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REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) 

RFP# SUIHAYII /MSA/08/2022 

PROVISION OF SECURITY GUARD SERVICES AT FHI 360 ADEN 

AND MOKHA FOR (1 YEAR AGREEMENT) 

 

To: All eligible Service Providers  

 

Background 

Family Health International (FHI 360) is a nonprofit human development 

organization dedicated to improving lives in lasting ways by advancing integrated, 

locally driven solutions in more than 70 countries worldwide, including Yemen. 

Our staff includes experts in health, education, nutrition, environmental, economic 

development, civil society, gender equality, youth, research, and technology, 

creating a unique mix of capabilities to address today’s interrelated development 

challenges.  

The FHI 360 Yemen Country Office was established in 2018 with the aim of 

meaningfully contributing to the humanitarian assistance effort in Yemen. In the 

fiscal year 2022/2023, FHI 360 intends to provide technical and humanitarian 

support to the government and people of Yemen to enhance sustained cross-

sectional integration of Water, Sanitation, Hygiene (WASH), Health and Nutrition 

services by building Yemeni capacity to deliver sustainable high quality, 

comprehensive humanitarian services in Yemen. 

FHI 360 Yemen Country Office therefore invites quotations and proposals from 

eligible local service providers with valid and renewed licenses for the current 

year for the  provision of security guard services for FHI 360 premises at 

designated locations of Aden office, Aden guest house and Mokha office/guest 

house.  

 (: RFQطلب عروض األسعار )

RFP# SUIHAYII/MSA/08/2022 

 ء مخاالعدن وفي   FHI 360 لدى مبانئ منظمة  يةحراسة األمنالتوفير خدمات 

 )اتفاقية سنة واحدة( 

  

 

 

 إلى: جميع الموردين المؤهلين 

 

 خلفية 

 

مكرسة    ربحيةغير    انسانيةهي منظمة تنمية  )المنظمة الدولية لصحة األسرة(    FHI 360منظمة  

. ويشمل موظفونا  محلية المنشأمن خالل تقديم الحلول المتكاملة  وذلك  لتحسين الحياة بطرق دائمة  

المساواة و  ،والمجتمع المدني  ،والتنمية االقتصادية  ،والبيئة  ،والتغذية  ،والتعليم  ،خبراء في الصحة

والتكنولوجيا مما يخلق مزيجا فريدا من القدرات لمواجهة    ، واألبحاث  ،والشباب  ،بين الجنسين

 هادولة حول العالم بما في   70تحديات التنمية المترابطة اليوم. تنفيذ برامج متكاملة في أكثر من  

على معالجة التحديات المعقدة للتنمية البشرية بمزيج فريد من   FHI 360تعمل مؤسسة و .اليمن

 الحلول المتكاملة متعددة التخصصات. 

 

 

في جهود المساعدة  فاعل  بهدف المساهمة بشكل    2018اليمن عام  في    FHI 360تم تأسيس مكتب  

م الفني  تقديم الدع  FHI 360تعتزم منظمة    2022\2033  السنه الماليهوخالل  اإلنسانية في اليمن.  

المياه والصرف الصحي، خدمات    فيواإلنساني إلى حكومة وشعب اليمن لتعزيز التكامل المستدام  

والصحة والتغذية عن طريق بناء قدرة اليمن على تقديم خدمات   ،(WASH)والنظافة العامة  

 .في اليمن  وعالية الجودة  ،ومستدامة ،إنسانية شاملة

 

( مكتب  فإن  الموردين  FHI 360وعليه  من  ومقترحات  تقديم عروض  إلى  يدعو  اليمن  في   )

مقترحات  \عروض لتقديمالمحليين المؤهلين الذين لديهم تراخيص صالحة ومجددة للسنة الحالية  

المخاء في محافظة    في عدن و FHI 360 توفير خدمات الحراسة األمنية لدى مبانئ منظمةلـ  

 . )اتفاقية سنة واحدة( تعز
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A. RFP details 

 تفاصيل طلب عروض األسعار  .أ

Request for Quotation/Proposal Details 

 طلب تفاصيل عروض األسعار   

RFP #: 
RFP# SUIHAYII /MSA/08/2022 

 كود العطاء 
 

RFP# SUIHAYII /MSA/08/2022 

Currency of Proposal (3-letter code): USD 
 المقترح \عملة العرض

 دوالر أمريكي 

Bid Validity Period (days): 

 

90 Days from the date of Bid opening 

 

فترة صالحية العطاء  

 :)األيام(
 يوم من تاريخ فتح العطاء 90

RFP Issuing Date: 

June 20, 2022 

Tender Documents can be obtained from: 

www.yemenhr.com 

 2022 يونيو 20  تاريخ إصدار

 :وثائق المناقصة منيمكن الحصول على  

www.yemenhr.com 

Questions from Supplier due date 

and contact 

June 23, 2022 

All questions will be received through: 

Yemenprocurement@fhi360.org  

االستفسارات من  استالم 

معلومات   \تاريخ 

 االتصال 

 2022 يونيو 23

سيتم استالم جميع األسئلة من خالل: 

Yemenprocurement@fhi360.org 

Deadline for reply to Queries June 26, 2022 

الموعد النهائي للرد على 

 2022 يونيو 26 االستفسارات 

RFP Deadline Date: 

The tender deadline on or before 3 Jul 

2022 at 12:00 am. Sealed envelopes to be 

dropped to a tender Box situated at 

FHI360 office Property No. 561/562, Al-

Madina Al-Bayda , Khormaksar, Aden   

تاريخ التسليم المطلوب  

 والوجهة: 

في   2022 يوليو 3 الموعد النهائي لتقديم العطاءات هو

صباحا. تسلم المظاريف المختومة والمغلقة   12الساعة 

في   FHI360إلى صندوق المناقصات في مكتب منظمة 

، خورمكسر  561/562المدينة البيضاء فيال رقم شارع 

 اليمن -، عدن

Supplier Visit/Checks TBD  يحدد الحقا  للمبانيزيارة المورد 

Required Delivery / Start Date: Augustus 1, 2022 
Required Delivery / 

Start Date: 
 2022 غسطسا 1

 

 

 

 

 

mailto:Yemenprocurement@fhi360.org
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B. Selection Criteria 

The criteria for awarding contracts resulting from this tender is based on the ‘best 

value’ principle. For the purpose of this tender, FHI 360 defines ‘best value’ as: 

“Best value should not be equated with the lowest initial bid option. It requires 

an integrated assessment of technical, organizational and pricing factors in light 

of their relative importance (i.e. reliability, quality, experiences, reputation, past 

performance, cost/fee realism, delivery time, reasonableness, need for 

standardization, and other criteria depending on the item to be procured’’. 

 

Proposal will be evaluated on the following criteria to determine whether they 

are acceptable or not acceptable: 

 

Evaluation Criteria Description Weight 

(%) 

Service Provider 

Presence in FHI 

360 areas of 

operations 

Refers to bidders demonstrating 

presence in areas where FHI 360 

operates (Aden/Mokha) thus 

providing most advantages delivery 

of guard services. Provide business 

permit 

10% 

Payment Terms Refers to the Bidder providing the 

most favorable terms of payment.  

The Purchaser payment terms are to 

pay within 30 calendar days for 

acceptance of services, receipt and 

invoice 

5% 

Delivery of Service Refers to the Service provider 

providing supervisory and staff 

roster plan and indicate the response 

10% 

 معايير االختيار  . ب

تستند معايير منح العقود الناشئة عن هذه المناقصة على مبدأ "أفضل قيمة". وألغراض هذه  

 " على النحو التالي:  "أفضل قيمة FHI 360المناقصة تحدد 

متكامالً للعوامل الفنية، "ال ينبغي مساواة أفضل قيمة بأقل عرض سعر أولي، فاألمر يتطلب تقييماً  

والخبرات،   والجودة،  الموثوقية،  )مثل  النسبية  أهميتها  ضوء  في  والتسعيرية  والتنظيمية، 

إلى   والحاجة  والمعقولية،  التسليم،  التكلفة/الرسوم، ووقت  وواقعية  السابق،  واألداء  والسمعة، 

 راؤه "". توحيد المعايير، وغيرها من المعايير المعتمدة على العنصر المراد ش

 

 

 سيتم تقييم عروض األسعار وفقًا للمعايير التالية لتحديد ما إذا كانت مقبولة أو غير مقبولة: 

 

 

النسبة  البيان  معايير التقييم 

الممنوحة  

 للبند 

في  الخدمة  مقدم  تواجد 

  FHI 360مناطق عمليات  

 يثبتون   الذين  العروض  مقدمي  إلى  يشير
  فيها  تعمل  التي   المناطق  في   تواجدهم

FHI 360  (المخا/    عدن  )  وبما يمكنهم
النحو    خدمات  تقديم  من على  الحراسة 

 عمل تصريح تقديم. األمثل

10% 

  أفضل   يقدم  الذي  العرض  مقدم  إلى  يشير شروط الدفع 
دفع.  الدفع  شروط مستحقات    سيتم 

يوًما من تقديم   30  غضون  في  المشتري
 واستالم الفاتورة الخدمة وقبولها

5% 

الخدمة   إلى  تشير الخدمةتقديم    خطة   يقدم  الذي  مقدم 
  ويشير   الموظفين   وقائمة باسماء  إشرافية

 الطوارئ  حالة  في   االستجابة  خطة  إلى
 التدخل  تتطلب التي

10% 
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plan in case of emergency requiring 

intervention 

Staff Capacity Refers to the experience of guards 

employed by the bidder. Evidence 

of trainings offered to staff, routine 

monthly training plan and any 

related certification to the 

organization, and Equipment issued 

to the Staff will be considered. 

15% 

Past Experience Refers to Bidders ability to 

demonstrate relevant experience and 

technical knowledge of the services 

required, experience working with 

other INGOs. Bidder to provide at 

least 3 references 

25% 

Financial Proposal Best offer (Lowest Price gets 30%) 30% 

Eligibility Refers to Bidder’s ability to 

demonstrate that they have valid 

business registration, Operating 

License, tax 

certificate/registration/Card as 

required by local law. 

5% 

  100% 

 

The Financial Evaluation will be based on the ‘lowest responsive bid’ 

taking into consideration other factors as indicated in the evaluation 

criteria listed above. 

 

The quotation that passes all mandatory requirements and earns the most points 

out of 100 will be considered the most responsive offer and will be recommended 

for award of the master Service Agreement renewable for another one (1) year 

upon performance evaluation 

لدى   الحراس   خبرة  إلى  يشير قدرات الموظفين   العاملين 
النظر في األدلة التي    سيتم.  مقدم العرض  

تدريبية دورات  تقديم   للموظفين،   تثبت 
خطة  الروتينية  الشهرية  التدريب  وكذا 

لمقدم    صلة  ذات  شهادات  وأي ممنوحة 
التي    وكذا المعدات والتجهيزات  ،  الخدمة 
 . بها الموظفين يزود

15% 

  على   العروض  مقدمي  قدرة  إلى  يشير الخبرة السابقة
 الفنية والمعرفة الصلة ذات الخبرة إثبات

الس  ،  المطلوبة  بالخدمات   ابقة واألعمال 
  الدولية   الحكومية  غير  المنظمات  مع

 يذكر  مقدم العرض  على  يجب.  األخرى
 األقل  على جهات مرجعية 3

25% 

  30  على  يحصل  سعر  أقل)  عرض  أفضل العرض المالي 
)٪ 

30% 

  إثبات   على  مقدم العرض  قدرة  إلى  يشير األهلية
  المفعول،   ساري  تجاري  سجل  لديه  أن

العمل،   ورخصة   وشهادة   مزاولة 
 ضريبية  بطاقة/    سجل ضريبي  /ضريبية

على النحو المشار إليه في القانون النافذ  
 . في اليمن

5% 

  100% 

  على   األخرى  العوامل  مراعاة  مع"  مستجيب   عرض  أدنى"   إلى  المالي  التقييم  يستند  سوف
 . أعاله المذكورة التقييم معايير في إليه  المشار النحو

 

 

 

من إجمالي   النقاط  من عدد أكبر ويحقق  اإللزامية الشروط جميع يجتاز  الذي السعر يعتبر عرض
وهي   الرئيسية  الخدمة اتفاقية بأن يرسى عليه  وسيوصى استجابة،  أكثر  نقطة عرًضا 100

 . األداء تقييم بعد  أخرى( 1)  سنة  لمدة للتجديد االتفاقية التي تكون قابلة 
 



                                                                                                                                                                   

5 | P a g e  
 

 

Clarification and Submission of bids 

Bid submission should include the following: 

 

a) Provide a proposal as per the attached Scope of Work (Annex 1) – (Duly 

Stamped and Signed); Include “fully burdened” detailed costs per 

guard as per Scope of Service in Annex 1.  

b) Detailed company profile of the Bidder with registered address, 

functional email, telephone numbers and point of contact for the 

organization 

c) Certificate of business registration and a VALID License to Operate a 

Security Company in Yemen 

d) List of Kit Items issued per guard   

e) Tax payers’ documents in Yemen 

f) Bank details /Financial capabilities 

g) Three (3) References from current or past clients preferably INGO’s 

h) Company shift schedule, response plan and documentation of staff 

experience 

i) Confirmation of offer validity of 90 days. 

j) Provide sample timesheet 

k) Other important document bidder feel need to be attached to support 

their bid.  

 توضيح وتقديم العروض   .ج

 

 ما يلي:  العرضيجب أن يتضمن تقديم  

 

)الملحق   .أ المرفق  العمل  لنطاق  وفقًا  عرض  حسب    -(  1تقديم  وموقع  األصول(؛ )مختوم 

 .1تضمين التكاليف التفصيلية لكل حارس وفقًا لنطاق الخدمة في الملحق  

للشركة   . ب اإللكتروني  والبريد  الرسمي  عنوانها  أيضاً  فيها  مبينا  الشركة،  عن  مفصلة  لمحة 

 وأرقام الهاتف واسم الشخص المكلف بالتواصل مع المنظمة  

 . من الجهات المختصة في اليمن  سجل تجاري ورخصة مزاولة العمل سارية المفعول صادرة .ج

 . قائمة بالمعدات واألدوات الممنوحة لكل حارس . د

 .مستندات دافعي الضرائب في اليمن  . ه

 . تفاصيل بنكية / الموقف المالي . و

أسماء ثالثة جهات مرجعية من العمالء الحاليين أو السابقين ويفضل أن تكون تلك الجهات   .ز

 . منظمات دولية غير حكومية

 السابقة التي قامت بها الشركةاألعمال  .ح

 يوًما.  90تأكيد صالحية العرض لمدة  .ط

 تقديم نموذج لسجل الدوام  .ي

 أي مستندات أخرى يرى مقدم العرض بأنها مهمة إلرفاقها بالعرض الخاص به.  .ك

C. Special Instructions 

1. The supplier is completely responsible for any necessary security to ensure 

that FHI 360 assets are secured. 

2. FHI 360 will not be liable for any loss or any injury that may happen to 

providers’ staff during the delivery of guard services under this contract. 

3. Complete bid document must be submitted in a sealed envelope and signed 

by authorized representative of the bidding company on or before the 

deadline for submission specified above.  

Quotations shall be made in sealed, signed and stamped envelopes clearly 

labelled as “Security Guard Services- RFP# SUIHAYII /MSA/08/2022” 

and submitted to the FHI 360 Yemen Country Office at No. Villa 28, 

Sahel Abyan Khormaksr Area, Opposite the Lotus Hotel, Aden 

 تعليمات خاصة . د

 .FHI 360يتحمل المورد المسؤولية الكاملة عن الحماية الالزمة لضمان حماية موجودات  .1

مسؤولة عن أي خسارة أو أي ضرر قد يحدث لموظفي مقدمي الخدمة   FHI 360لن تكون  .2

 . أثناء تقديم خدمات الحراسة بموجب هذا العقد

يم العرض في مظروف مختوم وموقع من الممثل المفوض للشركة صاحبة  يجب تقد .3

 . العرض في الموعد المحدد

 

 Security Guardتقدم عروض األسعار في مظاريف مختومة وموقعة ومختومة تحمل عالمة  

Services- RFP # SUIHAYII / MSA / 08/2022  وتقدم إلى مكتب منظمة  ""FHI 

التالي: فيال رقم    360 بمنطقة ساحل أبين خورمكسر ، مقابل فندق    28في اليمن على العنوان 

عدن  ،  .لوتس 
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4. Any bid received by FHI 360 after the deadline for submission stated herein 

shall be rejected and returned unopened to the bidder. 

5. All offers should indicate whether they include taxes, compulsory payments, 

levies and/or duties, including VAT, if applicable. 

بعد الموعد النهائي للتقديم المذكور أعاله لن ينظر إليه    FHI 360إن أي عرض تستلمه   .4

 . وسيعاد إرساله إلى الجهة المرسلة

يجب أن يشير العرض إلى ما إذا كان العرض يشمل الضرائب أو المدفوعات اإلجبارية أو   .5

 . الرسوم، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، إن وجدت

D. Terms of Payment:  

Payment will be disbursed monthly upon provision of Security Guard 

Services will be initiated upon issuance of invoice to FHI 360. Payment will be 

made through wire transfer to the bank account indicated in the invoice or a 

check within 30 days upon receipt of invoice and approved good receipt note 

 شروط الدفع:  . ه

 FHIسيتم صرف المستحقات شهريًا عند تقديم خدمات حراسة األمن بعد تسليم الفاتورة إلى  

. سيتم الدفع عن طريق التحويل البنكي إلى الحساب المصرفي المشار إليه في الفاتورة أو  360

 . ستالم الفاتورة وإشعار حسن األداءيوًما من تاريخ ا 30شيك خالل 

E. Language 

This Request for Proposal (RFP) is executed in the English Language, 

which shall be the binding and controlling language for all matters relating 

to the meaning and/or interpretation of this contract. 

 اللغة  . و

يتم تنفيذ طلب تقديم العروض باللغة اإلنجليزية ، وهي اللغة التي تكون ملزمة لجميع األطراف  

 . وتحكم جميع المسائل المتعلقة بمعنى و/أو تفسير هذا العقد

F. Bid Prices and Price Changes 

For the purpose of selecting a service provider and executing the Master 

Service Agreement, the Bidder shall clearly indicate the fully burdened unit 

price of the Security Guard Services applied. All unit prices shall be clearly 

indicated in the space provided in the price schedule or on vendors offer. 

The Bidder must sign and officially stamp the price schedule.   

 

During the validity period of the Master Service Agreement, the prices are 

fixed. Any price adjustment based on a change in market conditions must be 

provided in writing to the Purchaser.  The Purchaser shall respond within 15 

days with its acceptance or rejection of the request.  Agreed upon pricing 

modification and effective date of the change shall be formally documented 

through a signed amendment to the Master Service Agreement.   

 

 أسعار العروض والتغييرات على األسعار  .ز

لغرض اختيار مقدم الخدمة وتنفيذ اتفاقية الخدمة الرئيسية ، يجب على مقدم العرض  

اإلشارة إلى سعر الوحدة في خدمات الحراسة األمنية. يجب اإلشارة إلى جميع أسعار  

ل األسعار أو في عرض مقدم الخدمة. الوحدات بوضوح في المساحة المتاحة في جدو

 يجب على مقدم العرض التوقيع وختم جدول األسعار بالختم الرسمي للشركة.

 

خالل فترة صالحية اتفاقية الخدمة الرئيسية، يتم تحديد األسعار. إن أي تعديل للسعر  

بناًء على تغيير في ظروف السوق يجب أن يقدم كتابيًا إلى المشتري. ويجب على  

يوًما بقبوله أو رفضه للطلب. وفي حالة الموافقة على   15المشتري أن يرد في غضون 

طلب تعديل األسعار والتاريخ الفعلي للتغيير، يجب أن يوثق ذلك وفقاً لألصول بملحق  

 التفاقية الخدمة الرئيسية والتوقيع عليه من كال الطرفين. 

Attachments: 

 

Annex 1: Scope of Service 

Annex 2: Requirement Table 

Annex 3: Evidence of Responsibility 

Annex 4: Master Service Agreement draft 

 

 

 

 : حقالمال

 

 : نطاق الخدمة1الملحق 

 : جدول المتطلبات 2الملحق 

 : دليل المسؤولية 3الملحق 

 خدمات الحراسة األمنية )مسودة( -اتفاقية الخدمة الرئيسية : 4الملحق 
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The Provider shall provide unarmed Guards to facilitate all guarding services as mentioned to FHI 360 at the following designated locations; Aden 

office, Aden Guest house and Mokha office/Guest house.  

 
Guards deployed will be expected to carry out the following services (“Services”):  

▪ Generally, provide all guarding services at the FHI 360 designated locations 

▪ Visitor reception, processing and escorting to the appropriate FHI 360 staff/meetings 

▪ ID control and management 

▪ Control of entrances and movement of pedestrian and vehicle traffic whilst registering vehicles where applicable 

▪ Person/vehicle/property searching and contraband detection. 

▪ Patrol buildings and perimeters to detect and deter unauthorized individuals and hazards 

▪ Monitor CCTV screen for incidents and hazards 

▪ Health and safety monitoring and reporting of hazards 

▪ Fire prevention, detection and first response 

▪ Prohibit all weapons from entering the premises 

▪ Monitor full-time functionality of generator, water tanks and dynamo 

▪ Maintain a clear schedule of shifts of no longer that 8 hours/shift / calendar day. 

▪ Communicate with the supervisor and FHI 360 security staff immediately when issues of emergency occur 

▪ Ensure confidentiality of FHI 360 office information 

▪ To be respectful to the visitors even while responding to telephone calls 

▪ Leave the place of duty only with a permission from FHI 360 security department 

▪ Adhere to the relevant rules and regulation of each FHI 360 location and security SOPs 
 
The Provider of the Guarding Services will be held accountable of these Scope of work / deliverable through a number of Key Performance Indicators which 

are attached as Annex 1. 
 

 
Security Company Requirements 

▪ Must have legal authorization from Yemeni government for provision of professional security service as a security company 

▪ Should have at least 3 years of experience in Security and similar activities working in Aden and Mokha and its environs 

▪ The company should demonstrate good performance on existing contracts from clients preferably UN or INGOs 

▪ The company must have a recognized history of working in the security industry 

▪ The company must be properly registered in accordance to Yemeni law and legislations 

▪ Company should be able to provide background of the business owner 

Annex 1: Scope of Service 
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▪ The company to provide information or schedule on carrying out training and to what standard including refresher trainings i.e record 

keeping and mobile training by enlisting ongoing and projected programs  

▪ The company to provide qualifications of its employees. Security Service provider will be fully responsible for the services performed by 

its security guards, employ qualified guards, competent and well trained to perform the services under the agreement 

▪ The company ensures reasonable measures by their employees conform to the highest standards of moral and ethical conduct. FHI360 may 

at any time request in writing withdrawal or replacement of any employee(s) of the service provider assigned to perform service under the 

agreement. The Service provider at its own cost and expense withdraw and replace such employees. 

▪ The company should have clear baseline standards for hiring employees, it must indicate in their pricing bids whether they price for guards 

per 8 hour shifts per 24 hours while ensuring adherence to labor laws and practices of the country in formulating shifts structure 

▪ The company must provide details of employment benefits provided to their employees including personnel sufficient rest days provided in 

accordance to the labor laws 

▪ The company has to provide any certification they have 

▪ The company has to provide their standards to ensure employees are fit including medical checks 

▪ Company should have an existing management structure able to meet the client’s requirements and capability to manage their personnel on 

the ground 

▪ The company should share information on other added services they can provide i.e emergency response team and plan 

▪ Company must be able to provide replacement of guards at short notice 

▪ Ensure FHI 360 premises are manned 24/7 and prompt replace of guards due to any reason 

▪ Ensure the security guards are always equipped with communications equipment and the items 

▪ Ensure timely payments of security guards; FHI 360 reserves the right to impose a penalty on the service provider should delay in payments 

result in poor quality service. 

▪ The company must submit proof that their security personnel has proper knowledge of the following: 

- Use and care of fire extinguisher 

- Role, functions of security personnel and patrolling procedures 

- Access control, radio and telephone procedures 

- Emergency procedures e.g., bomb threats, evacuation, medical, demonstrations, unruly behavior etc. 

- Basic first aid 

- Incident reporting procedures 
- Accurate security occurrence and accident log record keeping 

- Uniform care, presentation and hygiene 

▪ The company ensures invoices are correctly and timely submitted to FHI 360 for payment 

 
 
Minimum Guard Requirements: 

▪ Must have completed Primary School or equivalent 

▪ At least three years’ experience working as a Security Guard 
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▪ Understands English and can communicate in English is preferable 

 

Guards are desired to have passed through the following trainings: 

▪ First aid training certificate 

▪ Fire-fighting training certificate 

▪ Explosive Ordinance Disposal (EOD) training certificate 

▪ Any other security training certificate (please include any certificates for the guards) 

 

Guards Must be deployed with the following requirements 

▪ Uniformed full attire including boots 

▪ Torch 

▪ Search wand  

▪ Baton 

▪ Radio 

 

 

Responsibilities of the security company: 

 

a. Access Control 

i. The security company personnel will be unarmed and tasked to prevent unauthorized personnel or vehicle entry into the FHI 360 controlled areas. 

ii. There are several employee/visitor entrances or points of entry. At each point of entry, the security company shall maintain a “Visitors’ Book” 

for non-FHI 360 personnel visiting office for official or social purposes. 

iii. The security company will be required to maintain pedestrian and/or vehicle traffic records at selected posts. Any violations are to be immediately 

reported to FHI 360 safety and security department. 

iv. Personnel movement in areas identified by FHI 360 as “restricted” shall be closely controlled and monitored. 

v. Patrol Duties. The security company shall patrol the contracted installations, i.e. provide physical security of the exterior of the buildings, monitor 

office fence lines and protect FHI 360 owned equipment using continuous roving patrol guards in minimal intervals of 30 minutes.  

vi. Unauthorized Removal of Property. At each point of entry/exit, the company shall prevent the unauthorized removal of FHI 360 owned equipment 

from its premises. This will entail a visual, nondestructive and non-invasive search of vehicles entering and exiting the FHI 360 offices as well as a 

search of hand-carried items.  

 

b. Fire Inspections 

i. The security company shall train its personnel to identify potentially unsafe conditions, such as fire or explosions and react to their occurrence. 

ii. Upon detection of fire in any FHI 360 premise or property, the security company shall ensure that the compound residents are immediately alerted, 

the incident reported to the FHI 360 security department, and immediate action is taken to extinguish the fire. 
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iii. The security company shall ensure that all its security personnel are fully trained in the use of fire-fighting equipment and are aware of the actions 

necessary to minimize damage and expedite fire-fighting assistance, as required.  

iv. The security company personnel shall immediately report all unsafe conditions noted on their patrol routes to FHI 360 security department. These 

will be recorded in the Daily Occurrence Book at the end of each shift or be dealt with immediately, if required. 

 

c. Fire Drills 

i. The security company will keep conducting its own fire drills to maintain the competency of its personnel however if FHI 360 conducts one it 

may include the service provider guards. 

ii. All the security company’s security personnel must have fire prevention and fire-fighting training before deployment. 

iii. The security company shall also ensure that all its security personnel deployed to the contracted work sites are familiar with the fire evacuation 

plan and execution thereof. 

 

d. First Aid 

i. All the security company’s personnel should hold or knowledge of first aid, 

ii. FHI 360 shall provide the first aid kits to all static posts, with the security company 

 

e. Coverage 

i. The security company shall ensure that all posts are continuously manned throughout the duration of each shift. Security guards will exercise 

maximum awareness and be fully alert during their shift. 

ii. It is absolutely critical that security guards are continuously present at their designated posts. 

Sleeping and/or absence from the post will immediately imply non-payment for the whole eight (8) hour shift. 

 

f. Crime Scene Protection 

i. The security company is to immediately report to FHI 360 security department any evidence of theft, break-in, fire, vehicle accidents/incidents 

and any other occurrences affecting FHI 360 personnel and/or property within and including the compound perimeter. The security company shall 

immediately mark and secure the scene of such occurrences in order to prevent unauthorized access prior to the arrival of the investigating officer. 

 

Administrative Planning: 

 

a. Standard Operating Procedures: 

The security company shall be responsible for familiarization and updating with FHI 360 Standard Operating Procedures (SOP’s) for all guard force 

security functions. 

 

b. Emergency Plans: 

The security company shall be familiar with the FHI 360 relevant operational plans to meet emergencies. 
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c. Records and Reports: 

All administrative files, including details of security personnel on duty at each location at any given time, complaints, incidents, investigations, and 

radio logs, shift reports, work schedules, equipment inventories, lost and found property, etc., shall be maintained at the FHI 360 facilities and will 

be the property of FHI 360. 

 

d. The security company Personnel: 

 

i. Deployment: 

The security company will ensure that same personal is continuously deployed at the same posts. In cases when designated personal cannot be 

deployed to its standard deployment post, the security company will consult with FHI 360 security department about adequate replacement; notice 

must be provided by the security company at a minimum of twenty-four (24) hour prior to any changes in deployment/staffing.  

ii. Individual Files: 

The security company shall maintain personnel files, which include the police background check on all of its personnel assigned to perform under 

the contract. These files shall be maintained by the security company and are subject to inspection by FHI 360 responsible officer or his/her 

designated representatives at any time. 

iii. Employee Conduct: 

The security company shall ensure that its employees maintain satisfactory standards of competency, conduct, appearance and integrity. The security 

company shall take appropriate actions, as necessary, to ensure compliance with these standards.  

iv. Staffing Considerations: 

The security company shall deploy a well-training, organized and properly equipped security force. The security force at each location of the 

contracted sites shall have a viable communications system, supplied by the security company, which will ensure that individual guards can instantly 

report suspicious occurrences and/or summon assistance, as required. 

 

Uniforms: 

a. For the purposes of the agreement, uniform is defined as jacket, trousers, shirt, boots/shoes and duty belt, all of on a scale of issue that will ensure 

all uniformed personnel can achieve and maintain the appearance standards. 

b. Complete uniforms shall be worn by all uniformed guards at all times while engaged in the performance of duties. Such uniforms and the wearing 

of the same shall in general conform to acceptable standards and usage. The security company’s security personnel shall wear the same color and 

style of uniform. 

 

Equipment 

The security company shall provide all equipment and/or supplies necessary to meet the requirements of the contract, including communications 

equipment to its staff. 

Disclosure of Information 
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Neither the security company nor any of its personnel is allowed to disclose or cause the dissemination of any information concerning the operations, 

staff or assets of the FHI 360. 

All inquiries, comments, or complaints, arising from any matter observed, experienced, or learned of as a result of, or in connection with, the 

performance of the agreement and the resolution of which may require dissemination of official information, will be directed to the FHI 360 Safety 

and Security Department and/or Response Coordinator. Deviations from or violations of any of these provisions may, in addition to all other criminal 

and civil remedies provided by law, subject to the security company to immediate termination for cause, and/or the individuals involved to a 

withdrawal of the FHI 360 acceptance and approval of their employment. 

 

Removal from Duty: 

The FHI 360 has the authority to direct the security company for immediate removal of any employee from the work site should it be determined 

that an individual is not suitable to perform the guard duties. 

 

Shift Requirements 

▪ Morning 0700-1500 hrs 

▪ Afternoon 1500-2300 hrs 

▪ Night  2300-0700 hrs 
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Strategic Objective 1: Provision of guarding and monitoring for all FHI360 locations 

KPI 

# 

Requirement Key Performance Indicator 

1.1 Static security guards at FHI360 Office in 

Aden, Guesthouse in Aden and 

Office/Guesthouse location in Mokha 

1.1.1 All FHI360 locations are fully staffed 24/7 in accordance with contract 

requirements 

1.2 Dress, Clothing and Equipment 1.2.1 All staff are adhering to the defined dress code 

1.2.2 (Provider) has provided staff with all clothing and equipment as defined in the 

contract  

1.2.3 (Provider) has provided all communications equipment as defined in the 

contract 

1.2.4 (Provider) has maintained 24/7 monitoring of the VHF network 
   

Strategic Objective 2: Staffing and Training 

KPI 

# 

Requirement Key Performance Indicator 

2.1 Personnel Recruitment and Screening 2.1.1 All staff have been screened through valid verification of security background 

and probity checks 

2.2 Skills, Qualifications and Experience 2.2.1 All staff have been screened through valid verification of security background 

and probity checks  

Annex 2: Key Performance Indicators (KPI) 
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2.2.2 All staff possess the minimum skills, qualifications and experience applicable 

to the position as defined in the contract 

2.2.3 Relief staff possess the same level of skills, experience, qualifications and 

training as the staff they are replacing 

2.3 Remuneration 2.3.1 All staff are remunerated and provided all statutory benefits in accordance with 

Yemen law  

2.4 Training 2.4.1 (Provider) has developed, implemented and maintained a training program and 

developed a Training Plan 

2.4.2 When requested by FHI360, (Provider) will provide training records with 24 

hours  
   

Strategic Objective 3: Corporate Governance, Administration, Compliance and Accountability 

KPI 

# 

Requirement Key Performance Indicator 

3.1 Licences, Certificates and Authorisations 3.4.1(Provider) possesses all necessary licences, certificates and authorisations to 

legally operate in Yemen 

3.2 Standard Operating Procedures (SOP) 3.2.1(Provider) has provided, implemented and updated (where required) all SOPs as 

defined in the contract 

3.2.2 All staff have been adequately briefed and understand the SOPs, as they relate 

to their roles and duties  

3.2.3 At a minimum, all SOPs are formally reviewed annually  

3.3 Code of Conduct  3.3.1 All staff have been briefed and are compliant with the Code of Conduct - 

Yemen 
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Offer 

The number of Guards may change depending on services required 

 

Description No. Unit Unit Price Total Price 

Guard fee for security 

management including security 

requirements, replacement during 

shifts, offs, and sick leaves 

30 Pax   

- The expected salary of the guard is not less than $550 

 

 

Company Representative Name: ____________________________________________  Company Stamp/Seal 

 

Title:    ____________________________________________ 

 

Signature:   ____________________________________________   

 

Date:     ____________________________________________ 
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 . الضيافة دار /المخا الضيافة في عدن، ومكتب ودار  عدن، مكتب المحددة؛ تحديداً  تغطية كاملة بحراس غير مسلحين في المواقع FHI 360أن يوفر لـ  مقدم الخدمة على يجب

 

 "(: الخدمات)" التالية الخدمات تنفيذ نشرهم سيتم الذين الحراس من يتوقع

 FHI 360لـ  المحددة التابعة للمواقع الحماية مهام جميع تنفيذ ، عام بشكل •

 على النحو المناسب. FHI 360 اجتماعات/  موظفي إلى ومرافقتهم واتخاذ ما يلزم الزائرين استقبال •

 الزائرين والقيام بما يلزم.  التحقق من هوية •

 إذا لزم األمر المركبات تسجيل مع  والمركبات المشاة مرور وفي حركة المداخل/البوبات في التحكم •

 .الممنوعات ومنع دخولها عن والكشف الممتلكات/  السيارات/  األفراد تفتيش •

 وردعهم وللكشف عن المخاطر ومنع وقوعها.  لهم مصرح غير تواجد أفراد عن للكشف واألماكن المحيطة بها المباني تنفيذ دوريات حماية على •

 لمنع أي حوادث أو مخاطر. المغلقة التلفزيونية الدوائر شاشة مراقبة •

 المخاطر.  عن واإلبالغ والسالمة الصحة مراقبة •

 األولية. واالستجابة والكشف الحرائق من الوقاية •

 إلى المبنى. دخول كافة األسلحة منع •

 والدينامو بصورة دائمة.  المياه المولدات وخزانات مراقبة عمل •

 .ساعات 8في اليوم عن  العمل الواحدة وبحيث ال تزيد نوبة لنوبات العمل، واضح زمني بجدول االحتفاظ •

 طارئة.  مشكالت حدوث عند الفور على FHI 360 في األمن وموظفي المشرف مع التواصل •

 . FHI 360  مكتب معلومات سرية ضمان •

 الهاتفية.  الرد على المكالمات أثناء حتى احترام الزوار •

 .FHI 360 األمن التابعة لـ إدارة من بإذن إال العمل مكان عدم ترك •

 وبإجراءات التشغيل المعيارية ذات الصلة باألمن. FHI 360مواقع  من موقع لكل الصلة ذات واللوائح بالقواعد التقيد •

 :التي ينبغي توافرها في حارس األمن الشروط من األدنى الحد

 يعادلها  ما أو االبتدائية أكمل قد يكون أن يجب •

 أمن كحارس العمل في  األقل على سنوات ثالث خبرة •

  اإلنجليزية باللغة  التواصل  ويفضل أن يكون لديه القدرة على اإلنجليزية، يفهم اللغة •

 

: نطاق الخدمة 1الملحق   
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 : التالية التدريبات اجتياز يشترط على حراس األمن

 األولية في اإلسعافات تدريب شهادة •

 الحرائق مكافحة في تدريب شهادة •

   المتفجرات من التخلص في تدريب شهادة •

 ( خاصة بحراس األمن شهادات أي تضمين يرجى) أخرى أمنية تدريب شهادة أي •

 يجب أن يتوافر في حراس األمن المتطلبات التالية:  

 األحذية ذلك في بما الرسمي الزي •

 كشاف ضوء •

 عصا البحث  •

 هراوة •

 جهاز السلكي  •

 األمن  شركة الشروط التي يجب توافرها في

 أمنية  كشركة خدمات أمنية لتقديم اليمنية الحكومة رسمي من تصريح لديها يكون أن يجب •

 وضواحيها  والمخا عدن في المماثلة واألنشطة األمن مجال في خبرة سنوات 3 عن يقل  ال ما لديها يكون أن ينبغي •

 لألمم   تكون منظمات تابعة  أن   من الجهات التي تتعامل معها ويفضل  اإلثباتات صادرةالحالية، وعلى أن تكون تلك    في العقود  حسن أدائها  الشركة أن تقدم ما يثبت  على •

 منظمات دولية غير حكومية.  أو المتحدة

 سجل عمل حافل في مجال الخدمات األمنية. للشركة يكون أن يجب •

 اليمنية والتشريعات للقوانين وفقًا صحيح بشكل مسجلة الشركة تكون أن يجب •

 العمل. صاحب نبذة عن تقديم على  قادرة الشركة تكون أن يجب •

 والتدريب   السجالت  بمعنى آخر حفظ  التنشيطية،  الدورات التدريبية  ذلك  في  بما  والمعيار الذي تتبناه في ذلك  التدريب  تنفيذ  بشأن  زمنيًا  جدواًل   أو  معلومات  الشركة  تقدم •

 والمتوقعة.  المستمرة البرامج إدراج  خالل من الجوال عبر

من ذوي   ،   مؤهلين  حراس  وسيوظف  ،  األمنيون  حراسه  يؤديها   التي  الخدمات  عن  الكاملة  المسؤولية  األمن   خدمة  مقدم  سيتحمل.  موظفيها  مؤهالت   بتقديم  الشركة  تقوم •

ً  الكفاءة وممن تلقوا  . االتفاقية المبينة في هذه الخدمات أداء على جيداً  تدريبا

ً   تطلب  أن   وقت  أي  في  FHI360  لشركة  يجوز.  األخالقي  السلوك  معايير  أعلى  مع  تتوافق  موظفيها  قبل  من  معقولة  تدابير  الشركة  تضمن •  المكلف  مقدم الخدمة  من  خطيا

أو يستبدل أي من موظفيه  بموجب هذه  الخدمة  بأداء   هؤالء  واستبدال  وعلى حسابه الخاص على سحب  الخاصة  نفقته  على  الخدمة  ويعمل مقدم.  االتفاقية أن يسحب 

 .الموظفين
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 ساعات   8  لكل  بالحراس  أن عرض السعر الخاص  عرضها المالي إلى   في  تشير  عليها أن  ويجب  ،  الموظفين  لتوظيف  واضحة  أساسية  معايير  الشركة  لدى  يكون  أن  يجب •

 لنوبات العمل. الجدول الزمني  عند وضع اليمن العمل النافذة في وممارسات بقوانين االلتزام ساعة، وفي هذا الشأن يتعين على الشركة مراعاة 24 كل في

 العمل. لقانون وفقًا للموظفين اإلجازات الممنوحة ذلك في بما  لموظفيها الممنوحة التوظيف مزايا عن تفاصيل تقديم الشركة على يجب •

 شهادات منحت لها في السابق فيما يخص عملها.  أي تقديم الشركة على يتعين •

 الطبية. للفحوصات موظفيها، ومن تلك المعايير الخضوع لياقة تضمن فيها معايير وضع الشركة على يتعين •

 الواقع.  أرض على موظفيها إدارة على العميل، ويجب أن يكون لديها القدرة يلبي متطلبات إداري هيكل الشركة لدى يكون أن يجب •

 والتخطيط لالستجابة للطوارئ.  للطوارئ أي فريق االستجابة بإمكانها تقديمها؛ التي األخرى  اإلضافية الخدمات عن معلومات إعطاء الشركة على يجب •

 قصيرة. مهلة خالل للحراس بديل توفير على  قادرة الشركة تكون أن يجب •

 األسباب.  من سبب الحراس فوراً ألي واستبدال 24/7 مدار على FHI 360في منشآت  تضمن الشركة تواجد الحراسات األمنية •

 أعاله.  والتجهيزات المذكورة االتصاالت بمعدات دائًما مزودون  األمن حراس تضمن الشركة أن •

دفع   تأخره في  حالة  في  الخدمةمقدم    على   غرامة  فرض  في  بالحق  FHI 360  وفي هذا الصدد، تحتفظ.  تضمن الشركة دفع مستحقات حراس األمن في الوقت المناسب •

 مستحقات حراس األمن والذي ينتج عنه تدهور في تقديم الخدمة. 

 :يلي بما جيدة معرفة لديهم األمن أفراد أن على دليل تقديم الشركة على يجب •

 طفايات الحريق استخدام -

 الدوريات وإجراءات األمن أفراد ووظائف دور -

 واالتصال السلكي والالسلكي  الوصول في التحكم إجراءات -

 . إلخ الجامح والسلوك والمظاهرات واإلجراءات الطبية  واإلخالء التهديد بالتفجير مثل الطوارئ إجراءات -

 األساسية  األولية اإلسعافات -

 الحوادث  عن اإلبالغ إجراءات -

 الحوادث  سجل وحفظ الدقيقة الوقائع األمنية -

 والنظافة  والمظهر الالزمة بالشكل العناية -

 للدفع.  FHI 360 إلى  المناسب الوقت وفي صحيح  بشكل  الفواتير تقديم الشركة  تضمن •

 

 : األمن شركة مسؤوليات

 التحكم في الوصول. أ

 . FHI 360  فيهاتعمل  التي المناطق إلى بالدخول لها المصرح غير المركبات أو األفراد وستكون مهمتهم منع دخول مسلحين، األمن  شركة (: لن يكون أفراد1

  FHI 360  يزورون  الذين  لألشخاص"  زوار  دفتر"  بـ   األمن  شركة  تحتفظ  ،  دخول  نقطة  كل  عند.  الزوار/    أو نقاط الدخول الخاصة بالموظفين   المداخل  من  العديد  هناك   (:2

 .اجتماعية أو رسمية ألغراض

 . انتهاكات أي على الفور عن FHI 360  في واألمن السالمة إدارة إبالغ يتم . مهام محددة في المركبات أو/  و للمشاة حركة بسجالت االحتفاظ األمن شركة من سيُطلب (:3
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 ".محظورة" أنها على FHI 360 حددتها التي المناطق في األفراد حركة ورصد مراقبة يجب (:4

األسالك الشائكة الموجودة على سور المكتب    ومراقبة  للمباني،  الخارج  من  المادي  األمن  توفير  أي  ،  عليها  المتعاقد  المنشآت  في  بدوريات   األمن  شركة  تقوم  الدوريات:  (: مهام5

 . دقيقة 30 عن تقل  ال زمنية فترات في يتجولون باستمرار دوريات  حراس باستخدام  FHI 360 لـ المملوكة المعدات وحماية

هذا األمر   يستلزم.  مقرها  من  FHI 360  لشركة  المملوكة  للمعدات  بها   المصرح  غير  اإلزالة  الشركة  تمنع  ،  خروج/دخول  نقطة  كل  في  للممتلكات:  بها  المصرح  غير  اإلزالة  (:6

 .باليد األشياء المحمولة تفتيش إلى باإلضافة FHI 360  مكاتب من وتخرج تدخل التي المركبات في مباشر وغير تدميري وغير مرئي  تفتيش إجراء

 الحرائق. ب

 . وعلى كيفية التعامل معها االنفجارات أو الحرائق مثل الظروف المحتملة التي تهدد السالمة، التعرف على على موظفيها تدريب األمن شركة على (: يجب1

عن   FHI 360 في  األمن إدارةواإبالغ  ، الفور تنبيه المتواجدين على أن  من التأكد األمن شركة على يتعين ، FHI 360 ممتلكات أو منشآت من  أي  في الحريق اكتشاف عند (:2

 .الحريق إلخماد  فورية إجراءات واتخاذ الحادثة،

ً   تدريبا  مدربين  األمن  موظفي  جميع  أن  ضمان  األمن  شركة  على  يجب  (:3   األضرار   لتقليل  الالزمة  باإلجراءات  دراية  على   وأنهم  الحرائق  مكافحة  معدات  استخدام  على  كافيا

 . الحاجة حسب الحرائق، مكافحة في المساعدة في واإلسراع

  دفتر   ويتم تسجيل ذلك في .  عند تنفيذ دورياتهم  التي يالحظونها  اآلمنة  غير  الظروف  جميع  عن  الفور  على   FHI 360  األمن في  إبالغ إدارة  األمن  شركة  موظفي  على  (: يجب4

 . األمر لزم إذا الفور، على معها التعامل يتم أو نوبة كل نهاية في الوقائع اليومية

 الحرائق   إطفاء عمليات التدريب على. ج

تدريباً فإن هذا التدريب قد يشـمل الحراس    FHI360( تواصـل شـركة األمن إجراء تدريباتها الخاصـة بإطفاء الحرائق للحفاظ على كفاءة موظفيها ومع ذلك في حال أقامت 1

 الذين يقدمون الخدمات األمنية. 

 العاملين في شركة األمن قد حصلوا على تدريب عن كيفية الوقاية من الحرائق ومكافحتها قبل تكليفهم بأعمالهم. ( يجب أن يكون جميع موظفي األمن 2

 لحرائق وبكيفية تنفيذها.( تضمن شركة األمن كذلك أن جميع أفراد األمن الذين تم نشرهم في مواقع العمل المتعاقد عليها لديهم إلمام بخطة اإلخالء عند اندالع ا3

 د. اإلسعافات األولية 

 ( يجب أن يكون لدى كافة موظفي شركة األمن معرفة وخبرة باإلسعافات األولية،  1

 بتوفير حقائب اإلسعافات األولية لكافة المواقع الثابتة لدى شركة األمن.   FHI360( تقوم  2

 هـ. التغطية 

ــتمرة  1 ــفة مسـ ــات األمنية بصـ ــمن شـــركة األمن تواجد الحراسـ طوال مدة كل نوبة عمل وأن يكون حراس األمن على أقصـــى قدر من االنتباه وعلى يقظة تامة أثناء  ( تضـ

 مناوباتهم،

النوم و/ أو التغيب عن الموقع يؤدي مباشرةً إلى عدم دفع أي أجر مقابل تلك وعليه فإن   ( من المهم للغاية أن يكون حراس األمن متواجدون باستمرار في مواقعهم المحددة،2

 لمناوبة.ا

 و. حماية مسرح الجريمة 
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فور مالحظتها أي دليل يثبت الســـرقة أو االقتحام أو الحريق أو حوادث مركبات/ أو حوادث وأي وقائع أخرى تضـــر  FHI 360تقوم شـــركة األمن بإبالغ إدارة األمن في  

األمن على الفور عالمات على مكان وقوع هذه الحادثة وتقوم بتأمينه من أجل   و/ أو الممتلكات داخلها والمنطقة المحيطة بالمجمع أيضــاً. وتضــع شــركة FHI 360موظفي  

 منع حدوث أي دخول غير مصرح به قبل وصول ضابط التحقيق.  

 التخطيط اإلداري 

 أ( إجراءات التشغيل القياسية:  

وفقاً لتلك اإلجراءات في كافة المهام األمنية التي كلف بتنفيذها أفراد  والعمل   FHI360تتحمل شــركة األمن مســؤولية اإلطالع على إجراءات التشــغيل القياســية الخاصــة ب

 األمن التابعين لها. 

 ب( خطط الطوارئ.

 ذات الصلة من أجل االستجابة للحاالت الطارئة.  FHI360يجب على شركة األمن أن تكون على إطالع بالخطط التنفيذية الخاصة ب

 ج( السجالت والتقارير:  

ــال   -بجميع الملفات اإلداريةيتم االحتفاظ   ــجالت أجهزة اإلرسـ ــكاوى والحوادث والتحقيقات وسـ ــيل أفراد األمن المناوبين في كل موقع في أي وقت كان والشـ بما فيها تفاصـ

 .FHI360وتصبح ملكاً لـ  FHI360رافق في م -وتقارير المناوبة وجداول العمل وقوائم جرد المعدات والممتلكات المفقودة والموجودات التي يتم العثور عليها وما إلى ذلك

 موظفي شركة األمن  د(   

 ( االنتشار/ التوزيع1

ـشاره، تتـشاور ـشركة األمن مع تـضمن ـشركة األمن نـشر/توزيع نفس األفراد في المواقع ذاتها. وفي حالة لم يـستطع أحد أولئك األفراد من االنتـشار في الموقع المخـصص إلنت

 ( ساعة من احداث أي تغييرات في اإلنتشار/التوزيع.24اد البديل المناسب، ويجب تقديم اخطار من قبل شركة األمن قبل أربعة وعشرون )بشأن ايج  FHI360إدارة أمن 

 ( الملفات الشخصية:2

ركة األمن بملفات ألفرادها وابق( لجميع أفرادها المكلفين بأ)تتضـمن تلك الملفات الخلفية الجنائية   ، وبحيثتحتفظ ـش جل الـس ركة ـس داء المهام المحددة بموجب العقد. تحتفظ ـش

 أو من يمثله.  FHI360األمن بتلك الملفات، وتخضع الملفات تلك للتفتيش في أي وقت من جانب الموظف المسؤول في 

 ( سلوك الموظفين:3

  -حسـب الضـرورة -خذ شـركة األمن اإلجراءات المناسـبة تضـمن شـركة األمن محافظة موظفيها على مسـتويات مرضـية من الكفاءة وحسـن السـلوك والمظهر والنزاهة. وتت

 لضمان االمتثال لهذه المعايير.
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 د( اعتبارات/ اهتمامات التوظيف:  

اتصـاالت قوي، د عليها نظام تنشـر شـركة األمن قوة أمنية جيدة التدريب ومنظمة ومجهزة تجهيزا مناسـبا. ويجب أن يكون لدى قوات األمن في كل موقع من المواقع المتعاق

 المدد، عند الحاجة.توفره شركة األمن، مما يضمن إمكانية قيام أفراد الحراسة باإلبالغ الفوري عن أية حوادث مثيرة للشبهة و/ أو استدعاء المساعدة / طلب 

 الزي الرسمي: 

ــترة والبنطلون والقميص والحذاء والح ــمي بأنه السـ ــأن هو أ( وألغراض هذه االتفاقية، يعرف الزي الرسـ زام الذي يُرتدى أثناء العمل، والغرض من كل ما ذكر في هذا الشـ

 ضمان أن كافة األفراد وهم يرتدون الزي الرسمي الموحد يظهرون بالمظهر الالئق على الدوام. 

ــمي الكامل في كل وقت أثناء قيامهم بأداء واجباتهم. ويجب أن تكون ذلك  ــتخدام المطلوب ب( يجب على كافة الحراس ارتداء الزي الرســ الزي وارتدائه مطابق تماماً لالســ

 وللمعايير المقبولة. يجب أن يرتدي أفراد األمن التابعين للشركة زياً موحداً من حيث اللون والنمط.

 المعدات 

 لموظفيها. االتصاالت توفير أجهزة ذلك في بما العقد، للوفاء بمتطلبات الالزمة اللوازم أو/  و المعدات جميع األمن شركة وفرت 

 المعلومات عن اإلفصاح

 أو التسبب في نشرها.  FHI360ال يسمح لشركة األمن أو أي موظف من موظفيها باإلفصاح عن أية معلومات تتعلق بالعمليات أو الموظفين أو األصول الخاصة ب

اقية أو فيما يتعلق بإداء هذه االتفاقية توجه جميع االـستفـسارات أو التعليقات أو الـشكاوى، الناـشئة عن أي مـسألة تمت مالحظها أو تجربتها أو تعلمها كنتيجة عن تنفيذ هذه االتف

. إن أي إخالل أو انتهاك ألي حكم من هذه األحكام، إضافة  FHI360  والتي قد يتطلب الفصل فيها نشر معلومات رسمية إلى إدارة األمن والسالمة و/ أو منسق االستجابة في

لشـركة األمن بإنهاء    FHI360 الى أحكام وسـائل االنتصـاف المدنية والجنائية األخرى التي ينص عليه القانون، يؤدي إلى إنهاء خدمة شـركة األمن على الفوري، أو مطالبة

 خدمة األفراد المتورطين.

 تنحية من الوظيفة:الطرد من الخدمة/ ال

 بسلطة توجيه شركة األمن في طرد أي موظف فوراً من موقع العمل إذا ما اتضح أنه غير مناسب ألداء واجبات الحراسة.  FHI360تتمتع  

 شروط المناوبة: 

  03:50-07:00الصباحية من الساعة  ▪

  11:00—03:00مناوبة بعد الظهر من الساعة  ▪

  07:00-11:00المناوبة الليلية من الساعة  ▪
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  مؤشرات األداء الرئيسية

 FHI360ة الدولية حة االسرw منظمة مواقع الهدف االستراتيجي 1: توفير الحراسة والمراقبة لجميع

 مؤشر األداء الرئيسي المتطلبات #

 في المنظمة مكتب حراس أمن ثابتون في 1.1

 عدن ، دار ضيافة في عدن ومكتب / دار

 ضيافة في المخا 

 مزودة بطاقم كامل على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع وفقًا لمتطلبات العقد  قع المنظمةجميع موا 1.1.1

 يلتزم جميع الموظفين بقواعد اللباس المحددة  1.2.1 اللباس والمالبس والمعدات  1.2

 بتزويد الموظفين بجميع المالبس والمعدات على النحو المحدد في العقد  )مزود الحدمة( يقوم 1.2.2

 معدات االتصاالت على النحو المحدد في العقد  جميعيقدم  الحدمة( )مزود  1.2.3

  حافظ على مراقبة 24/7 لشبكة )مزود الحدمة( 1.2.4

 الهدف االستراتيجي 2 :التوظيف والتدريب 

 مؤشر األداء الرئيسي المتطلبات #

 فحص جميع الموظفين من خالل التحقق من الخلفية األمنية وفحوصات النزاهة   2.1.1 توظيف وفحص الموظفين 2.1

 فحص جميع الموظفين من خالل التحقق من الخلفية األمنية وفحوصات النزاهة   2.2.1 المهارات والمؤهالت والخبرة 2.2

 يمتلك جميع الموظفين الحد األدنى من المهارات والمؤهالت والخبرة المطبقة على الوظيفة على النحو المحدد في 2.2.2

 العقد

 يمتلك موظفو اإلغاثة نفس المستوى من المهارات والخبرة والمؤهالت والتدريب مثل الموظفين الذين يستبدلونهم  2.2.3

 يتقاضى جميع الموظفين أجوًرا ويقدمون جميع المزايا القانونية وفقًا للقانون اليمني  2.3.1 تعويض 2.3

 قام بتطوير وتنفيذ وصيانة برنامج تدريبي ووضع خطة تدريب  )مزود الحدمة(  2.4.1 تمرين  2.4

 سجالت التدريب خالل 24 ساعة  )مزود الحدمة( سيوفر ، المنظمة عند طلب 2.4.2

 حوكمة الشركات واإلدارة واالمتثال والمساءلة : 3 االستراتيجي الهدف

 مؤشر األداء الرئيسي المتطلبات #

 يمتلك جميع التراخيص والشهادات والتصاريح الالزمة للعمل بشكل قانوني في اليمن )مزود الحدمة( 3.4.1 التراخيص والشهادات والتصاريح  3.1
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 قد قدم ونفذ وحدث (عند االقتضاء) جميع إجراءات التشغيل الموحدة على النحو المحدد في العقد  )مزود الحدمة( 3.2.1 إجراءات التشغيل القياسية  3.2

 إطالع جميع الموظفين بشكل كاٍف وفهم إجراءات التشغيل الموحدة ، من حيث صلتها بأدوارهم وواجباتهم 3.2.2

 كحد أدنى ، تتم مراجعة جميع إجراءات التشغيل الموحدة رسميًا سنويًا 3.2.3

 إطالع جميع الموظفين على قواعد السلوك -  اليمن وهم ملتزمون بها   3.3.1 القواعد السلوكية  3.3

 

 العرض

 يجوز تغيير عدد الحراس اعتمادا على الخدمات المطلوبة.

 البيان   الرقم   الوحدة سعر الوحدة السعر اإلجمالي 

   30 

ــة أجور ــة برداره  الحراسـ   في  بما األمن  الخاصـ

نوبات   اثناء واالســـتبدال  األمنية  المتطلبات  ذلك

 المرضية واإلجازاتوالعطل  العمل

     

 

 ختم الشركة  _________________________ اسم ممثل الشركة:

 _______________________________الصفة:  

 _________________________________  التوقيع:
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جدو المتطلبات:   –  3الملحق          

Fill up all the fields (Yes/No)  يجب ملء جميع الفراغات 

General Information  معلومات عامة 

Vendor Name   
 

 اسم المورد   

Address:  
 

 العنوان:  

Mobile Phone:  
 

 الهاتف المحمول:  

Email:  
 

 البريد اإللكتروني:  

Do you have valid business registration document for doing business? Yes or No. 

Please provide proof. 

 
هل لديك وثيقة تسجيل عمل صالحة لممارسة األعمال التجارية؟ نعم أم ال، يرجى تقديم إثبات  

 على ذلك 

Is your quote valid for 90 days after bid opening? 

 

 يوم؟  90هل العرض الخاص بك صالح لمدة  

 

Have you attached  

a) Detailed company profile of the Bidder with registered address, functional 

email, telephone numbers and point of contact for the organization 

 هل أرفقت  

الهواتف،   - أ وأرقام  النشط،  اإللكتروني  المسجل، والبريد  العنوان  الشركة المفصل مع  ملف 

 .االتصال للمنظمةونقطة 

b) Provided a proposal as per the attached Scope of Work (Annex 1) – (Duly 

Stamped and Signed); Include detailed costs per Guard as per Scope of 

Service in Annex 1.  

 البيانات المالية المدققة  - ب 

)مختوم وموقع( ؛ أدرج التكاليف   -(  1)الملحق  تم تقديم اقتراًحا وفقًا لنطاق العمل المرفق 

 . 1التفصيلية لكل حارس وفقًا لنطاق الخدمة في الملحق 

c) Certificate of Business registration and a VALID License to Operate a 

Security Company in Yemen 

 ساري المفعول   (شركة أمنية في اليمن مزاولة المهنة ) ة ورخص  التجاريسجل ال - ج 

Annex 3: Requirement Table   
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d) List of kit items issued per guard    لكل حارس  و غيرها  عدة  بما يتم تزويده منقائمة  - د 

e) Tax payers’ documents in Yemen 
أدلة على دفع الضرائب     -ز   

 

f) Bank details /Financial capabilities  تفاصيل البنك / القدرات المالية   -ه 
g) Three (3) References from current or past clients preferably INGO’s)  منظمات   ( مراجع من العمالء الحاليين أو السابقين ويفضل أن تكون3ثالثة )   -و 

h) Company shift schedule, response plan and documents for staff 

experience 

 لموظفين شهادات الخبرة لاالستجابة والالشركة ، وخطة النوبات جدول   -ح 

Have you filled up evidence of responsibility on Annex 3?    هل قمت بتعبئة دليل المسؤولية في المحلق ب؟ 

 

 

دليل المسؤولية -  4 الملحق   

a) Eligibility to sign  

____________________________ (Company name) certifies that it is qualified 

and eligible to sign an agreement for Security Guard Services 

 أهلية التوقيع  . 1

)تشهد   الشركة____________________________  ومؤهلة(  اسم  مخولة  اتفاقية  أنها  توفير    لتوقيع 

 . الحراسة األمنيةخدمات 

 

b) Authorized Negotiators 

Proposal for     RFP# SUIHAYII/MSA/02/2022 

may be discussed with any of the following individuals. These individuals are 

authorized to represent ___________________________(Company Name) in 

negotiation of this proposal in response to the  Security Guard RFP  

Names and Addresses of Authorized Signatories 

Name___________________________ 

Address___________________________ 

Telephone/Fax___________________________ 

Email address___________________________ 

 المفاوضون المعتمدون  .2

مع أي من األشخاص التالية    RFP# SUIHAYII/MSA/02/2022  يمكن مناقشة طلب تقديم العروض  

في  (  اسم الشركة____________________________ )وهؤالء األشخاص مخولون لتمثيل   .  أسماؤهم 

   . التفاوض حول هذا العرض المتعلق بطلب تقديم العروض 

 . أسماء وعناوين األشخاص المفوضين

 ___________________________  االسم 

 ___________________________  العنوان

 ___________________________ الفاكس/الهاتف 

 ___________________________ البريد اإللكتروني

Annex 4: Evidence of Responsibility 
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c) Adequate Financial Resources 

___________________________(Company Name)  has adequate financial 

resources to implement this RFP. 

 

 الموارد المالية الكافية . 3

الموارد المالية الكافية لتنفيذ طلب تقديم العروض  (  اسم الشركة ___________________________ )تملك  

 هذا.

d) Ability to Comply 

___________________________(Company Name)   is able to comply with 

proposed contract terms and delivery schedule having taken into consideration 

all existing business commitments, commercial as well as governmental. 

 االلتزام القدرة على . 4

( الشركة ___________________________  والجدول  (  اسم  المقدّم  العقد  بشروط  االلتزام  على  قادرة 

 . الزمني للتسليم مع األخذ بعين االعتبار جميع التزامات العمل وااللتزامات التجارية والحكومية الحالية

e) Record of Performance, Integrity and Business Ethics 

___________________________(Company Name)   certifies that  

___________________________(Company Name)   and/or any of its Principals 

are not presently debarred, suspended, proposed for debarment, or declared 

ineligible for the award of contracts by any donor agency; and have not, within 

a three-year period preceding this proposal, been convicted of or had a judgment 

rendered against them for commission of fraud or a criminal offense; and have 

not, within a three-year period preceding this proposal, had one or more contracts 

terminated for default by any donor agency. 

 سجل األداء والنزاهة وأخالقيات األعمال التجارية . 5

أن (  الشركة  اسم ___________________________)تشهد  

أو أي من رؤسائها ليس عليه في الوقت الحالي منع /و(  اسم الشركة ___________________________)

حظر أو إيقاف، أو موصى بحظره،  أو مصرح بأنه غير جدير بمنحه العقود من قبل أي وكالة مانحة، ولم تتم أو  

إدانته خالل فترة الثالث سنوات السابقة لتاريخ هذا العرض أو الحكم عليه بتهمة االحتيال أو ارتكاب جرم، ولم 

هاء عقد واحد أو أكثر للشركة من قبل أي وكالة  يتعرض خالل فترة الثالث سنوات السابقة لتاريخ هذا العرض الن 

 . مانحة بسبب التقصير

f)  Certification Regarding Terrorism Financing 

___________________________(Company Name)   certifies that it is not on the 

U.S. Department of Treasury Office of Foreign Assets Control (OFAC) 

Specially Designated Nationals (SDN) and The System for Award 

Management (SAM) exclusion List and is eligible to participate in this 

solicitation. 

 شهادة بشأن دعم اإلرهاب . 6

الشركة ___________________________)تشهد   األصول  (  اسم  مراقبة  مكتب  قائمة  على  ليست  أنها 

(، SDN)الرعايا المعينين بصفة خاصة  (، وOFAC)األجنبية التابع لوزارة الخزانة بالواليات المتحدة األمريكية   

 . وأنها مؤهلة للمشاركة في طلب العروض(  SAMظام االستثناء  من العطاءات )وقائمة ن 
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Attached 

g)  Organization, Experience, Accounting and Operational Controls, 

and Technical Skills  

___________________________(Company Name)   has the necessary 

organization, experience, accounting and operational controls, and technical 

skills, or the ability to obtain them. 

 التنظيم والخبرة والمحاسبة والمراقبة العملية والخبرات الفنية  . 7

التنظيم والخبرة والمحاسبة والمراقبة العملية  ( اسم الشركة ___________________________)تملك 

.والخبرات الفنية الالزمة أو قادرة على تحصيلها  

h)  Equipment and Facilities 

___________________________(Company Name)   has the necessary 

production, construction, and technical equipment and facilities, or the ability to 

obtain them. 

 والمرافقالتجهيزات . 8

الشركة ___________________________)تملك    باإلنتاج (  اسم  والمتعلقة  الفنية  والمرافق  التجهيزات 

 .والبناء أو قادرة على تأمينها

i) Acceptability of Solicitation Terms 

Offeror hereby accepts all proposed solicitation terms. 

 قبول شروط طلب العروض . 9

 . يوافق مقدّم العرض بموجب هذه االتفاقية على جميع شروط طلب العروض المقترح

By signature hereon, the company certifies that these statements are accurate, 

current, and complete. 

Date:       

  

Name:       

Signature: ________________________________________ 

 

 . ة وسارية المفعولبالتوقيع على هنا، تشهد الشركة أن هذه البيانات دقيقة وكامل

      : التاريخ

  

      : االسم

 : ________________________________________التوقيع

 


