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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 

 نموذج تأكيد اشتراك في المناقصة   -1

 خطوات االشتراك في المناقصة  -2
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 جدول األحداث 

 
 

 التاريخ  الموضوع  

 21.04.2021 آخر موعد إلستالم إستفسارات المتناقصين

 26.04.2021 اإلجابة على اإلستفسارات المستلمة من قبل المتناقصين 

 06.05.2021 تاريخ إغالق المناقصة
 

مالحظة: يرجى التقيد بالتواريخ أعاله حيث أن أي استفسارات ترسل إلينا بعد التاريخ المحدد ال يتم األخذ بها   •

  . 
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 نموذج تأكيد اشتراك في المناقصة  -1
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 نموذج الرد على دعوة المناقصة 

[ للشركة المدعوةيرجى طباعة النموذج على االوراق الرسمية  ] 

 [التاريخ] .

 هيئة أبوظبي للزراعة و السالمة الغذائية 

المبنى الرئيسي، الطابق العاشر   -العقود والمشتريات  

 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة ،

  رقم المناقصة 

  الموضوع:

 يرجى توقع رد شركتنا بالعرض الفني و المالي بموعد اقصاه ×××××× - أ 

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

 ضيق الوقت لتقديم عرض مالي وفني مستوفي الشروط 

 عدم وضوح نطاق العمل/ نطاق العمل محدد لشركات معين 

 حجم العمل المطلوب كبير / صغير 

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

 لدينا التزامات حاليه  

 الخدمة/ المادة المطلوبة ليست في نطاق أعمال شركتنا 

 ال نستطيع استكمال األعمال في المدة المطلوبة 

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

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

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

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

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

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

ــل عبر البرـيد   ــار ـعام يمكن التواصـــ مالحـظة : يرجى الرد عبر النـظام اإللكتروني و في ـحال وجود أي اســـــتفســـ

  :noora.almarzooqi@adafsa.gov.ae اإللكتروني

 

 

 

 

mailto:noora.almarzooqi@adafsa.gov.ae
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 خطوات االشتراك في المناقصة -2
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 المقدمة:

هيئةةةةةة أبةةةةةوظبي للزراعةةةةةة و السةةةةةالمة الغذائيةةةةةة ترغةةةةةب فةةةةةي تلقةةةةةي العطةةةةةا ات  – 1

الخاصةةةةة بالمناقصةةةةة لتةةةةوفير الخةةةةدمات التةةةةي يرغةةةةب فةةةةي الحصةةةةول علي ةةةةا كمةةةةا هةةةةو 

 المناقصة.موضح في مستندات  

لتسةةةةة يل اجةةةةةرا ات الحصةةةةةول علةةةةةى الخةةةةةدمات وتقيةةةةةيم العطةةةةةا ات يجةةةةةب علةةةةةى  – 2

المتنةةةةاقص تقةةةةديم العطةةةةا ات الخاصةةةةة بةةةةه والتةةةةي يجةةةةب أن تتضةةةةمن العةةةةرض الفنةةةةي 

 والعرض المالي للمناقصة.

تكةةةةون جميةةةةع العةةةةروض المقدمةةةةة مةةةةن المتنةةةةاقص ملزمةةةةة عنةةةةد ترسةةةةيه المناقصةةةةة  – 3

 تغيير في أي من العطا ات المقدمة منه.عليه وال يحق له أن يجري أي 

علةةةةةى المتناقصةةةةةين المةةةةةدعوين ل ةةةةةذه المناقصةةةةةة والغيةةةةةر مسةةةةةجلين لةةةةةدى دائةةةةةرة  – 4

الماليةةةةة و ال يئةةةةة التسةةةةجيل وتقةةةةديم المسةةةةتندات المطلوبةةةةة وذلةةةةك بمراجعةةةةة قسةةةةم عالقةةةةات 

 .  028181172الموردين في ال يئة أو االتصال على  

 للمناقصة عمل اآلتي: يجب على المتناقصين المتقدمين –  5

تقةةةةديم وكالةةةةة مةةةةع تفةةةةويض واعتمةةةةاد توقيةةةةع مصةةةةدق مةةةةن كاتةةةةب العةةةةدل للشةةةةخص  –أ 

 الذي سيمثل م في هذه المناقصة.

التأكةةةةد مةةةةن أن كافةةةةة البيانةةةةات الخاصةةةةة ب ةةةةذه المناقصةةةةة أو المتنةةةةاقص محدثةةةةة فةةةةي  –ب 

 سجالت ال يئة.

 وثائق المناقصة:

كمةةةا هةةةو موضةةةح أدنةةةاه مةةةا لةةةم يةةةنص  *تتكةةةون المناقصةةةة مةةةن مجموعةةةة مةةةن المسةةةتندات

 على خالف ذلك:

 دعوة المناقصة وتشتمل على : -أوالً 

 .تأكيد استالم الدعوى  –  1

 تعليمات المناقصة. –  2

 شروط االشتراك في المناقصة.    –أ 

 تاريخ المناقصة. –ب  

 المرفقات الخاصة بالمناقصة.  –ج 
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 أنواع المظاريف التي يجب تقديم ا: –  3

  Version 3–يشةةةمل نسةةةخة عةةةن شةةة ادة المحتةةةوى المحلةةةي   و العةةةرض الفنةةةي –أ 

ICV. 

 Version–يشةةةمل نسةةةخة عةةةن شةةة ادة المحتةةةوى المحلةةةي   والعةةةرض المةةةالي  –ب 

3  ICV. 

صةةةةةادر مةةةةةن بنةةةةةك  درهــــــم 200,000.00بقيمــــــة  ضــــــمان المناقصــــــة األوليــــــة –ج 

 النموذج المرفق"داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة. " يرجى استخدام 

 

 شروط التعاقد –ثانياً 

 المستندات الواردة في التعاقد: –ثالثاً 

 نطاق العمل.   –  1

 المخططات والرسومات الخاصة بالمناقصة. )ان وجدت( –  2

 ضمان حسن التنفيذ.   –  3

 الش ادات وهي: –  4

 ش ادة االستالم االبتدائي.  –أ 

 ش ادة االستالم الن ائي. –ب  

 ش ادة اخال  المسؤولية.  –ج 

 الجداول وتشمل :   –  5

 جدول األسعار.   •

 الجدول الزمني لبد  وانت ا  المشروع.. •

 جدول يبين الخطة المقترحة للعمل.   •

 جدول بأسما  مدرا  المشروع. •

 جدول بأسما  مزودي الخدمة  من الباطن ) ان وجد(.  •

 جدول األسعار : –رابعاً 

أن العطةةةةةا ات المقدمةةةةةة مةةةةةن م تشةةةةةتمل علةةةةةى جةةةةةدول علةةةةةى المتناقصةةةةةين التأكةةةةةد مةةةةةن 

 األسعار :
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جةةةةدول األسةةةةعار الةةةةذي علةةةةى أساسةةةةه سةةةةيتم التسةةةةعير واحتسةةةةاب جميةةةةع اإلضةةةةافات أو 

االقتطاعةةةات علةةةى النحةةةو المنصةةةوص عليةةةه فةةةي العقةةةد وملحقاتةةةه والةةةذي سةةةيكون ملزمةةةا  

از لمةةةةزود الخدمةةةةة ن ويجةةةةب أن تشةةةةمل األسةةةةعار جميةةةةع التكةةةةاليف الالزمةةةةة إلتمةةةةام وانجةةةة

الخةةةدمات المطلوبةةةةة فةةةةي العقةةةد وتكةةةةون هةةةةذه األسةةةعار ثابتةةةةة وملزمةةةةة طةةةوال مةةةةدة هةةةةذا 

 العقد.                                                                                                    

 *التعديل على دعوة المناقصة :

يجةةةةوز لل يئةةةةة التعةةةةديل علةةةةى  فةةةةي أي وقةةةةت وقبةةةةل الموعةةةةد الن ةةةةائي لتقةةةةديم العطةةةةا ات -

أي مةةةةن بنةةةةود دعةةةةوة المناقصةةةةة ويةةةةتم ابةةةةالا جميةةةةع المةةةةدعوين الةةةةى المناقصةةةةة ب ةةةةذا 

 التغيير.

فةةةي حالةةةة عةةةدم مقةةةدرة المتناقصةةةين المتقةةةدمين علةةةى القيةةةام بالتعةةةديالت الجديةةةدة التةةةي  -

 تمةةةت وذلةةةك بسةةةبب ضةةةيق الوقةةةت يجةةةب مخاطبةةةة ال يئةةةة عبةةةر النظةةةام  واعالم ةةةا بةةةذلك 

لل يئةةةةة  السةةةةماح ل ةةةةم بتمديةةةةد فتةةةةرة اسةةةةتالم العطةةةةا ات الةةةةى فتةةةةرة جديةةةةدة  لكةةةةي يتسةةةةنى

 أخرى.

 *إعداد وتقديم العطاءات :

عبر نظام دائرة المالية عن طريق الدخول    تقدم العطا ات التي استوفت جميع الشروط المطلوبة  –   1

 وارفاق العروض على النظام على مرحلتين :    https://aderp.dof.aeالى الرابط التالي:

 أ المرحلة الفنية : تشمل العرض الفني وجميع المستندات ذات العالقة   -

الما  - العرض  تشمل   : المالية  المرحلة  تحميل  ب  و  النظام  في  األسعار  ادخال  يتم  بحيث  لي 

 "PDFالعرض المالي كمرفق بصيغة " أكسل " و صيغة " 

مالحظة : سيتم استبعاد عرض الشركة في حال تم  ادراج أو ذكر  األسعار بالعرض الفني  

. 

 

ــةتكةةةةون العطةةةةا ات المقدمةةةةة ل ةةةةذه المناقصةةةةة  – 2 ــة العربيــ وفةةةةي حالةةةةة تقةةةةديم ا  باللغــ

يجةةةةب أن ترفةةةةق أوراق مترجمةةةةة ومعتمةةةةدة مةةةةن متةةةةرجم قةةةةانوني وتؤخةةةةذ بلغةةةةة أخةةةةرى 

 األوراق المترجمة في تفسيرها.

يتحمةةةل المتنةةةةاقص خطةةةةأه فةةةةي حالةةةةة تقديمةةةه العطةةةةا ات الةةةةى عنةةةةوان مختلةةةةف عةةةةن  – 3

 الذي ذكر في هذه المناقصة.

 لن تقبل أي عطا ات اذا تم تقديم ا بعد الموعد المحدد في النظام. –  4

المتنةةةةاقص ارفةةةةاق صةةةةورة مةةةةن الرخصةةةةة التجاريةةةةة ونسةةةةخة مةةةةن التوكيةةةةل علةةةةى  – 6

 واعتماد التوقيع للشخص المفوض.

 

https://aderp.dof.ae/
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 *سرية الوثائق:

جميةةةةةع الوثةةةةةائق الخاصةةةةةة بالمناقصةةةةةة تعتبةةةةةر سةةةةةرية وال يحةةةةةق للمتنةةةةةاقص أن يكشةةةةةف 

 عن ةةةةا ألي شةةةةخص أو ج ةةةةة أخةةةةرى كمةةةةا يلتةةةةزم بالمسةةةةؤولية الكاملةةةةة عن ةةةةا ويقةةةةع عليةةةةه

 سرية أية مستندات يطلع علي ا أيا  من موظفيه.المحافظة على 

 :  *مدة العطاء 

 .  يوم  180يجب أن تكون مدة العطا  سارية من تاريخ تسليمه ولغاية   -  1

فةةةةي الظةةةةروف االسةةةةتثنائية وقبةةةةل انت ةةةةا  فتةةةةرة صةةةةالحية العطةةةةا  األصةةةةلي يحةةةةق  – 2

مديةةةةد لل يئةةةةة أن تطلةةةةب مةةةةن مقةةةةدمي العطةةةةا ات تمديةةةةد فتةةةةرة صةةةةالحية العطةةةةا   و ت

صةةةالحية هةةةةذا الضةةةةمان حتةةةى اسةةةةتالم ال يئةةةةة ضةةةمان حسةةةةن التنفيةةةةذ فةةةي حالةةةةة ترسةةةةية 

المناقصةةةةة وفةةةةةي حالةةةةةة الحاجةةةةةة الةةةةةى تمديةةةةةد فتةةةةةرة الضةةةةةمان تقةةةةةوم ال يئةةةةةة ب خطةةةةةار 

 .                        بذلك  المتناقصين

 *عقد االئتالف :

رى يجةةةةب علةةةةى المتناقصةةةةين الةةةةراغبين فةةةةي الةةةةدخول فةةةةي ائةةةةتالف مةةةةع شةةةةركات أخةةةة -

الحصةةةول علةةةى موافقةةةة خطيةةةة مسةةةبقة مةةةن ال يئةةةة وذلةةةك قبةةةل أسةةةبوعين علةةةى األقةةةل مةةةن 

تةةةاريخ اغةةةالق اسةةةتالم العطةةةا  وبعةةةد أخةةةذ الموافقةةةة يجةةةب أن تتضةةةمن العطةةةا ات علةةةى 

 اآلتي :

 التوقيع على العطا ات يجب أن يكون من جميع الشركا  . –  1

  جمةةةةيع م ويجةةةةب أن ارفةةةةاق نسةةةةخة مةةةةن اتفةةةةاق االئةةةةتالف الةةةةذي تةةةةم بةةةةين الشةةةةركا – 2

 تكون معتمدة وموثقة وفقا  لألصول المتبعة في ذلك الشأن.

 يجب أن يتضمن اتفاق االئتالف التالي: –  3

أن يكةةةةون جميةةةةع الشةةةةركا  فةةةةي هةةةةذا االئةةةةتالف مسةةةةئولين بالتكافةةةةل والتضةةةةامن عةةةةن    –أ 

 تنفيةةةذ كافةةةة بنةةةود العقةةةد وفةةةي حالةةةة خةةةروج أحةةةد الشةةةركا  مةةةن هةةةذا االئةةةتالف يكةةةون بةةةاقي

 الشركا  مسئولين عن تنفيذ جميع بنود هذا االتفاق.

تحديةةةةد اسةةةةم الشةةةةريك الةةةةذي سةةةةيكون التعامةةةةل معةةةةه فةةةةي تنفيةةةةذ جميةةةةع األعمةةةةال  –ب 

 والخدمات المنصوص علي ا في العقد.

 تحديد نسبة عمل كل شريك في العقد.  –ج 

 *االجتماعات :

اع بالمتناقصةةةةين حيثمةةةةا كةةةةان ذلةةةةك ضةةةةروريا  سةةةةتقوم ال يئةةةةة بتحديةةةةد موعةةةةد لالجتمةةةة – 1

مةةةةن أجةةةةل توضةةةةيح المسةةةةائل الغيةةةةر واضةةةةحة واإلجابةةةةة علةةةةى أسةةةةئلت م فيمةةةةا يتعلةةةةق 
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بالمناقصةةةةة وذلةةةةك ب رسةةةةال خطةةةةاب عبةةةةر النظةةةةام  موجةةةةه الةةةةي م ومحةةةةدد فيةةةةه موعةةةةد 

 االجتماع.

للمتنةةةةةاقص الةةةةةذي لديةةةةةه أي تسةةةةةاؤالت حةةةةةول المناقصةةةةةة أن يرسةةةةةل أسةةةةةئلته عبةةةةةر  – 2

حةةةددة فةةةي الجةةةدول السةةةابق  لكةةةي يتسةةةنى لل يئةةةة نظةةةام دائةةةرة الماليةةةة  فةةةي المواعيةةةد الم

 اإلجابة على تلك األسئلة ومناقشت ا في االجتماع.

عةةةةدم حضةةةةور أي متنةةةةاقص ل ةةةةذه االجتماعةةةةات لةةةةن يكةةةةون سةةةةببا  لعةةةةدم تأهلةةةةه فةةةةي  – 3

 تقديم العطا ات.

 *حق الهيئة في اختيار الشركة :

قةةةدم أقةةةل سةةةعر بةةةل ال تكةةةون ال يئةةةة ملزمةةةة بترسةةةية المناقصةةةة علةةةى الشةةةركة التةةةي ت -

يحةةةةق ل ةةةةا اختيةةةةار الشةةةةركة التةةةةي تةةةةرى أن ةةةةا المناسةةةةبة لتقةةةةديم الخةةةةدمات واألعمةةةةال 

 موضوع العقد وال تلتزم أيضا  بذكر سبب الرفض.

يحةةةق لل يئةةةة ترسةةةةية المناقصةةةة علةةةى أكثةةةةر مةةةن شةةةركة وذلةةةةك بنةةةا   علةةةى المصةةةةلحة  -

 العامة.  

 شروط الترسية  *

لتتمكن هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية من اجرا  تقييم مفصل للعروض  

 المقدمةن يتوجب على مقدم العطا  أن يستوفي الشروط التالية :  

المعتمدة سارية المفعول حيث   (ICV version 3توفير ش ادة القيمة المحلية ) -

 لمالية. )ان وجدت( % من وزن المعيار ا40سيقتطع وزن القيمة المحلية ما نسبته  

 المعايير الفنية حسب شروط وأحكام المناقصة   -

 المعايير المالية حسب شروط وأحكام المناقصة   -

 مالحظات 

ضمن  المعتمدة ( ICV version 3)يتم تقديم نسخة من ش ادة القيمة المحلية المضافة  -

و يجب أن تكون مرتبطة بالرخصة   نسخة ضمن المظروف الفنيو   المظروف المالي

التجارية لمقدم العطا  وليست للشركة األم أو لشركة أخرى في نفس المجموعة بحيث  

 تتوافق األنشطة الواردة في ا مع نطاق العمل المطلوب. 

تقديم الش ادة يعتبر بندا  اختياريا  للموردين ولكن ستحتسب عالمة صفر في خانة نسبة   -

ال لم يتم تقديم الش ادة و سيتم تفضيل ترسية هذا المناقصة على  في ح القيمة المحلية 

للمزيد من التفاصيل عن الش ادة يرجى زيارة الرابط  .الموردين الحاصلين على الش ادة 

 التالي : 
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- http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/Projects/isupplier/P

Program.aspx-Value-Country-In-Dhabi-ages/Abu 

 

 

 *إرجاع العطاءات :

جميةةةع العطةةةا ات تكةةةون ملكةةةا  لل يئةةةة وفةةةي حالةةةة عةةةدم فةةةوز أيةةةا  مةةةن المتناقصةةةين سةةةوف 

 يتم اعالمه ب رجاع  العطا  الخاص به " العطا  الذي لم يفتح".

 *اإلبالغ في حاالت االحتيال :

يجب على المتناقصين سرعة ابالا الج ات المختصة داخل ال يئة عن جميع حاالت االحتيال  

وذلك من خالل الرابط اإللكتروني الخاص   المعرفة في آلية اإلبالا عن االحتيال المعتمدة بال يئةن 

خانة اإلبالا عن  -  http://www.adafsa.gov.ae/arabic/pages/default.aspxبال يئة  

 المخالفات. 
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 صيغة العقـــــد -1

 
 إتفاقية أسعار 

 رقم ********************* 

 

   -تم االتفاق في مدينة أبوظبي بين كل من :  2021أنه في يوم ........... الموافق .... /.... /

 الطرف األول:   •

 ( ال يئة أو ) ويشار اليه فيما بعد بالطرف األول    هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية

الم العربية  االمارات  دولة  :عنوان ا:  ص.ب  ظبين    –   52150تحدةن  أبو 

   5886666-02ن فاكس:  028181187هاتف: 

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

 الطرف الثاني:  •

 ( مزود الخدمة أو )ويشار الي م فيما بعد بالطرف الثاني السادة / *******************

 ********  -أبوظبين هاتف: ******ن فاكس:  االمارات العربية المتحدةن ص.ب: *****عنوانه: دولة  

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

 ويشار الي ما مجتمعين بالطرفين ومنفردين بالطرف. 

 آلتي : وبعد أن أقر الطرفان على أهليت ما بالتعاقد والتصرف القانوني اتفقا على ا
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 تـــــمــــهـــيـــــد 

حيث أن الطرف األول يرغب في القيام استئجار مركبات بكفا ة عالية لموظفي هيئة أبوظبي  

ن كما هو مبين في مواصفات المناقصة    للزراعة والسالمة الغذائية لغرض تأدية الم ام الرسمية

ولما كان موضوع العقد يتطلب قيام الطرف الثاني   الملحقة ب ذا العقد ووفقا  للشروط الواردة أدناه   

ب ذه األعمال فقد عرض الطرف األول على الطرف الثاني المقابل لذلك بما يتفق مع حسن النوايا  

 ورغبة الطرفين في التعاقد وحسب الشروط التالية : 

 

 المادة األولى 

 ويفسر معه. يعتبر التم يد أعاله جز ا  ال يتجزأ من العقد ومتمما  له ويقرأ  

 )) مستندات التعاقد ((  -المادة الثانية  

)المرفقات( جز ا  ال يتجزأ من العقد   4تعتبر الملحقات والمستندات الموضحه والمذكورة في القسم  

 وتقرأ وتفسر مع ا . 

 )) التفسيرات والتعاريف ((  - المادة الثالثة 

لصيغة المفرد صيغة الجمع والعكس صحيح  حيثما كان ذلك مناسبا  تشمل الكلمات التي تشير   -أ

 كما تشمل الكلمات التي تشير لصيغة المذكر صيغة المؤنث أيضا  والعكس صحيح. 

تحمل الكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة قرين كل من ا ما لم يقتضي السياق بخالف    - ب

 ذلك:

المالحق المرفقة به باإلضافة الى   - أي تغييرات أو تعديالت في  "العقد : هذا العقد و يشمل 

 الم ام المطلوبة ب ذا العقد والتي يتم اجراؤها وفقا  لشروطه وأحكامه. 

المناقصة: هي المناقصة التي طرح ا الطرف األول وتقدم الي ا الطرف الثاني ورست عليه   -

واألعمال   الخدمات  جميع  بتنفيذ  باإللتزام  وتع د  الشأن  ذلك  في  المتبعة  لإلجرا ات  وفقا  

 مدرجة بأوراق ا. ال

 ."يوم عمل" : جميع أيام األسبوع  من السبت الى الخميس -

 "الخدمات" : الخدمات والواجبات التي يؤدي ا الطرف الثاني للطرف األول بموجب هذا العقد.   -
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الالزمة   - المدة  العقد وتشمل  األعمال موضوع هذا  المحددة إلنجاز  المدة  العقد" : هي  "مدة 

قبل الطرف األول باإلضافة الى أي تمديدات مبررة على مدة العقد  للمراجعة والتدقيق من  

 وتقاس بعدد أيام الدوام الرسمي للطرف األول. 

"قيمة العقد" : هي قيمة العقد المقبولة باإلضافة الى أي زيادة أو نقص بسبب التعديالت التي   -

اني نتيجة ألي  قد تطرأ على العقد من قبل الطرف األول وبعد موافقة خطية من الطرف الث

 ظروف قد تحدث. 

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

 المطلوبة وفقا  للعقد. 

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

ترحة ويكون مسئول عنه الطرف الثانين ويوافق  "مزود الخدمة بالباطن" : أي مزود خدمة يق -

 عليه  الطرف األول ألدا  أي جز  من الخدمات.  

 )) طبيعة العمل ((   -المادة الرابعة 

يتع د الطرف الثاني بأن لديه الموارد البشرية والمادية والقدرات والمعرفة الالزمة لتنفيذ كافة األعمال  

مركبات بكفا ة عالية لموظفي هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية والخدمات الخاصة استئجار  

وتشتمل وال تقتصر على انجاز وتوريد كل ما يلزم إلتمام األعمال طبقا    لغرض تأدية الم ام الرسمية

األعمال   أدا   يباشر  أن  الثاني  الطرف  العقد وعلى  هذا  المناقصة موضوع  مواصفات  في  لما ورد 

قيع هذا العقد وفقا  للشروط الواردة ب ذا العقد وطبقا  للمواصفات والتصاميم الواردة  المطلوبة بعد تو

بالوثائق والمستندات المرفقة مع العقد وعلى الطرف الثاني مراجعة هذه الوثائق والمستندات ويعتبر  

 مسئوال  عن ا كما لو كانت مقدمة منه. 

 )) مدة العقد ((  -المادة الخامسة 

المدة اإلجم للعقد  ان  شاملة    **20**/**/حتى    **20**/**/تبدأ من تاريخ     سنوات  ****الية 

 جميع الخدمات المطلوبة . 

 )) قيمة العقد ((   -المادة السادسة 

******** ألف درهم ))  ******** درهم    لمدة **** سنواتان القيمة اإلجمالية ل ذا العقد   -1

))******((    إماراتي  درهم   ************* إماراتي((  وسنوياً  درهم  ألف  يدفع ا  ***** 

المناقصة   مواصفات  في  المدرجة  األعمال  كافة  تنفيذه  مقابل  الثاني  للطرف  األول  الطرف 

والمعدات   المواد  كامل  توريد  أيضا   العقد  قيمة  وتشمل  الثاني  الطرف  من  المقدم  والعرض 

ي ا وأجور العاملين  والمستلزمات ومواد است الك ا ووسائل النقل ونفقات الشحن والتأمين عل
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ومصاريف تنقالت م واتمام كافة األعمال على أكمل وجه وفقا  للمواصفات المدرجة بأوراق  

 المناقصة. 

يلتزم الطرف الثاني باألسعار المتفق علي ا طيلة مدة العقد وال يحق له المطالبة برفع األسعار   -2

أي نفقات اضافية بخالف تلك  م ما كانت األسباب الداعية الى ذلك وال يتحمل الطرف األول 

 األسعار.   

يحق للطرف األول تأجيل الدفعة الش رية أو اجرا  خصومات علي ا أو عدم صرف ا  في   -3

 حالة اخالل الطرف الثاني بأي من شروط العقد أو المناقصة.

 

 )) الفواتير والدفعات ((  -المادة السابعة 

في  يلتزم الطرف األول بدفع قيمه األعمال التي يقوم ب ا الطرف الثاني وفقا  لإلجر ات المتبعة   -1

 .  ال يئة

وتقديم الخدمات  مقابل دفع الطرف األول لقيمة العقدن يتع د الطرف الثاني حسب األصول بتنفيذ   -2

المبينة والمنصوص علي ا في هذا العقد والقيام بكافة األعمال واألمور األخرى الضرورية والتي  

للشروط واألحكام   المتفق علي ا ووفقا   العقد في األوقات وبالطريقة  ف م ا ضمنا  من هذا  يمكن 

 والنصوص المتضمنة في العقد أو أيا  من أوراق المناقصة. 

واألعمال المنصوص علي ا في هذا العقد هي التعويض الكامل المستحق للطرف  سعر الخدمات   -3

الثاني مقابل الخدمات واألعمال وشاملة لجميع التكاليف ومصاريف الرعاية والوكالة والضرائب  

والجمارك والرسوم التي تفرض ا الدولة واألتعاب وفروق أسعار صرف العمالت األجنبية أو أية  

 ان نوع ا يتحمل ا الطرف الثاني  وحده. أعبا  أخرى أيا  ك 

 األسعار محددة و ثابتة وغير قابلة للزيادة بأي طريقة خالل مدة التعاقد.   -4

ال يتم دفع أي مبلغ للطرف الثاني ما لم يقم ب صدار كفالة حسن األدا  وفقا  للشروط واألحكام  -5

 المنصوص علي ا ويتم تسليم ا الى الطرف األول.  

من تاريخ تقديم الفواتير وكشوف اإلنجاز المعتمدة إلدارة المالية  يوما    15يتم سداد الدفعات خالل   -6

 لدى الطرف األول. 

ية دفعات  يسددها  الطرف األول على أن ا تنازل عن حقه  في االعتراض على  ال يجب تفسير أ  -7

أية فاتورة تم سدادها ولل يئة الحق في رفض أية فاتورة لم يقم مزود الخدمة  بتسليم ا خالل مدة  

( ستة أش ر من تاريخ انجاز عمل معين أو من تاريخ تحمل تكاليف معينة قابلة للتسديد ما لم 6)

فاتورة "فاتورة معدلة" ففي هذه الحالة يحق لل يئة رفض استالم هذه الفاتورة اذا تم  تكن هذه ال

 ( ستة أش ر من تاريخ االعتراض على الفاتورة األصلية أو الفاتورة المعدلة.  6تقديم ا بعد )

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

%  10يلتزم الطرف الثاني بتسليم ال يئة كفالة حسن األدا  المصرفية غير مشروطة بقيمة   -1

من اجمالي قيمة العقد على نفقته والتي يجب أن تكون صادرة من مصرف معتمد في الدولة  

اب  التوقيع على خط  تاريخ  ( خمسة عشر يوما  من15خالل ) وبالصيغة المعتمدة لدى ال يئة  

المفعول لحين اصدار ش ادة معتمدة من الطرف  سارية  ن على أن تبقى الكفالة صالحة والترسية 

 األول.  

هذا العقد    المنصوص علي اتنفيذ الطرف الثاني التزاماته   ل  اضماناألدا   كفالة حسن    تعتبر -2

 بصرف النظر عن أية تعديالت أو م ل اضافية قد يتم االتفاق علي ا.  

يلتزم الطرف الثاني بزيادة قيمة الكفالة اذا زادت األعمال المضافة للعقد وكذلك استكمال ا في  -3

 حالة النقصان ألي سبب. 

قضائية    اتيحق للطرف األول مصادرة قيمة الكفالة دون تنبيه أو انذار أو اتخاذ أي اجرا  -4

 وذلك في حال عدم التزام الطرف الثاني بتنفيذ األعمال المتفق علي ا. 

 

 )) التأمين والتعويضات ((  -المادة التاسعة 

يكون الطرف الثاني مسئوال وحده عن سالمة عماله أو موظفي ال يئة أو الجم ور وعن كل   -1

بالتعويض عن أي أضرار تلحق بأي شخص  ما يصيب م أثنا  تنفيذ األعمال أو بسبب ان ويلتزم  

أو أي أضرار مادية تصيب أي ممتلكات م ما كان نوع ا والتي قد تترتب على تنفيذ األعمال  

 المتفق علي ا في هذا العقد. 

يكون الطرف الثاني مسئوال  عن جميع المطالبات والدعاوى والتعويضات والنفقات والرسوم    -2

القة بتنفيذ األعمال وكذلك عن أية أخطا  يرتكب ا أحد عماله  أيا  كان نوع ا والتي يكون ل ا ع

أو أحد مزودو الخدمة من الباطن أو أحد عمال من وأن يقدم بوالص التأمين الدالة على ذلك  

 لصالح ال يئة.  

يلتزم الطرف الثاني بأن يقوم بالتأمين على عماله ن وأن يقدم بوالص التأمين الدالة على ذلكن   -3

 والنظم المعمول ب ا في امارة أبوظبي. طبقا  للوائح 

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

كافة األعمال وتشمل المواد والبضائع والمعدات والعمال وتشتمل على سبيل المثال ال الحصر  

 االتي: 

 بموجب هذا العقد. تأمين على عمال الطرف الثاني وموظفيه العاملين  -

 تأمين ضد األضرار أليا  من موظفي وممتلكات الطرف األول.  -

 تأمين ضد أي خطر يترتب على تنفيذ هذا العقد.  -

التأمين سارية المفعول طيلة مدة تنفيذ هذا العقد وفترة الضمان ويتع د الطرف   تبقى وثائق 

 ضمان. الثاني بتمديد صالحيت ا في حال أي تمديد لفترة التنفيذ أو ال
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 يجب أن تكون جميع الخدمات المقدمة على مسؤولية مزود الخدمة.  -5

يلتزم الطرف الثاني ب خطار ال يئة بأسرع وقت ممكن وفي جميع األحوال خالل يومي عمل   -6

من تاريخ وقوع أي حادث يحتمل أن يؤدي الى مطالبة تأمينية لل يئة ضد الغير وعلى مزود  

)) خمسة عشر    15المطالبة التأمينية الى ال يئة خالل مدة  الخدمة كذلك أن يقدم جميع أوراق  

 يوما  (( من تاريخ وقوع الحادث . 

 

 

 )) غرامات التأخير ((  -المادة العاشرة 

والمواصفات   -1 للشروط  طبقا  بالعقد  الواردة  اإلعمال  جميع  بانجاز  الثاني  الطرف  يلتزم 

الغرامات   المحددة بهن وتطبق عليه  أدناه وبما ال يزيد عن  والمواعيد  % من 10المذكورة 

التعاقد أو في حال تأخره في بد  األعمال أو   العقد وذلك في حال اإلخالل ببنود هذا  قيمة 

 وتكون هذه النسبة مقسمة على النحو التالي :  وجود قصور في انجاز األعمال

قدرها - غرامة  الثاني  الطرف  على  قيمه  1تطبق  من  في  %  تأخر  التي  األعمال/المواد 

% بعد ذلك  2انجازها/توريدها وذلك عن األسبوع األول أو عما دونه ثم تزداد الغرامة الى  

من قيمه األعمال/المواد التي يكون قد تأخر في انجازها/توريدها بعد  عن كل أسبوع أو جز 

 انقضا  م لة التمديد. 
 .جرا ات قضائية أو اثبات لوقوع الضررتطبق الغرامة دون الحاجة الى انذار أو أيه ا -2

ان غرامة التأخير ال تعفي الطرف الثاني من التزاماته في حال التقصير أو اإلخالل ببنود   -3

 العقد أو عدم تنفيذه اللتزاماته. 

يحق للطرف األول أن يع د في اتمام األعمال الغير منفذه من العقد الى طرف آخر ويتحمل   -4

  .األعمال والفروقات في األسعار بحيث يتم سدادها من مستحقاتهالطرف الثاني تكاليف هذه 

مع مراعاة األحكام المتعلقة بالغرامات المنصوص علي ا ب ذا العقدن يتحمل الطرف الثاني كل   -5

عطل أو ضرر يلحق بمصالح الطرف األول أو مصالح من هم ضمن نطاق األعمال وذلك 

في هذا العقدن وال يحق له المطالبة بأي تعويض  نتيجة اإلخالل باألحكام و الشروط الواردة  

له بموجب شروط   المترتبة  القانونية  نتيجة استعمال الطرف األول لجميع أو بعض حقوقه 

 وأحكام هذا العقد. 

هذا   -6 ب ا بموجب  المكلف  الثاني باألعمال  التزام الطرف  الحق في حالة عدم  للطرف األول 

رى بالعمل والرجوع على من كان قائما  بالعمل  العقد أن يقوم بتكليف شركة أو مؤسسة أخ 

بفروق األسعار سوا  من أي مستحقات لدى الطرف األول أو لدى ج ة حكومية أخرى ودون 

 الحاجة الى تنبيه أو انذار أو اتخاذ أي اجرا ات قضائية. 

 ال تلتزم ال يئة باإلجابة على أية استفسارات بشأن فرض غرامة التأخير.   -7
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تخصم قيمة الغرامات من أية مبالغ مستحقة للطرف الثاني أو قد تستحق له  يحق لل يئة أن   -8

 ودون الرجوع اليه ولل يئة الحق في أن تصادر الكفالة المصرفية المقدمة من مزود الخدمة. 

 

 )) القوة القاهرة ((    -المادة الحادية عشر 

كليا  أو جزئيا  بصورة  -1 قادر  الطرفين في أي وقت غير  لقوة    اذا  صار أحد  مؤقتة ونتيجة 

قاهرة على تنفيذ التزاماته بموجب العقد ففي هذه الحالة يتم منح الطرف اآلخر اشعارا  خطيا   

بحالة القوة القاهرة خالل سبعة أيام بعد علم الطرف الذي يواجه حالة القوة القاهرة بوجود  

ر على تنفيذ التزاماته  تلك الحالةن فعندئذ يتم تعليق التزامات ذلك الطرف طالما بقي غير قاد

نتيجة القوة القاهرةن وعلى ذلك الطرف اشعار الطرف اآلخر بانت ا  حالة القوة القاهرة في  

 غضون سبعة أيام من تاريخ علمه بانت ائ ا. 

ان مصطلح القوة القاهرة المستخدم في هذا العقد يشمل الظروف غير المتوقعة والخارجة عن  -2

قدرته على التغلب علي ا أو التنبؤ بما في ا لو بذل العناية   سيطرة الطرف الذي يواج  ا وعن

 الالزمة. 

 يقع عب  اثبات وجود القوة القاهرة في حالة وجود نزاع حول ا على الطرف الذي يدعي ب ا.  -3

 

 )) التعديل والتنازل ((   -المادة الثانية عشرة 

العقد اال فقط بتوقيع أمر تعديل  ال يجوز للطرف الثاني  تعديل أي فقرة أو شرط أو بند في هذا   -1

يوقعه الطرفان حسب األصول واإلجرا ات المتبعة في ذلك الشأن ويعتبر التعديل المنفذ ب ذه  

 الطريقة جز ا  ال يتجزأ من هذا العقد.

على الطرف الثاني أن يلتزم بشكل كامل بجميع شروط وأحكام هذا العقد وأن ال يقوم بتنفيذ   -2

حتى   عليه  تعديالت  حسب  أية  الطرفين  كال  من  التعديل  أمر  بتوقيع  رسميا   ذلك  اجازة  يتم 

 األصول. 

ال يجوز للطرف الثاني التنازل عن هذا العقد ألي ج ة أو شخص أو شركة او مؤسسة أخرى  -3

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو اشراك مزودو الخدمة الباطن في تنفيذ األعمال موضوع 

بقة من الطرف األولن وهذه الموافقة ال تعفي الطرف الثاني  العقد دون أخذ موافقة كتابية مس

 .من مسئوليته عن أعمال الطرف المتنازل اليه

 )) أحكام عامة ((   -المادة الثالثة عشر 

 الرخص والتصاريح .1

يتع د الطرف الثاني بأن يقوم وعلى حسابه الخاص باستخراج جميع الرخص واألذون الالزمة لتنفيذ  

الرخص الالزمة لألعمالن كما يتع د ب تباع جميع لوائح ونظم البلدية والشرطة    األعمال وغيرها من

والدفاع المدني والج ات المعنية ويكون مسئوال  وحده عن كل مخالفة للقوانين واللوائح والنظم المعمول  
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الزمة  ب ا في هذا الشأن أو التي تصدر من عماله أو موظفيه أثنا  العملن وعليه اتخاذ االحتياطات ال

 . لمنع حصول أي ضرر

 اإلشراف على األعمال  .2

يتع د الطرف الثاني بأن يعمل تحت اشراف ممثل من الطرف األولن وعليه أن يقدم له تقارير مفصلة  

عن سير األعمال والطرق التي يتبع ا في التنفيذ وما يستخدمه من مواد ومعدات وصور ضوئية تبين  

 وبالكيفية التي يحددها الطرف األول.  بوضوح تقدم سير العمل وذلك في الوقت 

وعلى الطرف الثاني تنفيذ جميع توجي ات الطرف األول وتعليماتهن كما يتع د الطرف الثاني بتقديم  

عينات من المواد والمعدات التي ينوي استعمال ا الى الطرف األول العتمادها قبل توريدها واستعمال ا  

التي يطلب ا الطرف األول للتأكد من سالمة األعمال ومطابقة المواد  كما يلتزم ب جرا    االختبارات 

 المستعملة للمواصفات والشروط الخاصة بالطباعة. 

 

 نوعية المواد والمواصفات  .3

يتع د الطرف الثاني ب حضار جميع ما يلزم من أدوات ومعدات متعلقة باألعمال التي يقوم ب ا على  

ن من أجود األنواع المستخدمة حديثا  وطبقا  للشروط والمواصفات الخاصة  حسابه الخاص على أن تكو

بتلك األعمالن كما يتع د باستخدام عدد كاٍف من العمال الفنيين وغيرهم مما يتطلبه حسن سير العمل  

وذلك على نفقته الخاصة وتحت مسئوليته ن كما يلتزم بالوفا  بقيمة ما يست لك من ما  وك ربا  لتنفيذ  

 عمال. األ

 )) ممثلو األطراف ((  -المادة الرابعة عشر  

األعمال بموجب هذا العقد أن يُعين ممثال  كفؤا  يقبل به  تنفيذ  يلتزم الطرف الثاني قبل البد  ب -1

لتزم الطرف الثاني  يفي جميع األوقات فيما يتعلق بالعقد و  ه وينوب عن  هالطرف األول ليمثل

وأرقام ال واتف التي يمكن من خالل ا االتصال ب ذا الممثل ليال   ب خطار ال يئة خطيا  بعنوان  

 .   وكذلك صالحياته ون ارا  

خطية  بعد الحصول على موافقة  اال    هصالحياتتغيير  أو  ال يجوز تغيير ممثل الطرف الثاني   -2

 من الطرف األول على ذلك التغيير. 

الثاني أو من في حكمه غير متعاون  اذا اعتبر الطرف األول في أي وقت أن ممثل الطرف   -3

ذلك   الثاني استبعاد  يتعين على الطرف  أو م ملن أو ألي سبب معقول آخرن  أو غير كفؤ 

ذلك االستبعاد   فيه  ال يئة يطلب  من  الخاصة حال استالم اشعار خطي  نفقته  الشخص على 

 والقيام فورا  باستبداله بشخص آخر مناسب يقبل به الطرف األول. 

 ( كممثل عنه لمتابعة تنفيذ هذا العقد. إدارة المرافق والخدماتاألول ) يعين الطرف -4
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 )) إنهاء العقد ((   -المادة الخامسة عشر  

يحق للطرف األول أن يسحب العمل جزئيا أو كليا  من الطرف الثاني وذلك بموجب اخطار   .أ

ودون حاجة الى تنبيه بكتاب رسمي يرسله الطرف األول اليه على عنوانه الموضح ب ذا العقد  

 - أو انذار أو االلتجا  للقضا  في أي حال من األحوال التالية )على سبيل المثال ال الحصر(: 

اذا تأخر الطرف الثاني في البد  بتنفيذ العمل أو ظ ر تباطؤ في سير العمل لدرجة يرى مع ا   .1

 الطرف األول أنه ال يمكن انجازه في الوقت المحدد.

ثاني العمل كليا  لمدة تزيد على عشرة أيام عمل متواصلة دون سبب يقبله  اذا أوقف الطرف ال .2

 الطرف األول. 

اذا انسحب الطرف الثاني من العمل أو تركه أو لم يقم ب نجازه حسب هذا االتفاق ف نه يدفع   .3

% من  10قيمة انجاز الخدمات موضوع العقد لمزود الخدمة اآلخر وأن يقوم بدفع ما قيمته  

 لطرف األول كمصاريف ادارية . قيمة العقد ل

اذا أخل الطرف الثاني بأي من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأي التزام من التزاماته   .4

المقررة فيه ولم يقم ب صالح أثر ذلك اإلهمال أو اإلخالل خالل خمسة عشر يوما  على األكثر  

 من تاريخ انذار الطرف األول له. 

 غش أو التالعب في معاملته مع الطرف األول. اذا استعمل الطرف الثاني ال .5

اذا قدم الطرف الثاني رشوة صريحة أو مستترة أو شرع في تقديم ا ألحد موظفي ال يئة ممن   .6

ل م عالقة ب ذا العقد أو أحد معاونيهن وكذلك اذا عرض على أي من هؤال  أو منح م أو وافق  

كان ذلك بقصد اغرائ م على عمل أو امتناع  على اعطائ م أية هبات أو مكافآت أو هدايا متى  

 سيسبب اضرار بالطرف األول.  عمل  عن

 اذا أفلس الطرف الثاني أو ارتكب عمال  يؤدي الى افالسةن وكذلك في حالة التصفية.  .7

اذا رفض أو تجاهل الطرف الثاني تنفيذ التعليمات الصادرة اليه من الطرف األول دون مبرر   .8

 مقبول يقدمه في حينه. 

المطلق ألي سبب.  لل .ب طرف األول الحق في ان ا  هذا العقد جزئيا  أو كليا بنا   على تقديره 

وفي هذه الحالةن يجب على الطرف األول أن يدفع للطرف الثاني مستحقاته مقابل األعمال  

 .   اإلن ا  الكلي أو الجزئي للعقدالتي قام ب ا حتى موعد 

 

 المصالح (( )) تعارض  -المادة السادسة عشر  

أفعال قد ينتج عن ا تعارضا  مع مصالح    ةأيب  القيام   كل طرف عناية واهتمام معقولين للحيلولة دونيبذل  

الطرف اآلخر ويلتزم كل طرف بعدم القيام بأي عمل من شأنه أن يحدث تعارضا  أو اضرارا  بمصالح 

 الطرف اآلخر.  
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 )) الخصوصية والسرية ((    -المادة السابعة عشر 

ر الطرف الثاني بأن كافة المستندات والمعلومات المقدمة من الطرف األول بما يتصل ب ذا  يق -1

العقد ستعامل كمعلومات سرية ولن يتم الكشف عن ا الى أي شخص أو ج ة أخرى اال بموافقة  

 خطية مسبقة من الطرف األول. 

دات يطلع علي ا أيا   يلتزم الطرف الثاني بالمسئولية الكاملة عن المحافظة على سرية أي مستن -2

من موظفيه ويكون كذلك مسئوال  عن ضياع أو فقدان أي أوراق أو مستندات أو أدوات أثنا   

 تأدية موظفيه لعمل م. 

 )) المعاينة واالختبار ((   -المادة الثامنة عشر  

والفحص واالختبار    معاينةقابلة للو  معدة  المواد الموردة تكون جميع  يلتزم الطرف الثاني بأن   -1

معاينة وفحص   لل يئةعلى الطرف الثاني أن يسمح أو يوفر  من أجل ذلك  من قبل ال يئة.  

  ن وتحتفظ ال يئة بحق ا في قبول تج يز المواد  التي يتم في ا   المواقعالى جميع  واختبار المواد  

روط هذا  المواد كل ا أو بعض ا أو رفض ا في حالة عدم مطابقت ا للمواصفات أو مخالفة ش

 .  العقد

  ئيا أو كليا  أو تنازله جز بذلكأو عدم قيامه   المعاينة واالختبار والفحصال يعتبر قيام ال يئة ب  -2

 قبوال  من ال يئة أو ابرا   للطرف الثاني من التزاماته بالتقيد بأحكام هذا العقد.  

اجرا    -3 بعد  لل يئةن  تبين  والفحصاذا  واالختبار  أيالمعاينة  أن  تطابق   ادالمومن    ا  ن    ال 

وعلى نفقته    حسب األحوال  ستبدالاال صالح أو  اإلبا   فور  مزود الخدمة  يلتزم  المواصفاتن  

اضافيةو  نالخاصة م لة  أي  الثاني  الطرف  يمنح  العقد  ال  لمدة  تمديدا   ذلك    أو  مثل  لتنفيذ 

 اإلصالح أو االستبدال.  

اعتبرت غير مقبولة من قبل ال يئةن  التي    المواد صالح أو استبدال  ب الطرف الثاني    لم يقماذا   -4

ستبدال  االصالح أو  اإلالقيام ب  آخر  يحق لل يئة في هذه الحالة اصالح أو تكليف أي طرف

 . على نفقة الطرف الثاني 

 يلتزمأو الكشف علي ا  المواداذا تطلب االلتزام بأحكام هذا العقد أو بأي قانون مطبق فحص  -5

تطلب  واذا    نللفحص أو الكشف  هالثاني أن يشعر ال يئة في وقت معقول باستعدادالطرف  

يتحمل  و  ن لتاريخ المحددابال يئة    فيتعين عليه  اخطار    حضور ج ة أخرى غير ال يئة  ذلك

 مزود الخدمة كافة التكاليف والمصاريف المتصلة بعملية الفحص أو الكشف. 

للقيام -6 ثالث  طرف  بتعيين  ال يئة  قامت  يقوم    اذا  أن  الخدمة  مزود  على  فيتوجب  بالكشف 

بالتنسيق مع ذلك الطرف وأن يعامل ممثليه المفوضين بنفس الطريقة التي يعامل ب ا ممثلي  

الكشف وفحص   لغايات  المفوضين  مزود    الموادال يئة  يتحمل  وأن  العقد  هذا  وفقا  ألحكام 

 الخدمة كافة المصاريف الناتجة عن أعمال م. 
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 )) الضمان ((    -سعة عشر المادة التا

يضمن الطرف الثاني أن كافة المعدات والمواد وكل جز  من ا سيكون جديدا  ومن أفضل نوعية   -1

 في فئت ا وصالحة لالستخدامات المعدة ل ا.  

يضمن الطرف الثاني أن كافة األعمال والخدمات التي يتم أداؤها بموجب هذا العقد ستكون وفقا    -2

 ألفضل الممارسات والم ارات التي يتم استخدام ا دوليا . 

 تتوافق مع أحكام هذا العقد.   كافة المواد والمعدات يضمن الطرف الثاني أن -3

والمعدات المستخدمة في تنفيذ هذا العقد غير خاضعة ألي  يضمن الطرف الثاني أن كافة المواد   -4

رهن أو مطالبات أو حجوزات وخالية من أية عيوب قد تكون ناشئة عن تصميم ا أو عن المواد 

في ا أو عن صن الخدمة أو مزودي  االمستخدمة  قبل مزود  أو اهمال من  فعل  عت ا أو عن أي 

 . من الباطنالخدمة 

وستمنحه    األعمالكن ب خطار الطرف الثاني بأي عيوب تظ ر في  تقوم ال يئة بأسرع وقت مم -5

الثاني بتصحيح  كما    فرصة معقولة لفحص تلك العيوب واصالح ا. يحق لل يئة توجيه الطرف 

واصالح أو استبدال األشيا  المعيبةن واذا أخفق الطرف الثاني في القيام بذلك بسرعة يحق لل يئة 

 ني. القيام بذلك على نفقة الطرف الثا

ان قيام الطرف الثاني بتصحيح التصميم أو باإلصالح أو االستبدال سيكون دون أي تكلفة اضافية    -6

على ال يئة. كما ينبغي على مزود الخدمة تعويض ال يئة عن أية تكاليف أو مصاريف قد  

 يتحمل ا  بسبب ازالة العيوب واعادة تج يز الخدمات أو أي جز  من ا.  

عطي األعمال التي يقوم ب ا في هذا العقد أولوية ال تقل عن تلك التي  يضمن الطرف األول أن ي -7

يمنح ا ألية أعمال أخرى ينفذها في ذات الوقت وأنه سوف يوظف كافة طاقاته وطاقات مستخدميه  

ومزودي الخدمة الفرعيين للتغلب على أي تأخير محتمل أو عوائق وبشكل يضمن تنفيذ التزاماته  

 ه.  التعاقدية على أكمل وج

                                    

 )) وقف العمل ((   -المادة العشرين 

يحق لل يئة في أي وقت أن تطالب الطرف الثاني بوقف أعماله المتعلقة ب ذا العقد كليا  أو جزئيا  وعلى  

 الطرف الثاني توقيف العمل تبعا  لذلك.  

 طن (( )) مزودو الخدمة من البا -المادة الواحدة والعشرين 

يجب الحصول على موافقة كتابية من الطرف األول قبل تعاقد الطرف الثاني مع أيا  من   -1

 مزودي الخدمة من الباطن. 

يلتزم الطرف الثاني بتقديم قائمة بأسما  وعناوين كافة مزودي الخدمة من الباطن مزودي  -2

 خدمة آخرين يعملون معه في تنفيذ هذا العقد.  
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يكون الطرف الثاني مسئوال  بشكل كامل عن كافة األعمال والخدمات التي يؤدي ا مزودي   -3

ن كل عمل أو امتناع عن عمل من جانب  والمواد والمعدات التي يزودونه ب ا وع  من الباطنالخدمة  

 واألشخاص سوا  الموظفون بشكل مباشر أو غير مباشر.   من الباطنمزودي الخدمة 

من   -4 الثاني  الطرف  تعفي  ال  الباطن  من  الخدمة  مزودي  على  األول  الطرف  موافقة  ان 

خطأ أو اهمال  المسئولية وااللتزامات المترتبة عليه بموجب العقد بل يظل مسئوال  عن كل تصرف أو  

الباطن أو من وكالئه أو موظفيه أو عماله كما لو كان هذا   يصدر من جانب أي مزود خدمة من 

 التصرف أو الخطأ أو اإلهمال صادرا  من مزود الخدمة نفسه أو من وكالئه أو موظفيه أو عماله. 

  يوم   30يلتزم مزود الخدمة بدفع مستحقات مقاولي ومزودي الخدمة من الباطن خالل   -5

 من تاريخ استالم مستحقاتهم من الهيئة. 

 

 

 )) استقاللية الطرف الثاني (( -المادة الثانية والعشرين 

  عن ال يئة   أن يتصرف كمزود مستقل وليس وكيال  عليهأثنا  تنفيذ الطرف الثاني ل ذا العقدن يتعين  

أمام    ا يلزم   نيابة عن ال يئة وال أن  كان  أي اقرار أو تع د أو التزام من أي نوعتقديم    له  ال يحقو

 أي اجرا .  ب  الغير

 )) كامل العقد ((   -المادة الثالثة والعشرين 

المتفق   -1 الشروط واألحكام  الطرفين ويشتمل على جميع  بين  العقد كامل االتفاق  هذا  يشكل 

 .   ماعلي ا بين

استدراج أو تفاهم من  زما  أو مسئوال عن أي بيان أو اقرار أو وعد أو  تال يكون أي طرف مل -2

 في هذا العقد.   اال بنصأو أي طبيعة  كان أي نوع

ال تسري أية تغييرات أو تعديالت أو تبديالت على شروط وأحكام هذا العقد ما لم تتم بموجب  -3

 "أمر تعديل" موقع من قبل الطرفين وفقا  لإلجرا ات المتبعة في ذلك الشأن.  

 

 مر التغيرية (( )) األوا  -المادة الرابعة والعشرين 

% من قيمة  25للطرف األول الحق في طلب زيادة أو تخفيض أيا  من األعمال المتفق علي ا وبنسبة  

العقد على أساس السعر المتفق عليه وال يحق للطرف الثاني المطالبة بأية زيادة في األسعار في حالة  

 الزيادة أو المطالبة بأي تعويض في حالة التخفيض. 

 

 )) حسم المنازعات ((  - ة والعشرين المادة الخامس
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أي نزاع أو دعوى قضائية أو خالف ناتج عن أو متعلق بتنفيذ هذا العقد أو أي اخالل به يحال الى  

ممثلي الطرفين لتسويته وديا ن وفي حال فشل المساعي الودية لحل النزاعن تتم احالته للمحكمة المختصة  

 . ب مارة أبوظبي للفصل به

 )) المحاكم المختصة ((   -السادسة والعشرين المادة 

تختص دولة اإلمارات العربية المتحدة ومحاكم امارة أبوظبي دون غيرها بالفصل في أي نزاع ينشأ  

 أثنا  أو بسبب تنفيذ هذا العقد.

 )) المراسالت ((  -المادة السابعة والعشرين 

أخرى مطلوبة أو مسموح ب ا بموجب   يجب ان يتم تسليم جميع اإلشعاراتن الطلبات أو أي مراسالت

العقد خطيا  أو عن طريق البريد أو بأي وسيلة الكترونية خاصة بنقل المراسالت الخطية والتي تزود  

 بتأكيد خطي باإلرسالن وأن يتم توجي  ا الى األطراف حسب المحدد أعاله في عنوان الطرفين.

 

 )) تقارير سير العمل ((   -المادة الثامنة والعشرين 

يتع د مزود الخدمة بتقديم تقارير دورية لل يئة عن سير العمل يوضح في ا ما تم انجازه من أعمال  

ويجب أن تكون هذه التقارير رسمية ويكون مزود الخدمة مسئول عن التقارير الصادرة منه وما ب ا  

 من معلومات. 

 ))متطلبات البيئة والصحة والسالمة((  –المادة التاسعة والعشرين  

م مزود الخدمة بتطبيق جميع المتطلبات واإلشتراطات المحلية واإلتحادية ذات صلة فيما يخص  يلتز -

البيئة والصحة والسالمة ومتطلبات نظام أبوظبي للسالمة والصحة الم نية ن وكذلك األنظمة الداخلية  

 لل يئة بذات المتطلبات.  

 مة كحد أدنى بتوفير اآلتي: يلتزم مزود الخدمة باإللتزام بمتطلبات البيئة والصحة والسال -

 نطاق األعمال بالتفصيل  -

 قائمة بأخطار ومخاطر السالمة والصحة الم نية الرئيسية -

 الحد األدنى من متطلبات السالمة والصحة الم نيةن فيما يتعلق باآلتي:  -

 موارد السالمة والصحة الم نية  -

 التوافق مع المتطلبات القانونية  -

تحديد مخاطر البيئة والصحة والسالمة وتقييم ا بسجل المخاطرن سجل  ادارة المخاطر )مثال:   -

 المواد الخطرةن سجل خاص بمعدات الحماية الشخصية( 

مراقبة أدا  السالمة والصحة الم نية و اإلبالا عن الحوادث )مثال: سجل اإلصابات الم نيةن   -

 سجل التحقيق في الحوادث( 

ة الم نية )مثال: سجل التدريب الخاص بالموظفين  التدريب والكفا ة في مجال السالمة والصح -

والنبذة التعريفية المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمةن اإلسعافات األولية/اجرا ات اإلخال  عند  
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للتأكد من صيانة   المعدات ان وجدت و اجرا ات  القياسية إلستخدام  الطوارئن اإلجرا ات 

 المعدات والتفتيش وتدريب العاملين علي ا( 

 شطة التواصل والتشاور أن -

 متطلبات التفتيش والتدقيق على جوانب السالمة والصحة الم نية  -

 اجرا ات اإلنفاذ والتعامل مع عدم االمتثال  -

 مزود الخدمة بتنفيذ خطط الطوارئ الخاصة بال يئة.  /يلتزم -

 يلتزم مزود الخدمة بدعم ال يئة في الحاالت الطارئة وتقديم جميع التس يالت الممكنة.  -

والسالمةن   - والصحة  البيئة  بمتطلبات  االلتزام  واجرا ات لضمان  أنظمة  الخدمة بوضع  مزود  يلتزم 

ويشمل ذلك خطط التطوير والتنفيذن باإلضافة الى التحليل المستمر للمخاطر والذي يتم تقديمه ش ريا   

ت.   مع التحديثات التي تمَّ

توفير ج - مع ضمان  معداته  كافة  بصيانة  الخدمة  مزود  والصحة  يلتزم  البيئة  وأدوات  متطلبات  ميع 

والسالمة ومكافحة الحرائق داخل الموقع المتعلقة بعمليات مزود الخدمة ضمن نطاق هذا العقدن وتقديم  

 تقرير دوري عن عمليات الصيانة الخاصة بكافة المعدات.  

التابعين له  ( الالزمة لجميع العاملين  PPE’sيلتزم مزود الخدمة بتوفير معدات الحماية الشخصية ) -

الخن وذلك  Helmets( وخوذ )Masks( وكمامات )Safety Shoesمن أحذية سالمة )  ... )

بنا   على مخرجات عملية تقييم المخاطر التي سيقوم ب ا أو التي سيفرض ال يئة تطبيق ا بنا  على  

 نظام امارة أبوظبي للبيئة والصحة والسالمة. 

لبات القانونية التي تتعلق بالبيئة والصحة والسالمةن والتزامه  يلتزم مزود الخدمة بالتقيد بكافة المتط -

ب صالح أي عطل أوعيب أو ضرر يصيب الطرف األول أو موظفيه أو المنشآت التابعة له أو أي  

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

على تنفيذ نطاق العقد وتطبيق أنظمة البيئة والصحة  يلتزم مزود الخدمة بتدريب العاملين والمشرفين  -

 والسالمة.

يلتزم مزود الخدمة ب تخاذ كافة التدابير االحترازية ضد الحرائق والكوارثن والعمل على اتخاذ كافة   -

 الترتيبات الضرورية إلبقا  مواقع ومباني ال يئة آمنة والمحافظة علي ا جرا  عملياته. 

 موظفيه بضرورة االلتزام بالضوابط القانونية واجرا ات اآلمن والسالمة.  يلتزم مزود الخدمة ب لزام -

 

 )) التزامات أخرى للطرف الثاني ((   –المادة الثالثون 

جميع   -1 على  والمعاينة  باإلطالع  عن ا  ينوب  من  أو  لل يئة  يسمح  بأن  الثاني  الطرف  يتع د 

العالقة أو ممثلي ا من الدخول  األعمال التي يقوم ب ا وال يحق له منع موظفي ال يئة أصحاب 

 لمواقع العمل موضوع هذا العقد . 

يكون الطرف الثاني مسئوال مسؤولية كاملة عن عماله ومالحظيه سوا  قانونيا  أو مدنيا  أو   -2

 تعويضيا . 
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الخدمة من   -3 الخدمات عنه أو ممثليه أو موظفيه أو مزودي  تقديم  الثاني عند  يتع د الطرف 

 بتقديم الخدمات أو أي جز  من ا أن يتقيد باآلتي : الباطن الذي يقوم 

االلتزام بأحكام هذه العقد وبتعليمات ال يئة وأوامرها عندما تراها ضرورية وفقا  ألحكام   -أ

 هذا العقد. 

ممارسة أقصى درجات العناية واالهتمام واستخدام أفضل الم ارات والمثابرة واالجت اد   -ب

الممارسات في م التي  المطلوب وفقا  ألفضل  الخدمات  لتقديم  أو تجارته  جاله أو م نته 

 يينص عليه هذا العقد. 

 توفير كافة األدوات والمعدات الالزمة لتقديم الخدمات.  -ت

 استخدام المواد واألساليب والمعايير المعتمدة والتي تشمل أفضل الممارسات الدولية.  -ث

 المناسبة لتنفيذ الم ام المناطه ل م. استخدام الموظفين الذين يتمتعون بالم ارات والخبرات   -ج

 تقديم الخدمات بأقل الطرق تكلفة بما يتوافق مع المستوى المطلوب من الجودة واألدا .  -ح

التأكد من االلتزام بالقوانين أو اللوائح السارية والمعمول ب ا والتي قد تنطبق من وقت   -خ

 آلخر على تقديم الخدمات. 

ة ال يئة أو اإلضرار بمصالح ا أو عمال ا في أي  عدم اإلخالل أو المساس باسم أو سمع -د

 وقت من خالل أي أفعال أو االمتناع عن القيام بأفعال. 

فيما عدا ما هو ضروري ألدا    -ذ ال يئة  عدم استخدام اسم أو رمز أو أسلوب أو شعار 

 الخدمات وحسب ما تسمح به ال يئة صراحة  بصورة مكتوبة.   

الواردة   -4 االلتزامات  الى  انشا   باإلضافة  على  بالعمل  الثاني  الطرف  يتع د  العقد  هذا  في 

السجالت السليمة لكافة األعمال أو األشيا  ذات الصلة بتقديم الخدمات وتوفير هذه السجالت  

 على وجه السرعة عند طلب العميل االطالع علي ا وعمل نسخ من ا. 

سير المشروع ويتم  على الطرف الثاني حضور اجتماعات المراجعة مع ال يئة لمناقشة تقدم   -5

 االتفاق على التاريخ والوقت والمكان لكافة تلك االجتماعات أثنا  المشروع. 

على الطرف الثاني اعداد وتقديم التقارير الش رية أو أي معلومات اضافية قد يطلب ا ال يئة   -6

 من وقت آلخر. 

ثالث حسب   -7 ال يئة وأي طرف  مع  األخرى  االجتماعات  الثاني بحضور  الطرف  ما  يتع د 

 تقتضيه الضرورة لمناقشة تقديم الخدمات. 

على الطرف الثاني أن يقوم بجمع كافة المعلومات والمواد والبيانات المتعلقة بالمشروع بنا    -8

 على طلب ال يئة أو ممثل ا. 

يلتزم الطرف الثاني أو أيا  من عماله في موقع العمل بتنفيذ كافة األعمال المكلف ب ا حسب   -9

ا للشروط المتفق علي ا في العقد وكذلك تنفيذ كافة التعليمات واإلرشادات  األصول الفنية ووفق

 التي يقدم ا اليه ال يئة أو من ينوب عن ا فيما يتعلق بتنفيذ األعمال موضوع هذا العقد.  

أو كل م بعد  -10 الثاني بعدم ممانعته في دوام عماله أو موظفيه بعض م  يلتزم الطرف 

 ت اذا استدعت ظروف العمل ذلك. الدوام الرسمي وفي أيام العطال 
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يلتزم الطرف الثاني بمراعاة أحكام قوانين العمل المعمول ب ا داخل الدولة وااللتزام   -11

بتعويض العمال والموظفين عن أي ضرر يلحق ب م ويتحمل كذلك الطرف الثاني ما يترتب  

 مكفولين لديه. على ذلك من مخالفات. وال يجوز للطرف الثاني االستعانة بعمال اضافيين غير  

يلتزم مزود الخدمة بوضع خطة لضمان استمرارية األعمال موضوع العقدن وبما يضمن   -12

عدم تعطل أي خدمة أو معدات أو عدم توفر أي عمالةن على أن يقوم بتحديث هذه الخطة  

 بشكل سنوي بنا  على المستجدات. 

 األعمال" كحد أدنى: يلتزم مزود الخدمة بمتطلبات "نظام ادارة استمرارية  -13

توفير خطة استمرارية أعمال )مجموعة من اإلجرا ات التي يتم تطويرها لتمكين   -

المؤسسة من مواصلة أنشطت ا الحيوية على مستوى مقبول محدد مسبقا في حال توقع  

 األعمال أو تعطل ا( 

توفير سجل للمخاطر )تقييم المخاطر للعمليات واألنشطة في الشركةن اإلجرا ات   -

 تصحيحية والوقائية( ال

توفير تحليل التأثير على األعمال )عملية تحليل م ام األعمال ومعرفة التأثير الذي قد   -

يسببه تعطل األعمال علي ا من حيث التأثير على القيمة واألولويات والذي يوضح البنية  

 التحتية الالزمة لدعم أنشطة األعمال الحرجة والم ام الخاصة بالمؤسسة( 

راتيجية استمرارية األعمال )ن ج منظم يمكن عملية التخطيط من أجل التعافي  توفير است  -

 واإلستمرار بعد انقطاع وتعطل األنشطة( 

توفير استراتيجية التعافي )ن ج منظم يستخدم في ادارة استمرارية األعمال للتأكد من   -

 استمرارية اإلستجابة والتعافي بعد حدوث التعطل أو التوقف(

 

 

 )) اإلعالن ((  -ية والثالثين المادة الحاد

اال    موضوع هذا العقد  ال يحق للطرف الثاني أن ينشر أو يعلن للعامة عن أية أمور تتعلق باألعمال

 من ال يئة.   مسبق بعد الحصول على اذن خطي

 ))اإلبالغ عن حاالت اإلحتيال((   -المادة الثانية والثالثين 

يجب على الطرف الثاني سرعة ابالا الج ات المختصة داخل ال يئة عن جميع حاالت اإلحتيال  

المعرفة في آلية اإلبالا عن اإلحتيال المعتمدة بال يئةن وذلك من خالل الرابط  

خانة اإلبالا عن  -  http://www.adafsa.gov.ae/arabic/pages/default.aspx  اإللكتروني 

 المخالفات.  

 )) مراجعة األسعار ((  –المادة الثالثة والثالثين 

http://www.adafsa.gov.ae/arabic/pages/default.aspx
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يحق لل يئة كلما دعت الحاجة وأثنا  مدة سريان العقد أن يقوم بمراجعة األسعار و بالتفاوض  

فيض أسعار األعمال والخدمات المذكورة بالعقدن على أن يقوم ال يئة ب صدار أمر تعديل يعتمد  لتخ

 من الطرفين.
 

  )) تسليم المواقع (( -المادة الرابعة والثالثين 
 

يلتزم الطرف الثاني استالم وتسليم كافة المواقع حسب خطة تسلم وتعتمد من الطرف األولن كما  

االحتفاظ بالعمال والموظفين في حال انت ا  العقد أو انتقاله الى مزود خدمة آخر  يحق للطرف األول 

 دون الحاجة الى موافقة الطرف الثاني. 

 )) نسخ العقد (( :  -المادة الخامسة والثالثين 

 حرر من هذا العقد نسختين بيد كل طرف نسخة أصلية الستخدام ا والعمل بموجب ا. 

 الطرف الثاني                                الطرف األول                

 هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية                ............................. 

 يمثل ا .....................                               يمثله ....................... 

 ...................                                بصفته ..................... بصفته 

 التوقيع ...................                               التوقيع ...................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 

 
 
 
14-Apr-21                                                                                                  31                                                      

Public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نطـــــاق العمـــــل                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 

 
 
 
14-Apr-21                                                                                                  32                                                      

Public 

 نطاق العمل 

اإلس ام في توفير مناخ العمل المالئم لموظفي هيئة أبوظبي للزراعة   الهدف من الخدمة: .1

 وذلك بتوفير المركبات المناسبة ألدا  األعمال.  والسالمة الغذائية وتقديم التس يالت المناسبة ل ا 

توفير مركبات بكفا ة عالية لموظفي هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة   الوصف العام للخدمة: .2

 الغذائية لغرض تأدية الم ام الرسمية. 

المبنى الرئيسي ل يئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية واألفرع وجميع المواقع   :مكان الخدمة .3

لبسة في اإلمارات  الخارجية التابعة لل يئة )منطقة أبوظبي والعين والظفرة ومركزي وشاح وال

 الشمالية(. 

 شهراً.  48مدة التعاقد :  .4

 معايير ومتطلبات البيئة والصحة والسالمة:  .5

كجز  رئيسي من أهداف ال يئة للحصول على عمليات تشغيلية آمنةن ولضمان تبني معايير   5.1

عالية المستوى لممارسات سليمة وصديقة للبيئةن مع االلتزام الكامل بجميع متطلبات الحفاظ  

ى البيئة و الصحة والسالمة واألنظمة ذات الصلةن والتي من ا على سبيل المثال ال  عل

الحصر: نظام أبوظبي للسالمة والصحة الم نيةن باإلضافة الى القوانين واللوائح ذات الصلة  

 في دولة اإلمارات العربية المتحدة بشكل عام وامارة أبوظبي بشكل خاص. 

والصحة والسالمة ذات أولوية قصوىن وذلك من خالل توفير   تعتبر الحاالت المتعلقة بالبيئة 5.2

جميع سبل األمن والسالمة ألسطول المركبات والمستخدمين ل ان وتتضمن هذه األولويات  

أي مستحدثات تخص األزمات والطوارئ أكانت متوقعة أو غير متوقعة وترتبط بالسالمة  

ال ال الحصر: توفير مواد تعقيم  الم نية للمستخدمين من موظفي ال يئة )على سبيل المث 

 للمركبات أو المستخدمينن أدوات السالمة الصحية وما تطلبه المرحلة(. 

مع األخذ بعين االعتبار أن هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية يعطي األولوية وبقيمة  

م  كبيرة لمتطلبات البيئة والصحة والسالمة في تقييم وتأهيل مزودي الخدمات عند تقيي

 العروض الفنية المقدمة للمناقصات. 

يعتبر مزود الخدمة مسؤوال عن اإلبالا عن التقدم المحرز في األعمال التي تتعلق بالبيئة   5.3

والصحة والسالمة لمركباته المستأجرة وكذلك اإلبالا عن )الحوادثن والحوادث وشيكة  

 لداخلة ضمن هذا العقد. الوقوع( أو أي انت اك ألنظمة البيئة والصحة والسالمة للعمليات ا

يلتزم مزود الخدمة بالتأكد من أن جميع الموظفين التابعين له قد تلقوا جميع الدورات   5.4

 االفتراضية والتعريفية لمتطلبات البيئة والصحة والسالمة ذات الصلة. 

تقديم الصيانة الالزمة للمركبات والفحص الدوري لقطع الغيار االست الكية )اطارات   5.5

م المكابحن الخ( والتأكد من توفر صندوق اإلسعافات األولية وطفاية الحريق  القيادةن نظا

 الخاصة بالسيارة. 

 يلتزم مزود الخدمة بتوفير الوثائق التالية لمتطلبات البيئة والصحة والسالمة كحد أدنى:  5.6

 التدريب التعريفي لمتطلبات البيئة والصحة والسالمة في موقع العمل.  -
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االستعمال اآلمن واألمثل للمركبات بحسب قواعد العمل األساسية المحددة  التدريب على  -

 (. Standard Operating Proceduresواجرا ات التشغيل القياسية )

 اجرا ات ضمان سالمة المركبات واألدوات التابعة ل ان والتفتيش ونظام اإلبالا عن العيب.  -

فيلتزم مزود الخدمة باألنظمة والقوانين  في حال تعارض أي نظام دولي مع نظام محلي  5.7

 المعتمدة محليا . 

يعتبر مزود الخدمة مسؤوال  عن النظافة الشخصية للموظفين التابعين له ) قص الشعرن تقليم   5.8

االظافرن االستحمام والرائحة الحسنة( ويتأكد مزود الخدمة من التزام الموظفين التابعين له بالزي  

 الرسمي ونظافته. 

 :المتثال العاممتطلبات ا .6

يلتزم مزود الخدمة بتطبيق السياسات والقوانين واألنظمة وأدلة الممارسة ذات الصلةن   6.1

 والتي من ا على سبيل المثال ال الحصر وثيقة متطلبات قطاع النقل البري. 

يحظر على مزود الخدمة التعاقد بالباطن مع أي شركة أو مزود خدمة آخر لتنفيذ هذا العقد   6.2

مسبقة من هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية مع عدم اإلخالل بجميع  اال بموافقة 

المسؤوليات المترتبة على مزود الخدمةن وبقا  جميع االلتزامات التعاقدية وما يلزم من ا  

 على مزود الخدمة. 

يجب على مقدم الخدمة تقديم دليل على حصوله على مطابقة نظام استمرارية األعمال أو   6.3

 ط سابقة لنفس مجال العمل لعملياته التي تكفل عدم انقطاع الخدمة.اعداده لخط

يلتزم مزود الخدمة بضمان أفضل الممارسات ذات الصلة بأعمال ادارة األسطول وتأجير   6.4

 المركبات وصيانت ا. 

يلتزم مزود الخدمة بجميع المتطلبات القانونية والتشريعية والتراخيص ذات الصلةن   6.5

إلمارات العربية المتحدة بشكل عام وامارة أبوظبي بشكل خاص  والمعمول ب ا في دولة ا

وذلك فيما يتعلق بالعمليات المندرجة تحت تنفيذ هذا العقد وما يستلزم من ا مع التزامه بكافة 

التحديثات والتغييرات ذات الصلة واعالم ال يئة ب ا ومن غير تأثير على االلتزامات  

غض النظر عن تأخر معرفته بتلك التحديثات  التعاقدية والمالية لمزود الخدمة وب

 والتغييراتن وبدون أي تكاليف اضافية. 

كجز  من تقديم العطا  ل ذا العقد يلتزم مزود الخدمة بتقديم خطة عمل متكاملة توضح كيفية   6.6

تأدية الم ام اليومية والروتينية بعد عمل زيارات ميدانية لجميع المناطق ب دف التعرف على  

 ا. طبيعة أعمال 

يتم االتفاق على طبيعة األعمال الروتينية ما بين ال يئة ومزود الخدمة من خالل التنسيق مع   6.7

 مدير العقد في ال يئةن وقد تختلف طبيعة هذه االعمال حسب كل موقع. 

يلتزم مزود الخدمة بتأمين جميع المركبات المستأجرة ضد أخطار الفقد والتلف والمسؤولية   6.8

 شمل المركبة مع السائق وجميع الركاب. المدنية )تأمين شامل( ي

 يلتزم مزود الخدمة بالتأكد من سالمة المركبة من أي أضرار قبل تسليم ا للموظفين.  6.9
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جميع بنود هذا العقد ملزمة لمزود الخدمة في حال الترسيةن وفي حال تعارض أي    6.10

 ود هذا العقد. شرط مقدم من الشركات المقدمة للعطا ات مع بنود هذا العقد فيتم الرجوع لبن

 لن يتم النظر في العطا ات المقدمة من الشركات التي ال تستوفي جميع متطلبات هذا العقد.  6.11

يعتبر مزود الخدمة مسؤوال  عن متابعة وتحصيل المبالغ المالية الناتجة عن    6.12

المخالفات المرورية بدون أي تكلفة اضافية على قيمة المخالفات وسو  االستخدام للمركبات  

لمستخدمين بالتنسيق مع فريق ادارة أسطول المركبات في ال يئة  وينحصر دور فريق  من ا

ادارة أسطول المركبات بتقديم الدعم الالزم لتحصيل المبالغ المالية المذكورة عن طريق  

اإلجرا  الرسمي المعتمد في ال يئةن على أن يتم تقديم الكشوفات الرسمية )مثل: كشوفات  

المخالفات أو الغرامات أو ايصاالت الدفع المعتمدة ل ذه الج ات( على   الج ات الرسمية ل ذه 

أن يتم تسليم مجموع المخالفات خالل فترة ال تتجاوز الثالثة أش رن علما  بأنه لن يتم قبول  

أي مخالفة )متأخرة اإلصدار عن كشف مجموع المخالفات( والتي يتجاوز تاريخ وقوع ا  

الفة غير صحيحة أو ناتجة عن تأخير أو سو  تدقيق من الستة أش رن وفي حال وروود مخ

 مزود الخدمة ف ن ال يئة ال تتحمل أي تكلفة أو التزامات اتجاه هذه المخالفات. 

في حال وقوع حادث متسببن يلتزم مزود الخدمة بوضع الحد األدنى والمناسب لتكلفة   6.13

 تحمل التأمين. 

( يكون الطرف االول مسؤوال أمام الطرف الثاني في  5.12من دون اإلخالل بالبند رقم )  6.14

تتعلق بأي   استدعا ات أو اشعارات أي  أو تقديم جزا ات أو غرامات حال فرض أي

 سترسل بفاتورة منفصلة و التي مرورية مخالفة زائدة أو أي  سرعة مخالفات وقوف أو 

 سوم خدمة من قبل مزود الخدمة.الفاتورة الش رية بدون أي ر الى

يتع د الطرف الثاني بأن يقوم وعلى حسابه الخاص باستخراج جميع الرخص واألذون   6.15

الالزمة لتنفيذ األعمال وغيرها من الرخص الالزمة لألعمالن كما يتع د ب تباع جميع لوائح  

عن كل مخالفة   ونظم البلدية والشرطة والدفاع المدني والج ات المعنية ويكون مسئوال  وحده

للقوانين واللوائح والنظم المعمول ب ا في هذا الشأن أو التي تصدر من عماله أو موظفيه  

ما عدا التصاريح   أثنا  العملن وعليه اتخاذ االحتياطات الالزمة لمنع حصول أي ضرر

التي لم يتم ذكرها بالعقد و على سبيل المثال ال الحصر )تصريح مواقفن تصريح عبور  

....الخ( يلتزم الطرف الثاني بتوفيرها على أن يتم اصدار   CICPAتصاريح أمنية دلمان 

فاتورة منفصلة للطرف األول لسداد قيمة التصريح و باإلضافة الى جميع الرسوم بعد  

 ارسال عرض سعر من الطرف الثاني و أخذ الموافقات الالزمة من الطرف األول. 

 

 فريق المشروع وطرق التواصل:  6

د الخدمة بتحديد قنوات التواصل مع المخولين في الشركة إلدارة هذه االتفاقية  يلتزم مزو 6.1

من طرف مزود الخدمةن وتمثيل مزود الخدمة في جميع المراسالت في غير حاالت  

 التصعيد. 
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يلتزم مزود الخدمة بتوفير قائمة بخطط التصعيد للتواصل مع المسؤولين في حال وجود   6.2

الخدمةن من غير اإلخالل بتطبيق الغرامات في حال عدم االمتثال  شكوى أو تأخير في 

 لتنفيذ الخدمة بالمستوى المتفق عليه. 

يحق لل يئة التواصل مع قنوات التواصل المعتمدة عند مزود الخدمة خارج ساعات العمل   6.3

 بحسب ظروف واحتياجات العمل. 

من غير أي تكلفة اضافية على   يجوز لمزود الخدمة االستعانة بعمالة اضافية لتنفيذ األعمال 6.4

 ال يئة وتنطبق على العمالة اإلضافية جميع الشروط الواردة في هذا العقد. 

يلتزم مزود الخدمة بتوريد العمالة المذكورة أدناه كحد أدنى لتنفيذ بنود هذه االتفاقيةن   6.5

دون  ويتوقع أن يكون الموظفين ضمن مبادرات مزود الخدمة بتوفير العدد الموضح أدناه ب

أي تكلفة اضافيةن وفي حال اعتبار وجود تكلفة على المراقبين ف ن م يدخلون ضمن جدول  

أسعار العمالة على العقد والذي تدخل ضمن دراسة األسعار المقدمة في العرض الفني من 

 مزودي الخدمات. 

يلتزم مزود الخدمة بتوفير عمالة أخرى بخصوص ادارة أسطول المركباتن وذلك من بعد   6.6

  – سائق  -الحصول على الطلب من مدير العقد )على سبيل المثال ال الحصر: مشرف عقد  

 عامل غسيل ...الخ(. 

للموظفين ضمن هذا العقد بشكل يومي  يلتزم مزود الخدمة بتوفير كشف حضور وانصراف  6.7

 صباح كل يوم عمل. 

تعتبر أيام العمل للعاملين ضمن هذا العقد من يوم السبت الى يوم الخميسن أو ما يراه مدير   6.8

 العقد حسب أيام العمل في ال يئة. 

يلتزم مزود الخدمة بتوفير موظف بديل في حال تغيب أي موظف عن أدا  العمل في   6.9

اإلجازات الدورية أو الطارئة أو المرضيةن ويحق للطرف األول طلب استبداله في  أحوال 

 حال عدم تأدية الموظف البديل لألعمال حسب متطلبات العقد.

يحظر على مزود الخدمة توريد عمالة خارج كفالته اال بعد موافقة ال يئةن ويتم التعامل   6.10

 العقد.( من هذا 6.4معه بجميع الشروط المذكورة في البند)

( ساعات على مدار ستة أيام في األسبوع من السبت الى  8ساعات العمل اليومية هي )  6.11

الخميس أو ما يراه مسؤول العقد حسب طبيعة عمل الج ةن و في حال العمل في أوقات  

اإلجازات الرسمية يتم احتساب مبالغ للساعات اإلضافية بحسب ما هو متفق عليه في  

 العرض المالي. 

المبنى الرئيسي  العدد  التفاصيل 

 للهيئة

مبنى إدارة فرع  

 العين

 الظفرة مبنى إدارة فرع 

مراقب 

أسطول  

 المركبات 

4 2 1 1 
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زود الخدمة القيام بتغيير أي من العمالة أو مراقبي أسطول المركبات اال بعد  يحظر على م  6.12

 أخذ موافقة رسمية من مدير العقد. 

يتحمل مزود الخدمة دفع الرواتب الش رية والعالوات والمستحقات المالية لجميع الموظفين   6.13

 المندرجين تحت هذا العقدن وال تتحمل ال يئة أي مسؤولية بالخصوص تجاه م. 

لتزم مزود الخدمة بتوفير النقل والسكن وجميع ما يلزم للعمالة المندرجة تحت هذه  ي 6.14

 االتفاقية بحسب اإلجرا ات والقوانين المتبعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

 يلتزم مزود الخدمة بتوفر الشروط التالية في جميع مراقبي أسطول المركبات:  6.15

التواصل باللغتين العربية واإلنجليزيةن مع اعطا    أن يكون مراقب أسطول المركبات يتقن -

 األولوية لمواطني دولة اإلمارات ومجلس التعاون الخليجي.  

أن يكون مراقب أسطول المركبات ذو خبرة وكفا ة في مجال العملن وعلى خبرة شاملة   -

 بالعمليات التشغيلية للنقليات والتقنيات الحديثة في أدا  األعمال. 

أسطول المركبات يتقن استخدام الحاسب اآللين والتواصل بالبريد االلكترونين  أن يكون مراقب  -

 وشبكة المعلوماتن ومايكروسوفت أوفيس. 

يلتزم مزود الخدمة بتوفير اللباس الموحد للموظفين في هذا العقدن والمعتمد من قبل اإلدارة   -

 المختصة في ال يئة. 

 المراقبين بصفة دائمة ويومية. يلتزم مزود الخدمة بضمان وجود  -

 م ام وواجبات مراقب أسطول المركبات:  6.16

( وتقديم التقارير الالزمة )على سبيل المثال ال GPSمراقبة أسطول المركبات عبر نظام ) -

الحصر: تقارير يومية الستالم وتسليم المركبات وتقارير ش رية باللغة العربية( باإلضافة 

 لمقطوعة للمركبات. لوضع خطط الصيانة والمسافات ا

 تقديم التقارير الالزمة إلنجاز األعمال بحسب المتطلبات المتفق علي ا أو ما يستجد من ا.  -

توفير تقارير ونتائج مؤشر الكفا ة التشغيلية والقيادة اآلمنة لمستخدمي المركبات بال يئةن أو ما   -

 يتم تحديده من مدير العقد. 

 قبل تسليم ا للمستفيدين.  التأكد من سالمة المركبات من أي أضرار  -

 ارسال التحديثات الالزمة للمخالفات المرورية المرتكبة من المستفيدين.  -

متابعة صيانة المركبات المستأجرة والتأكد من حصول الصيانة الالزمة ل ا بحسب اإلجرا ات   -

 المتبعة لدى مزود الخدمة.

 مخولين في التواصل كحد أدنى: يلتزم مزود الخدمة بالتأكد من توافر المتطلبات أدناه في ال 6.17

 وجود الخبرة الكافية لإلشراف على أسطول المركبات.  -

 لديه م ارة تقديم أفضل معايير خدمة العمال .  -

 يتحدث ويكتب باللغتين العربية واإلنجليزية.  -

 لديه م ارة القا  العروض التقديمية في االجتماعات.  -

 المركبات.  لديه معرفة بأحدث الممارسات في مجال ادارة أسطول -
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 يلتزم مزود الخدمة بقيام جميع األشخاص المخولين بالتواصل بالقيام بالم ام والواجبات التالية:   6.18

تقديم الخدمات االستشارية لل يئة في مجال الخدمةن وخصوصا  فيما يتعلق بترقية جودة الخدمات   -

 وبأنسب التكاليف. 

 متابعة وتسجيل المتعلقات المالية ل ذه االتفاقية.  -

 ارة جميع أنواع العمالة والعمليات التشغيلية المندرجة تحت هذه االتفاقية اد -

 تنفيذ الخدمات وفق أعلى المعايير المتوقعة من ال يئة ووفق البنود التعاقدية  -

عقد وتنسيق وتوثيق االجتماعات الدورية مع الفريق المعني من هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة   -

 الغذائية.

-  

 الوظيفية للوظائف عند الحاجة المسميات 

 سائق خفيف

 مراقب أسطول مركبات 

 عامل غسيل 

 مشرف عقد 

 أخرى )حسب ضرورة العمل( 

 

 إضافات وطلبات أخرى:  -7

يلتزم مزود الخدمة بتوفير اإلضافات المطلوبة من ممثل ال يئة بعد الحصول على االعتماد   7.1

كاميرا   –الخطافات   –الحصر : )اللواحات الرسمي منهن والتي من ا على سبيل المثال ال 

تظليل زجاج سيارة    -بوابات العبور درب   –بطاقة مواقف   –بطاقة سالك   –خلفية 

  –ثالجة متنقلة لالستعمال داخل المركبة  –تظليل زجاج سيارة دفع رباعي   – صالون 

  ملصق على كامل – ملصق على كامل المركبة لسيارة صالون  –ج از تتبع للمركبة  

المركبة سيارة دفع رباعي ... الخ(ن وال تتحمل ال يئة أي تكلفة اضافية ناتجة عن توفير  

بوابات العبور( على أن  –بطاقات مواقف  –خدمات اإلضافات األخرى )بطاقات سالك  

تتحمل ال يئة تكلفة االستخدام حسب مرات االستخدامن وعلى سبيل المثال للحصر  

 بخصوص طلبات اإلضافات: 

 فات األخرى اإلضا

 شعار الهوية المؤسسية )ملصق كامل( 

 (ADAFSAشعار الهوية المؤسسية )ملصق جزئي( مثال وليس للحصر )

 المخفي للصالون 

 المخفي للدفع الرباعي 

 لواحات 

 خطافات 
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 دواسات 

 CF-35ثالجة متنقلة 

 مواد تعقيم للمركبات 

 جهاز أنظمة مالحة 

 شبك داخلي 

 كاميرا خلفية 

 حساسات "استشعار التباعد" 

 بطاقة قارئة 

 سالك

 مواقف 

 بوابة أبوظبي 

 أخرى )حسب احتياجات وضرورات العمل( 

 

 

يلتزم الطرف الثاني بصيانة اإلضافات األخرى التي تتطلب صيانة دورية أو تحديث )على   7.2

 تكلفة. سبيل المثال ال الحصر: اعادة تفعيل ج از التتبع( بدون تحمل الطرف األول أي 

 

يلتزم مزود الخدمة بتوفير طلبات أخرى حسب ما تقتضي الحاجة في الحاالت االعتيادية أو   7.3

في حاالت األزمات والطوارئ )على سبيل المثال ال الحصر: توفير مواد تعقيم للمركبات  

والمستخدمين( ويتم تضمين ا ضمن الفاتورة الش رية من بعد الحصول على االعتمادات  

 مثل ال يئة. الالزمة من م

يلتزم مزود الخدمة بتركيب ملصق بشعار هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية على   7.4

المركبات التي يتم تحديدها من ال يئة واستبدال ا متى اقتضت الحاجة بسبب الظروف  

الطبيعية بدون أي تكلفة اضافيةن ما لم يتلف الشعار بسبب سو  االستخدام أو حادث سيارة  

 المستخدم. بسبب من 

يحق ل يئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية تقديم طلب تركيب أو توفير أنظمة الطاقة   7.5

...الخ( بسعر اضافي لكل أو بعض المركبات الداخلة ضمن هذا   CNGالبديلة )مثل: الغاز 

العقد أو أي طلب مركبات اضافيةن بعد استالم الطلب الرسمي من مدير العقد في ال يئة  

 والموافقة على عرض السعر )على سبيل المثال ال الحصر(: 

Vehicle Type Specs. 

Sedan Car Hybrid min 1.6L 4 Cyl. 
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Sedan Car Auto. Electric Engine min 80 Hp 

Sedan Car Auto. Electric Engine min 140 Hp 

Electric Charger Suitable Charger type (Electric or PHEV) / Suitable KW 

يلتزم مزود الخدمة بتطبيق الصيانة الدورية لمعدات الطاقة البديلة ل ا حسب ما هو متبع   7.6

 بالخصوصن ويكون سعر الصيانة الدورية ل ا داخال  ضمن سعر التركيب. 

الى أي   -فيما عدا الملصقات –يحق لل يئة طلب نقل اإلضافات المركبة على المركبات   7.7

العمل وبعد استالم الطلب الرسمي من ممثل ال يئةن وفي حال  مركبات أخرى بحسب حاجة 

وجود اإلضافات األخرى بدون طلب مسبقن يحق للطرف الثاني تقديم عرض سعر لنقل  

 اإلضافات األخرى للحصول على االعتمادات الالزمة من ممثل ال يئة. 

جميع األجزا   يلتزم مزود الخدمة قبل اجرا  أي صيانة دورية للمركبات بالفحص النظري ل 7.8

اإلضافية والتأكد من سالمت ا ولن يتم قبول أي ادعا  لحصول العيب من المستخدمين بعد 

 استالم المركبة وتحويل ا للصيانة الدورية. 

 استئجار المركبات: 8

يلتزم مزود الخدمة بتأجير مركبات متعددة األنواع )على سبيل المثال ال الحصر( كما هو   8.1

موضح أدناه خالل فترة التعبئة ويحق لل يئة التعديل على األعداد في أي وقت أو الزيادة  

علي ا بعد استالم الطلب الرسمي من مدير العقد وبنفس األسعار المذكورة ضمن العرض  

أو باالتفاق بين الطرفين بما ال يزيد عن سعر العرض المالين على أن   المالي في العطا 

   -يتم تقديم عرض السعر حسب الجدولين أدناه:
السعر للعدد  

أكبر من  

100  .  

السعر للعدد  

- 51من )

001 )  

السعر للعدد  

- 1من )

05 )  

Other types 

with the same 

specifications 

Vehicle Type Specs. Sr. 

    Nissan Sunny or 

Toyota Yaris  

Auto. 4 Cyl. Sedan 

Petrol FRT WD 

1 

    Nissan Altima   Auto. 4 Cyl. Sedan 

Petrol 2.5L S FRT 

WD 

2 

    Toyota Fortuner   Toyota Fortuner 

4.0L GXR WD4X4 

Automatic  

3 

    Ford Explorer   3.5 L Ti-VCT V6 

FWD SUV Petrol 

4 

    Toyota Hilux 4x4   Min. 2.4 Ltr. / Auto. 

/4 Cyl. 

5 

    Nissan patrol SC pick 

Up Truck 

Min. 4.0/ Manual / 6 

Cyl. 4x4 

6 

    ATV quad bike ( 

Suzuki )   

Suzuki Cobra 

Crossland 400 

7 
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Quad Bike 4WD 

Automatic  

    Mitsubishi Canter   Minimum 4.0T 

Panel Box with 

Chiller Unit/Temp 

Display in Driver 

Cab/ Temp. -5⁰C To 

+18⁰C 

8 

    Golf Cart (Yamaha)   Type: Electric / Min. 

5.0KW / Seating 

Capacity:  6-seater 

(including driver) / 

Max Speed: 35km/h 

9 

    Nissan Patrol SE. 

Type 2   

Min   . Auto V6. 4.0L. 10 

    Nissan Urvan   Min. 2.0 / Chiller 

Unit Temp +0 to 

+5C 

11 

 :  مالحظات

باستثناء المواصفات أعاله، يتم تقديم عروض األسعار ألقل المواصفات المتوفرة في كل فئة، وفي حال تم توريد مركبات بمواصفات أعلى   -

 فيتم احتساب تسعير المركبات بالمواصفات األدنى فقط. 

استثناء أي شركة ال تلتزم بالبنود وقت تقديم العطاءات في هذه االتفاقية، وفي حال عدم االستيفاء للمتطلبات سوف يتم استثناء  سوف يتم  -

 الشركة من المناقصة. 

 جميع مركبات التأجير تكون باللون األبيض فقط، ما لم يتم االتفاق على غير ذلك.  -

أخرى إما بسبب نقل جزئي لألعمال أو نقل موظفين أو أي حدث يطرأ حسب مستجدات   في حال إرجاع مركبات مستأجرة بغرض نقلها لجهة -

الوضع وتستمر خدمة االستئجار بين الطرف الثاني والطرف المنقول إليه المركبات، فإن أعداد المركبات المسترجعة ال ينطبق عليها أي  

 التزامات مالية من الطرف األول. 

 

 

 

 ( سنوات : 4مستعلمة على أن ال تتجاوز )في حال توفير مركبات  •
السعر  

للعدد  

أكبر من  

100  .  

السعر للعدد من  

(51-100 )  

السعر  

للعدد  

- 1من )

05 )  

سنة  

 الصنع

other types 

with the same 

specifications 

Vehicle Type Specs. Sr. 

     Nissan Sunny or 

Toyota Yaris  

Auto. 4 Cyl. 

Sedan Petrol 

FRT WD 

1 

     Nissan Altima   Auto. 4 Cyl. 

Sedan Petrol 

2.5L S FRT WD 

2 

     Toyota Fortuner   Toyota Fortuner 

4.0L GXR 

WD4X4 

Automatic  

3 

     Ford Explorer   3.5 L Ti-VCT V6 

FWD SUV Petrol 

4 
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     Toyota Hilux 4x4   Min. 2.4 Ltr. / 

Auto. /4 Cyl. 

5 

     Nissan patrol SC 

pick Up Truck   

Min. 4.0/ Manual 

/ 6 Cyl. 4x4 

6 

     ATV quad bike ( 

Suzuki )   

Suzuki Cobra 

Crossland 400 

Quad Bike 4WD 

Automatic  

7 

     Mitsubishi Canter   Minimum 4.0T 

Panel Box with 

Chiller 

Unit/Temp 

Display in Driver 

Cab/ Temp. -5⁰C 

To +18⁰C 

8 

     Golf Cart 

(Yamaha)   

Type: Electric / 

Min. 5.0KW / 

Seating 

Capacity:  6-

seater (including 

driver) / Max 

Speed: 35km/h 

9 

     Nissan Patrol SE. 

Type 2   

Min   . Auto V6. 

4.0L. 

10 

     Nissan Urvan   Min. 2.0 / Chiller 

Unit Temp +0 to 

+5C 

11 

  مالحظات:  

باستثناء المواصفات أعاله، يتم تقديم عروض األسعار ألقل المواصفات المتوفرة في كل فئة، وفي حال تم توريد مركبات بمواصفات أعلى   -

 فيتم احتساب تسعير المركبات بالمواصفات األدنى فقط. 

العطاءات في هذه االتفاقية، وفي حال عدم االستيفاء للمتطلبات سوف يتم استثناء  سوف يتم استثناء أي شركة ال تلتزم بالبنود وقت تقديم  -

 الشركة من المناقصة. 

 جميع مركبات التأجير تكون باللون األبيض فقط، ما لم يتم االتفاق على غير ذلك.  -

ين أو أي حدث يطرأ حسب مستجدات  في حال إرجاع مركبات مستأجرة بغرض نقلها لجهة أخرى إما بسبب نقل جزئي لألعمال أو نقل موظف -

الوضع وتستمر خدمة االستئجار بين الطرف الثاني والطرف المنقول إليه المركبات، فإن أعداد المركبات المسترجعة ال ينطبق عليها أي  

 التزامات مالية من الطرف األول. 

 

 

االستدامة في امارة أبوظبي  في اطار المحافظة على البيئة وتقديم الخدمات الداعمة لمشاريع   8.2

يحق ل يئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية تقديم طلب توفير أنواع المركبات واإلضافات  

(ن ولمدة ال تقل عن أربع سنوات كحد أدنىن ما لم يتم االتفاق بين  2المذكورة في الجدول رقم )

 الطرفين على غير ذلك. 

ل مدة سريان هذه االتفاقية بشكل ن ائين بعد  يحق لل يئة ارجاع أي مركبة في أي وقت خال  8.3

يوم بطلب رسمي من مدير العقد ودون تحمل أي تبعات    30اعالم مزود الخدمة بما ال يقل عن  

 مالية اضافية.
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يلتزم مزود الخدمة بتوريد مركبات حديثة الصنع أو مستعملة بنفس كفا ة المركبات الحديثة   8.4

شاملة سنوات التشغيل   أربع سنواتي مركبة أكثر من بحيث ال يزيد نصاب العمر التشغيلي أل

قبل تنفيذ العقد ما لم يتم االتفاق على غير ذلكن ويلتزم مزود الخدمة بتبديل المركبات التي بلغت  

نصاب العمر التشغيلي بأخرى أحدث من ا متوافقة مع نصاب العمر التشغيلي في أي وقت من  

لم يتم االتفاق عل العقد ما  العقد في  سريان هذا  على طلب رسمي من مدير  ذلك بنا   ى غير 

 ال يئة. 

( وفي حال توريد مركبات مستعملةن يتم اعتبار النصاب العمر  8.4من غير اإلخالل بالبند )  8.5

المستعملة   للمركبات  االتفاقية-التشغيلي  تنفيذ  قبل  التشغيل  سنوات  مع    -شاملة  سنواتن  أربع 

 والتشغيلية للمركبة من ج ة الكفا ة والجودة. األخذ في االعتبار الحالة الفيزيائية 

يعتبر مزود الخدمة مسؤوال  عن تخزين المركبات وحفظ ا وعن جميع األضرار الحاصلة في   8.6

حال عدم استالم ا من مستخدمي المركبات في ال يئة وال يتم قبول أي دعوى بحصول األضرار  

 ضح مسؤولية المستلم.من قبل المستخدمين ما لم يتم تدعيم ذلك بتقرير مسبب يو

من   8.7 سليمة  مركبات  بتوريد  بااللتزام  الخدمة  مزود  من  واقرارا   موافقة  العقد  هذا  ابرام  يعتبر 

األعطال وذات كفا ة وجودة عالية وصالحة لالستخدام المعتاد في ضمن الظروف المتعارف  

 علي ا للعمليات. 

اضافية من نفس فئة أو نوع    ( يحق لل يئة طلب توفير مركبات8.1من غير اإلخالل بالبند ) 8.8

المرفق( بحسب حاجة العمل ويلتزم مزود الخدمة بتوفير    3المركبات المذكورة في )جدول رقم  

المركبات الالزمة لتأدية هذه الم ام خالل يومين عمل في الحاالت الطارئة أو خمسة أيام عمل  

فئة أو نوع وذلك بسعر   في الحاالت العادية بنفس األسعار المذكورة ضمن العرض المالي لكل

المالي   العرض  متطلبات  في  موضح  هو  كما  )اليومي/األسبوعي/الش ري/السنوي(  التأجير 

ارجاع ا   تاريخ  الى  المركبة  استالم  تاريخ  من  الكاملة  التأجير  مدة  احتساب  ويتم  للمناقصةن 

 رسميا  لمزود الخدمة. 

 

 
 Other types with اليومي  األسبوعي الشهري  السنوي 

the same 

specifications 

Vehicle Type Specs. 

     Nissan Sunny or Toyota 

Yaris  

Auto. 4 Cyl. 

Sedan Petrol FRT 

WD 

     Nissan Altima   Auto. 4 Cyl. 

Sedan Petrol 2.5L 

S FRT WD 

     Toyota Fortuner   Toyota Fortuner 

4.0L GXR WD4X4 

Automatic  
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     Ford Explorer   3.5 L Ti-VCT V6 

FWD SUV Petrol 

     Toyota Hilux 4x4   Min. 2.4 Ltr. / 

Auto. /4 Cyl. 

     Nissan patrol SC pick 

Up Truck   

Min. 4.0/ Manual / 

6 Cyl. 4x4 

     ATV quad bike ( Suzuki 

) 

Suzuki Cobra 

Crossland 400 

Quad Bike 4WD 

Automatic  

     Mitsubishi Canter   Minimum 4.0T 

Panel Box with 

Chiller Unit/Temp 

Display in Driver 

Cab/ Temp. -5⁰C 

To +18⁰C 

     Golf Cart (Yamaha)   Type: Electric / 

Min. 5.0KW / 

Seating 

Capacity:  6-

seater (including 

driver) / Max 

Speed: 35km/h 

     Nissan Patrol SE. Type 

2   

Min   . Auto V6. 

4.0L. 

     Nissan Urvan   Min. 2.0 / Chiller 

Unit Temp +0 to 

+5C 

 :  مالحظات

فئة، وفي حال تم توريد مركبات بمواصفات أعلى  باستثناء المواصفات أعاله، يتم تقديم عروض األسعار ألقل المواصفات المتوفرة في كل  -

 فيتم احتساب تسعير المركبات بالمواصفات األدنى فقط. 

  سوف يتم استثناء أي شركة ال تلتزم بالبنود وقت تقديم العطاءات في هذه االتفاقية، وفي حال عدم االستيفاء للمتطلبات سوف يتم استثناء -

 الشركة من المناقصة. 

 التأجير تكون باللون األبيض فقط، ما لم يتم االتفاق على غير ذلك. جميع مركبات  -

في حال إرجاع مركبات مستأجرة بغرض نقلها لجهة أخرى إما بسبب نقل جزئي لألعمال أو نقل موظفين أو أي حدث يطرأ حسب مستجدات   -

ن أعداد المركبات المسترجعة ال ينطبق عليها أي  الوضع وتستمر خدمة االستئجار بين الطرف الثاني والطرف المنقول إليه المركبات، فإ 

 التزامات مالية من الطرف األول. 

 

 

وطبيعة   8.9 الروتينية  األعمال  طبيعة  حسب  تشغيلية  أعمال  ألي  المركبات  استخدام  لل يئة  يحق 

 األعمال في مواقع ال يئة المختلفةن والمواقع المقدم الي ا الخدمة التي يقدم ا ال يئة. 

تعتبر خدمة سحب المركبات المتعطلة والمصدومة من مسؤولية مزود الخدمة على مدار    8.10

 ساعةن وال تتحمل ال يئة أي تكاليف اضافية تترتب على هذه الخدمة.  24
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يلتزم مزود الخدمة بتوفير مركبات بديلة للمركبات المسحوبة من نفس الفئة أو الفئة األعلى    8.11

مركبة المسحوبة ودون تحمل ال يئة ألي تكاليف اضافية للنقل  للمركبة المسحوبة وبنفس سعر ال

 والتوريد أو غيرها. 

الطبيعية في    8.12 الطبيعية والطقس والكوارث  العوامل  ناتجة عن  ال يئة أي أضرار  ال تتحمل 

 جميع مواقع ال يئة وطوال فترة االتفاقية. 

الالزمة لتوفير وتوريد    تعتبر جميع األسعار المقدمة في العطا ات شاملة لجميع المتطلبات   8.13

 المركبات بشكل يضمن تنفيذ األعمال التشغيلية لل يئة. 

يحق لل يئة طلب نقل أي مركبة من والى مواقع ال يئة بحسب احتياجات العمليات التشغيلية    8.14

 ودون أي تكلفة اضافية على عملية النقل. 

ذا العقد وذلك خالل  يلتزم مزود الخدمة بتوفير نسخ من بيانات مليكات المركبات ضمن ه  8.15

تزيد عن   ال  بمدة  التعبئة  العقدن وخطة    20فترة  المركبات حسب  بتوفير  البد   قبل  من  يوما 

 التعبئة. 

 

 (: GPSنظام إدارة أسطول المركبات )استخدام نظام تحديد المواقع العالمي  9

المستأجرة باستثنا   يلتزم مزود الخدمة بتوفير نظام شامل لتتبع ومراقبة أسطول المركبات   9.1

المركبات التي يتم تحديدها الحقا  ألغراض العملن مع تضمين تكلفة ج از التتبع ضمن تكلفة  

 ايجار المركبة. 

يلتزم مزود الخدمة ب عطا  الصالحيات الالزمة لألشخاص المخولين في ال يئة للدخول في   9.2

ا في متابعة المركبات وطباعة  أي وقت لنظام التتبع وبحسب أعداد المستخدمين التي يحتاج الي 

 التقارير الالزمة. 

يحق لل يئة طلب اجرا  التعديالت الالزمة لتحسين عملية التتبع ومراقبة أسطول المركبات   9.3

 بحسب حاجة العمل وفقا  لما هو متيسر في نظام التتبع ومراقبة أسطول المركبات. 

روف الطلبن على أن يتم  يحق لل يئة طلب أي نوع تقرير تتبع حسب احتياجات العمل وظ 9.4

 أيام عمل.  3توفيرها خالل  

يحق لل يئة طلب توفير ج از تتبع للمركبات المملوكة ل يئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية   9.5

في أي وقت من سريان هذا العقد  وبما تقتضي مصلحة العمل بعد اإلخطار الرسمي من مدير  

 العقد.

 

 والتصحيحية للمركبات المستأجرة: الصيانة الدورية  10

 يلتزم مزود الخدمة بتقديم الصيانة الالزمة للمركبات المستأجرة على النحو اآلتي:   10.1

الصيانة الدورية للمركبات المستأجرة: يلتزم مزود الخدمة بتقديم خطة توضح عدد   10.2

ه المركبة  الكيلومترات المقترحة لمواعيد الصيانة الدورية والتي تشمل جميع ما تحتاج الي
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للعمل في أعلى مستوى من الجودة باإلضافة الى الفحص الدوري لقطع الغيار االست الكية  

خاصة التي قد تؤثر على سالمة المركبة والركاب في حال عدم استبدال ا )على سبيل المثال  

ال الحصر: تغيير زيت المحرك وزيت ناقل الحركة والخدمات في األوقات التي حددها  

كبة...الخ( مع الحفاظ على سجالت الصيانة والفحص والتأكد من صالحية  صانع المر

 صندوق اإلسعافات األولية وطفاية الحريق الخاصة بالسيارة. 

سنوات أي ما   3كم أو خالل  40,000يلتزم مزود الخدمة باستبدال اطارات المركبات كل   10.3

والوضع الميكانيكي لإلطار  يأتي أوال ن وفي حال تجاوز المسافات الرقم المحدد لالستبدال )

صالح للسير( يتم اضافة الكيلومترات لذات المركبة كرصيد يتم خصمه من فاتورة  

 اإلصالح في حال تلف اإلطار مستقبال .  

يتحمل مزود الخدمة جميع التكاليف المتعلقة بالصيانة الدورية للمركبات في جميع ما   10.4

 تحتاجه المركبة للعمل بأعلى مستوى من الجودة. 

يلتزم مزود الخدمة بتوفير مركبات بديلة معبئة بالوقود في حال تحويل أي مركبة الى   10.5

الصيانة الدورية في نفس وقت االستالم للمركبة من ال يئة وال تتحمل ال يئة أي مبالغ  

اضافية في عملية النقل أو أي أعمال يحتاج الي ا ألغراض الصيانة الدورية وتعتبر  

لمركبة ونقل ا من والى موقع ال يئة تابعة لمزود الخدمة بشكل تام  مسؤولية عملية استالم ا

 وال يتحمل ال يئة أي مسؤولية لنقل المركبات الى ورشة الصيانة. 

ال تتحمل ال يئة أي تكاليف اضافية لألعطال الناتجة عن االستعمال المعتاد بحسب طبيعة   10.6

ال ناجمة عن سو  استخدام مدعم  األعمال والعمليات التابعة لل يئة ما لم يتضح بأن األعط

 بتقرير يوضح ذلك. 

يتحمل الطرف األول التكاليف الناتجة عن اصالح المركبة في حال اإلهمال وسو    10.7

االستخدام أو االستعمال الغير صحيح للمركبة على أن يتم ارسال تقرير فني مع الصور   

ول والطرف الثاني  يدعم المطالبةن وفي حال اختالف الطرفين يقوم ممثل من الطرف األ

بطلب تقرير عن الحالة من قبل الشركة المصنعة أو الوكيل ل ان وفي حال بين التقرير  

صحة مطالبة الطرف الثاني فعليه يتحمل الطرف األول قيمة التقرير وفي حال بين التقرير  

  عدم صحة مطالبة الطرف الثاني فعليه يتحمل الطرف الثاني تكلفة اصدار التقرير.

م الطرف الثاني بكل التصليحات المطلوبة نتيجة للتأكل والتلف في االستعمال الطبيعي  يلتز 10.8

للسيارة وفقا  لمعايير الشركة المصنعة وأن ا ضرورية والتأكد من توفر صندوق اإلسعافات  

 األولية وطفاية الحريق الخاصة بالسيارة من غير تحمل الطرف األول أي تكلفة. 

الثاني قبل اجرا  أي صيانة دورية للمركبات بالفحص النظري لجميع  يلتزم الطرف  10.9

األجزا  اإلضافية والتأكد من سالمت ا ولن يتم قبول أي ادعا  لحصول العيب من  

 المستخدمين بعد استالم المركبة وتحويل ا للصيانة الدورية.
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افات المحددة  يلتزم الطرف األول ب رسال جدول الصيانة الدورية المستقبلية )حسب المس  10.10

بالكيلومتر أو حسب اإلجرا  المعتمد للج ة المصنعة( باإلضافة الى حفظ سجالت الصيانة  

 التي حدثت على المركبات. 
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يلتزم الطرف الثاني بتوفير خدمة مساعدة الطريق في حاالت األعطال دون تحمل الطرف   10.11

 األول ألي تكلفة اضافية. 

 

ل سو  االستخدام ال تتحمل ال يئة أي تكاليف اضافية  باستثنا  قيمة قطع الغيار وفي غير أحوا  10.12

 أخرى مثل: األيدي العاملة وأسعار التركيب وغيرها. 

تعتبر مسؤولية متابعة عداد الكيلومتر لكل مركبة من مسؤولية مزود الخدمة التامة عن طريق   10.13

يتحم  الخدمة وال  لمزود  التابعيين  الحركة  مراقبي  أو سجالت  للمركبات  التتبع  أي  ج از  ل 

دورية وعلى   لكل صيانة  المحددة  للكيلومترات  المركبة  تجاوز  مسؤولية  ال يئة  من  مستفيد 

 مزود الخدمة القيام بأي تكاليف اضافية لتأخير الصيانة الدورية للمركبات. 

يلتزم مزود الخدمة بتوفير خدمة غسيل المركبات لجميع مركبات األسطول في مواقع عملهن   10.14

من قبل طرف آخر ف ن ال يئة ال تتحمل أي مسؤولية أي أضرار  وفي حال توفير الخدمة  

 ناتجة عن الخدمة.

يلتزم مزود الخدمة بدراسة العمليات الميدانية وطبيعة األعمال التي سيتم تنفيذها بالمركبات   10.15

ضمن   داخلة  المعتاد  االستعمال  عن  الناتجة  واألضرار  األعطال  جميع  وتكون  المستأجرة 

 وال يتحمل ال يئة أي تكاليف ناتجة عن ا. مسؤولية مزود الخدمة 

 

 الصيانة التصحيحية للمركبات:  11

يلتزم مزود الخدمة بتنفيذ أعمال الصيانة التصحيحية للمركبات في حال وجود أي عطل في   11.1

المركبة وبدون أي تكاليف أو تبعات اضافية على ال يئة ما لم يتضح أن العطل ناتج عن سو  

المستفيد في ال يئة ويتم التنسيق في حال سو  االستخدام مع الفريق المعني  استخدام من قبل  

 بال يئة لمخاطبة المستخدم لعمل الالزم لسداد التكاليف. 

على الطرف الثاني أن يوفر )على نفقته( للطرف األول مركبة بديلة مناسبة )بذات سعر ايجار   11.2

المركبة   نوع  مختلف عن  بديل  توفير  حال  الطرف  المركبة( وفي  موافقة  أخذ  يتم  المأجرة 

أو   والصيانة  لإلصالح  الخدمة  نطاق  خارج  المركبة  في ا  تكون  التي  الفترة  خالل  األول 

وال تتحمل  الحوادث أو ألي أسباب ناتجة عن أعمال أو أعطال سببت عدم توافر المركبة ن  

الم وتعتبر مسؤولية عملية استالم  النقل  ركبة ونقل ا من  ال يئة أي مبالغ اضافية في عملية 

والى موقع ال يئة تابعة لمزود الخدمة بشكل تام وال تتحمل ال يئة أي مسؤولية لنقل المركبات  

ويلتزم الطرف األول بأخذ أغراضه الشخصية والقيمة من المركبة قبل    الى ورشة الصيانة.

لتي تترك  االستبدال وال يتحمل الطرف الثاني المسؤولية عن األغراض الشخصية أو الثمينة ا

 في المركبة. 

 

في حال حدوث عطل مفاجئ يجب توفير مركبة بديلة لحين عمل اصالح للمركبة المتعطلة   11.3

 ساعة من اإلخطار.  24خالل 
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باستثنا  قيمة قطع الغيارن وفي غير أحوال سو  االستخدام ال تتحمل ال يئة أي تكاليف اضافية   11.4

 رها. أخرى مثل: األيدي العاملة وأسعار التركيب أو غي

 

 المبادرات والمزايا: 12

 

في اطار بنا  شراكة أعمال متميزة مع مزود الخدمة ف ن ال يئة تتوقع من مزود الخدمة تقديم  12.1

عروض أسعار حصرية لخدمات تأجير المركبات أو غيرها لموظفي هيئة أبوظبي للزراعة  

في   الشركة  مع  المالية  التكاليف  موظف  كل  ويتحمل  الغذائيةن  في  والسالمة  الرغبة  حال 

االستفادة من أي عرض من دون تحمل ال يئة ألي تبعات قانونية أو مالية تترتب على االستفادة  

 من العروض. 

تتوقع ال يئة من مزود الخدمة عمل مزادات علنية أو الكترونية حصرية لموظفي هيئة أبوظبي   12.2

بعات القانونية مع الشركة  للزراعة والسالمة الغذائية ويتحمل كل موظف التكاليف المالية والت

في حال الرغبة في االستفادة من المزاد وال تتحمل ال يئة أي تبعات قانونية أو مالية تترتب  

 على االستفادة من العروض. 

يلتزم مزود الخدمة بتقديم حلول مبتكرة لتحسين العمليات واإلس ام في وضع مبادرات وأفكار   12.3

 المحافظة على البيئة والترشيد في اإلنفاق. من شأن ا اإلبداع واالبتكار في 

 

 مزودي الخدمات بالباطن:  13

في حال رغبة مزود الخدمة في االستعانة بمزودي خدمات بالباطن ف نه يتوجب أخذ موافقة   13.1

مسبقة من ال يئة مع تحمل مزود الخدمة لجميع التبعات القانونية والتعاقدية الناجمة عن التعاقد 

 دارة مزودي الخدمات بالباطن. ويلتزم مزود الخدمة ب 

يلتزم مزود الخدمة بالتأكد من قيام مزودي الخدمات بالباطن بااللتزام بجميع متطلبات وبنود   13.2

األدا    مؤشرات  الى  بالنظر  الخدمة  سو   عن  الناجمة  التبعات  جميع  ويتحمل  العقد  هذا 

 والخصومات المترتبة علي ا. 

 :التزامات أخرى 14

كافة الموارد الالزمة إلنجاز الخدمة المطلوبة في الوقت المحددن   يلتزم مزود الخدمة بتج يز 14.1

ويقوم ممثل ال يئة بمراقبة كافة مراحل تنفيذ الخدمة المطلوبة ورفع تقارير عن اإلنجازات  

 أو المعوقات ان وجدت. 

ستقوم ال يئة بدعم مزود الخدمة بتوفير الغرف والمكاتب ومستلزمات االتصال على أن يتم   14.2

 زة الحاسب اآللي والطابعة والبريد االلكتروني وأج زة االتصال المحمولة لمراقبي  توفير أج

الدعم   سبل  بتوفير جميع  األول  الطرف  الخدمةن وسيقوم  مزود  قبل  من  المركبات  أسطول 

 للتأكد من توافر جميع المتطلبات لتأدية األعمال على أكمل وجه. 
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 التدريب: 15

( دورات تدريبية ذات عالقة ب ذا  6ال يقل عن عدد )   يلتزم مزود الخدمة بتوفير وتقديم ما  15.1

 العقد لموظفي ال يئة وبدون أي تكاليف اضافية والتي من ا على سبيل المثال ال الحصر: 

 القيادة اآلمنة.  15.1.1

 استخدام برامج التتبع واألنظمة المرتبطة به.  15.1.2

 أساسيات القيادة في الصحرا .  15.1.3

 ألسطول. األمن والسالمة في التعامل مع الحوادث أو ا 15.1.4

(ن يلتزم مزود الخدمة بتقديم التدريب الالزم لموظفي ال يئة عند  15من غير اإلخالل بالبند ) 15.2

الطلب خالل مدة سريان هذه االتفاقية لنظام تتبع المركبات أو أي أنظمة مرتبطة بتشغيل المركبات  

)على سبيل المثال ال  أو التغييرات التي تطرأ من قبل الشركات المصنعة أو الوكيلة في الدولة  

 الحصر: تغير في نظام ناقل الحركة لمركبات الدفع الرباعي(. 

 اتفاقية مستوى الخدمة ومؤشرات األدا  والعقوبات:  .16

يلتزم الطرف الثاني باالمتثال لبنود هذا العقد ومؤشرات األدا  المذكورة وفي غير   16.1

أو  والموافقة  لالعتماد  العقد  مدير  الى  ورفع ا  تقديرها  يتم  التي  القاهرة  األوضاع 

الرفض وتترتب العقوبات المذكورة أدناه في حال وجود قصور في الخدمة أو اخالل  

 ببنود هذا العقد:  

 

ي حال عدم  العقوبات ف

 االلتزام بمؤشر األداء 

اتفاقية مستوى   مؤشر األداء 

 الخدمة

)خالل فترة التعبئة( خصم   

% من قيمة  10بنسبة 

 الفاتورة. 

التعبئة   فترة  خالل  المركبات  جميع  توفير 

 بحسب خطة التعبئة. 

ضمان استمرارية  

 الخدمة

األولى: خصم   %  40المرة 

اإليجارية   القيمة  من 

  50يوم أو  للمركبة عن كل  

 درهم أيهما أعلى. 

المخالفة:   تكرار  حال  في 

اإليجارية   القيمة  من  خصم 

بعدد  المستأجرة  للمركبة 

 أيام عدم توافرها.

المركبة   تحويل  عند  بديلة  مركبات  توفير 

أحوال   غير  في  واألعطال  الدورية  للصيانة 

 سو  االستخدام في نفس وقت استالم المركبة.

األولى:   إنذار  المرة  توجيه 

 لمزود الخدمة 

المحدد  الوقت  في  الوقائية  الصيانة  اجرا  

 وحسب خطة الصيانة الوقائية. 
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المخالفة:   تكرار  حال  في 

القيمة  25خصم   من   %

كل   عن  للمركبة  اإليجارية 

أو   أيهما    25يوم  درهم 

 أعلى.

إنذار   توجيه  األولى:  المرة 

 لمزود الخدمة. 

المخالفة:   تكرار  حال  في 

قيمة  %  5خصم   من 

 الفاتورة الشهرية.

 توفير وتحديث قنوات التواصل والتصعيد 

عدد   خصم  األولى:  المرة 

الفاتورة  من  الغياب  أيام 

 الشهرية. 

المخالفة:   تكرار  حال  في 

كل    300خصم   عن  درهم 

 يوم.

واالنصراف ألي   الموظفين بالحضور  التزام 

ظرف كان مع توفير البديل في حالة تغيب أي  

 الموظفين. من 

درهم عن كل   300خصم 

 يوم.  

توفير مركبات متوافقة مع النصاب التشغيلي  

الموضح ضمن هذه االتفاقيةن في خطة التعبئة  

 وطوال فترة هذه االتفاقية.

تقديم خدمات ذات  

 جودة عالية 

 

المرة األولى: خصم  

من قيمة الفاتورة   % 5

 الشهرية. 

وش ري   وأسبوعي  يومي  تقرير  لبيان  تقديم 

ومدة   وتوزيع ا  المركبات  وأعداد  أنواع 

الوقود  واست الك  واالستعمال  التشغيل 

 وغيرهان ورفع التقارير الالزمة. 

االحتفاظ بسجالت  

مالية وعملياتية  

 محدثة ومصححة

المرة األولى: توجيه إنذار 

 لمزود الخدمة 

في حال تكرار المخالفة:  

% من قيمة  5خصم 

 الفاتورة الشهرية

كل ش ر وعدم  فقط عن  واحدة  فاتورة  تقديم 

في   ألكثر من طلب  الش رية  الفاتورة  تجزئة 

(  15الش رن وتسليم ا في موعد أقصاه اليوم )

 من بداية كل ش ر. 
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 معايير التقييم الفني   -

 

 النسبة وصف المعيار  المعيار الرئيسي 

فهم متطلبات العمل 

وااللتزام بمتطلبات 

 المناقصة 

 طبيعة األعمال في ال يئة. ف م  -
 تقديم خطة تعبئة واضحة.  -
 ادراك حجم العمليات في ال يئة.  -
 اإللتزام ببنود العقد حسب متطلبات األعمال.  -
 جودة الخدمات المقدمة وتقديم ا بما يتناسب وطبيعة األعمال  -

30 % 

الخبرات السابقة في 

نفس المجال والهيكلة  

 التنظيمية

 واضح. تقديم هيكل تنظيمي  -
 توفير خطة تصعيد.  -
 توضيح الخدمات السابقة أو المشاب ة لنفس مجال أعمال ال يئة.  -
 الخبرات للعاملين في نفس مجال أعمال ال يئة.  -

20 % 

التخطيط ألعمال  

المشروع واألنظمة  

 المستخدمة 

تقديم ملخص عن التقارير أو األنظمة التقنية الحديثة في ادارة أسطول   -
 المركبات. 

 آلية تطبيق وسائل التتبع الحديثة. توضيح  -
 وجود خطة صيانة واضحة.  -
 توفير أدلة واضحة على الشفافية في اإلجرا ات المالية أو التعاقدية.  -
 توفير خطة للبد  وتقديم الخدمات للعقد )خطة عمل(.  -

25 % 

الجودة واستمرارية  

 األعمال 

 الحصول على أنظمة مطابقة الجودة أو أي ش ادات ذات صلة.  -
 توفير نظام مطابقة استمرارية األعمال.  -
القدرة على تقديم خدمات في الحاالت الطارئة )على سبيل المثال ال   -

 الحصر: مواد التعقيم( 
أدلة على الجودة في تقديم الخدمات لذات مجال المناقصة مع شركا    -

 ال يئة االستراتيجيين أو أي ج ات أخرى مشاب ة. 

20 % 

زود الخدمة مبادرات في مجاالت التدريب بما يخص  يتوقع أن يقدم م - المبادرات 
 أنظمة التتبع أو األمن والسالمة وغيرها. 

يتوقع أن يقدم مزود الخدمة مبادرات في تقديم الخدمات أو توفير   -
 عروض للموظفين في ال يئة. 

5% 

 %. 70نسبة قبول للعرض الذي تتجاوز نسبته  
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 3من  3القسم 

 األسعار
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 دول األسعــــــار ـــج

 المقدمة: 
 يجب أن تكون جميع األسعار الموجودة في هذا الجدول بالدرهم اإلماراتي. –  1

يجةةةةب أن تكةةةةون جميةةةةع األسةةةةعار ثابتةةةةة طةةةةوال مةةةةدة االتفةةةةاق وال يجةةةةوز لمةةةةزود  – 2

الخدمةةةة بةةةأن يطالةةةب بةةةأي زيةةةادات ألي سةةةبب كةةةةان مةةةا لةةةم يةةةنص علةةةى خةةةالف ذلةةةةك 

 العقد.صراحة  في هذا 

علةةةةى مةةةةزود الخدمةةةةة أن يطلةةةةع علةةةةى جميةةةةع المواقةةةةع الخاصةةةةة لتقةةةةديم الخةةةةدمات  – 3

واألعمةةةةةال موضةةةةةوع العقةةةةةد ويجةةةةةب عليةةةةةه االطةةةةةالع علةةةةةى نطةةةةةاق العمةةةةةل وجميةةةةةع 

 المخططات المرفقة معه وذلك لتجنب أي تكاليف اضافية.

يحةةةةق لل يئةةةةة وذلةةةةك بعةةةةد اشةةةةعار مةةةةزود الخدمةةةةة أن يقةةةةوم ب ضةةةةافة أو الغةةةةا  أي  – 4

 عنصر موجود في نطاق العمل وحسب جدول الكميات.

يجةةةةوز لمةةةةزود الخدمةةةةة وبعةةةةد الحصةةةةول علةةةةى موافقةةةةة خطيةةةةة مسةةةةبقة مةةةةن ال يئةةةةة  – 6

فةةةي الظةةةروف االسةةةتثنائية العمةةةل فةةةي المواقةةةع التةةةي تقةةةدم في ةةةا الخةةةدمات واألعمةةةال بعةةةد 

سةةةةاعات العمةةةةل الرسةةةةمية لل يئةةةةة وعليةةةةه  تكةةةةون تكةةةةاليف سةةةةاعات العمةةةةل اإلضةةةةافية 

 ة في جدول األسعار وال يحق لمزود الخدمة المطالبة ب ا الحقا .شامل

يجةةةةةب أن تكةةةةةون األسةةةةةعار شةةةةةاملة لتكةةةةةاليف التةةةةةدابير الالزمةةةةةة للمحافظةةةةةة علةةةةةى  – 7

 األعمال التي يقوم مزود الخدمة ب نجازها.

ال يجةةةةوز لمةةةةزود الخدمةةةةة بةةةةأن يقةةةةوم ب عةةةةادة قيةةةةاس أو تقيةةةةيم أي عنصةةةةر أو نةةةةوع  – 8

 د تقديمه لل يئة.مشمول في الجدول بع

نطةةةةةاق العمةةةةةل والمواصةةةةةفات وجةةةةةدول الكميةةةةةات الخاصةةةةةة بنطةةةةةاق العمةةةةةل لةةةةةيس  – 9

بالضةةةرورة أن تغطةةةي كافةةةة العناصةةةر لتقةةةديم الخةةةدمات ومةةةع ذلةةةك تعتبةةةر شةةةاملة لجميةةةع 

التكةةةاليف لتنفيةةةذ الخةةةدمات واألعمةةةال وكةةةل مةةةا يتصةةةل ب ةةةا مةةةن تنبةةةؤات مةةةزود الخدمةةةة 

 لة.المدرجة في جدول الكميات بصورة معقو

اذا لةةةةةم يكةةةةةن هنةةةةةاك أي تسةةةةةعير ألي مةةةةةواد لةةةةةم يةةةةةتم ذكرهةةةةةان فتعتبةةةةةر ضةةةةةمنيا   – 10

 مشمولة بأسعار البنود الموجودة في جداول األسعار.

علةةةةةى مةةةةةزود الخدمةةةةةة أن يقةةةةةوم بالتسةةةةةعير وفقةةةةةا  لجةةةةةدول الكميةةةةةات الخةةةةةاص  – 11

 بالمشروع.

نفيةةةةذ جميةةةةع يجةةةةب أن تكةةةةون األسةةةةعار شةةةةاملة لتقةةةةديم كافةةةةة المتطلبةةةةات الالزمةةةةة لت – 12

الخةةةدمات واألعمةةةال المنصةةةوص علي ةةةا فةةةي هةةةذا العقةةةد وتشةةةتمل علةةةى سةةةبيل المثةةةال  ال 

الحصةةةةةر توريةةةةةةد وتركيةةةةةب وصةةةةةةيانة اآلالت واآلليةةةةةات والمعةةةةةةدات واألدوات الالزمةةةةةةة 
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والمسةةةةتخدمة للمشةةةةروع واأليةةةةدي العاملةةةةة التةةةةي سةةةةوف يةةةةتم اسةةةةتخدام ا أثنةةةةا  تنفيةةةةذ 

 المشروع وفترة الضمان.

سةةةةةعار الموجةةةةةودة والتةةةةةي هةةةةةي طبقةةةةةا  لجةةةةةدول الكميةةةةةات  تكةةةةةون ان جميةةةةةع األ – 13

 ملزمة لمزود الخدمة وال يجوز له مخالفت ا.

تكةةةةون تكةةةةاليف جميةةةةع التصةةةةاريح واألذون الالزمةةةةة التةةةةي سةةةةيقوم مةةةةزود الخدمةةةةة  – 14

باسةةةةتخراج ا لتنفيةةةةذ الخةةةةدمات واألعمةةةةال مةةةةن الج ةةةةات المختصةةةةة فةةةةي الدولةةةةة وجميةةةةع 

روع والعةةةةاملين فيةةةةه مةةةةن األخطةةةةار واإلصةةةةابات التةةةةي بةةةةوالص التةةةةأمين الخاصةةةةة بالمشةةةة

 قد تنتج عن العمل 

يجةةةب علةةةى مةةةةزود الخدمةةةة التأكةةةةد مةةةن اشةةةةتمال األسةةةعار علةةةةى جميةةةع الخةةةةدمات  – 15

 واألعمال الموضحة في نطاق هذا العقد.

جميةةةةع المبةةةةالغ التةةةةي سةةةةتترتب علةةةةى قيةةةةام مةةةةزود الخدمةةةةة بمخالفةةةةة الشةةةةروط  – 16

لبيئةةةةة سةةةةيدفع ا مةةةةزود الخدمةةةةة علةةةةى حسةةةةابه الخةةةةاص الخاصةةةةة بالصةةةةحة والسةةةةالمة وا

 وال يتحمل ال يئة تكاليف ا.

يجةةةةب أن يشةةةةتمل السةةةةعر علةةةةى تكةةةةاليف جميةةةةع التةةةةدابير الالزمةةةةة المعمةةةةول ب ةةةةا  – 17

 في ال يئة والج ات المعنية بالدولة فيما يتعلق بسالمة البيئة ومنطقة العمل.  

 

 جدول األسعار
 األسعار في هذا الجدول (( )) يجب أن تذكر جميع 

جدول األسعار هو نفس جدول الكميات الذي على أساسه  يتم التسعير واحتساب جميع اإلضافات أو  

االقتطاعات على النحو المنصوص عليه في هذا العقد وملحقاته والذي سيكون ملزما  لمزود الخدمة.  

الخدمات المطلوبة في العقد وتكون هذه  يجب أن تشمل األسعار جميع التكاليف الالزمة إلتمام وانجاز  

  األسعار ثابتة وملزمة طوال مدة هذا العقد.

الشروط التي يتوجب على مزود الخدمة اإللتزام ب ا في جدول األسعار حيث أنه لن يتم النظر في أي عرض غير 

 ملتزم ب ا:  

 الجدول.يتوجب اإللتزام بصيغة الجداول أعاله عند التسعير وعدم التغيير في   -

 الجداول يجب أن تكون تفصيلية مع ذكر التكاليف على أساس الوحدة واإلجمالي. -

 يجب عدم ادارج قيمة الضريبة المضافة في جدول األسعار.  -

يجب أن تشتمل األسعار على جميع التكاليف التي سوف يقوم مزود الخدمة بدفع ا لتنفيذ جميع الخدمات  

 للشروط واألحكامن ال يتحمل ال يئة أي تكاليف أخرى أو نفقات  المنصوص علي ا في هذا العقد ووفقا  

 أو أية أمور يستلزم طلب ا من مزود الخدمة.           
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 : الوظائف  1الجدول رقم 

السعر   المسميات الوظيفية للوظائف عند الحاجة 

 اليومي  

السعر  

 األسبوعي

السعر  

 الش ري  

السعر  

 السنوي 

     سائق خفيف 

     مراقب أسطول مركبات 

     عامل غسيل 

     مشرف عقد

     أخرى )حسب ضرورة العمل( 

 

 : اإلضافات   2الجدول رقم 

 السعر اإلضافات األخرى 

  شعار الهوية المؤسسية )ملصق كامل( 

  (ADAFSAشعار الهوية المؤسسية )ملصق جزئي( مثال وليس للحصر )

  المخفي للصالون 

  للدفع الرباعي المخفي 

  لواحات 

  خطافات 

  دواسات 

  CF-35ثالجة متنقلة 

  مواد تعقيم للمركبات 

  جهاز أنظمة مالحة 

  شبك داخلي 

  كاميرا خلفية 

  حساسات "استشعار التباعد" 

  بطاقة قارئة 

 حسب االستخدام سالك

 حسب االستخدام مواقف 

 حسب االستخدام بوابة أبوظبي 

حسب عرض السعر  )حسب احتياجات وضرورات العمل( أخرى 

 المعتمد
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 : المركبات المطلوبة   3الجدول رقم 
السعر للعدد  

أكبر من  

100  .  

السعر للعدد  

- 51من )

001 )  

السعر للعدد  

- 1من )

05 )  

Other types 

with the same 

specifications 

Vehicle Type Specs. Sr. 

    Nissan Sunny or 

Toyota Yaris  

Auto. 4 Cyl. Sedan 

Petrol FRT WD 

1 

    Nissan Altima   Auto. 4 Cyl. Sedan 

Petrol 2.5L S FRT 

WD 

2 

    Toyota Fortuner   Toyota Fortuner 

4.0L GXR WD4X4 

Automatic  

3 

    Ford Explorer   3.5 L Ti-VCT V6 

FWD SUV Petrol 

4 

    Toyota Hilux 4x4   Min. 2.4 Ltr. / Auto. 

/4 Cyl. 

5 

    Nissan patrol SC pick 

Up Truck 

Min. 4.0/ Manual / 6 

Cyl. 4x4 

6 

    ATV quad bike ( 

Suzuki )   

Suzuki Cobra 

Crossland 400 

Quad Bike 4WD 

Automatic  

7 

    Mitsubishi Canter   Minimum 4.0T 

Panel Box with 

Chiller Unit/Temp 

Display in Driver 

Cab/ Temp. -5⁰C To 

+18⁰C 

8 

    Golf Cart (Yamaha)   Type: Electric / Min. 

5.0KW / Seating 

Capacity:  6-seater 

(including driver) / 

Max Speed: 35km/h 

9 

    Nissan Patrol SE. 

Type 2   

Min   . Auto V6. 4.0L. 10 

    Nissan Urvan   Min. 2.0 / Chiller 

Unit Temp +0 to 

+5C 

11 

 :  مالحظات

باستثناء المواصفات أعاله، يتم تقديم عروض األسعار ألقل المواصفات المتوفرة في كل فئة، وفي حال تم توريد مركبات بمواصفات أعلى   -

 فيتم احتساب تسعير المركبات بالمواصفات األدنى فقط. 

استثناء أي شركة ال تلتزم بالبنود وقت تقديم العطاءات في هذه االتفاقية، وفي حال عدم االستيفاء للمتطلبات سوف يتم استثناء  سوف يتم  -

 الشركة من المناقصة. 

 جميع مركبات التأجير تكون باللون األبيض فقط، ما لم يتم االتفاق على غير ذلك.  -

أخرى إما بسبب نقل جزئي لألعمال أو نقل موظفين أو أي حدث يطرأ حسب مستجدات   في حال إرجاع مركبات مستأجرة بغرض نقلها لجهة -

الوضع وتستمر خدمة االستئجار بين الطرف الثاني والطرف المنقول إليه المركبات، فإن أعداد المركبات المسترجعة ال ينطبق عليها أي  

 التزامات مالية من الطرف األول. 
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 ( سنوات : 4على أن ال تتجاوز ) مستعملةمركبات  في حال توفير :  4الجدول رقم 
السعر  

للعدد  

أكبر من  

100  .  

السعر للعدد من  

(51-100 )  

السعر  

للعدد  

من  

(1 -

05 )  

سنة  

 الصنع

other types 

with the same 

specifications 

Vehicle Type Specs. Sr. 

     Nissan Sunny or 

Toyota Yaris  

Auto. 4 Cyl. Sedan 

Petrol FRT WD 

1 

     Nissan Altima   Auto. 4 Cyl. Sedan 

Petrol 2.5L S FRT 

WD 

2 

     Toyota Fortuner   Toyota Fortuner 

4.0L GXR WD4X4 

Automatic  

3 

     Ford Explorer   3.5 L Ti-VCT V6 

FWD SUV Petrol 

4 

     Toyota Hilux 4x4   Min. 2.4 Ltr. / 

Auto. /4 Cyl. 

5 

     Nissan patrol SC 

pick Up Truck   

Min. 4.0/ Manual / 

6 Cyl. 4x4 

6 

     ATV quad bike ( 

Suzuki )   

Suzuki Cobra 

Crossland 400 

Quad Bike 4WD 

Automatic  

7 

     Mitsubishi Canter   Minimum 4.0T 

Panel Box with 

Chiller Unit/Temp 

Display in Driver 

Cab/ Temp. -5⁰C 

To +18⁰C 

8 

     Golf Cart (Yamaha)   Type: Electric / 

Min. 5.0KW / 

Seating 

Capacity:  6-

seater (including 

driver) / Max 

Speed: 35km/h 

9 

     Nissan Patrol SE. 

Type 2   

Min   . Auto V6. 

4.0L. 

10 

     Nissan Urvan   Min. 2.0 / Chiller 

Unit Temp +0 to 

+5C 

11 
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 :  مالحظات

باستثناء المواصفات أعاله، يتم تقديم عروض األسعار ألقل المواصفات المتوفرة في كل فئة، وفي حال تم توريد مركبات بمواصفات أعلى   -

 فيتم احتساب تسعير المركبات بالمواصفات األدنى فقط. 

بالبنود وقت تقديم العطاءات في هذه االتفاقية، وفي حال عدم االستيفاء للمتطلبات سوف يتم استثناء  سوف يتم استثناء أي شركة ال تلتزم  -

 الشركة من المناقصة. 

 جميع مركبات التأجير تكون باللون األبيض فقط، ما لم يتم االتفاق على غير ذلك.  -

ألعمال أو نقل موظفين أو أي حدث يطرأ حسب مستجدات  في حال إرجاع مركبات مستأجرة بغرض نقلها لجهة أخرى إما بسبب نقل جزئي ل  -

الوضع وتستمر خدمة االستئجار بين الطرف الثاني والطرف المنقول إليه المركبات، فإن أعداد المركبات المسترجعة ال ينطبق عليها أي  

 التزامات مالية من الطرف األول. 
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 نموذج ضمان حسن التنفيذ  
FORM OF TENDER SECURITY 

[TO BE TYPED IN ORIGINAL ON BANKER’S LETTER HEAD] 

To: The Government of Abu Dhabi 

Abu Dhabi Agriculture and Food Safety Authority 

         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 honor to inform you that we 

irrevocably and unconditionally guarantee Messrs.: 

_________________________ to the amount of ========= 

(=================================) against your Invitation to Tender No. 

_________________ dated ___________. 

We undertake to pay to you the said amount or part thereof at your first written 

demand without warning or any restriction or condition and without recourse and 

notwithstanding any objection from the said Messrs.: ______________________ 

This guarantee shall remain valid for a period of One Hundred Eighty (180) days 

starting from _________ being the date fixed for the submission of Tenders and 

all demands for payment shall be received by us within the said period. 

Signed and sealed this ______________ day of _______________2019 

For and behalf of 

 

 

THE BANK 

FORM OF PERFORMANCE BANK GUARANTEE 

The Government of Abu Dhabi 

Abu Dhabi Agriculture and Food Safety Authority 

P.O. Box No. 52150 
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Abu Dhabi 

United Arab Emirates 

SUBJECT: PERFORMANCE BANK GUARANTEE No. DATE:  

 AMOUNT      

 AGREEMENT No.    

Dear Sirs, 

Whereas Abu Dhabi Agriculture and Food Safety Authority (hereinafter referred to as “ADAFSA”) 

has entered into an agreement with………………. ….. (hereinafter referred to as “Contractor”) for 

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

procure a Performance Bank Guarantee issued by a bank in favor of ADAFSA in support of the 

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

above-mentioned AGREEMENT; 

Therefore, in consideration of the above, we  [Name of the Bank]  established in Abu 

Dhabi and having our address at P.O. Box ....... , Abu Dhabi, U.A.E. hereby irrevocably and 

unconditionally guarantee and undertake to ADAFSA, without any right of defense set off or 

counterclaim whether on our behalf or on behalf of CONTRACTOR  to pay to ADAFSA a sum not 

exceeding  (Figures) (Letters) or any lesser sum specified by ADAFSA upon receipt of 

ADAFSA’s written request addressed to us in the event that CONTRACTOR  fails to perform or 

fulfil any of his obligations set forth in the AGREEMENT, by transfer to an account in ADAFSA 

name at such bank in Abu Dhabi as ADAFSA shall stipulate or in such other manner as shall be 

acceptable to ADAFSA. Such written request shall be conclusively binding on us for all purposes 

under this Performance Bank Guarantee. 

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

AGREEMENT, or in the work to be performed there under, or in the payments to be made on 

account thereof, or any extensions of the time for performance or other forbearance on the part of 

either ADAFSA or CONTRACTOR  to the other or to any other guarantor of the obligations of 

either of them, shall not in any way release us from our continuing liability hereunder, and we 

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

amendments, extensions or forbearance. 

We further agree that any payment made hereunder shall be made free and clear of and without 

deductions for or on account of any present or future taxes, levies, imposts, duties, charges, fees, 

deductions, or withholdings of any nature whatsoever and by whomsoever imposed. 

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

until the issue of COMPLETION CERTIFICATE.   

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 


