وبات، و مداد األيدي العاملة ف ام المرك   والتوريد، وخدمة و رشاد المشر ي التر 

 
ف

 .  بهذه المعايت 
 

 -بجب عىل مزود الخدمة المسؤوليات التالية: 
ي مع جميع العمالة المطلوبة والمدربة، والمواد، والمعدات، واآلالت، والمركبات  .1

 
اف توفت  خدمات النظافة بشكل احتر

وات المركزية واألسواق.  وات ومخاز  الخرص  وات ومراك  تجميع وتوزي    ع الخرص  المطلوبة لنظافة مراك  تعبئة الخرص 
ي المرتبطة بها والمكاتب الدارية. 

 والمبان 
الحفاظ عىل بيئة نظيفة يجب العمل  باتخاذ االجرا ات األكتر حدا ة وفعالية، والمواد الكيميا ية، من أجل  .2

ي صناعة األغذية. 
 
 والمذيبات، والمطهرات المسموح باستخدامها ف

ي مواقع األغذية.  .3
 
 خلق بيئة نظيفة امنة ف

ي الملحق ) .4
 
ها مرفقة ف ي يجب توفت 

 (. 2( والملحق )1المواد والمعدات النر
ي مراك  التعبئة، ومرك  التجميع، ومرك  التوزي    ع، والسوق ال .5

 
ي المناطق غت  المنتجة ف

 
جداول ال منية لخدمات النظافة ف

ي الملحق )
 
 (. 3ف

ي مرك  التعبئة، ومرك  التجميع، ومرك  التوزي    ع، والسوق  .6
 
ي مناطق ونتاج الغذا  ف

 
الجداول ال منية لخدمات النظافة ف

ي الملحق )
 
 (. 3ف

ي الملحق )جداول النظاف .7
 
 (. 4ة اليومية، واألسبوعية، والشهرية لمناطق النتاج ف

ي مرك  التعبئة، ومرك  التجميع، ومرك  التوزي    ع، والسوق  .8
 
ي مناطق النتاج ف

 
أوقات العمل وجداول خدمات النظافة ف

ي الملحق )
 
 (. 5ف

 
ي مراكز التعبئة، ومراكز التجميع، ومراكز 

ر
 التوزيــــع: يجب عىل مزود الخدمة توفتر التاىلي ف

ي لل راعة  .1 كة وشعار هيئة أبو ظنى
يجب أ  يرتدي عمال النظافة ارتدا  ال ي الموحد تحدد فيه بوضوح اسم الشر

 والسالمة الغذا ية. 
 ارتدا  أحذية السالمة  .2
ي يتم فيها  شغيل  .3

ي المناطق ذات الخطورة العالية عىل س يل المثال المناطق النر
 
ات عاكسة )عندما تكو  ف ستر

 اآلالت(. 
  وب قماش أو وقا  بالستيكي يمكن التخلص منه )مناطق تصنيف الغذا ( .4
ة الغبار أو الروا  (.  .5 ي توجد فيها كتر

ي المناطق النر
 
 قناع االتربة )ف

 غطا  شبكي للشعر أو قفازات يمكن التخلص منها )مناطق تصنيف الغذا (.  .6
 قفازات يمكن التخلص منها.   .7
دة )تتطلب عند تنظيف  .8 ات مخاز  المتى

دة(. ستر  المخاز  المتى
ي لل راعة والسالمة  .9 عىل م ود الخدمة تقديم نماذج بكافة المالب  واألدوات والحصول عىل موافقة هيئة ابوظنى

 الغذا ية قبل التوريد. 
 يجب أ  يكو  ال ي الموحد بدو  جيوب أو أزرار.   .10
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ي بداية ونهاية عملهم. وسيتم مراقبة ذل .11
 
ك والتحقق منه من ِقبل مدير يجب عىل عمال النظافة  سجيل ح ورهم ف

 كل مرك . 
ي من امراض معدية بالدخول ول مناطق ونتاج والتعبئة أل  ذلك يتعارض مع متطلبات .12

ي تعان 
سم  لعمال النظافة النر  لن ي 

ISO  .ي لل راعة والسالمة الغذا ية  هيئة أبو ظنى
اف عىل النظافة العامة للمعدات المتخصصة والنظافة تحت  .13 ي لل راعة يجب أ  يتم الشر ي هيئة أبو ظنى

اف موظف  وشر
 والسالمة الغذا ية. 

ي جميع األوقات.   .14
 
كة ف  يجب عىل عمال النظافة وضع البطاقة الشخصية الصادرة من الشر

 
 مهام وواجبات مزود الخدمة: 

 يجب وضع جدول نظافة مفصل لكل منشأه.  .1
ي  شمل المواد الكيميا ية، وجداول وسجالت النظافة.  .2

 يجب عىل م ود الخدمة االحتفاظ بالو ا ق والسجالت والنر
ام بذلك دو  استثنا . كما يجب  .3 ورية للحفاظ عىل معايت  سالمة األغذية ويجب االلتر  مت   الملو    

تعد أدوات التر
ي جميع المنشآت. 

 
 أ  يكو  ترمت   األلوا  متجانًسا ف

اطات البيئة والصحة والسالمة، ويجب أ  تتوفر  يجب .4 ي اشتر
 
عىل مشغل اآلالت ا  يكو  متدرب تدريبا كافيا ويستوف

ي تم تعيي   هذا الموظف لها. 
ي المنشأة النر

 
 الشهادات ف

العنا  المدرجة أدناه هي الحد األدن  من الرشادات الالزمة للحفاظ عىل نظافة المرافق المطلوبة، يمكن للمورد  .5
 ريد أي معدات توفر العمل أو أكتر كفا ة من التطبيق اليدوي. تو 

ي مناطق ونتاج األغذية.  .6
 
 سيتطلب التخلص من النفايات الع وية ف

ي لل راعة والسالمة الغذا ية أو  .7 اف مدير هيئة أبو ظنى
سيتم استخدام مواد النظافة والمعدات الكيميا ية تحت وشر

ي الم
 
 وقع. مسؤول ضما  الجودة أو مرش  مناسب ف

ونية يجب ا  تركب من قبل  .8 مثل ولي  حرص عىل م ود الخدمة أي معدات تحتاج تركيب مثل المعدات االلكتر
ي الحا ط الجداري وتوصيل الوصالت الكهربا ية. 

 
 تثبيت بع  المعدات ف

 
 خصائص النظافة

لممرات، واألرضيات، والنوافذ، وما ول يجب أ  تتم نظافة المكاتب، والمواقع الدارية، ودورات المياه، والمناطق العامة، وا
ي القسم السابق. فيما يىلي وجرا ات النظافة الخاصة بالمناطق المحددة للتعامل مع الطعام. 

 
ذلك بنف  المعايت  المحددة ف

ي الملحق 
 
ول كحد . وتم تحديد هذا الجد2ويتم ورفاق الجداول ال منية لنظافة مرك  التعبئة، ومرك  التجميع، ومرك  التوزي    ع ف

ي ال يتم تطبيق المعدات فيها.  ISO22000أدن  لمتطلبات 
 ويجب اتباعه بدقة باستثنا  الحاالت النر

 
 معدات مراكز التعبئة

 يجب مس  ونظافة جميع طاوالت تصنيف وفرز االطعمة باستخدام مذيبات النظافة اآلمن للطعام.  .1
وحدات تجهت   المنتجات )مراك  التجميع، ومراك  تنظيف جميع رافعات المنصات والكهربا ية المستخدمة داخل  .2

 التعبئة، ومرك  التوزي    ع( و بقا ها جافة قبل االستخدام يومًيا. 
اف هيئة  .3 ي المنشأة تحت وشر

 
تنظيف جميع معدات التعبئة المتخصصة، والتصنيف، والمعدات األخرى المتوفرة ف

ي لل راعة والسالمة الغذا ية، ويجب عدم تفكيكها أو ن ي محاولة للنظافة الشاملة. وذا كا  ذلك مطلوًبا، أبو ظنى
 
قلها ف

ي لل راعة والسالمة الغذا ية المسؤول عن هذا الجهاز هو الوحيد المسموح له بالمساعدة.  ي هيئة أبو ظنى
 فإ  فن 

 
يد  مخزن التت 

ي مكانها ل
 
دة واالسقف باستخدام رغوة مطهرة. ويجب أ  تبفر الرغوة ف ة كافية لقتل تنظيف جدرا  المخاز  المتى فتر

ي يمكن أ  تلوث المنتج المخ   بالداخل. 
يا، وجرا يم العفن، ومس بات األمراض النر وسات، والبكتت   الفت 



عنوان المناقصة: خدمات النظافة والضيافة 

 وحراس االمن

 6811003520مناقصة:  رقم

 
 هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية

 والمشترياتإدارة العقود 

 
 

37 | P a g e  
 

 تطلبات البيئة والصحة والسالمة
ي لل راعة والسالمة الغذا ية هو توفت  مواقع عمل آمنة، وضما  تطبيق معايت  عالية المستوى  من أهم أهداف هيئة أبو ظنى

ام الكامل بجميع متطلبات البيئة والصحة والسالمة، وفيما يتعلق للمم ارسات اآلمنة والصديقة للبيئة، وذلك من خالل االلتر 

ي حالة تقييم وتأهيل مقدمي الخدمات لألعمال 
 
ة ف ي لل راعة والسالمة الغذا ية أولوية كبت  بذلك، حيث تعطي هيئة أبو ظنى

 المتعهدة. 

م م ود الخدمة ب ما  اال   متثال للمتطلبات اآلتية: يلتر 

ي مواقع العمل، وكذلك البال  عن جميع )الحوادث 
 
 بشكل كامل عن البيئة والصحة والسالمة ف

ً
يكو  م ود الخدمة مسؤوال

ي الحوادث 
 
ي الموقع، وتحمل التحقيق المطلوب ف

 
والمخاطر(، أو أي انتهاك ألي من متطلبات البيئة والصحة والسالمة ف

ي الهيئة. المتعلقة بالبيئة و 
 
 الصحة والسالمة وفقا لألنظمة المحلية والجرا ات المتبعة ف

ي مجال البيئة والصحة 
 
يجب عىل م ود الخدمة التأكد من أ  جميع العاملي   قد تلقوا جميع الدورات التدري ية المطلوبة ف

ضة ضمن نطاق العقد والسالمة ومتطلبات البيئة والصحة والسالمة ذات العالقة، وخاصة التدريب المطلوب  لألنشطة المفتر

وة الحيوانية، والتنقل،  م عىل س يل المثال ال الحرص )السعافات األولية، اجرا ات الخال  عند الطوارئ، التعامل مع التر المتى

 ... الخ(. 

يئة والصحة يجب عىل م ود الخدمة رفع تقارير دورية عن البيئة والصحة والسالمة توض  أدا  الخدمة من وجهة نظر الب

حة  والسالمة، بالضافة ول تقارير الحوادث والمخاطر. ويجب أ   شمل جميع التقارير )الحالة الحالية، والجرا ات المقتر

ي تم اتخاذها(. 
 والحلول للحد منها وذا كا  ذلك ممكنا والجرا ات النر

ي األنشطة المختلفة )جميع العاملي   يجب عىل م ود الخدمة توفت  المواصفات الخاصة بالمالب  الوقا ية للعاملي   
 
 ف

ي للسالمة والصحة المهنية أو أية PPEبالمواقع(، وكذلك توفت  سجل خاص بمعدات السالمة الشخصية  ، وفقا لنظام أبو ظنى

ي األنظمة المحلية أو متطلبات أخرى من الهيئة. 
 
 متطلبات أخرى مذكورة ف

يانة المعدات المستخدمة بشكل دوري وتدريب العاملي   عليها يجب عىل م ود الخدمة توفت  وجرا ات للتأكد من ص

 والجرا ات القياسية الستخدام المعدات وتدريب وتوعية الموظفي   عىل هذه الجرا ات. 

يجب عىل م ود الخدمة توفت  وجرا ات للتأكد من صيانة المعدات المستخدمة بشكل دوري وتدريب العاملي   عليها 

 ذات الصلة.  ستخدام المعدات وتدريب وتوعية الموظفي   عىل الجرا اتوالجرا ات القياسية ال 

يجب عىل مقدم الخدمة توفت  وجرا ات  شغيلية استنادا عىل نطاق العمل المعهد لمقدم الخدمة بهدف ضما   ست  االعمال 

 وتقديم الخدمات بصورة منهجية منظمة بهدف ضما  تقديم خدمة فعالة وكفؤة. 

ي الحوادث وسجل المواد الخطرة يجب عىل م ود الخد
 
مة توفت  السجالت التالية: سجل الصابات المهنية، سجل التحقيق ف

 المعهد لمقدم الخدمة.  استنادا ال األنظمة والجرا ات المطبقة ونطاق العمل

لفات يجب عىل م ود الخدمة عمل وجرا ات قياسية فيما يخص آلية التخلص من النفايات الصلبة والسا لة، والمخ

ي لدارة النفايات  ي للسالمة والصحة المهنية ومتطلبات مرك  أبوظنى  لمتطلبات نظام أبوظنى
ً
البيولوجية، والتخلص منها وفقا

 . ”)تدوير( وأي قواني   أو انظمة محلية أو أي متطلبات أخرى من الهيئة
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 حراس األمن  (ب

ي لل راعة والسالمة الغذا ية افية ذات  تتواجد هيئة أبوظنى ، ويتطلب ذلك خدمات أمنية احتر ي ي مواقع مختلفة من ومارة أبوظنى
 
ف

ي من الشقة أو االعتدا  أو 
 عن حماية المبان 

ً
معايت  عالية لحماية منشآتها والحفاظ عىل سالمة وأمن موظفيها وزا ري  ها ف ال

ي لل راعة والسالمة الغذا ية  مانية وخمسو  حارس أمن كحد أدن   (58عدد ) الدخول القشي. لذلك تطلب هيئة أبوظنى

ي الملحق )
 
ي والعي   والظفرة كما هو وارد ف ي مناطق أبو ظنى

 
 .توزي    ع حراس األمن -( 1لحراسة المراك  الموجودة ف

ي ديسمتى 
 
ته ف لذا يحتاج مقدم العرض ول خطة تعبئة ت من االنتقال السل  الستالم  2019يوجد حالًيا عقد قا م تنتهي فتر

 :يجب عىل المتقدم للعطا  مراعاة ما يىلي عند تقديم العطا المراك . و 

ي توفت  العدد المحدد للحراس  -
 
ي حال الخفاق من مقدم العطا  ف

 
ي البند رقم )...( ف

 
تطبق غرامات التأخت  المذكورة ف

 للملحق )
ً
ي لل راعة والسالمة الغذا ية وفقا  .( عن تاري    خ البد 1لتغطية جميع مراك  هيئة أبوظنى

 :ات التوقيت لتقديم الخدمات لجميع المواقعمتطلب

ي الملحق ) 7يعتمد التوقيت اليومي عىل  -
 
ي األسبوع وما عىل مناوبة واحدة أو مناوبتي   كما هو محدد ف

 
( 1أيام ف

 .ساعة عمل 12عىل أ  تغطي  كل مناوبة 

مساً  حنر  6:00ة من مساً  والمناوبة الليلي 6:00صباًحا حنر  6:00ستكو  المناوبة الصباحية من الساعة  -

 .صباًحا 6:00

ي تغيت  العدد الجمالي لعدد الحراس المذكورين أعاله  تحتفظ -
 
ي لل راعة والسالمة الغذا ية بالحق ف هيئة أبوظنى

وط المنصوص عليها ا للشر
ً
 .بالزيادة أو النقص حسب ما يراه مسؤول العقد مناسًبا لحاجة العمل ووفق

 طلبات أدناه واستيفائها : يجب عىل مزود الخدمة توفتر المت

ي الملحق )58توفت  التكلفة ل عدد ) .1
 
( 1(  مانية وخمسو  حارس أمن لتوفت  الخدمات األمنية للمراك  كما هو مذكور ف

ي توض  التكلفة للحارس الواحد.  -
 توزي    ع الحراس، والنر

ي جميع .2
 
اخيص واألذونات والتصاري      والموافقات ف ي تؤهلهم للوفا   التأكد من توفر وفعالية جميع التر

األوقات النر

اماته بموجب هذا العقد  .بالتر 

وجرا  تثقيف للحراس حول معايت  وتقاليد دولة المارات العربية المتحدة والتأكد من أ  كل حارس عىل علم تام  .3

ي أي مكا 
 
 .بهذه التقاليد قبل تعيينه ف

ما بسبب نقص المهارة أو بسبب سلوك غت  توفت  حارس أمن بديل ألي حارس أمن يت   بأنه غت  مؤهل للخدمة، و .4

ي تقديم  مناسب أو ألي سبب آخر يتم البال  عنه من مسؤول العقد 
 
ي غ و  يوم عمل واحد دو  أي انقطاع ف

 
وف

 .الخدمة وبدو  أي تكلفة وضافية

شهرية  تقديم العدد المطلوب من الحراس دو  زيادة أو نقصا  مع توضي  كشف الح ور واالنرصاف وتقديم فواتت   .5

 .توض  العدد الدقيق للحراس لذلك الشهر ومواقعهم

ي  .6
 .توفت  وسيلة نقل للحراس من و ل المرك  المعن 

ي الملحق ) .7
 
ي كل مناوبة كما هو مذكور ف

 
ام بساعات العمل الرسمية ف (، لتفادي فرض الغرامات المنصوص 1االلتر 

 .عليها
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ة ألي حارس أمن  .8 ي وجازة سنوية، ويجب عىل الحارس البديل أ  يكو  الجازات السنوية: توفت  بديل مباشر
 
يكو  ف

ي 
 
عىل بينة من واجباته ومسؤولياته ويجب أ  يبدأ واجباته قبل  ال ة أيام عىل األقل من ذهاب الحارس الحالي ف

 وجازة، ودو  أي تكلفة وضافية. 

ي لل راعة  .9 ي وجازة مرضية، وال تتحمل هيئة أبوظنى
 
ة ألي حارس أمن يكو  ف الجازة المرضية: توفت  بديل مباشر

والسالمة الغذا ية أي تكلفة عن غياب أي حارس لهذا اليوم أو األيام، كما يجب توفت  الحارس البديل دو  أي تكلفة 

 وضافية. 

ي لل راعة والسالمة الغذا يةتوفت  ال ّي الرسىمي لحراس األمن المعتمد من ا .10  لجهات المعنية بالتنسيق مع هيئة أبوظنى

ي لل راعة والسالمة الغذا ية ف ال عن أي تحديثات  .11 ام بقواعد ولوا   هيئة أبوظنى
يجب عىل مقدم العطا  االلتر 

 .وتعليمات متعلقة بهذا العقد

 :ورية مثليجب أ  يكو  موظفو األمن مدربي   بدرجة عالية ومجهزين باألجه ة الرص   .12

▪  .  جهاز اتصال السلكي )محمول( للتواصل الداخىلي

ي  ▪
 .بطاقة التعريف بالمعلومات التالية عليها: االسم ، الصورة ، المسىم الوظيف 

 مصباح ونارة يدوي.  ▪

 دليل السعافات األولية وخدمات الطوارئ وأرقام االتصال.  ▪

ي وطا .13
 
ي يجب عىل مقدم العطا  أ  يقدم المنهجية ألدا  الواجبات ف

ي ينبغ 
ي ويتم تقييمها وفقا لذلك والنر

احه الفن  ر اقتر

 أ   شمل ؛

ي حراسة الممتلكات •
 
 وجرا ات السالمة العامة واألمن ف

ي ذلك قوا م االتصال( •
 
 وجرا ات الطوارئ )بما ف

ي يتعي   استخدامها •
 تقارير التحقيق/ الحوادث والطوارئ/ النماذج النر

ي تعط للحراس من قبل والدورات جدول الدورات التدري ية لحراس األمن )الدو  •
رات التدري ية النر

ي 
 
ي سيتم تقديمها لهم أ نا  الخدمة ف

ي لل راعة والسالمة الغذا ية(  النر   هيئة أبوظنى

ي ذلك، عىل س يل المثال  .14
 
ي لل راعة والسالمة الغذا ية بما ف م مقدم العطا  وعماله بسياسات ولوا   هيئة أبوظنى

يلتر 

 .وسياسة الصحة والسالمة المهنية (IMS) وسياسة (QHSE) السالمة المهنيةال الحرص ، سياسة الصحة و 

 :واجبات حارس األمن ومسؤولياته

ي احر  (1
ي لل راعة والسالمة الغذا ية من الشقة والدخول القشي والتخريب خالل نوبات الحراسة  سة مبان  هيئة أبوظنى

ي  والبال  عن أي عمل مشبوه أو اعتدا  عىل ممثل  .لل راعة والسالمة الغذا ية والسلطات المختصةهيئة أبوظنى

ي لل راعة والسالمة الغذا ية ومنع وخراج غت  مرخص به ألي مواد  (2 مراقبة دخول ال ا رين وخروجهم من هيئة أبوظنى

ي 
 .من المبان 

ي المبن   (3
 
ي المبن  من خالل دوريات  ابتة ف

 
 .التأكد من عدم وجود أشخاص غت  مرصح لهم ف

ي التحقيق  (4
 
وع ف ي الموقع، واتخاذ الجرا ات الالزمة لحلها و  الشر

 
عند حدوث الحوادث والحاالت وشيكة الوقوع ف

 .أمكن

ي لل راعة والسالمة الغذا ية.  التسجيل والسماح بدخول المركبات وال وار حسب أنظمة (5  هيئة أبوظنى

ام وتقديم المساعدة لكل من يطلبها (6  .وظهار االحتر

ي نموذج البال  عن أي عنا  مفقودة أو مو  (7
 
ي لل راعة والسالمة الغذا ية، وتقييدها ف جودة لممثىلي هيئة أبوظنى

 المفقودات. 
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ي حالة الطوارئ (8
 
 .المعرفة الكاملة بالموقع واستخدام معدات السالمة وطفايات الحريق ف

ي لل راعة و  (9 ي هيئة أبوظنى
ي المبن  بعد ساعات العمل الرسمية عند مغادرة موظف 

 
ذا ية سالمة الغالالقيام بجوالت ف

ورية  .وتأكد من أ  جميع األبواب والنوافذ مغلقة، و طفا  جميع األجه ة والنارة غت  الرص 

ي يتم ودخالها للمراك  ورفع تقرير يومي عن أي حادث (10
 .االحتفاظ بسجل يومي لجميع المواد النر

 :ت لمقدم العطاءمالحظا

 تقع عىل عاتق مقدم العطا  المسؤوليات التالية:  .1

ي لل راعة توفت  القامة  .أ ي هيئة أبوظنى
 
والمواصالت وال ي الموحد والمياة والغذا  لجميع الحراس العاملي   ف

 والسالمة الغذا ية. 

ي الدولة،  .ب
 
ي والقواني   المعمول بها ف ام بكافة متطلبات التوظيف كما هو مطلوب من قبل حكومة أبوظنى

االلتر 

 .مع ضما  التغطية الصحية وتأهيل العمال

ي  3ا  تحديد عدد يجب عىل مقدم العط .2 ي كل منطقة )أبوظنى
 
ي  –العي    –منسقي   للتواصل ف

الظفرة(، والنر

ي الخدمة والتصديق عىل سجالت 
 
اف والجدولة و دارة الحراس المعيني   ف  شمل مهام وظيفتهم الر يسية الشر

اللغات  دوام الحرس وجمع تقارير الحرس لكل مناوبة. بالضافة ول تحديد مسؤول للعقد للتواصل يتحدث

ية( ، ليكو  عىل أهبة االستعداد  ي األسبوع وبدو  أي تكلفة وضافية عىل 7ساعة  24)عربية والنجلت  
 
 أيام ف

ي أ  يكو  له سلطة اتخاذ القرار بالكامل. 
ي لل راعة وسالمة الغذا   ، والذي ينبغ   هيئة أبوظنى

ادث وأي مسا ل ذات صلة وكيفية عىل مقدم العطا  تقديم تقارير شهرية عن ست  العمل وأية ق ايا وحو  .3

 .التعامل معها

ي السنة لمواقع .4
 
ي لل راعة والسالمة الغذا ية  يقوم مقدم العطا  بإجرا  استبيا  الرضا مرتي   ف هيئة أبوظنى

 .بموجب هذه االتفاقية

ي حال عدم استجابة مسؤول العقد شاملة:  .5
 
ي الحاالت الطار ة ف

 
يجب عىل المتقدم تقديم قا مة التصعيد ف

 .) ي
ون  يد اللكتر  )األسما  والعناوين وأرقام الهواتف وجهات االتصال بالتى

ي حالة احتياج مقدم العطا  ول التعاقد من الباطن مع عمال من مورد آخر فيجب أ  يكو  لديه مذكرة  .6
 
ف

ام ب نود العقد الموقع مع ي  تفاهم أو رسالة قبول ويجب أ  يت من ذلك أ  عىل العمال االلتر   هيئة أبوظنى

ي لل راعة والسالمة الغذا ية عىل جميع  لل راعة والسالمة الغذا ية وكذلك الحصول عىل موافقة هيئة أبوظنى

 .المستندات المعتمدة من المورد

يتحمل المتقدم مسؤولية أي غرامات أو مخالفات قد تحدث بسبب خرق قواني   دولة المارات العربية  .7

ي لل راعة والسالمة الغذا ية. هيئة  المتحدة أو سو  استخدام ألصول  أبوظنى

ة العقد سيتم تقييم مقدمي العروض فيما يتعلق بما يىلي  .8
 :خالل فتر

 .أوقات االستجابة للحوادث .أ

ي تغطية المراك  )ال توجد فجوة بي   تغيت  المناوبات وعدم الدخول بدو  وذ  واالحتفاظ  .ب
 
جودة الخدمة ف

 بسجل يومي ، ولخ.(

 .ك األفراد )التعاو  ، حدوث سو  السلوك(عدد الشكاوى المتعلقة بسلو  .ج

 االمتثال لبنود العقد.  .د

 لن يتم التعوي  عن أي ساعات عمل وضافية.  .9

ي ولغا  أو وضافة مراك  جديدة وبعد وخطار يتم تقديمه  .10
 
ي لل راعة والسالمة الغذا ية بالحق ف تحتفظ هيئة أبوظنى

ات ق15ول م ود الخدمة قبل )  .د تطرأ( يوم عمل من تنفيذ أي تغيت 
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 الغرامات والخصومات

ي لل راعة  .1 ي تقديم العدد المحدد من الحراس لتغطية أي من مراك  هيئة أبوظنى
 
وذا أخفق مقدم العرض ف

 للملحق رقم )
ً
ي هذا العقد، يتم فرض غرامة عىل مقدم العطا  1والسالمة الغذا ية وفقا

 
ي التاري    خ المذكور ف

 
( وف

ي موقعهدرهم عن كل يوم لكل ح 1000كخصم قدره 
 
 .ارس لي  ف

ي هذا العقد يتم فرض غرامة عىل مقدم العطا   .2
 
ي الوقت المحدد ف

 
ي حال عدم قيام المتقدم بتقديم بديل ف

 
ف

ي و  500درهم لليوم األول و  300بقيمة 
 .درهم لأليام التالية 1000درهم لليوم الثان 

ي تقديم المعلومات أو الو ا ق المطلوبة ألكتر من  ال ة أي .3
 
درهم لليوم  200ام عمل سيؤدي ول خصم التأخت  ف

 .الواحد

ي المناطق المخصصة لغت  المدخني   سيؤدي ول خصم  .4
 
 .درهم لكل مخالفة 300التدخي   ف

دفع تكلفة ألي كادر أو موظف غا ب ألي سبب من األسباب .5
 
 .لن ت

ي تقديم الخدمة وأدا  الواجبات  .6
 
 درهم.  500التقصت  ف
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 منهجية التقييم : 

كات المتقدمة لهذه المناقصة بناً  عىل البنود التالية:   سيتم تقييم الشر

ي  
 الوز  % معيار التقييم الفن 

ام بمتطلبات العرض.  1 ر  %20 االلمام الشامل وااللتر

ي القيام بالنطاق والخدمات المطلوبة.  أ
 
كة ف  %5 كفا ة الشر

وط  ب ي مقدم العرض جميع الشر  %5 والمتطلباتيلنى

ي توفت  خدمات النظافة وال يافة والحراسة مثل العمال، والمواد،  ج
 
حراس ومكانية مقدم العرض ف
ي مراك  التجميع، ومراك  التوزي    ع، واألسواق االمن، والمعدات

 
، واآلالت، والمركبات المطلوبة ف

ي والمكاتب. 
 والمبان 

10% 

ي الخدمات  2
ر
 %20 )العمليات( لتلبية احتياجاتنا والتعامل مع الشكاوىالمنهجية المستخدمة ف

،  أ ، وتوزي    ع العمال، والموظفي   ي توفت 
والمواد، والمعدات، و سليم والحراس، خطة مقدم العرض ف 

 .المواقع خالل الوقت المطلوب
10% 

ي مستندات طلب المناقصة ب
ي تنفيذ جميع المتطلبات ف 

 %10 .برنامج عمل يوض  خطة مقدم العرض ف 

ي توريد القوى العاملة )عمال  3
ر
ات سابقة ف ر  الضيافة،وعمال  النظافة،خت  حراس امن(  ،مراسلير

ة للخدمات  ة/ والشهتر للمؤسسات الحكومية/ وشبه الحكومية أو المؤسسات الكبتر
 المذكورة. 

20% 

وع.  4 ة الذاتية لفريق المش  كة والستر  %10 هياكل إدارة الش 

سكن  اإلدارية، )المكاتبتقييم الهيئة لمببر ومكاتب مقدم العرض والمرافق التابعة لها مثل  5
 العمال, األنظمة المتبعة, جداول معلومات العمالة(. 

10% 

ي تم توريد لها نفس  6
تقديم ارقام هواتف وأسماء الجهات الحكومية او الشبه الحكومية والبر

 الخدمات المطلوبة. 
5% 

ي مقدم العرض )شهادة من وزارة العمل أو وزارة تصنيف  7
مقدم العرض ومجموع عدد موظفر

) ر ية والتوطير  الموارد البش 
5% 

ام بمتطلبات البيئة والصحة والسالمة 8 ر  %10 االلتر

 %100 اإلجماىلي  

 

 نقطة سوف تتأهل للتقيم المالي  60فقط العروض الفنية مع متوسط نقاط اليقل عن 
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 (1ملحق )

ها لمراكز التجميع والتوزيــــع واألسواق من مزود الخدمة ي يجب توفتر
 المواد الكيميائية والمعدات البر

أي معدات خالف لتلك المدونة أدناه والمطلوبة لكمال عمل التنظيف بشكل فعال عىل س يل المثال؛ الساللم، أو  •

ورية ها المورد     ، يجب أ  يتم توفيها من قبل المورد. آالت التشغيلية بأنواعها، أو أي معدات أخرى يعتتى

ي بع  المواقع ويجوز للمورد استخدامها طالما وجب استخدامها. ويجب استبدال  •
 
هناك معدات موجودة بالفعل ف

 المعدات المكسورة من جانب المورد بموجب العقد. 

ب، وشهادات معالجة يجب االحتفاظ بنسخ كل دفاتر بيانات سالمة المواد، وكتيبات المعدات، وشهادات التدري •

ي كل موقع بحوزة مسئول ضما  الجودة. 
 
 األغذية، وجداول التنظيف، والتأمي   ف

 

ي الجزء السابق. 
ر
 المواد الكيميائية والمعدات المدونة أدناه مطلوبة باإلضافة للمواد المدونة ف

 

 

Item 
No. 

Item Description 

1 Hand wash soap or gel 

Anti-bacterial properties.  Must always be available at 
hand wash stations and bathrooms.  Must be dispensed 

with hands free dispenser. 

 

2 Hand sanitizer liquid or gel 

Alcohol-based hand sanitizer with properties to kill 
viruses and bacteria on contact without water. Must be 

dispensed with hands free dispenser. 

 

3 Industrial general purpose 
Cleaning chemical suitable for use in food manufacturing 
/ handling facility used to clean floors etc. No perfumed 

chemicals allowed. 

4 Food safe surface cleaner 
For cleaning food preparation surfaces and packing 

equipment.  Could be stainless steel, laminate or wood 
surfaces. No perfumed chemicals allowed. 

5 
Industrial dishwashing 

detergent 
For cleaning food processing utensils such as cutting 
knives and boards. No perfumed chemicals allowed. 
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6 
Color-coded industrial indoor, 
outdoor brooms, squeegees 

and mops 

The handles and bristles/fibers must be color-coded (for 
example (red, green, blue).  These colours must be used 
in specific locations within each area and throughout the 

ADAFSA facilities.  This information must be recorded 
with the quality assurance officer at the locations so that 
adherence can be checked.  These items must be stored 
on pole holders or suitable receptacles and MUST not be 
kept on the floor.  No free water should be dripping from 

the equipment when in storage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 High absorbent cleaning cloths 

Color-coded cloths for multiple cleaning purposes.  This 
item will also be used for cleaning vegetables and the 

supplier must supply the production teams with 
sufficient cloths according to a reasonable replacement 

cycle that must be indicated at the time of submission of 
the technical offer 
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8 Industrial wheeled double 

Double buckets required for wash and rinse water.  Must 
be plastic squeeze action arm.  Bright colors preferred for 

safety 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
Collapsible/triangular wet floor 

sign 

Bright yellow. Text must be bi-lingual Arabic and English 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Forced warm air hand dryer. 

May be industrial plastic or stainless steel. 220Volts. Can 
be automatic (hand sensor operated) or elbow operated.  

Dryers to be installed by the supplier where none are 
available. 
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11 
Interfold towel dispenser and 
interfold white hand towels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hand towels must be available at all times at hand wash 

stations.  Dispensers to be installed by the supplier 
where none are available. 

12 
Wall mounted hair net 

dispenser. 

May be industrial plastic or stainless steel. Hair nets must 
be made available to all Supplier cleaning personnel 
working in the PRODUCTION areas. Dispensers to be 
installed by the supplier where none are available. 

 
 

 

 

 

 

13 Disposable gloves 

Latex non-surgical disposable gloves.  Must be made 
available to all cleaning personnel while working in the 

PRODUCTION areas 
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14 Face masks 

Face mask to be used for cleaner protection. 
 
 
 
 
 
 
 

 

15 
120-liter pedal operated 

industrial plastic garbage bins 

Three colors-Red, Green and Black as an optional item.  
There are bins already in most locations.  Garbage 

removal and bin liners must be provided by the Supplier 
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 ملحق )2(

ي يجب أن يوفرها المورد للمواقع المحددة
ورية البر  المعدات الضر

 

 

Equipment 

Heavy duty vacuum cleaner (2500 w) or more 

Scrubbing washing machines  

Scrubbing machines with vacuum pick up 

Heavy duty tile polishing machines 

Hand trolleys 

Extension ladders of various lengths for elevated areas 

Power pressure foam cleaning machine with foam chemical for cleaning walls and ceilings of 

cold rooms and pack house walls 

 
 
 

 

 

ي تتطلب المعدات. كل المعدات المشار  •
ي المواقع النر

 
ورية لعملية التنظيف ف ها بالملحقات الرص   وليها أعاله يتم توفت 

ها ببكرات سلكية لتوصيل نقاط ومداد الكهربا  المتاحة.  •  كل المعدات يتم توفت 

 ي من المورد توفت  كل المعدات المشار وليها أعاله بكميات كافية.  •
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 ملحق )3(

وات ي األماكن غتر اإلنتاجية لمراكز تجميع الخضر
ر
 جداول خدمات النظافة المطلوبة ف

وات، ومراكز التوزيــــع  مركز مخازن الخضر

 شمل النظافة األرضيات، واأل اث، واألبواب، والنوافذ، والستا ر األفقية/الرأسية، الخ، بالضافة ول كل المتطلبات  •

ي هذه المواصفات. 
 
 ف
ً
 األخرى المذكورة سابقا

 يكو  تنظيف كل  •
ً
، والمناطق الخارجية المحيطة بالمبن  فقط والصاالت، والمخاز  الخ وفقا األبواب، والمبن 

 :  للجدول التالي

 

 وصف الخدمة عند التطبيق
 المكاتب

 وزالة األوساخ .1
 سجادة كن  البقع .2
 سجادة الكن  الكامل .3
 مس  األرضيات الصلبة .4
 مس  بقع األرضيات الصلبة .5
 المس  الكامل لألرضيات الصلبة .6
اتمس .7    بقع األ اث والتجهت  
ات .8  تمليع األ اث والتجهت  
 تنفي  غبار المناطق المنخف ة .9

   تنفي  غبار المناطق المرتفعة .10
 تنظيف بقع الجدار واألبواب .11
 النوافذ وال جاج .12

 المراحيض
 وزالة النفايات .1
 كن  ومس  األرضيات .2
 تنظيف بقع الجدرا  واألبواب .3
 غسل المراحي  .4
 غسل البالوعات .5
 مس  المرايات .6
 مس  الموزعات .7
 فحص واستبدال المواد المستهلكة .8
 كشط األرضيات باآللة  .9

 تنظيف األماكن المرتفعة .10
 الممرات

 المس  .1
 مس  البقع .2
 المس  الكامل .3
 التنظيف بالرش .4
 تنفي  األماكن المنخف ة .5

 المهام الروتينية
 
 
ً
 يوميا
 
ً
 أسبوعيا
 
ً
 يوميا
 
ً
 يوميا
 
ً
 يوميا
 
ً
 أسبوعيا
 
ً
 يوميا
 
ً
 أسبوعيا
 مرة كل أسبوعي   
 
ً
 شهريا
 
ً
 شهريا
 
ً
 يوميا
 
 
ً
 يوميا
 
ً
 يوميا
 
ً
 أسبوعيا
 
ً
 يوميا
 
ً
 يوميا
 
ً
 يوميا
 
ً
 يوميا
 
ً
 يوميا
 
ً
 شهريا
 
ً
 شهريا
 
 
ً
 يوميا
 
ً
 يوميا
 
ً
 أسبوعيا
 مرة كل أسبوعي   

أسبوعي   مرة كل   
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 تنفي  األماكن المرتفعة .6
 تنظيف بقع الجدرا  واألبواب .7
 المطبخ

 وزالة كل النفايات .1
 مس  األرضية .2
 الكاملالمس   .3
 تنفي  األماكن المنخف ة .4
 تنفي  األماكن المرتفعة .5
 تنظيف بقع الجدرا  واألبواب .6
 تنظيف البالوعات .7

 غرف االجتماع
 وزالة النفايات .1
 المس  .2
 مس  البقع .3
 المس  الكامل .4
 كن  البقع .5
 الكن  الكامل .6
 تنفي  األماكن المنخف ة .7
 تنفي  األماكن المرتفعة .8
 تنظيف بقع الجدرا  واألبواب .9

 األماكن العامة
 أبواب وساللم الدخول .1
 الساللم .2
 غرفة دوا ر التلف ة .3
 منطقة خدمة العمال  واالستقبال  .4
كة، غرفة األرشيف، غرف  .5 المرافق المشتر

 الصالة 
 المحالت

 وزالة النفايات .1
 المس  .2
 مس  البقع .3
 المس  الكامل .4
 الكن  الكامل .5
 تنفي  األماكن المنخف ة .6
 تنفي  األماكن المرتفعة .7
 الجدرا  واألبوابتنظيف بقع  .8

 
ً
 شهريا
 مرة كل أسبوعي   
 
 
ً
 يوميا
 
ً
 يوميا
 
ً
 يوميا
 مرة كل أسبوعي   
 
ً
 شهريا
 
ً
 مرتي   أسبوعيا
 
ً
 يوميا
 
 
ً
 يوميا
 
ً
 يوميا
 
ً
 يوميا
 
ً
 أسبوعيا
 
ً
 يوميا
 
ً
 أسبوعيا
 
ً
 شهريا
 
ً
 شهريا
 
ً
 شهريا
 
 
ً
 يوميا
 
ً
 أسبوعيا
 
ً
 يوميا
 
ً
 يوميا
 
ً
 يوميا
 
 
 
ً
 يوميا
 
ً
 يوميا
 
ً
 يوميا
 
ً
 أسبوعيا
 
ً
 أسبوعيا
 
ً
 شهريا
 
ً
 شهريا
 
ً
 شهريا
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 (4ملحق )

وات واالسواق ي مراكز التجميع والتوزيــــع وفرز الخضر
ر
 جداول خدمات النظافة المطلوبة ف

 قائمة فحص النظافة اليومية

 

 

 

 

Week Commencing……………………………………………….

Sun MonTuesWedThur Fri Sat
Packaging Store

Inbound Area
Hand wash basins
Dispensers

Sorting Rooms

Outbound Areas
 

Key S QC Inspector Sign Off:
U Unsatisfactory QA Manager Sign Off:
N Not Cleaned

Utensils

Ground & surroundings
Crates washer & crates

Tables

Dispensers

Washrooms
Toilet commodes
Floor

Mirrors

VerificationCleaned (S,U,N)

Bins
Doors & floor

Sign Off

Floor

Facility/ 

Equipment Comments Resp
Due 

Date

Doors & windows & 

Corrective Actions
Comp/  

Date

Hand wash basins

Scales

Scales
Loading Bay

Scales

Light switches

Doors and Floor
Drains

Satisfactory

Bag Sealers

Manual bag Filler
Flow Wrapper

Dispensers

Drains
Doors
Main Corridor
Floor

Bins
Doors & floor
Light switches
Cold Rooms
Floor

Tables

light switches

Light switches
Tables & chairs
External Area

Offices
Bins
Doors & floor
Computers

crates

Daily Cleaning Checklist

Conveyor

Tables
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Week Commencing:              QC Inspector:

S U N
Packaging Store

Inbound Area

Sorting Rooms

Outbound Areas

Key S Satisfactory QC Inspector Sign Off:
U Unsatisfactory
N Not Cleaned QA Manager Sign Off:

Pallet Jacks

Weekly Cleaning Checklist 

Comp/  

Date
Sign Off Verification

Windows

Resp
Due 

DateFacility/ Equipment

Cleaned
Comments Corrective Actions

Lights

Lights

Plastic strip curtains (CIP)

Plastic strip curtains (CIP)

Plastic  strip curtains (CIP)

Plastic strip curtains (CIP)

Fire Extinguisher

Walls & floor

Cupboards
Lights
Walls

Floor

Doors
Main Coridoor

Walls 

Floors

FireHose Reel & 

Floors

Drains

Conveyor

Tables

FireHose Reel & 

Offices

Drains

FireHose Reel & 

Water Dispenser

Windows

Walls
Floors

External Area

Lights
Floors

Doors
Cold Rooms
Walls

Drains

Ground  & Surroundings
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وات  ي مراكز فرز وتجميع الخضر
ر
 جدول النظافة اليومية ف
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 ملحق )5(

ي مراكز اإلنتاج وفرز  وتجميع ومراكز التوزيــــع واألسواق
ر
 أوقات العمل وجداول خدمات النظافة المطلوبة ف

 

 

 أبو ظبـــــي

 موسم المنشأة رقم

عدد 
الورديات 

ساعات  8)
 لكل منها(

توزيــــع 
 النشاط

وط الضيافة الضيافة  ش 

مرك  تجميع  1
وتوزي    ع 
وات ي   -الخرص 

بن 
 ياس

 -يونيو
 نوفمتى 

 04ص:  07
 م

نظافة الباك 
هاوس 
 1الوردية 

ورديات 
 1ال يافة 

 الما الشاي، القهوة، 

 -ديسمتى 
 مايو

 م03ص:  07
 11م:  30
 ص

نظافة الباك 
هاوس 
 2الوردية 

ورديات 
 2ال يافة 

ي  2
مرك  توزي    ع بن 
 ياس

 –يونيو 
 نوفمتى 

 03ص:  07
 م
 11م:  03
 ص

نظافة الباك 
هاوس 
 ورديتي   

ال يافة 
 ورديتي   

 الشاي، القهوة، الما 

 -ديسمتى 
 مايو

ص:  08
 م04
 12م:  40
 ص
 08ص:  12
 ص

نظافة الباك 
 3هاوس 
 ورديات

 3ال يافة 
 ورديات

 -يونيو مرك  المينا  3
 نوفمتى 

 04ص:  07
 م

نظافة الباك 
 هاوس وردية

ال يافة 
 وردية

 الشاي، القهوة، الما 
 
 -ديسمتى  

 مايو

 الظفرة

الباك  -مدينة زايد 4
 هاوس الجديد

 -يونيو
 نوفمتى 

 03ص:  07
 م
 11م:  03
 ص

نظافة الباك 
هاوس 
 ورديتي   

ال يافة 
 ورديتي   

 الشاي، القهوة، الما 

 -ديسمتى 
 مايو

 م 4ص:  08
 11م:  03
 ص
 07ص:  11
 م

نظافة الباك 
 3هاوس 
 ورديات

 3ال يافة 
 ورديات
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ر   العير

مرك  السالمات  5
 _باك هاوس

 -يونيو
 نوفمتى 

 03ص:  07
 م
 م 11م:  03

نظافة الباك 
هاوس 
 ورديتي   

ال يافة 
 ورديتي   

 الشاي، القهوة، الما 

 -ديسمتى 
 مايو

 03ص:  07
 م
 م 11م:  03

باك  -مرك  الهت   6
 هاوس

 -يونيو
 نوفمتى 

 04ص:  07
 م

نظافة الباك 
 هاوس وردية

ال يافة 
 وردية

 الشاي، القهوة، الما 

 -ديسمتى 
 مايو

 -مرك  أبو سمرة 7
 باك هاوس

 -يونيو
 نوفمتى 

 04ص:  07
 م

نظافة الباك 
 وردية هاوس

ال يافة 
 وردية

 الشاي، القهوة، الما 

 -ديسمتى 
 مايو

مرك  استالم  8
 الخبيضي 

 -يونيو
 نوفمتى 

 04ص:  07
 م

نظافة الباك 
 هاوس وردية

ال يافة 
 وردية

 الشاي، القهوة، الما 

 -ديسمتى 
 مايو

مرك  استالم أبو  9
 كرية

 -يونيو
 نوفمتى 

 04ص:  07
 م

نظافة الباك 
 ورديةهاوس 

ال يافة 
 وردية

 الشاي، القهوة، الما 
 
 -ديسمتى  

 مايو

ي   دن 

 -مرك  بيع العوير 10
ي   دنى

 -يونيو
 نوفمتى 

 04ص:  07
 م

نظافة الباك 
 هاوس وردية

ال يافة 
 وردية

 الشاي، القهوة، الما 

 -ديسمتى 
 مايو
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 (6ملحق )

دة, مراكز التوزيــــع احداثيات مواقع مراكز االرشاد,   المخازن المت 

دة والتوزيــــع  مراكز اإلرشاد الزراعي والمخازن المت 

ي   Abu Dhabi –أبوظب 

Lat Long Coordinates Facility  المركز    

24.3004
32° 

 
54.6691
23° 

N 26 89 33.13   E 26 
34 77.05 

BANIYAS PACK HOUSE  ي ياس باك هاوس
 1 ببر

 
24.3004
32° 

 
54.6691
23° 

N 26 89 33.13   E 26 
34 77.06 

BANIYAS DISTRIBUTION 
CENTER  

ي ياس
 2 مركز تجميع ببر

24.6156
64 

54.7082
78 

N 24 36 56.39 E 54 
42 29.8 

RAHBA EXTENSION 
CENTER 

 3 ارشاد الرحبة

24.1946
08 

54.9735
56 

N 24 11 40.59 E 54 
58 24.8 

AL KHATIM EXTENSION 
CENTER 

 4 مركز إرشاد الختم

 Al Dhafra –الظفرة 

23.6194
78 

53.7168
89 

23 37 10 12 N    53 43 
00 80 E 

MADINAT ZAYED 
WESTERN REGION 

 1 ارشاد مدينة زايد 

 
23.6657
31 

 
53.7277
03 

26 19 79 01 N    77 82 
34 26 E  

MADINAT ZAYED PACK 
HOUSE(NEW) 

مدينة زايد باك 
جديد -هاوس   

2 

23.2466
67 

53.8004
06 

N 23 14 48.0    E 53 
48 1.46 

SIEH KHAIR EXTENSION 
CENTER 

 4 ارشاد سيح الختر 

 
23.3494
34 

53.7734
90 

23°14'48.0"N    
53°48'01.5"E 

MODEL FARM - LIWA  المزرعة النموذجية- 
 ليوا

5 

23.1310
56 

53.8006
39 

N 23 7 51.8     E 53 48 
2.30 

MEZAIRAA EXTENSION 
CENTER 

 6 ارشاد مزيرعة

22.9465
58 

54.2477
31 

N 22 56 47.61   E 54 
14 51.83 

HAMIM EXTENSION 
CENTER 

 7 ارشاد حميم 

23.0890
53 

53.6066
08 

N 23 5 20.59   E 53 36 
23.79 

HOSSAN WORKSHOP 
“RODOM” 

 8 ارشاد حصان 

23.0011
58 

53.4416
36 

N 23 0 4.17   E 53 26 
29.89 

UMM ALHUSSEN 
EXTENSION CENTER 

 9 ارشاد ام الحصن 

23.7924
81 

52.8389
97 

N 23 47 32.93   E 52 
50 20.36 

GHAYATHI EXTENSION 
CENTER 

ي 
 
1 ارشاد غيان

0 
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24.4853
61 

52.3239
78 

N 24 29 7.30   E 52 19 
26.32 

DELMA EXTENSION 
CENTER 

1 ارشاد دلما 
1 

24.0457
73 

51.7631
59 

 Sila Collection Center 1 مركز استالم السلع
2 

23.0913
55 

54.0061
27 

 Al Tharqaniya Collection 
Center 

وانية 1 مركز استالم الت 
3 

 
 
 

ر   Al Ain –العير

المببر الرئيسي _  1
ر   العير

MAIN BUILDING _ AL AIN 
24 14 24 9 N    55 44 
05 0 E 

24 24 
02 57 

55 73 
47 28 

مركز استالم  2
 الخبيصي 

AL KHABEESI RECEIVING 
CENTER 

24 14 40 30 N    55 
43 23 6 E 

24 24 
45 30  

55 72 
32 11 

ر  3  مركز ارشاد العير
ALAIN EXTENSION CENTER 

24 12 34 4 N    55 47 
57 5 E 

24 20 
95 52 

55 79 
93 13 

 مخازن النيادات 4
AL NYADAT STORES  

24 12 55 6 N    55 47 
39 1 E 

24 21 
54 52  

55 79 
41 94 

 AL HYAR RECEIVING مركز استالم الهتر  5
CENTER 

24 34 48 8 N     55 44 
42 2 E 

24 58 
02 07 

55 74 
50 61 

 AL HYAR EXTENSION مركز ارشاد الهتر  6
CENTER 

24 35 47 1 N     55 45 
35 8 E 

24 59 
64 08 

55 75 
99 43 

 AL SHUWAIB EXTENSION مركز ارشاد الشويب 7
CENTER 

24 45 01 3 N      55 
49 02 3 E 

24 75 
03 65 

55 81 
72 94 

 سوق الصناعية 8
AL SANAIYA SOUQ 

24 11 56 9 N      55 
45 37 1 E 

24 19 
91 51 

55 76 
02 91 

 مركز ارشاد ناهل 9
NAHIL EXTENSION CENTER 

24 32 52 9 N    55 34 
41 4 E 

24 54 
80 33 

55 57 
81 70 

1
0 

 SWEHAN EXTENSION مركز ارشاد سويحان
CENTER 

24 27 40 9 N    55 20 
33 8 E 

24 46 
13 54 

55 34 
27 31 

1
1 

مركز ارشاد الساد _ 
 غرب

AL SAAD WEST EXTENSION 
CENTER 

24 12 40 4 N    55 27 
09 7 E 

24 21 
12 31 

55 45 
26 85 

1
2 

 AL DAMTHA EXTENSION مركز ارشاد الدمثة
CENTER 

24 11 48 2 N     55 26 
11 9 E 

24 19 
67 30  

55 43 
66 44 

1
3 

 ABUSAMRAH RECEIVING مركز استالم ابوسمرة
CENTER 

24 12 23 1 N    55 23 
43 2 E 

24 20 
64 25 

55 39 
53 39 

1
4 

 REMAH EXTINSION  مركز ارشاد رماح
CENTER 

24 12 12 8 N    55 20 
55 4 E 

24 20 
35 64  

55 34 
87 29 
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1
5 

 AL KHAZNA EXTINSION مركز ارشاد الخزنة 
CENTER 

24 11 19 1 N    55 07 
36 3 E 

24 18 
86 32 

55 12 
67 40 

1
6 

مركز ارشاد السالمات 
ق  _ ش 

AL SALAMAT EAST 
EXTENSION CENTER 

24 10 15 1 N     55 32 
27 2 E 

24 17 
08 64 

55 54 
08 96 

1
7 

مركز استالم 
ق  السالمات _ ش 

AL SALAMAT EAST 
RECEIVING CENTER 

24 10 07 9 N     55 32 
20 7 E 

24 16 
88 71 

55 53 
90 74 

1
8 

 ABYKEREYAH EXTENSION مركز ارشاد بوكريه
CENTER 

23 53 24 5 N     55 23 
46 0 E 

23 89 
01 24 

55 39 
61 07 

1
9 

 ABYKEREYAH RECEIVING مركز استالم بوكريه
CENTER 

23 52 46 6 N     55 22 
48 6 E 

23 87 
96 03 

55 38 
01 52 

2
0 

 AL ARAD EXTENSION مركز ارشاد العراد 
CENTER 

23 51 43 2 N      55 
31 27 9 E 

23 86 
19 97 

55 52 
44 17 

2
1 

 مركز ارشاد العويا
AL OYA EXTENSION CENTER 

23 35 44 4 N     55 32 
16 5 E 

23 59 
56 55 

55 53 
79 19 

2
2 

القوعمركز ارشاد   AL QUAA EXTENSION 
CENTER 

23 24 01 4 N    55 25 
21 4 E 

23 40 
03 96 

55 42 
26 12 

ي   DUBAI -دن 

25.1739
870 

55.390
891 

337840.98 m E 
2785182.06 m N 

AL AWEER SALES CENTER 
- DUBAI 

مركز مبيعات 
ي  -العوير  دن   

1 

 

ي حال وجود أي استفسار عن المواقع . 
ر
ي للزراعة والسالمة الغذائية ف  مالحظة: يرج  مخاطبة هيئة أبوظب 
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 ( 7ملحق )

 توزيــــع حراس األمن

وع/ المركز الموقع العدد المناوبات   # المش 

ي -  صباجي  
ق العي    2 مسان    .1 مرك  تغليف -السالماث شر

ي 
  .2 مرك  ورشاد- السالماث العي    1 مسان 

ي -  صباجي 
  .3 مرك  تغليف –ابو سمرة  العي    2 مسان 

  .4 مرك  ارشاد الساد جنوب ) الدمثة ( العي    1 صباجي 

  .5 مرك  ارشاد القوع  العي    1 صباجي 

ي -  صباجي 
  .6 مرك  تغليف -الهت   العي    2 مسان 

ي -  صباجي 
  .7 الخبيضي  العي    3 مسان 

ي -  صباجي 
  .8 ورشة  -النيادات العي    2 مسان 

ي -  صباجي 
  .9 مخاز    -النيادات   العي    2 مسان 

ي -  صباجي 
  .10 مرك  ورشاد -النيادات  العي    2 مسان 

ي -  صباجي 
  .11 غرب الساد  العي    2 مسان 

ي -  صباجي  
  .12 ارشاد أبو كرية  العي    2 مسان 

  .13 مرك  ورشاد -ناهل العي    1 صباجي 

و يا العي    1 صباجي    .14 الع 

  .15 مرك  ورشاد -رماح العي    1 صباجي 

  .16 مرك  ورشاد -سويحا   العي    1 صباجي 

  .17 العراد العي    1 صباجي 

  .18 الخ نة العي    1 صباجي 
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ي -  صباجي 
  .19 مرك  تغليف –أبو كرية  العي    2 مسان 

  .20 مرك  ورشاد -الهت   العي    1 صباجي 

ي -  1 صباجي 2 
ي  3 مسان  ي ياس -مرك  تغليف أبوظنى

  .21 بن 

ي  1 صباجي     .22 المينا  -السوق  أبوظنى

ي -  صباجي 
ي  2 مسان    .23 الرحبة -مرك  ورشاد  - أبوظنى

ي -  صباجي 
ي  2 مسان    .24 الختم -مخ    أبوظنى

ي  1 صباجي    .25 الختم -مرك  ورشاد  أبوظنى

وانية -مخ   الظفرة 1 صباجي    .26 التر

ي -  صباجي  
  .27 مرك  ورشاد مدينة زايد الظفرة 2 مسان 

  .28 مزيرعة-تغليف جديد مرك   الظفرة 1 صباجي 

ي -  صباجي 
  .29 مدينه زايد –مرك  تغليف  الجديد  الظفرة 2 مسان 

ي -  صباجي 
ي  الظفرة 2 مسان 

  .30 مرك  ورشاد غيانر

ي -  صباجي 
  .31 مدينة زايد –قديم  –مرك  تغليف الظفرة 2 مسان 

ي -  صباجي  
  .32 مرك  ورشاد مزيرعة الظفرة 2 مسان 

  .33 الحصن مرك  ورشاد ام الظفرة 1 صباجي 

  .34 مرك  ورشاد حميم  الظفرة 1 صباجي 

ي -  صباجي  
  .35 ليوا-الم رعة النموذجية  الظفرة 2 مسان 

  .36 مرك  ورشاد سي  خت   الظفرة 1 صباجي 

  .37 ورشة ردوم -حصا  الظفرة 1 صباجي 

 
58 

 
 اإلجماىلي 
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ي و نموذج نموذج  -3
 األداءضمان حسن الضمان اإلبتدان 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



عنوان المناقصة: خدمات النظافة والضيافة 

 وحراس االمن

 6811003520مناقصة:  رقم

 
 هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية

 والمشترياتإدارة العقود 

 
 

62 | P a g e  
 

 

 FORM OF TENDER SECURITY 
[TO BE TYPED IN ORIGINAL ON BANKER’S LETTER HEAD] 

 
 
To: The Government of Abu Dhabi 
          ABU DHABI FOOD CONTROL AUTHORITY {ADFCA} 
         P. O. Box: 52150 
        Abu Dhabi – U. A. E. 

 
TENDER No.:  

TENDER NAME:  
 

 
 
We, the undersigned,              (THE BANK)              whose registered office is at 
__________________________________ have the honour to inform you that we irrevocably and unconditionally 
guarantee Messrs: _________________________ to the amount of ========= 
(=================================) against your Invitation to Tender No. _________________ 
dated ___________. 
 
 
We undertake to pay to you the said amount or part thereof at your first written demand without 
warning or any restriction or condition and without recourse and notwithstanding any objection 
from the said Messrs: ______________________ 
 
 
This guarantee shall remain valid for a period of One Hundred Eighty (180) days starting from 
_________ being the date fixed for the submission of Tenders and all demands for payment shall be 
received by us within the said period. 
 
 
Signed and sealed this ______________ day of _______________2018 
 
 
For and behalf of 
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FORM OF PERFORMANCE BANK GUARANTEE 
The Government of Abu Dhabi 

Abu Dhabi  Food Control Authority 

P.O. Box No. 52150 

Abu Dhabi 

United Arab Emirates 

SUBJECT: PERFORMANCE BANK GUARANTEE No. DATE:   

 AMOUNT      

 AGREEMENT No.    

Dear Sirs, 

Whereas ABU DHABI FOOD CONTROL AUTHORITY (hereinafter referred to as “ADFCA”) has entered into an 

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

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

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

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

AGREEMENT; 

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

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

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

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

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

obligations set forth in the AGREEMENT, by transfer to an account in ADFCA’s name at such bank in Abu Dhabi 

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

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

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

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

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

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

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

amendments, extensions or forbearance. 
 

We further agree that any payment made hereunder shall be made free and clear of and without deductions for or on 

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

whatsoever and by whomsoever imposed. 

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

COMPLETION CERTIFICATE or the FAC  

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

 

Yours faithfully, 

 

_______________________________ 

Authorised Signature and Stamp of Bank 

 

 

 



عنوان المناقصة: خدمات النظافة والضيافة 

 وحراس االمن

 6811003520مناقصة:  رقم

 
 هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية

 والمشترياتإدارة العقود 

 
 

64 | P a g e  
 

 

 

 

 3من  3القسم 

 جدول الكميات / األسعار

 

 المحتويات

 مسعر جدول الكميات الغت   -1
 جدول األسعار -2
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 الغتر مسعر –جدول الكميات  – 1  
 المقدمة : 

ي 
ي ه               ذا الج               دول ال تع               ف 

 
امات               ه خ               الل تنفي               ذ  م                ود الخدم               ةو  الكمي               ات الموج               ودة ف م               ن التر 

العق             د وعلي             ه يج             ب أ  يك             و  ج             دول الكمي             ات ق             د غ             ط جمي             ع الم             واد والخ             دمات الالزم             ة 
 للمواص                         فات والشر                         وط   عم                         اللتنفي                         ذ نط                         اق األ 

ً
ي العق                         د وفق                         ا

 
المطل                         وب انجازه                         ا ف

والرس                   ومات الخاص                   ة به                   ذه الخ                   دمات واألعم                   ال المرفق                   ة ع                   ىل أ  تك                   و  ه                   ذه الكمي                   ات 
     .                                                                           الهيئةوالخدمات بجوده عالية وبحسب المواصفات المطلوبة من قبل 

ام                 ات الناتج                 ة ع                 ن  م                  ود الخدم                 ة* ع                 ىل  أ  يتحم                 ل كاف                 ة المس                 ؤوليات والواجب                 ات وااللتر 
ي 
 
 العقد.                                                                                      هذا  تطبيق جميع البنود المنصوص عليها ف

 للمواص                فات والشر                وط العام                ة المنص                وص  م                 ود الخدم                ة* ع                ىل 
ً
أ  يح                دد الكمي                ات طبق                ا

ي 
 
 العقد.  هذا  عليها ف

ي أ  يس                م  ألي زي                اد م                 ود الخدم                ة* يج                ب ع                ىل 
 
ي الكمي                ات أو ف

 
غ                ت  ال الض                افيةم                واد ال ة ف

ي ه                   ذه الم                    واد أو 
 
ي ه                    ذا الج                   دول أو العق                    د وذل                   ك وذا تطل                    ب المشر                   وع زي                    ادة ف

 
م                   ذكورة ف

                             الكميات.                  
ي ه                      ذا الج                      دول وطبق                      ا  م                       ود الخدم                      ةيج                      ب ع                      ىل * 

 
ام بالكمي                      ات الموج                      ودة ف االل                      تر 

ي ه                    ذا العق                    د 
 
ام                    اتوأي وض                    افات أو  للمواص                    فات الم                    ذكورة ف أخ                    رى س                    وف يتحمله                     ا  التر 

  . م ود الخدمة
 لكاف                    ة المتطلب                    ات 

ً
* يج                    ب أ  يك                    و  المبل                    غ الجم                    الي لتق                    ديم ه                    ذه الخ                    دمات ش                    امال

ي 
 
مل ع                 ىل س                  يل تالعق                 د و ش                 ه                 ذا الالزم                 ة لتنفي                 ذ جمي                 ع الخ                 دمات المنص                 وص عليه                 ا ف

ال الحرص                      توري                     د وتركي                     ب وص                     يانة اآلالت واآللي                     ات والمع                     دات واألدوات الالزم                     ة   مث                    الال
ي س                     وف ي                     تم اس                     تخدامهم أ ن                     ا  تنفي                     ذ 

والمس                     تخدمة للمشر                     وع واألي                     دي العامل                     ة ال                     نر
ة ال ما .                وع وفتر                                                                                                                                                                   المشر

 مش              مولة 
ً
ي ه             ذا الج              دول تعت             تى ض              منيا

 
* وذا ل             م يك              ن هن             اك أي  س              عت  ألي م             واد ل              م ت              ذكر ف

ي جدول األسعار.                                                                                     بأسعار البنود ال
 
 موجودة ف

اخ                   يص واألذو جمي                   ع التص                   اري       باس                   تخراجأ  يق                   وم  م                    ود الخدم                   ة* ع                   ىل  الالزم                   ة  والتر
ي   هلتنفي                    ذ ه                     ذ

 
دول                    ة الم                     ارات العربي                    ة المتح                     دة الخ                    دمات م                     ن الجه                    ات المختص                     ة ف

يج                  ب علي                  ه ع                  ىل المشر                  وع و الدال                  ة علي                  ه أ  يق                  دم ه                  ذه التص                  اري      وب                  والص الت                  أمي   و 
ي ق              د تن              تج ع              ن   عمال              هجمي              ع الت              أمي   ع              ىل 

عمله              م لص              ال  م              ن األخط              ار أو الص              ابات ال              نر
 وتكو  من ضمن السعر الجمالي للعقد .                                         الهيئة

ي العق                  د و ش                  مل جمي                  ع المخلف                  ات والزي                  ادات 
 
* األس                  عار  ش                  مل األبع                  اد المتف                  ق عليه                  ا ف

 والعالوات الالزمة وأماكن العمل ومساحاتها.                                       
ي 
 . * يجب أ  تكو  جميع األسعار الخاصة بهذه الخدمات بالدرهم المارانر
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 جدول الكميات
ي هذا الجدول (( ذكر أي يتم )) يجب أال 

 
 أسعار ف

 
س                  وف ي                  تم التس                  عت   أساس                  هج                  دول الكمي                  ات ه                  و نف                    ج                  دول األس                  عار ال                  ذي ع                  ىل 

ي 
 
العق                 د ه                 ذا واحتس                 اب جمي                 ع الض                 افات أو االقتطاع                 ات ع                 ىل النح                 و المنص                 وص علي                 ه ف

 ل
ً
 . م ود الخدمةوملحقاته والذي سيكو  مل ما

  يتوج              ب ع              ىل م               ود الخدم              ة تق              ديم م              ايراه
ً
 ألع              داد ج              دول الكمي              ات يك              و  تفص              يليا

ً
مناس              با

م  لكاف                     ة الخ                     دمات واألعم                     ال ذات العالق                     ة بالخ                     دمات المطلوب                     ة بحي                     ث يج                     ب أ  يل                     تر 

 بت مي   االحتياجات التالية: 

 (1جدول رقم )

يجب عىل مقدم العرض تعبئة الجداول ادناه و سعت  العمالة والخدمة المطلوبة والمواصفات يكو  عىل 
: النحو   التالي
 

ي  -(1الجدول رقم ) ي أبو ظب 
ر
ي للزراعة والسالمة الغذائية ف  مكاتب هيئة أبو ظب 

 
عدد  الموقع رقم

ي 
ر
ر ف الموظفير
 المركز

سعر الفئة  فئة العمال
ي 
 بالدرهم اإلمارانر

اعداد العمالة 
 المطلوبة

ي )يشمل  /السعر
درهم إمارانر

األيدي العاملة، والنظافة، 
 والضيافة، والمواد االستهالكية(

1  
 مرك  ورشاد الرحبة 

  1  عامل ضيافة  25

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

  1  عامل ضيافة 14 مرك  ورشاد الختم  2

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

مرك  تجميع الختم  3
)قريب من مرك  ورشاد 

 الختم(

  غت  قابل للتطبيق  عامل ضيافة 8

 1  عاملة النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

ي ياس 4
 مخ   بن 
 

  1  عامل ضيافة 8

 1  عاملة النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

ي الهيئة العدد 
اإلجماىلي لموظفر
ي المراكز المذكورة

ر
 ف

  7 إجماىلي العمالة المطلوبة 55

ي 
يبة القيمة المضافة بالدرهم اإلمارانر   إجماىلي المبلغ بدون ضر

يبة القيمة المضافة    %5ضر

يبة القيمة المضافة    %5إجماىلي المبلغ بضر
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ي الظفرة -(2الجدول رقم )
ر
ي للزراعة والسالمة الغذائية ف  مكاتب هيئة أبو ظب 

 
ر  الموقع رقم عدد الموظفير

ي المركز
ر
 ف

سعر الفئة  فئة العمال
ي 
ر
 بالدرهم اإلماران

اعداد العمالة 
 المطلوبة

ي  /السعر
ر
درهم إماران

)يشمل األيدي العاملة، 
والنظافة، والضيافة، 
 والمواد االستهالكية(

 زايدمرك  ورشاد مدينة  1
 الظفرة

  1  عامل ضيافة 21

 1  عامل النظافة

 1  عاملة النظافة

  1  عامل ضيافة 6 مرك  ورشاد سي  الخت   2

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

  1  عامل ضيافة 13 أشهر فقط( 6مرك  ورشاد مزيرعة ) 3

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  النظافةعاملة 

  1  عامل ضيافة 6 مرك  ورشاد حميم   4

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

  1  عامل ضيافة 10 مرك  ورشاد حصا   5

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

  1  عامل ضيافة 6 مرك  ورشاد ام الحصن  6

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

ي  7
  1  عامل ضيافة 10 مرك  ورشاد غيانر

 1  عامل النظافة

قابل للتطبيق  عاملة النظافة  غت 

  1  عامل ضيافة 3 مرك  دلما  8

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

  1  عامل ضيافة 5 ليوا -الم رعة النموذجية  9

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

دة  10 مدينة زايد  -المخاز  المتى
 )القديمة(

  1  عامل ضيافة 8

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

ي  ي هيئة أبو ظب 
العدد اإلجماىلي لموظفر

 للزراعة والسالمة الغذائية
  21 إجماىلي العمال المطلوبة 88

ي 
ر
يبة القيمة المضافة بالدرهم اإلماران   إجماىلي المبلغ بدون ضر

يبة القيمة المضافة    %5ضر

يبة القيمة المضافة    %5إجماىلي المبلغ بضر
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ر  -(3الجدول رقم ) ي العير
ر
ي للزراعة والسالمة الغذائية ف  مكاتب هيئة أبو ظب 

 

ر  الموقع رقم عدد الموظفير
ي المركز

ر
 ف

ر  سعر الوحدة  فئة العاملير
ي 
ر
 بالدرهم اإلماران

اعداد العمالة 
 المطلوبة

ي  /السعر
ر
درهم إماران
)يشمل األيدي 

العاملة، والنظافة، 
والضيافة، والمواد 
 االستهالكية(

 الر ي ي  1
  2  عامل ضيافة 32 2مبن  العي  

 1  عامل النظافة

 1  النظافةعاملة 

  1  عامل ضيافة 11 مرك  ورشاد العي    2

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

  1  عامل ضيافة 9 مرك  ورشاد ناهل 3

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

  1  عامل ضيافة 5 مرك  ورشاد الهت   4

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

 مرك  ورشاد الشويب 5
 

  1  عامل ضيافة 5

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

  1  عامل ضيافة 5 مخاز  النيادات 6

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

  1  عامل ضيافة 14 مرك  ورشاد بوكريه 7

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

  1  عامل ضيافة 10 مرك  ورشاد العراد 8

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

  1  عامل ضيافة 16 مرك  ورشاد العويا 9

 1  عامل النظافة

 قابل للتطبيقغت    عاملة النظافة

  1  عامل ضيافة 3 مرك  ورشاد القوع 10

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

  1  عامل ضيافة 6 مرك  ورشاد الخ نة  11

 1  عامل النظافة
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 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

  1  عامل ضيافة 4 غرب-مرك  ورشاد الساد  12

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

  1  عامل ضيافة 12 مرك  ورشاد الدمثة 13

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

  1  عامل ضيافة 7 مرك  ورشاد سويحا  14

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

 –مرك  ورشاد السالمات  15
ق  شر

  1  عامل ضيافة 5

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

  غت  قابل للتطبيق  عامل ضيافة 2 السوق الصناعيةمحل  16

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

  1  عامل ضيافة 7 مرك  ورشاد رماح 17

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

ي هيئة أبو 
العدد اإلجماىلي لموظفر

ي للزراعة والسالمة الغذائية  ظب 
  36 إجماىلي العمال المطلوبة 153

ي 
ر
يبة القيمة المضافة بالدرهم اإلماران   إجماىلي المبلغ بدون ضر

يبة القيمة المضافة    %5ضر

يبة    %5القيمة المضافة إجماىلي المبلغ بضر

 

 

 

 

 

 

 

 



عنوان المناقصة: خدمات النظافة والضيافة 

 وحراس االمن

 6811003520مناقصة:  رقم

 
 هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية

 والمشترياتإدارة العقود 

 
 

70 | P a g e  
 

وات  :  -(4جدول رقم )  مراكز استالم و تجميع الخضر

 

 رقم
فرز 

وات  الخضر

عدد 
ر  الموظفير
ي المركز

ر
 ف

 موسم
تصنيف 
 العمالة

سعر 
الوحدة 
 بالدرهم

سعر  العمالة/الوردية
الوحدة/بالد

 رهم
 وردية
(1)  

(2وردية )  وردية 
(3)  

ي ياس  1
مرك  بن 
 مرك  تجميع –

 الخ ار

 -يونيو 30
 نوفمتى 

عامل 
 ضيافة

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

عامل 
 نظافة ذكر

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

عاملة 
 نظافة أننر 

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

ديسمتى 
 مايو-

عامل 
 ضيافة

  غت  مطبق 1 1 

عامل 
 نظافة ذكر

  غت  مطبق 2 2 

عاملة 
 نظافة أننر 

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

   (1المبلغ اإلجماىلي )

ي  2
مرك  توزي    ع بن 

 ياس
 -يونيو 3

 نوفمتى 
عامل 
 ضيافة

  غت  مطبق 1 1 

عامل 
 نظافة ذكر

  غت  مطبق 2 2 

عاملة 
 نظافة أننر 

غت   
 مطبق

  غت  مطبق غت  مطبق

ديسمتى 
 مايو -

عامل 
 ضيافة

  غت  مطبق 1 1 

عامل 
 نظافة ذكر

 2 2 2  

عاملة 
 نظافة أننر 

غت   
 مطبق

  غت  مطبق غت  مطبق

   (2المبلغ اإلجماىلي )

 –مرك  المينا   3
 مرك  توزي    ع

 -يونيو 4
 نوفمتى 

عامل 
 نظافة ذكر

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

توريد 
وبات* مشر

* 

  )الشاي، القهوة، الما (

ديسمتى 
 مايو -

عامل 
 نظافة ذكر

  غت  مطبق غت  مطبق 1 
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توريد 
وبات* مشر

* 

  )الشاي، القهوة، الما (

   (3المبلغ اإلجماىلي )

 -مدينة زايد 4
مرك  تجميع 
 الجديد

 -يونيو 16
 نوفمتى 

عامل 
 ضيافة

  غت  مطبق 1 1 

عامل 
 نظافة ذكر

  غت  مطبق 2 1 

عاملة 
 نظافة أننر 

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

ديسمتى 
 مايو -

عامل 
 ضيافة

  غت  مطبق 1 1 

عامل 
 نظافة ذكر

  غت  مطبق 2 2 

عاملة 
 نظافة أننر 

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

(4المبلغ اإلجماىلي )    

مرك  السالمات  5
 مرك  تجميع –

–يونيو  18
 نوفمتى 

عامل 
 ضيافة

  غت  مطبق 1 1 

عامل 
 نظافة ذكر

  غت  مطبق 2 1 

عاملة 
 نظافة أننر 

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

ديسمتى 
 مايو -

عامل 
 ضيافة

  غت  مطبق 1 1 

عامل 
 نظافة ذكر

  غت  مطبق 2 2 

عاملة 
 نظافة أننر 

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

(5المبلغ اإلجماىلي )    

 -مرك  الهت   6
 مرك  تجميع

 -يونيو 4
 نوفمتى 

عامل 
 ضيافة

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

عامل 
 نظافة ذكر

  غت  مطبق مطبق غت   1 

عاملة 
 نظافة أننر 

غت   
 مطبق

  غت  مطبق غت  مطبق

ديسمتى 
 مايو -

عامل 
 ضيافة

  غت  مطبق غت  مطبق 1 
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عامل 
 نظافة ذكر

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

عاملة 
 نظافة أننر 

غت   
 مطبق

  غت  مطبق غت  مطبق

   (6المبلغ اإلجماىلي )

 -مرك  أبو سمرة 7
 مرك  تجميع 

 -يونيو 6
 نوفمتى 

عامل 
 ضيافة

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

عامل 
 نظافة ذكر

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

عاملة 
 نظافة أننر 

غت   
 مطبق

  غت  مطبق غت  مطبق

ديسمتى 
 مايو -

عامل 
 ضيافة

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

عامل 
 نظافة ذكر

  مطبقغت   غت  مطبق 1 

عاملة 
 نظافة أننر 

غت   
 مطبق

  غت  مطبق غت  مطبق

   (7المبلغ اإلجماىلي )

مرك  استالم  8
 الخبيضي 

-يونيو  6
 نوفمتى 

عامل 
 ضيافة

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

عامل 
 نظافة ذكر

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

عاملة 
 نظافة أننر 

غت   
 مطبق

  غت  مطبق غت  مطبق

ديسمتى 
 مايو -

عامل 
 ضيافة

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

عامل 
 نظافة ذكر

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

عاملة 
 نظافة أننر 

غت   
 مطبق

  غت  مطبق غت  مطبق

   (8المبلغ اإلجماىلي )

مرك  استالم  9
 أبو كرية

 -يونيو 5
 نوفمتى 

عامل 
 ضيافة

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

عامل 
 نظافة ذكر

  غت  مطبق مطبقغت   1 

عاملة 
 نظافة أننر 

غت   
 مطبق

  غت  مطبق غت  مطبق

ديسمتى 
 مايو -

عامل 
 ضيافة

  غت  مطبق غت  مطبق 1 
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عامل 
 نظافة ذكر

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

عاملة 
 نظافة أننر 

غت   
 مطبق

  غت  مطبق غت  مطبق

   (9المبلغ اإلجماىلي )

مرك  بيع  10
ي  -العوير  دنى

 -يونيو 3
 نوفمتى 

عامل 
 ضيافة

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

مواد 
الضيافة 

 فقط

  )الشاي، القهوة، الما ( 

ديسمتى 
 مايو -

عامل 
 ضيافة

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

مواد 
الضيافة 

 فقط

  )الشاي، القهوة، الما ( 

   (10المبلغ اإلجماىلي )

ي 
 ADAFSAإجماىلي عدد موظفر

95 
العمالة إجماىلي 

 المطلوبة
 31 نوفمت   -يونيو

 39 مايو -ديسمت     

ي 
ر
يبة القيمة المضافة بالدرهم اإلماران    إجماىلي المبلغ بدون ضر

يبة القيمة المضافة     %5ضر

يبة القيمة المضافة     %5إجماىلي المبلغ مع ضر

) ر  غتر مطبق = )غتر مطلوب للعاملير

 مالحظة: 

ي كل من *
 
ي ياس سوف تقوم بتنظيف الحمامات النسا ية ف

ي بن 
 
ومرك  التوزي    ع أل  الموقعي    مراك  التجميععاملة النظافة ف

 مجاورين لبع هم البع . 

وبات فقط )الشاي، القهوة، الما (، وغت  ** ي مرك  توزي    ع المينا  ومرك  مبيعات العوير هي لتوريد المشر
 
خدمة ال يافة ف

 فة". مطلوب "عامل ضيا

، يحتاج م ود الخدمة أ  يقدم تكلفة "المواد فقط".  ي ي أبو ظنى
 
 بالنسبة لمراك  التجميع أدناه ف
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 العدد
مراكز 
 تجميع

موظفو 
ADAFSA 

 موسم
ي 
تصبر
ف 

 العمالة

سعر 
الوحدة 
بالدره

 م

 العمالة/الوردية
السعر/بالدره

وردية  م
(1) 

وردية 
(2) 

وردية 
(3) 

مرك   1
الرحبة 
للتوزي    ع 
)بجوار 
مرك  
ورشاد 
 الرحبة(

 -يناير 1
 ديسمتى 

مواد 
 فقط

غت   
 مطبق

غت  
 مطبق

غت  
 مطبق

 

ي ياس  2
بن 

ي 
لوجسنر
 ك

-يناير  6
 ديسمتى 

مواد 
 فقط

غت   
 مطبق

غت  
 مطبق

غت  
 مطبق

 

إجماىلي عدد 
ي 
موظفر

ADAFSA 

7  

 

 

 مالحظة: 

ي منطقة الظفرة ادناه: 
 
 عىل مقدم العطا  تقديم التكلفة بالنسبة لالختيار "مواد فقط" لمراك  التجميع أدناه ف

 

موظفو  الباك هاوس العدد
ADAFSA 

تصنيف  موسم
 العمالة

سعر 
الوحدة 
 بالدرهم

 السعر/بالدرهم العمالة/الوردية

وردية 
(1) 

وردية 
(2) 

وردية 
(3) 

مرك  حميم  1
للتجميع 

)بجوار مرك  
 ورشاد حميم(

 -يناير 1
 ديسمتى 

مواد 
 فقط

غت   
 مطبق

غت  
 مطبق

غت  
 مطبق

 

مرك  تجميع  2
أم الحصن 
)بجوار مرك  
ورشاد ام 
 الحصن(

 -يناير 1
 ديسمتى 

مواد 
 فقط

غت   
 مطبق

غت  
 مطبق

غت  
 مطبق
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مرك  السلع  3
 للتجميع

 -يناير 1
 ديسمتى 

مواد 
 فقط

غت   
 مطبق

غت  
 مطبق

غت  
 مطبق

 

مرك  تجميع  4
وانية  التر

 -يناير 2
 ديسمتى 

مواد 
 فقط

غت   
 مطبق

غت  
 مطبق

غت  
 مطبق

 

مرك  تجميع  5
 مزيرعة

 -يناير 2
 ديسمتى 

مواد 
 فقط

غت   
 مطبق

غت  
 مطبق

غت  
 مطبق

 

ي 
إجماىلي عدد موظفر

ADAFSA 
7  

 غت  مطبق = )لي  هناك حاجة لعمال(

 

 مالحظات: 

 يجوز لمقدم العطا  ا  يقدم السعر لجدول واحد فقط او لجميع الجداول.  .1

ي لل راعة والسالمة الغذا ية ا  تج   العطا  ألكتر من  .2  مزود خدمة. يحق لهيئة ابوظنى

لي  هناك حاجة لكل عمال ال يافة ومواد ال يافة أ نا  شهر رم ا  الكريم ويجب استثنا هم من التكلفة خالل  .3

 هذا الشهر. 

ي المرك . 10ب اهتمام م ود الخدمة عند تقديم ال يافة لل وار بمقدار يج .4
 
 % من عدد الموظفي   ف

ي ملحق  .5
 
 . ويمكن لمقدمي العطا ات استخدام جوجل ايرث لتحديد كل موقع(. 6احدا يات المواقع متوفرة ف
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 ارــــــدول األسعـــج – 2

 المقدمة: 
ي جميع األسعار يجب أ  تكو   – 1

 
.  هذا  الموجودة ف ي

 الجدول بالدرهم المارانر
 لم                 ود الخدم                ةيج                ب أ  تك                و  جمي                ع األس                عار  ابت                ة ط                وال م                دة االتف                اق وال يج                وز  – 2

ي ع             ىل ب             أ  يطال             ب ب             أي زي              ادات ألي س             بب ك             ا  م              ا ل             م ي             نص 
 
 ف
ً
 ه              ذا  خ              الف ذل             ك  اح             ة

 العقد. 
مات أ  يطل                      ع ع                      ىل جمي                      ع المواق                      ع الخاص                      ة لتق                      ديم الخ                      د م                       ود الخدم                      ةع                      ىل  – 3

 وجمي                ع المخطط                اتع                ىل نط                اق العم                ل  االط                العواألعم                ال موض                وع العق                د ويج                ب علي                ه 
 . اضافية المرفقة معه وذلك لتجنب أي تكاليف

أ  يق                 وم بإض                 افة أو ولغ                 ا  أي عنرص                   م                  ود الخدم                 ةوذل                 ك بع                 د وش                 عار  للهيئ                 ةيح                 ق  – 4
ي نطاق العمل وحسب جدول الكميات. 

 
 موجود ف

ي  الهيئ                  ةم                  ن  مس                  بقة وبع                  د الحص                  ول ع                  ىل موافق                  ة خطي                  ة لم                   ود الخدم                  ةيج                  وز  – 6
 
ف

ي تق               دم فيه               ا الخ               دمات واألعم               ال بع               د س               اعات 
ي المواق               ع ال               نر

 
الظ              روف االس               تثنا ية العم               ل ف

ي ج               دول   هوعلي                للهيئ               ةالعم               ل الرس               مية 
 
تك               و  تك               اليف س               اعات العم               ل الض               افية ش               املة ف

.  لم ود الخدمةاألسعار وال يحق 
ً
 المطالبة بها الحقا

ج                  ب أ  تك                  و  األس                  عار ش                  املة لتك                  اليف الت                  دابت  الالزم                  ة للمحافظ                  ة ع                  ىل األعم                  ال ي – 7

ي يقوم 
 بإنجازها.  م ود الخدمةالنر

ب               أ  يق               وم بإع               ادة قي               اس أو تقي               يم أي عنرص                أو ن               وع مش               مول  لم                ود الخدم               ةال يج               وز  – 8

ي الجدول بعد تقديمه 
 
 . للهيئةف

نط                          اق العم                          ل ل                          ي  نط                         اق العم                          ل والمواص                          فات وج                          دول الكمي                         ات الخاص                          ة ب – 9

                  ورة أ  تغ                  طي كاف                  ة العن                  ا  لتق                  ديم الخ                  دمات وم                  ع ذل                  ك تعت                  تى ش                  املة لجمي                  ع 
بالرص 

 م                  ود الخدم                  ةالتك                 اليف لتنفي                 ذ الخ                 دمات واألعم                 ال وك                 ل م                  ا يتص                 ل به                 ا م                 ن تنب                 ؤات 

ي جدول الكميات بصورة معقولة. 
 
 المدرجة ف

 مش                  مولة تعت                  تى ف ه                  ا،كر ي                  تم ذ وذا ل                  م يك                  ن هن                  اك أي  س                  عت  ألي م                  واد ل                  م  – 10
ً
ض                  منيا

ي جداول األسعار. 
 
 بأسعار البنود الموجودة ف

وع. الأ  يقوم ب م ود الخدمةعىل  – 11  لجدول الكميات الخاص بالمشر
ً
 تسعت  وفقا
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يج                   ب أ  تك                   و  األس                   عار ش                   املة لتق                   ديم كاف                   ة المتطلب                   ات الالزم                   ة لتنفي                   ذ جمي                   ع  – 12

ي 
 
ال   لمث                    الس                     يل ا مل ع                    ىلتالعق                    د و ش                    ه                    ذا الخ                    دمات واألعم                    ال المنص                    وص عليه                    ا ف

الحرص                                   توري                                  د وتركي                                  ب وص                                  يانة اآلالت واآللي                                  ات والمع                                  دات واألدوات الالزم                                  ة 

ي س                      وف ي                      تم اس                      تخدامها أ ن                      ا  تنفي                      ذ 
والمس                      تخدمة للمشر                      وع واألي                      دي العامل                      ة ال                      نر

ة ال ما .  وع وفتر  المشر

 لج                       دول الكمي                       ات  – 13
ً
ي هي طبق                       ا

تك                       و  مل م                       ة  و  جمي                       ع األس                       عار الموج                       ودة وال                       نر

 . وال يجوز له مخالفتها  خدمةلم ود ال

ي س                       يقوم واألذو  تك                       و  تك                       اليف جمي                       ع التص                       اري       – 14
 م                        ود الخدم                       ةالالزم                       ة ال                       نر

ي الدول                       ة وجمي                       ع اس                       تب
 
خراجها لتنفي                       ذ الخ                       دمات واألعم                       ال م                       ن الجه                       ات المختص                       ة ف

ي ق              د تن              تج 
ب              والص الت              أمي   الخاص              ة بالمشر              وع والع              املي   في              ه م              ن األخط              ار والص              ابات ال              نر

 عن العمل 

جمي                   ع الخ                   دمات ع                   ىل األس                   عار  التأك                   د م                   ن اش                   تمال م                    ود الخدم                   ةيج                   ب ع                   ىل  – 15

ي نطاق 
 
 . هذا العقد واألعمال الموضحة ف

تب ع                ىل قي                ام  – 16 ي س                تتر
بمخالف                ة الشر                وط الخاص                ة  م                 ود الخدم                ةجمي                ع المب                الغ ال                نر

ع                   ىل حس                   ابه الخ                   اص وال يتحم                   ل  م                    ود الخدم                   ةس                   يدفعها بالص                   حة والس                   المة والبيئ                   ة 

 تكاليفها.  الهيئة

ي  – 17
 
يج                    ب أ  يش                    تمل الس                    عر ع                    ىل تك                    اليف جمي                    ع الت                    دابت  الالزم                    ة المعم                    ول به                    ا ف

 ما يتعلق بسالمة البيئة ومنطقة العمل. فيوالجهات المعنية بالدولة  الهيئة
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 جدول األسعار
ي )) يجب أ  تذكر جميع 

 
 هذا الجدول (( األسعار ف

يتم التسعت  واحتساب جميع الضافات أو   هجدول األسعار هو نف  جدول الكميات الذي عىل أساس

ي 
 
 هذا االقتطاعات عىل النحو المنصوص عليه ف

ً
. يجب لم ود الخدمةالعقد وملحقاته والذي سيكو  مل ما

ي العقد 
 
وتكو  هذه األسعار  أ   شمل األسعار جميع التكاليف الالزمة لتمام و نجاز الخدمات المطلوبة ف

 . العقد هذا  ابتة ومل مة طوال مدة 

 (1جدول رقم )

يجب عىل مقدم العرض تعبئة الجداول ادناه و سعت  العمالة والخدمة المطلوبة والمواصفات يكو  عىل 
 :  النحو التالي

 
ي  -(1الجدول رقم ) ي أبو ظب 

ر
ي للزراعة والسالمة الغذائية ف  مكاتب هيئة أبو ظب 

 
عدد  الموقع رقم

ي 
ر
ر ف الموظفير
 المركز

سعر الفئة  فئة العمال
ي 
 بالدرهم اإلمارانر

اعداد العمالة 
 المطلوبة

ي  /السعر
درهم إمارانر

)يشمل األيدي العاملة، 
والنظافة، والضيافة، 
 والمواد االستهالكية(

1  
 مرك  ورشاد الرحبة 

  1  عامل ضيافة  25

 1  عامل النظافة

 قابل للتطبيقغت    عاملة النظافة

  1  عامل ضيافة 14 مرك  ورشاد الختم  2

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

مرك  تجميع الختم  3
)قريب من مرك  ورشاد 

 الختم(

  غت  قابل للتطبيق  عامل ضيافة 8

 1  عاملة النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

ي ياس مخ   4
 بن 
 

  1  عامل ضيافة 8

 1  عاملة النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

ي الهيئة 
العدد اإلجماىلي لموظفر
ي المراكز المذكورة

ر
 ف

  7 إجماىلي العمالة المطلوبة 55

ي 
يبة القيمة المضافة بالدرهم اإلمارانر   إجماىلي المبلغ بدون ضر

يبة القيمة المضافة    %5ضر

يبة القيمة المضافة    %5إجماىلي المبلغ بضر
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ي الظفرة -(2الجدول رقم )
ر
ي للزراعة والسالمة الغذائية ف  مكاتب هيئة أبو ظب 

 
ر  الموقع رقم عدد الموظفير

ي المركز
ر
 ف

سعر الفئة  فئة العمال
بالدرهم 
ي 
ر
 اإلماران

اعداد العمالة 
 المطلوبة

ي  /السعر
ر
درهم إماران

)يشمل األيدي العاملة، 
والنظافة، والضيافة، 
 والمواد االستهالكية(

 مرك  ورشاد مدينة زايد 1
 الظفرة
 

  1  عامل ضيافة 21

 1  عامل النظافة

 1  عاملة النظافة

  1  عامل ضيافة 6 مرك  ورشاد سي  الخت   2

 1  عامل النظافة

 قابل للتطبيق غت    عاملة النظافة

  1  عامل ضيافة 13 أشهر فقط( 6مرك  ورشاد مزيرعة ) 3

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

  1  عامل ضيافة 6 مرك  ورشاد حميم   4

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

  1  عامل ضيافة 10 مرك  ورشاد حصا   5

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

  1  عامل ضيافة 6 مرك  ورشاد ام الحصن  6

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

ي  7
  1  عامل ضيافة 10 مرك  ورشاد غيانر

 1  عامل النظافة

قابل للتطبيق  عاملة النظافة  غت 

  1  عامل ضيافة 3 مرك  دلما  8

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

  1  عامل ضيافة 5 ليوا -الم رعة النموذجية  9

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

دة  10   1  عامل ضيافة 8 مدينة زايد )القديمة( -المخاز  المتى

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

ي للزراعة  ي هيئة أبو ظب 
العدد اإلجماىلي لموظفر

 والسالمة الغذائية
  21 إجماىلي العمال المطلوبة 88

ي 
ر
يبة القيمة المضافة بالدرهم اإلماران   إجماىلي المبلغ بدون ضر

يبة القيمة المضافة    %5ضر

يبة    %5القيمة المضافة إجماىلي المبلغ بضر
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ر  -(3الجدول رقم ) ي العير
ر
ي للزراعة والسالمة الغذائية ف  مكاتب هيئة أبو ظب 

 

ر  الموقع رقم عدد الموظفير
ي المركز

ر
 ف

ر  سعر الوحدة  فئة العاملير
ي 
ر
 بالدرهم اإلماران

اعداد العمالة 
 المطلوبة

ي  /السعر
ر
درهم إماران

)يشمل األيدي العاملة، 
والنظافة، والضيافة، 
 والمواد االستهالكية(

 الر ي ي  1
  2  عامل ضيافة 32 2مبن  العي  

 1  عامل النظافة

 1  عاملة النظافة

  1  عامل ضيافة 11 مرك  ورشاد العي    2

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

  1  عامل ضيافة 9 مرك  ورشاد ناهل 3

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

  1  عامل ضيافة 5 مرك  ورشاد الهت   4

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

 مرك  ورشاد الشويب 5
 

  1  عامل ضيافة 5

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

  1  عامل ضيافة 5 مخاز  النيادات 6

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

  1  عامل ضيافة 14 مرك  ورشاد بوكريه 7

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

  1  ضيافةعامل  10 مرك  ورشاد العراد 8

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

  1  عامل ضيافة 16 مرك  ورشاد العويا 9

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

  1  عامل ضيافة 3 مرك  ورشاد القوع 10

 1  عامل النظافة

 للتطبيقغت  قابل   عاملة النظافة

  1  عامل ضيافة 6 مرك  ورشاد الخ نة  11

 1  عامل النظافة
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 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

  1  عامل ضيافة 4 غرب-مرك  ورشاد الساد  12

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

  1  عامل ضيافة 12 مرك  ورشاد الدمثة 13

 1  النظافة عامل

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

  1  عامل ضيافة 7 مرك  ورشاد سويحا  14

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

 –مرك  ورشاد السالمات  15
ق  شر

  1  عامل ضيافة 5

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

  غت  قابل للتطبيق  عامل ضيافة 2 السوق الصناعيةمحل  16

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

  1  عامل ضيافة 7 مرك  ورشاد رماح 17

 1  عامل النظافة

 غت  قابل للتطبيق  عاملة النظافة

ي هيئة أبو 
العدد اإلجماىلي لموظفر
ي للزراعة والسالمة  الغذائية ظب 

  36 إجماىلي العمال المطلوبة 153

ي 
ر
يبة القيمة المضافة بالدرهم اإلماران   إجماىلي المبلغ بدون ضر

يبة القيمة المضافة    %5ضر

يبة القيمة المضافة    %5إجماىلي المبلغ بضر
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وات  :  -(4جدول رقم )  مراكز استالم و تجميع الخضر

 

 رقم
فرز 

وات  الخضر

عدد 
ر  الموظفير
ي المركز

ر
 ف

 موسم
تصنيف 
 العمالة

سعر 
الوحدة 
 بالدرهم

 العمالة/الوردية
سعر 

 وردية الوحدة/بالدرهم
(1)  

(2وردية )  وردية 
(3)  

ي ياس  1
مرك  بن 
مرك  تجميع  –

 الخ ار

 -يونيو 30
 نوفمتى 

عامل 
 ضيافة

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

عامل 
 نظافة ذكر

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

عاملة 
 نظافة أننر 

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

ديسمتى 
 مايو-

عامل 
 ضيافة

  غت  مطبق 1 1 

عامل 
 نظافة ذكر

  غت  مطبق 2 2 

عاملة 
 نظافة أننر 

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

   (1المبلغ اإلجماىلي )

ي  2
مرك  توزي    ع بن 

 ياس
 -يونيو 3

 نوفمتى 
عامل 
 ضيافة

  غت  مطبق 1 1 

 عامل
 نظافة ذكر

  غت  مطبق 2 2 

عاملة 
 نظافة أننر 

غت   
 مطبق

  غت  مطبق غت  مطبق

ديسمتى 
 مايو -

عامل 
 ضيافة

  غت  مطبق 1 1 

عامل 
 نظافة ذكر

 2 2 2  

عاملة 
 نظافة أننر 

غت   
 مطبق

  غت  مطبق غت  مطبق

   (2المبلغ اإلجماىلي )

 –مرك  المينا   3
 مرك  توزي    ع

 -يونيو 4
 نوفمتى 

عامل 
 نظافة ذكر

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

توريد 
وبات* مشر

* 

  )الشاي، القهوة، الما (

ديسمتى 
 مايو -

عامل 
 نظافة ذكر

  غت  مطبق غت  مطبق 1 
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توريد 
وبات* مشر

* 

  )الشاي، القهوة، الما (

   (3المبلغ اإلجماىلي )

 -مدينة زايد 4
مرك  تجميع 

 الجديد

 -يونيو 16
 نوفمتى 

عامل 
 ضيافة

  غت  مطبق 1 1 

عامل 
 نظافة ذكر

  غت  مطبق 2 1 

عاملة 
 نظافة أننر 

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

ديسمتى 
 مايو -

عامل 
 ضيافة

  غت  مطبق 1 1 

عامل 
 نظافة ذكر

  غت  مطبق 2 2 

عاملة 
 نظافة أننر 

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

(4اإلجماىلي )المبلغ     

مرك  السالمات  5
 مرك  تجميع –

–يونيو  18
 نوفمتى 

عامل 
 ضيافة

  غت  مطبق 1 1 

عامل 
 نظافة ذكر

  غت  مطبق 2 1 

عاملة 
 نظافة أننر 

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

ديسمتى 
 مايو -

عامل 
 ضيافة

  غت  مطبق 1 1 

عامل 
 نظافة ذكر

  غت  مطبق 2 2 

عاملة 
 نظافة أننر 

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

(5المبلغ اإلجماىلي )    

 -مرك  الهت   6
 مرك  تجميع

 -يونيو 4
 نوفمتى 

عامل 
 ضيافة

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

عامل 
 نظافة ذكر

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

عاملة 
 نظافة أننر 

غت   
 مطبق

  غت  مطبق غت  مطبق

ديسمتى 
 مايو -

عامل 
 ضيافة

  غت  مطبق غت  مطبق 1 
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عامل 
 نظافة ذكر

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

عاملة 
 نظافة أننر 

غت   
 مطبق

  غت  مطبق غت  مطبق

   (6المبلغ اإلجماىلي )

 -مرك  أبو سمرة 7
 مرك  تجميع 

 -يونيو 6
 نوفمتى 

عامل 
 ضيافة

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

عامل 
 نظافة ذكر

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

عاملة 
 نظافة أننر 

غت   
 مطبق

  غت  مطبق غت  مطبق

ديسمتى 
 مايو -

عامل 
 ضيافة

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

عامل 
 نظافة ذكر

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

عاملة 
 نظافة أننر 

غت   
 مطبق

  غت  مطبق غت  مطبق

   (7المبلغ اإلجماىلي )

مرك  استالم  8
 الخبيضي 

-يونيو  6
 نوفمتى 

عامل 
 ضيافة

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

عامل 
 نظافة ذكر

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

عاملة 
 نظافة أننر 

غت   
 مطبق

  غت  مطبق غت  مطبق

ديسمتى 
 مايو -

عامل 
 ضيافة

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

عامل 
 نظافة ذكر

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

عاملة 
 نظافة أننر 

غت   
 مطبق

  غت  مطبق مطبقغت  

   (8المبلغ اإلجماىلي )

مرك  استالم  9
 أبو كرية

 -يونيو 5
 نوفمتى 

عامل 
 ضيافة

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

عامل 
 نظافة ذكر

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

عاملة 
 نظافة أننر 

غت   
 مطبق

  غت  مطبق غت  مطبق

ديسمتى 
 مايو -

عامل 
 ضيافة

  غت  مطبق غت  مطبق 1 
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عامل 
 نظافة ذكر

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

عاملة 
 نظافة أننر 

غت   
 مطبق

  غت  مطبق غت  مطبق

   (9المبلغ اإلجماىلي )

مرك  بيع  10
ي  -العوير  دنى

 -يونيو 3
 نوفمتى 

عامل 
 ضيافة

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

مواد 
الضيافة 

 فقط

  )الشاي، القهوة، الما ( 

ديسمتى 
 مايو -

عامل 
 ضيافة

  غت  مطبق غت  مطبق 1 

مواد 
الضيافة 

 فقط

  )الشاي، القهوة، الما ( 

   (10المبلغ اإلجماىلي )

ي 
 ADAFSAإجماىلي عدد موظفر

95 
إجماىلي العمالة 

 المطلوبة
 31 نوفمت   -يونيو

 39 مايو -ديسمت     

ي 
ر
يبة القيمة المضافة بالدرهم اإلماران    إجماىلي المبلغ بدون ضر

يبة القيمة المضافة     %5ضر

يبة القيمة المضافة     %5إجماىلي المبلغ مع ضر

) ر  غتر مطبق = )غتر مطلوب للعاملير

 مالحظة: 

ي كل من *
 
ي ياس سوف تقوم بتنظيف الحمامات النسا ية ف

ي بن 
 
ومرك  التوزي    ع أل  الموقعي    مراك  التجميععاملة النظافة ف

 مجاورين لبع هم البع . 

وبات فقط )الشاي، القهوة، الما (، وغت  خدمة ال ياف** ي مرك  توزي    ع المينا  ومرك  مبيعات العوير هي لتوريد المشر
 
ة ف

 مطلوب "عامل ضيافة". 

، يحتاج م ود الخدمة أ  يقدم تكلفة "المواد فقط".  ي ي أبو ظنى
 
 بالنسبة لمراك  التجميع أدناه ف
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 العدد
مراكز 
 تجميع

موظفو 
ADAFSA 

 موسم
تصنيف 
 العمالة

سعر 
الوحدة 
 بالدرهم

 العمالة/الوردية
 السعر/بالدرهم

وردية 
(1) 

وردية 
(2) 

وردية 
(3) 

مرك   1
الرحبة 
للتوزي    ع 
)بجوار 
مرك  
ورشاد 
 الرحبة(

 -يناير 1
 ديسمتى 

مواد 
 فقط

غت   
 مطبق

غت  
 مطبق

غت  
 مطبق

 

ي ياس  2
بن 

ي 
لوجسنر
 ك

-يناير  6
 ديسمتى 

مواد 
 فقط

غت   
 مطبق

غت  
 مطبق

غت  
 مطبق

 

إجماىلي عدد 
ي 
موظفر

ADAFSA 

7  

 

 

 مالحظة: 

ي منطقة الظفرة ادناه: 
 
 عىل مقدم العطا  تقديم التكلفة بالنسبة لالختيار "مواد فقط" لمراك  التجميع أدناه ف

 

موظفو  الباك هاوس العدد
ADAFSA 

تصنيف  موسم
 العمالة

سعر 
الوحدة 
 بالدرهم

 السعر/بالدرهم العمالة/الوردية

وردية 
(1) 

وردية 
(2) 

وردية 
(3) 

مرك  حميم  1
للتجميع 

)بجوار مرك  
 ورشاد حميم(

 -يناير 1
 ديسمتى 

مواد 
 فقط

غت   
 مطبق

غت  
 مطبق

غت  
 مطبق

 

مرك  تجميع  2
أم الحصن 
)بجوار مرك  
ورشاد ام 
 الحصن(

 -يناير 1
 ديسمتى 

مواد 
 فقط

غت   
 مطبق

غت  
 مطبق

غت  
 مطبق

 

مرك  السلع  3
 للتجميع

 -يناير 1
 ديسمتى 

مواد 
 فقط

غت   
 مطبق

غت  
 مطبق

غت  
 مطبق
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مرك  تجميع  4
وانية  التر

 -يناير 2
 ديسمتى 

مواد 
 فقط

غت   
 مطبق

غت  
 مطبق

غت  
 مطبق

 

مرك  تجميع  5
 مزيرعة

 -يناير 2
 ديسمتى 

مواد 
 فقط

غت   
 مطبق

غت  
 مطبق

غت  
 مطبق

 

ي 
إجماىلي عدد موظفر

ADAFSA 
7  

 )لي  هناك حاجة لعمال(غت  مطبق = 

 

 مالحظات: 

 يجوز لمقدم العطا  ا  يقدم السعر لجدول واحد فقط او لجميع الجداول.  .1

ي لل راعة والسالمة الغذا ية ا  تج   العطا  ألكتر من  .2  مزود خدمة. يحق لهيئة ابوظنى

هم من التكلفة خالل لي  هناك حاجة لكل عمال ال يافة ومواد ال يافة أ نا  شهر رم ا  الكريم ويجب استثنا  .3

 هذا الشهر. 

ي المرك . 10يجب اهتمام م ود الخدمة عند تقديم ال يافة لل وار بمقدار  .4
 
 % من عدد الموظفي   ف

ي ملحق 
 
 . ويمكن لمقدمي العطا ات استخدام جوجل ايرث لتحديد كل موقع(. 6احدا يات المواقع متوفرة ف

ام ي يتوجب عىل م ود الخدمة اللتر 
وط النر ي أي عرض  الشر

 
ي جدول األسعار حيث أنه لن يتم النظر ف

 
بها ف

م بها:   غت  ملتر 

ام بص                      يغة الج                      داول أع                      اله عن                      د التس                      عت   -  
ي  يتوج                      ب الل                      تر

 
وع                      دم التغي                      ت  ف

 الجدول. 

 الج                  داول يج                  ب أ  تك                  و  تفص                  يلية م                  ع ذك                  ر التك                  اليف ع                  ىل أس                  اس الوح                  دة -

 .  والجمالي

فيما يخص رواتب عمال النظافة وحراس األمن يرج  تزويدنا بالمبالغ المالية حسب ما هو  -

ي المرفق 
ر
 (Excel Sheetبصيغة )موضح ف

( Excel Sheetت                 وفت  نس                 خة م                 ن ج                 دول األس                 عار ع                 ىل ق                 رص م                 دمج بص                 يغة ) -

 . ي المظروف المالي
 
 عىل ا  يتم ارفاقه ف

 

ي سوف يقوم م ود الخدمة بدفعها لتنفيذ جميع الخدمات 
يجب أ   شتمل األسعار عىل جميع التكاليف النر

وط واألحكام، ال يتحمل   للشر
ً
ي هذا العقد ووفقا

 
أي تكاليف أخرى أو نفقات أو أية  الهيئةالمنصوص عليها ف

 من مزود الخدمة.                                                                                                           أمور يستل م طلبها


