
 TO: Prospective Offerors المحتملین العروضمقدمي : إلى
  

 DATE:  July 4, 2021 2021یولیو  4: التاریخ
  

 YCST-RFP-Admin-21-001 SUBJECT: RFP NO. YCST-RFP-Admin-21-001 رقم طلب تقدیم العروض: الموضوع
  

توفیر خدمات حراس األمن لممتلكات منظمة مجتمعات  لـ طلب تقدیم العروض
 )YCSTعالمیة مشروع (

REQUEST FOR PROPOSALS FOR providing Security 
Guards Services to the Global Communities’ (YCST) 
Properties 

  
القائمة باألعمال باعتبارھا مؤسسة مجتمعات تم اختیارمؤسسة اإلسكان التعاوني، 

لتكون بمثابة المستفید ) USAID(من ِقبل الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة ، عالمیة
 مجتمعات عالمیةمؤسسة وتدعو  مشروع المجتمعات الیمنیة معاً أقوى منالرئیسي 

لتقدیم عروضھم بشأن  الحارسات األمنیةالخبرة في مجال  اتالشركات المؤھلة ذ
 .العروضنشاط الموضوع بناًء على طلب تقدیم 

The Cooperative Housing Foundation, doing business as 
Global Communities, has been selected by the United States 
Agency for International Development (USAID) to serve as 
the Prime Recipient for the YCST. Global Communities is 
inviting qualified firms with experience in providing Security 
Guards Services to submit their proposals for the subject 
activity based on this Request for Proposals. 

  
وفقًا  شكل مطبوعالعروض الخاصة بھا، في أن تقدم المؤسسات المھتمة ویجب على 

موعد یجب أن یتم استالم العروض في كما . االلتماس إلى العنوان المحددلصیغة 
  في التوقیت المحلي لمدینة عدن.ظھراً  12:00في الساعة  2021یولیو  11 أقصاه

Interested organizations should submit their proposals, in 
hard copy format in accordance with the language of the 
solicitation to the address specified. The proposals must be 
received no later than July 11, at 12:00 PM in the local time of 
Aden City 

  
تُخطر المنظمات المستجیبة أن ھذا االلتماس ال یمثل بأي شكل من األشكال إلزاًما 

عالمیة لتقدیم منحة أو تعویض للمنظمات المستجیبة مقابل أي على مؤسسة مجتمعات 
 تكالیف مرتبطة بإعداد عروضھم وتقدیمھا.

Responding firms are advised that this solicitation does not in 
any way obligate Global Communities to make a contract 
award or compensate the responding firms for any costs 
associated with the preparation and submission of their 
proposals. 

  
یولیو  8موعد أقصاه ن المعلومات في بشأأو طلبات  استفساراتأي إرسال ینبغي 
: عبر البرید اإللكتروني أكرم ریاضإلى  عصراً  03:00قبل الساعة  2021

ycst@globalcommunities.org-procurement    . سیتم تزوید جمیع
ض المحتملین وض بأي معلومات سیتم تقدیمھا إلى أحد مقدمي العرومقدمي العر

 .بشأن ھذا االلتماس كتعدیل

Any questions or requests for information should be 
addressed by no later than July 8, 2021, at 3:00 PM in the 
local time of Aden City to Akram Riyadh via email at: 
 procurement-ycst@globalcommunities.org Any information 
given to one prospective offeror concerning this solicitation 
will be furnished to all such offerors as an amendment of the 
solicitation. 

  
 عبر البرید اإللكتروني مجتمعات عالمیةمؤسسة یُرجى مراسلة 

 ycst@globalcommunities.org-procurement .  بما تعتزمون تنفیذه في
 أقرب وقت ممكن عملیًا، وبذلك یمكننا أن نترقب عدد العروض لتقییمھا.

Please e-mail Global Communities at procurement-
 ycst@globalcommunities.org of your intent to propose at the 
earliest practicable date, so that we may anticipate the 
number of proposals to be evaluated. 
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 RFP( REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)(طلب تقدیم العروض 
  

 :رقم طلب تقدیم العروض
 YCST-RFP-Admin-21-001. رقم طلب تقدیم العروض

RFP NUMBER: 
RFP No. YCST-RFP-Admin-21-001 

  
 :تاریخ اإلصدار

 2021یوایو  4
ISSUE DATE: 
July 4, 2021 

  
 : ممولال

USAID 
CLIENT:  
USAID 

  
 :البرنامج

 )YCSTالیمنیة معاً أقوى (المجتمعات 
PROGRAM: 
Yemen Communities Stronger Together (YCST) 

  
 YCST( providing Security Guards Services to the Globalتوفیر خدمات حراس األمن لممتلكات منظمة مجتمعات عالمیة مشروع (

Communities’ (YCST) Property  
  

 : جھة اإلصدار
 مؤسسة اإلسكان التعاوني، 

 القائمة باألعمال باعتبارھا مؤسسة مجتمعات عالمیة
8601 Georgia Avenue, Suite 300 

Silver Spring, MD 20910-3440 
 

 المشتروات و االمدادات اول أكرم ریاض محفوظ، مدیر: عنایة
عدن ، ساحل أبین، وحدة الجندوح، خورمكسر بجانب استراحة النفط، 12فیال رقم 

 الیمن
 

 الموقع على خرائط جوجل:
https://goo.gl/maps/eoXP5gauFr6PNAWk8 

ISSUED BY:  
Cooperative Housing Foundation,  
doing business as Global Communities 
8601 Georgia Avenue, Suite 300 
Silver Spring, MD 20910-3440 
 
Attention: Akram Riyadh Mahfoudh, Senior Procurement & 
Logistics Manager 
 
Address: Villa# 12, Abyan coast Street, Al-Gundoh unit, 
Khormakser, next to Oil Company rest, Aden Yemen 
 
Location on Google Maps: 
https://goo.gl/maps/eoXP5gauFr6PNAWk8 

  
 :تاریخ استحقاق العرض

 بالتوقیت المحلي لمدینة عدن ظھراً  12:00في تمام الساعة  2021یولیو  11
 

 :الموعد النھائي لتلقي االستفسارات
 عصراً بالتوقیت المحلي لمدینة عدن 03:00في تمام الساعة  2021یولیو  8

PROPOSAL DUE DATE: 
July 11, 2021 – 12:00 PM in the local time of Aden 
 
QUESTIONS DEADLINE: 
July 8, 2021 – 03:00 PM in the local time of Aden 
 

  
 This Request for Proposal contains the following :األقسام التالیة ،ھذا العروضیتضمن طلب تقدیم 

sections: 
  

 Part 1 Instructions to Offerors ضوتعلیمات خاصة بمقدمي العر الجزء األول
  

 Part 2 Evaluation Factors for Award لإلسنادعوامل التقییم  الجزء الثاني
  

 Part 3 Statement of Work بیان العمل الجزء الثالث
  

 Part 4 Annexes الجزء الرابع المالحق
  

 Annex A – Evidence of Responsibility دلیل المسؤولیة -ملحق أ 
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 Part 1: Instructions to Offerors ضوالعر لمقدميتعلیمات  :الجزء األول
  
 I. GENERAL INSTRUCTIONS TO OFFERORS ضوالعر لمقدميتعلیمات عامة  .1
   .أ

طلب تقدیم  لشروطمباشر بشكل  متوافق عرضمقدم العرض تقدیم یطلب من  .ب
ویمكن تصنیف العروض التي ال تتفق مع ھذا . العروض وأحكامھ وبنوده

وبالتالي تستبعد من خضوعھا لمزید من نھا غیر مقبولة، أااللتماس على 
 الدراسة.  

A. The Offeror is requested to submit a proposal directly 
responsive to the terms, conditions, and clauses of this 
RFP.  Proposals not conforming to this solicitation may be 
categorized as unacceptable, thereby eliminating them 
from further consideration.   

   .ت
 11ظھراً الموافق  12:00الساعة  موعد أقصاهیجب استالم العروض في  .ث

یوًما على ) 60(لمدة ستین ساریة تظل العروض وینبغي أن   .2021یولیو 
 :من خالل الوسائل التالیةعرضھ یجوز لمقدم العرض تقدیم   .األقل

B. Proposals must be received no later than 12:00 PM on 
July 11, 2021.   Proposals must remain valid for a 
minimum of sixty (60) days.  The Offeror may submit its 
proposal by the following means: 

  
 Hardcopy- in a sealed envelope to be submitted to .1 في ظرف مختوم یتم تسلیمھ الى العنوان ادناه: –نسخة ورقسة  .1

below address. 
  

، ساحل أبین، وحدة الجندوح، خورمكسر بجانب استراحة النفط، عدن 12فیال رقم 
 الیمن

 
 الموقع على خرائط جوجل:

https://goo.gl/maps/eoXP5gauFr6PNAWk8 

Address: Villa# 12, Abyan coast Street, Al-Gundoh unit, 
Khormakser, next to Oil Company rest, Aden Yemen 
 
Location on Google Maps: 

https://goo.gl/maps/eoXP5gauFr6PNAWk8 
  
:  یتكون العرض الشامل من جزأین منفصلین فعلیًا، على النحو التالي  .2

یجب .  عرض التكالیف –العرض الفني؛ والمجلد الثاني  –المجلد األول 
 .أال تتضمن العروض الفنیة أي إشارة إلى التسعیر

2 The overall proposal shall consist of two (2) 
physically separated parts, as follows:  Volume I – 
Technical Proposal; and Volume II – Cost Proposal.  
Technical Proposals must not make reference to 
pricing. 

  
 .C. Alternative proposals will not be considered .لن یتم النظر إلى عروض بدیلة ج.
  

كما تم إلى مراجعة صارمة ھذا االلتماس لاستجابةً  استلمعرض أي سیخضع  د.
 التقییمعوامل "تقدیمھ ووفقًا لمعاییر التقییم المنصوص علیھا في الجزء الثاني، 

 ."لإلسناد

D. Any proposal received in response to this solicitation will 
be reviewed strictly as submitted and in accordance with 
the evaluation criteria specified in Part 2, Evaluation 
Factors for Award. 

  
بتقدیم منحة أو دفع أي تكالیف مستحقة على  مجتمعات عالمیةمؤسسة ال تلتزم  و.

 .العرض رًدا على ما ورد في ھذه الوثیقة هإعدادعند مقدم العرض 
E. Global Communities is not obligated to make an award or 

to pay for any costs incurred by the Offeror in preparation 
of a proposal in response hereto. 

  
مؤسسة ن یقوم مقدم العرض بتقدیم أفضل عروضھ ألن أیجب مبدئیا  ز.

 .دون إجراء مناقشات قراروإصدار تعتزم تقییم العروض  مجتمعات عالمیة
بالحق في إجراء المناقشات إذا ما  مجتمعات عالمیةمؤسسة ومع ذلك، تحتفظ 

 .   ذلكلرأت ضرورة 

F. The Offeror should submit its best proposal initially as 
Global Communities intends to evaluate proposals and 
make an award without discussions.  However, Global 
Communities reserves the right to conduct discussions 
should Global Communities deem it necessary.    

  
كتابة العروض بوضوح وإیجاز ویجب وصف وتحدید مدى فھم مقدم  یجب ح.

، التي یمكن العثور علیھا "بیان العمل"العرض وامتثالھ للمتطلبات الواردة في 
ینبغي أن یتناول العرض بوضوح . من طلب تقدیم العروض ھذا 3في الجزء 

یجب ترقیم جمیع  كما.كل من عوامل التقییم المنصوص علیھا في الجزء الثاني
تسلسلیًا وتحدیدھا باسم ) من حیث التكلفة والناحیة الفنیة(صفحات كل مجلد 

 .   عروضمقدم العرض ورقم طلب تقدیم ال

I. Proposals must be clearly and concisely written and must 
describe and define the Offeror’s understanding and 
compliance with the requirements contained in the 
Statement of Work, which can be found in Part 3 of this 
RFP.   The proposal should clearly address each of the 
evaluation factors set forth in Part 2.  All pages of each 
volume (cost and technical) must be sequentially 
numbered and identified with the name of the Offeror and 
the RFP number.    

  
 II. SPECIAL RFP CONSIDERATIONS م العروضاالعتبارات الخاصة بطلب تقدی الجزء الثاني

  
 ض المھتمین منولمقدمي العر ًحاطلب تقدیم العروض ھذا مفتویعتبر  .أ

937 
A. This RFP is open to interested offerors from the 937  

https://goo.gl/maps/eoXP5gauFr6PNAWk8
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عقد ذو سعر الوحدة .ھوبموجب ھذا االلتماس  منحھنوع العقد المتوقع  .ب

إعداد میزانیة  التكالیف،ألغراض تحلیل ،ضومقدمي العریجب على . الثابث
التعلیمات الخاصة بإعداد "للجزء الفرعي الرابع أدناه تحت اسم مفصلة وفقًا 

 ".التكلفةعرض 

B. The anticipated type of contract to be awarded under 
this solicitation is Fixed Unit Price. For the purposes of 
cost analysis, Offerors must prepare a detailed budget in 
accordance with Subpart IV below “Instructions for the 
Preparation of the Cost Proposal.” 

  
أو العروض التقدیمیة األخرى  غیر الضروریةالكتیبات التفصیلیة تعتبر  .ج

غیر ھذا االلتماس على  الوفعّا مالكا لتقدیم عرضالتي تتجاوز القدر الكافي 
. وقد تفسر على أنھا إشارة الفتقار مقدم العرض إلى الوعي بالتكلفةمطلوبة، 

الثمن والوسائل  ھظةبا ألوراقواالمجلدات كما أن األعمال الفنیة التفصیلیة و
 .مطلوبةالبصریة وأدوات العرض المكلفة غیر ضروریة وغیر 

C. Unnecessarily elaborate brochures or other 
presentations beyond those sufficient to present a 
complete and effective response to this solicitation are 
not desired and may be construed as an indication of the 
Offeror’s lack of cost consciousness. Elaborate artwork, 
expensive paper and bindings, and expensive visual and 
other presentation aids are neither necessary nor desired. 

  
تمتثل  مجتمعات عالمیةمؤسسة بأن  العروضیتم إبالغ مقدمي   )1( .د

رقم لقوانین ولوائح العقوبات والحظر األمریكي بما في ذلك األمر التنفیذي 
، التي تحظر المعامالت مع األشخاص أو بیینبشأن تمویل اإلرھا 13224

یجب أن یقر أي . الكیانات التي ترتكب جرائم اإلرھاب أو تھدد بھ أو تدعمھ
أو أساسي سواء كان شریك  ،شخص أو كیان یشارك في عملیة المزایدة

قائمة األشخاص المحظور ، كجزء من المزایدة بأنھ غیر مدرج في فرعي
معھم تجاریًا المحررة من طرف مكتب مراقبة األصول األجنبیة  التعامل

 تبرستع. ، وأنھ مؤھل للمشاركةاألمریكي التابع لوزارة الخزانة األمریكیة 
تتلقاھا من شخص أو كیان  العروض التيعدم أھلیة  مجتمعات عالمیةمؤسسة 

 .القائمة أو غیر مؤھل بطریقة أخرىمدرج في 

D. (i)  Offerors are informed that Global Communities 
complies with U.S. Sanctions and Embargo laws and 
Regulations including Executive Order 13224 on Terrorist 
Financing, which effectively prohibit transactions with 
persons or entities that commit, threaten to commit or 
support terrorism. Any person or entity that participates in 
this bidding process, either as a prime or sub to the 
prime, must certify as part of the bid that he or it is not on 
the U.S. Department of Treasury Office of Foreign Assets 
Control (OFAC) Specially Designated Nationals (SDN) 
List and is eligible to participate. Global Communities 
shall disqualify any bid received from a person or entity 
that is found to be on the List or otherwise ineligible. 

  
لن تكون المنظمات أو األفراد المدرجین في نظام قائمة األطراف )  2( 

للحصول على تمویل وال استخدامھ  ھلینمؤ) www.sam.gov(المستبعدة 
 .لتوفیر أي سلع أو خدمات مشار إلیھا في طلب تقدیم العروض ھذا

 (ii)  Organizations or individuals that have an active 
exclusion on the System for Award Management 
(www.sam.gov) shall not be eligible for financing and 
shall not be used to provide any commodities or services 
contemplated by this RFP. 

  
 ً  III. INSTRUCTIONS FOR THE PREPARATION OF THE التعلیمات الخاصة بإعداد العرض الفني .ثالثا

TECHNICAL PROPOSAL 
  
تخطیًطا واضًحا وموجًزا حول كیفیة اعتزام " العرض الفني"ینبغي أن یقدم   .أ

المبینة في الجزء الثالث من " بیان العمل"مقدم العرض االضطالع بمتطلبات 
لن یتم إدراج أي معلومات متعلقة . طلب تقدیم العروض ھذا والوفاء بھا

سیتم إجراء تقییم نھ الباألسعار التعاقدیة في العرض الفني لمقدم العرض 
 .صارم على میزاتھ الفنیة

A. The Technical Proposal should provide a straightforward, 
concise delineation of how the Offeror intends to carry out 
and satisfy the requirements of the STATEMENT OF 
WORK described in Part 3 of this RFP. No contractual 
price information is to be included in the Offeror’s 
technical proposal in order that it will be evaluated strictly 
on its technical merit. 

  
الصفحات تقرأ لن و إجمالیًا، صفحات 3تقتصر العروض الفنیة على أن ینبغي  .ب

كل جزء فرعي من الصفحات في حدود . أو تقییمھا صفحات 3التي تزید على 
 للصفحةینبغي حساب الجزء األمامي والخلفي .  العرض الفني مبینة أدناه

احدة كصفحتین عند تقدیم معلومات عن كال الجانبین األمامي والخلفي الو
حسب أن تقدم معلومات مفصلة فقط عند االقتضاء ویجب . لورقة واحدة

یمكن استخدام األدوات مثل كما . دة في طلب تقدیم العروضالمحد التعلیمات
الرسوم البیانیة والمخططات والجداول حسب الحاجة ولكن ستعتبر جزًءا من 

صحائف ال یتم إدراج السیر الذاتیة لألفراد الرئیسیین وو. حدود الصفحة
حدود  ضمناصل ونماذج تقریر األداء السابق الفووالشخصیة البیانات 
المرفقات بالمرجع وإدراج أي مادة في العرض یجوز ال كما أنھ  ،الصفحة

 . الصفحة بحدودللتالعب وما إلى ذلك  الملحقو

B. Technical proposals shall be limited to 3 pages in total. 
Pages in excess of 3 pages will not be read or evaluated. 
Page limitations for each subpart of the Technical 
Proposal are indicated below.  The front and back of a 
single page shall be counted as two pages when 
information is provided on both the front and back sides 
of a single sheet. Detailed information should be 
presented only when required by specific RFP 
instructions. Items such as graphs, charts, tables may be 
used as appropriate but will be considered part of the 
page limitation.  Key personnel resumes, bio-data sheets, 
dividers, and past performance report forms are not 
included in the page limitation. No material may be 
incorporated in the proposal by reference, attachment, 
appendix, etc. to circumvent the page limitation.  



  
مقاس قیاسي على ورق طباعتھا اإلنجلیزیة وباللغة  كتابة العروض الفنیة یجب .ج

یمكن استخدام و، المسافة مفردة بین سطرینبوصة، و 11× بوصة  1/2 8
یجب أن تكون . المرقمة بتسلسل الصفحاتفقط، مع كل  12الخط  حجم

 . ھوامش الصفحة بمسافة بوصة واحدة في األعلى واألسفل ومن كل جانب

C. Technical Proposals shall be written in English, typed on 
standard 8 1/2" x 11" paper, single-spaced, only 12 font 
type may be used, with each page numbered 
consecutively.  Page margins shall be a minimum of one 
inch at the top, bottom and each side.  

  
  :D. The technical proposal should include the following : یلي العرض الفني ماأن یتضمن یجب  .د

  
 Technical Approach – limit 3 pages .1 3 الصفحاتعدد  –النھج الفني  .1

  
سیثبت مقدم العرض مدى فھمھ وقدرتھ والنھج العام ألداء المتطلبات 

 :التحدید، كما یلي على وجھ "بیان العمل"المنصوص علیھا في 
The Offeror shall demonstrate its understanding, 
ability and overall approach to performing the 
requirements described in the STATEMENT OF 
WORK, specifically the following: 

  
 Providing Security Guards • تقدیم خدمة حارسة امنیة •

  
 Personnel Qualifications and Availability – limit 2 .2 2 الصفحاتعدد  –توافرھم مدى الموظفین ومؤھالت  .2

pages 
  

یحدد مقدم العرض في شكل موجز األسماء والمناصب المتوقعة لألفراد 
عالوة ". بیان العمل"المقترحین ألداء المتطلبات المنصوص علیھا في 

سینجز یبین مقدم العرض مستوى جھد كل شخص مقترح على ذلك، 
یقدم سیرة ذاتیة كاملة ومحّدثة لكل موظف كما  .مھامھ بموجب العقد

الحصول  سیستفید منھا في حالة) ال تتجاوز صفحتین(مقترح  مختص
یجب أن تصف ھذه السیر الذاتیة بوضوح تعلیم الفرد و على المنحة،

 . ةالمعتمد تھالمھنیة وشھادا تھوخبر

The Offeror shall identify in summary format the 
names and anticipated positions of the individuals 
proposed to performing the requirements described 
in the STATEMENT OF WORK.  The Offeror shall 
indicate the level of effort for each proposed person 
who will perform under the contract.  The Offeror 
shall submit a complete and current resume for each 
proposed professional employee (not exceeding two 
pages each) who will be utilized if the award is made.  
These resumes must clearly describe the individuals’ 
education, experience, and professional credentials.  

  
 Capabilities and Experience of Organization – limit .3 3 الصفحات عدد –إمكانات المنظمة وخبرتھا  .3

three pages 
  

 :The Offeror shall demonstrate the following :ویجب أن یوضح مقدم العرض ما یلي
  
الكفاءة المتخصصة التي تمتلكھا المؤسسة فیما یتعلق بالمتطلبات  ).أ

، بما في ذلك المعرفة والخبرة "بیان العمل"المنصوص علیھا في 
 . الیمن في العمل في

a) The specialized competence the organization 
possesses with regard to the requirements 
described in the STATEMENT OF WORK, 
including knowledge of and experience working 
in Yemen.  

  
التقنیة  ةالمساعدتعبئة الفرق والخبراء المتخصصین في إمكانات  ).ب

 . قصیرة األجل في الوقت المناسب
b) Capabilities in the timely mobilization of short-

term technical assistance experts and teams.  
  
بسیاسات شؤون المتعلقة األنظمة واإلجراءات المؤسسیة مالئمة  ).ج

وسیاسات السفر واإلدارة المالیة وإدارة  لتعیینالموظفین وا
المشروعات وإدارة العقد وإعداد تقاریر عن التقدم ومجاالت أخرى 

 من أجل االمتثال لشروط العقد بنجاح وإنجاز النتائج المتوقعة 

c) Organizational systems and procedures are 
adequate related to: personnel policies and 
recruitment, travel policies; financial 
management; project management; contract 
administration; progress reporting; and other 
areas in order to successfully comply with 
contract requirements and accomplish the 
expected results  

  
  Past Performance of the Organization .4 للمنظمةاألداء السابق  .4

  
قائمة بجمیع العقود والعقود من الباطن الحالیة تقدیم مقدم العرض على 

 لمماثلةاألخیرة ا) 5(وتلك العقود التي تم إنجازھا في السنوات الخمس 
في طلب تقدیم العروض " بیان العمل"في الحجم والنطاق والتعقید إلى 

The Offeror shall submit a list of all current contracts 
and subcontracts and those completed within the last 
five (5) years that are similar in size, scope and 



قیمتھ یقدم مقدم العرض اسم العمیل ورقم العقد و باإلضافة إلى ذلك ،ھذا
أرقام ھواتف البرید اإللكتروني الحالیین وعناوین و یةالبریدالعناوین و

 المماثلة. بالنسبة للعقود الثالثة األخیرة حالیًا، جھات االتصال المتوفرة

complexity to the STATEMENT OF WORK in this 
RFP.  Additionally, for the three most recent similar 
contracts, the Offeror shall provide the customer’s 
name, contract number, contract value, current postal 
and e-mail addresses, telephone number for a 
currently available point of contact.  

  
یوثر الفني، الذي لن  للعرض باعتبارھا ملحقھذه القوائم ویجب إرفاق 

 .عدد الصفحاتسلبًا على 
These lists shall be attached as an annex to the 
Technical Proposal, which will not count against the 
page limit.   

  
 IV. INSTRUCTIONS FOR THE PREPARATION OF THE التعلیمات الخاصة بإعداد عرض التكلفة .4

COST PROPOSAL 
  
بالنسبة  مقبولةواقعیة و یراھایجب على مقدم العرض أن یعرض التكالیف التي  .أ

 . للعمل وفقًا للنھج الفني لمقدم العرض
A. The Offeror must propose costs that it believes are 

realistic and reasonable for the work in accordance with 
the Offeror’s technical approach.   

  
یجب دعم جمیع التكالیف والبیانات المالیة بشكِل كامل وبكافة التفاصیل  .ب

. وتنظیمھا بطریقة تسھل من عملیة المراجعة وتسمح بإجراء تحلیل للتكلفة
 :البیانات التالیة/ینبغي أن تشتمل التكالیف والبیانات المالیة على المعلوماتو

B. All cost and financial data should be fully supported, 
complete in every detail, and organized in a manner that 
facilitates review and permits cost analysis.  The cost and 
financial data shall include the following information/data: 

  
تحدیدھم)، قائمة بأسماء الموظفین (عند  –لموظفین المباشرة رواتب ا .1

ویعتبر  والوضع الوظیفي ومدة التعیین (من حیث أیام عمل الفرد).
الراتب السنوي للموظف ھو التعویض األساسي للفرد ما عدا 

االستحقاقات اإلضافیة وحوافز السفر وبدل السكن وفروق الرواتب و/أو 
 العالوات األخرى.

1. Direct Employee Salaries – List employee name 
(when identified), functional position and duration of 
assignment (in terms of person days). The annual 
salary of an employee is that individual’s basic 
compensation exclusive of fringe benefits, travel 
incentives, housing allowances, differentials, and/or 
other bonuses.   

  
 معدل" الطلب مقدم لدى كان اذا – اإلضافیة) المنفعة( االستحقاقات  .2

 والمنافع االستحقاقات  وتفصبل وصف توفیر فعلیھ ،"اضافیة منفعة
 مفصلھ المیزانیة تكون أن یجب . الموظفین قبل من المستلمھ االضافیة

 تطبیقھا وطریقة اإلضافیة االستحقاقات نسبة توضح بطریقة ومبنیة
 .بالدوالر عنھا الناتجة والقیمة

2. Fringe Benefits - If the Offeror has a fringe rate, 
provide a description and a breakdown of benefits 
received by staff. The detailed budget breakdown 
shall be structured and formatted to clearly and easily 
identify the fringe rate applied, and the resulting 
dollar amount.   

  
 غیر تكالیف نسبة" الطلب مقدم لدى كان اذا - المباشرة غیر التكالیف .3

 تكون أن یجب. المتبع واألساس التوزیع طریقة وصف فعلیھ ،"مباشرة
 المباشرة غیر التكالیف نسبة توضح بطریقة ومبنیة مفصلھ المیزانیة
 .بالدوالر عنھا الناتجة والقیمة والمطبقة

3. Indirect Costs - If the Offeror has an indirect rate, 
describe the allocation method and base used.  The 
detailed budget breakdown shall be structured and 
formatted to clearly and easily identify the indirect 
rate applied, and the resulting dollar amount.   

  
في حالة غیاب اتفاقیة معدل التكالیف غیر المباشرة المتفق علیھا  

)NICRA(  المعدالت غیر صحة أو غیرھا من األدلة التي تثبت
القوائم المالیة المدققة (األرباح / الخسائر) تقدم  –المباشرة لمقدم العرض 

 .السنوات الثالث الماضیةعن 

 In the absence of a Negotiated Indirect Cost Rate 
Agreement (NICRA) or other evidence that 
substantiates the Offeror’s indirect rates—audited 
financial statements (Profit/Loss) for the past three 
years. 

  
التفاصیل الكاملة عن التكالیف  وتقدیمحدید ت –التكالیف المباشرة األخرى  .4

 .تكبدھاالتي یمكن  بالوحدة سعاراألالمباشرة األخرى ، بما في ذلك 
4. Other Direct Costs – Itemize and provide complete 

details of other direct costs, including unit prices that 
may be incurred. 

  
یجب أن یوضح توزیع المیزانیة التفصیلیة  -) إن وجدت( الثابتھالرسوم  .5

على التي تحتسب بالدوالر، وأن یشیر إلى النسبة المئویة  الثابتھالرسوم 
 .جمالي التكالیف المقدرةالدوالر بالنسبة إلاساسھا الرسوم الثابتھ ب

5. Fixed Fee (if applicable) - The detailed budget 
breakdown must indicate the fixed fee in dollars, and 
indicate the percentage which the base fee dollars is 
to the total estimated costs.   

  
أو شراكة، فیجب  إذا كان مقدم العرض یعتزم العمل في إطار مشروع مشترك .ج

بخصوص بین األطراف  مةالمبر قیةیُدرج مقدم العرض نسخة من االتفاأن 
C. If the Offeror intends to work under a joint venture or 

partnership, the Offeror must include a copy of the 
agreement between the parties to the joint 



إجراء مناقشة كاملة  قیةاالتفاتتضمن وسوف . الشراكة/ المشترك المشروع
الشركة التي ستكون مسؤولة عن  تحدیدلعالقة بین الشركات بما في ذلك حول ا

م التفاوض على العقد وأي شركة ستكون مسؤولة عن المحاسبة وكیف سیت
باإلضافة إلى  ؛واألرباح المشتركة غیر المباشرةتوزیع العمل وحساب النفقات 

مسؤوالً  هوكالً بمفرد باإلجماعاالتفاق الصریح حول رؤوس األموال إلبرامھ 
 .عن األفعال أو أوجھ التقصیر األخرى

venture/partnership. The agreement will include a full 
discussion of the relationship between the firms including 
identification of the firm which will have responsibility for 
negotiation of the contract; which firm will have 
accounting responsibility; how work will be allocated, 
overhead calculated, and profit shared; and the express 
agreement of the principals thereto to be held jointly and 
severally liable for the acts or omissions of the other. 

  
 D. The Offeror shall submit as part of its Cost Proposal the :یقدم مقدم العرض كجزء من عرض التكلفة البیانات المالیة التالیة .د

following Financial Data: 
  
راجع الجزء الرابع من طلب تقدیم . ولیة، مكتمل وموقّعدلیل على المسؤ .1

 .الملحق أ – العروض ھذا
1. Evidence of Responsibility completed and signed. 

See Part 4 of this RFP – Annex A. 
 

  



 Part 2: Evaluation Factors for Award لإلسنادعوامل التقییم  الجزء الثاني:
  
 I. GENERAL – PROPOSAL EVALUATION تقییم العرض –عام  .1
  
تتعلق بالوثائق الالزمة إلجراء  العروضیقدم الجزء األول إرشادات لمقدمي  .أ

یجب أن یقدم مقدم العرض معلومات كافیة ومحددة . تقییم مستنیر لكل عرض
قبل لمزید من الدراسة العرض عدم خضوع یمكن . في العرض الخاص بھ

غیر إجراء تقییم مفصل إذا كان العرض غیر كاٍف بشكٍل واضح بحیث یكون 
مقبول على اإلطالق في ظاھره أو كانت األسعار مرتفعة للغایة أو منخفضة 

م لمقد إخطاروفي حالة رفض عرض ما، سیتم إرسال . إلى حد غیر واقعي
 .عدم خضوع العرض لمزید من التقییم) أسباب(العرض یذكر فیھ سبب 

A. Part 1 provides guidance to offerors concerning the 
documentation necessary to conduct an informed 
evaluation of each proposal.  The Offeror must furnish 
adequate and specific information in its proposal.   A 
proposal may be eliminated from further consideration 
before a detailed evaluation is performed if the proposal 
is considered obviously deficient as to be totally 
unacceptable on its face or which prices are inordinately 
high or unrealistically low.  In the event a proposal is 
rejected, the Offeror will be sent a notice stating the 
reason(s) that the proposal will not be considered for 
further evaluation. 

  
تسعى للحصول على للعروض، قد  مجتمعات عالمیةمؤسسة إجراء تقییم عند  .ب

من أي مصدر تراه مناسبًا أو  معلومات بشأن العرض المقدم من مقدم العرض
 .التحقق من صحتھا

B. In conducting its evaluation of proposals, Global 
Communities may seek information from any source it 
deems appropriate to obtain or validate information 
regarding an Offeror’s proposal. 

  
 بموجببالحق في منح عقد واحد أو أكثر  مجتمعات عالمیةمؤسسة تحتفظ  .ج

مناقشات أو إجراء طلب تقدیم العروض ھذا على أساس العروض األولیة دون 
 .تنافسيإنشاء نطاق 

C. Global Communities reserves the right to award one or 
more contracts under this RFP on the basis of initial 
offers without discussions or without establishing a 
competitive range. 

  
 II. BASIS FOR CONTRACT AWARD أسس منح العقد .الجزء الثاني

  
 Technical and cost factors will be evaluated as described .سیتم تقییم العوامل الفنیة وعوامل التكلفة كما ھو موضح أدناه

below. 
  
یُعبر عن  ستكون عوامل التقییم المقدمة أدناه بمثابة األساس لتقییم العروض. .أ

 نقطة محتملة. 100الوزن النسبي المتاح لكل عامل في نقاط تتضمن 
A. The evaluation factors presented below will serve as the 

basis upon which proposals will be evaluated. The 
relative weight accorded to each factor is expressed in 
points with 100 points possible. 

  
إلى أن مؤسسة مجتمعات عالمیة غیر ملزمة بتقدیم منحة  العروضیُنبھ مقدمي  .ب

على أساس أقل تكلفة مقترحة أو أعلى نقاط التقییم الفنیة. على الرغم من أن 
المزایا الفنیة لدعوة تقدیم الطلبات ھذه تعتبر أكثر أھمیة من التكلفة المتصلة 

ار أیًضا بتحدید من قد ینجز العمل على نحو أفضل، یجب أن توضع في االعتب
عوامل التكلفة وكذلك میزانیة الجھة المتلقیة الرئیسیة لمؤسسة مجتمعات 

عالمیة. وبالتالي، بعد التقییم النھائي للطلبات، ستقدم مؤسسة مجتمعات عالمیة 
المنحة لمقدم العرض الذي یقدم عرض أفضل قیمة لمؤسسة مجتمعات عالمیة 

)، مع مراعاة العوامل الفنیة USAIDوالوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة (
 والتكالیف.

B. Offerors are reminded that Global Communities is not 
obliged to award a contract on the basis of lowest 
proposed cost or highest technical evaluation score.  
Although for this procurement technical proposal merits 
are considered more important than cost relative to 
deciding who might best perform the work, cost factors 
and Global Communities prime recipient budget must 
also be considered.  Therefore, after the final evaluation 
of proposals, Global Communities will make the award to 
the Offeror whose proposal offers the best value to Global 
Communities and USAID, considering both technical and 
cost factors. 

  
 ً  III.  EVALUATION CRITERIA معاییر التقییم  .ثالثا

  
یوضح النھج الفني  القدر الذي یدل على أن العرض –) نقطة 25(النھج الفني  .أ

 عامة بشكل واضح وفعال لتنفیذ الشروط الموضحة في "بیان العمل".
A. Technical Approach (25 points) – The extent that the 

Offeror’s proposal demonstrates a clear and effective 
overall technical approach to performing the requirements 
described in the STATEMENT OF WORK.   

  
المھارة المشھودة والخبرة وتوافر  –) نقطة 10(مؤھالت الموظفین المقترحین  .ب

 الموظفین للوفاء بشروط "بیان العمل".
B. Qualifications of Proposed Personnel (10 points) – 

Demonstrated expertise, experience, and availability of 
personnel to meet the requirements of the STATEMENT 
OF WORK. 



  
اإلمكانات التنظیمیة  –) نقطة 30إمكانات المنظمة وخبرتھا ذات الصلة ( .ج

 المشھودة والخبرة كما یلي:
C. Capabilities and Relevant Experience of the Organization 

(30 points) – Demonstrated organizational capabilities 
and experience as follows: 

  
االمتثال التنظیمي المتصل ببیان العمل، بما في ذلك المعرفة وخبرة العمل  •

 )نقاط 10( الیمن في
 

 10( المساعدة الفنیة قصیرة األجل وفرق العمل وفیر خبراءلتاإلمكانات  •
 )نقاط

 
 )نقاط 10( واإلجراءات التنظیمیةاألنظمة  •

• Organizational competence relative to the 
STATEMENT OF WORK, including knowledge of and 
experience working in Yemen (10 points) 
 

• Capabilities mobilizing short-term technical 
assistance experts and teams.  (10 points) 

 
• Organizational systems and procedures (10 points) 

  
جودة المنتج أو الخدمة، بما في ذلك  –) نقطة 10اإلنجاز السابق للمنظمة ( .د

التحكم في التكلفة والتوقیت المناسب لإلنجاز وتحقیق األھداف والغایات 
 وإرضاء العمالء باألداء.

D. Past Performance of the Organization (10 points) – 
Quality of product or service, including cost control, 
timeliness of performance, and meeting goals and 
targets, and customer satisfaction with performance. 

  
سیحصل عرض التكالیف الذي یقدم أقل األسعار  –) نقطة 25(عرض التكلفة  .ھـ

الدرجات المخصصة للتكالیف. للمساعدة في تقییم ومقارنة عروض على أعلى 
التكالیف, قد تطلب مؤسسة مجتمعات عالمیة من مقدم العرض توضیًحا أو 

 مزید من التفاصیل عن أسعاره.
 

 :التالیة المعادلة باستخدام عرض لكل النقاط تُحسب
S = 25 x LP/OP 

 المقّدم السعر تقابل OPو األدنى السعر تقابل LPو النقاط تقابل S أن حیث
 .الدراسة قید

E. Cost Proposal (25 points) – The lowest price cost 
proposal will receive the highest score for cost. Higher 
priced cost proposals will receive a correspondingly lower 
score. To assist in evaluation and comparison of cost 
proposals, Global Communities may ask an Offeror for 
clarification or further breakdown of the Offeror’s price. 
Each proposal will be scored using the following equation: 
S = 25 x LP/OP where “S” is the score, “LP” is the lowest 
price, and “OP” is the offered price under consideration. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TOR for Providing Security Guards Services to the 
Global Communities (YCST) Property 

مجتمعات عالمیة منظمة لتوفیر خدمات حراس األمن لممتلكات نطاق عمل 
 )YCST(مشروع 

1. Background 1. الخلفیة 

Global Communities (GC) is an international non-profit 
organization that works closely with communities 
worldwide to bring about sustainable changes towards 
the improvement of the lives and livelihoods of the 
vulnerable. Global Communities has been operating for 
over 60 years, beginning in 1952 as Cooperative 
Housing Foundation (CHF). 
 
For its Yemen Communities Stronger Together (YCST) 
program, Global Communities Yemen invites qualified 
security service companies to submit their offers for 
providing security guard services for its YCST facilities in 
Aden. 
 

إن منظمة مجتمعات عالمیة ھي منظمة دولیة غیر ربحیة تعمل بشكل وثیق مع 

المجتمعات المحلیة في جمیع أنحاء العالم إلحداث تغییرات مستدامة من أجل 

م 1952تحسین حیاة ومعیشة الضعفاء. تأسست منظمة مجتمعات عالمیھ منذ 

 .عام 60سابقاً أي منذ أكثر من CHF ة بـكمؤسسة اإلسكان التعاوني معروف

 

 

منظمة مجتمعات تدعو  )YCSTوالجل مشروع المجتمعات الیمنیة معاُ اقوى (

فیر خدمات حراس لتو عروض سعر تقدیم المؤھلة لاألمنیة عالمیھ الیمن الشركات 

 .في عدن مجتمعات عالمیةمنظمة األمن لممتلكات 

2. Location 2. الموقع 

Aden Governorate محافظة عدن 

3. Anticipated Start date 3. تاریخ البدء المتوقع 

July 15, 2021 15 2021 یولیو 

4. Duration 4. المدة 

15 July 2021-15 may 2022 15  2022مایو  15-2021یولیو 

5. Scope of work 5. نطاق العمل 

We are actively seeking for a professional, intelligent and 
high competent security company to provide security 
guards to protect YCST premises, assets, and 
personnel. The security company through its locally hired 
and trained guards will maintain a high visibility presence 
and prevent all illegal or inappropriate actions. 

The security guards will be under the supervision of the 
YCST  security officer. 

The company shall provide security guards to keep ward 
and watch and protect YCST premises. The security 
guards provided by the company will be for twenty-four 
hours in 8-hour shifts and shall provide complete security 
arrangement and protection of YCST premises around 
the clock. 
YCST shall give the watchmen's hut constructed at the 
gate of the premises to the security guards and the 
guards shall check all the vehicles and personnel 
entering into and going out of the premises as per the 
instructions issued by the YCST representative from time 
to time and shall maintain proper record of the vehicles 
and personnel entring and existing  the premises. 
 

شركة أمنیة متخصصة  وذات كفاءة  تسعى منظمة مجتمعات عالمیة للتعاقد مع

مشروع مجتمعات  یة لتوفیر حراس أمن لحمایة مباني وممتلكات وموظفيعال

المدتدربین و الذي یتم  خالل حراسھا. ستحافظ شركة األمن من یمنیة معاً اقوى

ً توظیفھم  على حضور عالي الوضوح وتمنع جمیع اإلجراءات غیر القانونیة  محلیا

 أو غیر المالئمة.

مشروع المجتمعات الیمنیة ضابط األمن في سیكون حراس األمن تحت إشراف 

 .معاً اقوى

و  وحمایةمن اجل حراسة و مراقبة  توفیر حراس أمناألمنیة یجب على الشركة 

من قبل رھم یتوفیتم سیكون حراس األمن الذین  .المشروعمباني  لحفاظ علىا

ساعات  8مدة  بالتناوب علىلمدة أربع وعشرین ساعة األمنیة متواجدین الشركة 

یجب توفیر ترتیبات أمنیة كاملة وحمایة مباني لكل مناوبة خالل ھذا الوقت 

 على مدار الساعة. وممتلكات المشروع

 .تم تشییده على بوابة المبنىسیالذي وحارس لل مكان  بتوفیر سیقوم المشروع

جمیع المركبات والموظفین الذین یدخلون   بالتحقق منحراس األمن وسیقوم 

. من وقت آلخر المشروعویخرجون من المبنى وفقًا للتعلیمات الصادرة من ممثل 

مركبات واألفراد القادمین بسجل مناسب للاالحتفاظ ب وسیقوم حارس األمن

 من المبنى. ارجینوالخ



 
The security company at its own expenses shall provide 
its security guards with necessary uniform, outfit, metal 
detectors, etc. required for the effective discharge of 
security services to YCST. 
The security company shall ensure that the security 
guards provided by it maintain professional  discipline 
and behavior and they shall not in any manner cause any 
interference, annoyance, a nuisance to the management 
of YCST or its business, Guesthouse, or work or its 
officers/ employees/other stakeholders. 
 
 
 
 
The security company agrees and undertakes that the 
security services provided by the security guards shall 
be to the entire satisfaction of Global Communities for 
the YCST and the company will make it clear to the 
security guards that the latter are employees of the 
security company and they shall have no claims against 
Global Communities and Global Communities shall not 
be liable to wages, salary, compensation and any 
statutory benefits due to the security guards under the 
labor law and other legislation and the security company 
shall be responsible for providing such amenities to its 
employees admissible under the law/rules/service 
conditions. 
The security company will indemnify YCST against any 
claim, loss, damage occurred, or caused to YCST due to 
willful acts or omissions or carelessness or negligence of 
the security guards employed by the security company, 
while on duty. 
The security company will obtain licenses, if any, 
required under the local or national  laws and regulations 
for providing security services to the Global 
Communities. 
 
YCST shall be entitled to supervise the services provided 
by the security company and if it finds that the conduct, 
behaviour, and performance of work of any of its security 
guards is unsatisfactory, it may issue directions to the 
company to immediately recall the particular person and 
substitute him with another and the company shall 
comply with such directions issued by YCST forthwith. 
The security company should not  disclose to a third 
party any information regarding the security arrangement 
of the YCST including but not limited to the assignment 
instructions, schedules and other subsequent 

 

 

یجب على شركة األمن على نفقتھا الخاصة أن تزود حراسھا األمنیین بالزي 

 لتأدیةالمطلوبة  و المعدات االمنیة، وأجھزة الكشف عن المعادن الموحد الالزم 

 .معاً اقوى ویخدم مشروع المجتمعات الیمنیة یة بشكل فعللخدمات األمنا

یجب على شركة األمن أن تضمن أن حراس األمن الذین توفرھم یحافظون على 

ن یسبب أي االنضباط والسلوك بشكل كامل وال یجوز بأي شكل من األشكال أ

 او أي منأعمالھا أو موظفیھا سكنھا او أو  المشروعإلدارة  تدخل أو إزعاج

 المساھمین اآلخرین.

 

األمنیة التي یقدمھا حراس األمن یجب  خدمةبأن ال لتزمتتتعھد الشركة األمنیة وت

یخدم مصلحة مشروع المجتمعات الیمنیة معاً  بمارضیة بشكل كامل مأن تكون 

وأن الشركة ستوضح لحراس األمن أن ھؤالء الموظفین ھم موظفون في . اقوى

 یمنیة معاً اقوىمشروع مجتمعات   ن ولن یكون لدیھم أي مطالبات ضدشركة األم

األجور والمرتبات والتعویضات وأیة منافع  تتحمل منظمة مجتمعات عالمیةال و

قانونیة مستحقة لحراس األمن بموجب قانون العمل والتشریعات األخرى وتكون 

مسؤولة عن توفیر ھذه المرافق لموظفیھا المقبولین بموجب ھي الشركة األمن 

 القانون / القواعد / شروط الخدمة.

 

ة أي مطالب عن مشروع المجتمعات الیمنیة معاً اقوىمن بتعویض ستقوم شركة األ

من حراس األمن  متعمدة أو سھو أو إھمال بسبب أعمال  أو خسارة أو ضرر وقع

 العاملین لدى شركة األمن ، أثناء العمل.

 

 المحلیة واللوائح وجب القوانینستحصل شركة األمن على ترخیص ، إن وجد ، بم

 .منظمة مجتمعات عالمیةللتوفیر خدمات أمنیة 

 

اإلشراف على الخدمات التي تقدمھا  لمشروع المجتمعات الیمنیة معاً اقوىیحق 

وأداء عمل أي من حراسھا غیر مرضي  منیة ، وإذا وجدت أن سلوكالشركة األ

على الفور الشخص المعین  سحبكة لئإصدار توجیھات إلى الشر ، یجوز لھا

ویجب على الشركة االمتثال لھذه التوجیھات الصادرة عن  البدیل. لھواحضار 

 على الفور. المجتمعات الیمنیة معاً اقوىمشروع 

بما  منظمةللات تتعلق بالترتیب األمني عدم اإلفصاح لطرف ثالث عن أي معلوم

في ذلك على سبیل المثال ال الحصر تعلیمات التخصیص والجداول الزمنیة 

ً إما كتاب منظمةالحقة المبرمة مع التفاقات الوغیرھا من اال ً أو شفھی یا  .ا

 

 المسؤولیات األخرى المطلوبة من قبل حراس األمن:



agreements entered into with the YCST either in writing 
or verbally. 
 
Other Responsibilities required by the security guards: 
• Guards the office or/and guest house premises. 
• Checks generator’s fuel and refills when needed. 
• Visitor reception and processing. 
• Visitor escort and supervision (eg contractors). 
• Vehicle registration. 
• Person/vehicle/property searching and contraband 

detection. 
• Patrolling of buildings  perimeters to detect and 

deter potential threats. 
• Health and safety monitoring and rectification of 

hazards. 
• Fire prevention, detection and first response. 
• Control of entrances and movement of pedestrian 

and vehicle traffic. 
• Prohibits any/all weapons from entering the office 

premises. 
• Maintains a clear schedule of shifts. 
• Communicates with the YCST security Manager 

immediately when issues of emergency occur. 
• Any other tasks may be assigned by the security 

Manager. 
 
 

 المكتب أو / وبیت الضیافة. ةحراس• 

 فحص وقود المولدات وإعادة تعبئتھ عند الحاجة.• 

 .یزھماستقبال الزائرین وتجھ• 

 مرافقة الزائر واإلشراف (مثل المقاولین).• 

 .اتمركبال تسجیل •

  قتنیات الشخصیة.لماو صألشخاا تفتیش• 

 .ي والمناطق المحیطةمراقبة المبان •

 مراقبة الصحة والسالمة وتصحیح المخاطر. •

 الوقایة من الحرائق والكشف عنھا واالستجابة األولى لھا. •

 التحكم في مداخل وحركة مرور المشاة والمركبات. •

 .مبنىالع األسلحة من دخول یحظر جمیع أنوا •

 .للمناوباتتحتفظ بجدول واضح من  •

ً اقوى مدیرالتواصل مع ال • على الفور  األمني لمشروع المجتمعات الیمنیة معا

 رئ.أي طا عند

 .ياألمن المدیرأخرى قد یتم تعیینھا من قبل  أي مھام •

6. Personal Attributes of Security Guard: 6:السمات الشخصیة لحرس األمن . 

The Security Company shall make sure that the suitable 
guard: 

- Be trained, soldierly bearing, physically and also 
medically fit. 

- Have at least middle-level school education and 
supervisor must hold Secondary School 
Certificate (SSC).  

- The guards should be mature and able to handle 
the security responsibilities efficiently, effectively, 
and professionally. 

- The Security Company should ensure that while 
deputizing the security guards, preference 
should be given to local guards.   

- The Security Company shall resolve any security 
disputes arises in the neighbourhood regarding 
security of the facilities  

بحسب  مناسبالمقدم من قبلھم  االمني أن الحارس تاكیدیجب على شركة األمن 

 :االتي

 وجسدیًا وریاضیًا أیًضا. وقادركن مدربًا ان ی -

ان یكون على األقل مستوى التعلیم المدرسي المتوسط و ھیجب أن یكون لدی -

 .شھادة الثانویة العامةلدیھ على االقل المشرف 

-  

یجب أن یكون الحراس ناضجین وقادرین على التعامل مع المسؤولیات األمنیة  -

 بكفاءة وفعالیة ومھنیة.

ألمن حراس اأنھ في الوقت الذي یتم فیھ منح یجب أن تضمن الشركة األمنیة  -

 من نفس المنطقة. واللمنظمة ان یكون

حل أي نزاعات أمنیة تنشأ في الحي فیما یتعلق بأمن  یةیجب على شركة األمن -

 المرافق

7. Deliverables 7. التسلیمات 



 

# Security Service 

required/ 

 الخدمات األمنیة المطلوبة 

Service time/ 

 أوقات الخدمة 

Shift time/  وقت

 التناوب

# of shifts/ 

 عدد النوبات 

Qty/ 

 الكمیة 

Location/ الموقع 

1 Security Guard/ 24/7 حارس أمن 

 

8 hours per 

shift 

ساعات للنوبة  8

 الواحدة

3 shifts per 

day 

 نوبات في الیوم 3

3 guards 

 حراس امن 3

Aden 

 عدن

 

 

 

 



 
Annex B – Evidence of Responsibility 

 

1. Eligibility to Receive Award 

____________________________Company Name 
certifies that it is qualified and eligible to receive an award 
for the Title of activity under applicable laws and 
regulations of the United States. 

 ( اإلحالة ) أھلیة تلقي المنحة .1

 اسم الشركة/المقاول                                                        إن 
تحت  اسم النشاط اوالمشروعلتلقي إحالة لتنفیذ  قابلةتشھد/یشھد بأنھا مؤھلة و

 لبلد المانح.القوانین واألنظمة في ا

2. Authorized Negotiators 

___________________________Company Name 
proposal for Program Name 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 this 
RFP.   

Names and Addresses of Authorized Signatories 

Name___________________________ 

Address___________________________ 

Telephone/Fax___________________________ 

Email address___________________________ 

 :المفاوض المعتمد.   2

 اسم الشركة/المقاول ______________________________

كن أن یم  اسم المشروعالسعر خاص بمشروع                       عرضھذا  إن
 مفوضونھؤالء األشخاص ویناقش مع أي من األفراد التالیة أسماؤھم. 

 المقاول/الشركة اسم_______________________________عن

 ھذاالعرض طلب ب المتعلق  في التفاوض 

 العروض ھذا. اسم الشخص المفوض وعنوانھ   

 ___________________________ :االسم

 ___________________________ :العنوان

 ___________________________ الفاكس:/الھاتف

 ___________________________ :اإلیمیل

3. Adequate Financial Resources 

___________________________Company Name has 
adequate financial resources to implement this contract. 

 :المصادر المالیة الكافیة .3

 اسم الشركة/المقاول                                                           إن
 تملك/یملك المصادر المالیة الكافیة لتنفیذ ھذه اإلحالة التي قد تنجم عن ھذه الدعوة.

4. 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. 

 : قابلیة االستكمال .4

قادرة على  اسم الشركة/المقاول                                                      إن 
وجدول التسلیم آخذة باالعتبار كل الذي قد ینجم عن ھذه الدعوة  استكمال بنود العقد

 تعھدات العمل والتعھدات التجاریة والحكومیة الموجودة

5. 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 

 ق العمل:سجل اإلنجاز ونزاھة وأخال .5

یشھد /تشھد اسم الشركة/المقاول                                                     إن
و /  اسم الشركة/المقاول                                                           بأن اسم

أو أي من منتسبیھا لیس محظور أو موقوف أو ممنوع أو مصرح بأنھ غیر جدیر 
سنین ماضیة من إجراء ھذا  3للمنحة أو العقود من قبل أي وكالة منح وخالل فترة 

سنین  3 أو محكوم علیھ بتھمة االحتیال أو جرم وخالل فترة العرض لیس متھماً 
ماضیة من إجراء ھذا العرض لم یتم انھاء أي عقد للشركة بسبب اإلھمال من قبل 

 أي وكالة منح.



 
 

proposal, had one or more contracts terminated for default 
by any donor agency. 

6. 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)  List and is eligible to participate in this 
solicitation. 

 شھادة تتعلق في دعم اإلرھاب: .6

تشھد  اسم الشركة/المقاول                                                            إن
لمراقبة المساعدات األجنبیة  لیست على قائمة مكتب خزینة الدولةأنھ  /بأنھا 

في الوالیات المتحدة األمریكیة وخاصة قائمة الدول المخصصة وأنھا مؤھلة 
 .لمشاركة وفق ھذه الدعوةومقبولة ل

7. 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. 

 مراقبة العمل والخبرات التقنیة:التنظیم والخبرة و ونظام المحاسبة و .7

تملك  اسم الشركة/المقاول                                                        إن 
تقنیة الضروریة أو التنظیم والخبرة ونظام المحاسبة ومراقبة العمل والخبرات ال

 مكانیة الحصول علیھا.لدیھا إ

8. Equipment and Facilities 

___________________________Company Name has the 
necessary production, construction, and technical 
equipment and facilities, or the ability to obtain them. 

 المعدات والتسھیالت: .8

لدیھا   اسم الشركة/المقاول                                                        إن 
مكانیة لدیھا إالمنتجات واألبنیة والمعدات التقنیة والتسھیالت الالزمة أو 

 الحصول علیھا.

9. Acceptability of Solicitation Terms 

Offeror hereby accepts all proposed solicitation terms. 

 . قبول شروط الدعوة:9

 العارض یقبل بكل شروط الدعوة.إن 

By signature hereon, the Bidder certifies that these 
statements are accurate, current, and complete. 

Date: _________________      

 

Name: _____________________      

 

Signature: ___________________________ 

المناقصة یشھد بأن ھذا التصریح ھو دقیق وساري المفعول بالتوقیع ھنا صاحب 

 وكامل.

 _________________التاریخ:

 

 ________________________اإلسم:

 _______________________________ التوقیع:
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ANNEX < C>                                                                                                                               < ملحق <ج 
 

Self-Certification شھادة ذاتیة 
 

Purpose:  The purpose of this self-certification is to 
ensure transparency and genuine competition during 
Global Communities’ procurements. 

I. Definitions:  For purposes of this Self-
Certification, please note the following 
definitions: 

1. Financial Interest:  A person or entity has a 
Financial Interest if he, she, it, or any of its 
principals, partners, or key employees has: 

a. An ownership or investment interest in 
any entity competing on this 
procurement; 

b. A compensation arrangement with 
another entity competing on this 
procurement; 

c. A potential ownership or investment 
interest, or compensation arrangement 
with, any entity/individual participating in 
this procurement. 

Compensation, for purposes of this definition, 
shall include direct and indirect remuneration 
as well as gifts or favors that are not nominal 
in value. 

2. Business Relationship.  One in which you or a 
member of your family (as defined below) 
serves as an officer, director, employee, 
partner, Trustee, controlling interest holder, 
or similar position with a person or entity 
participating in the current procurement. 

3. Family Member/Relationship: a spouse, 
parent, sibling, children, step parents, step 
siblings, step children, first cousins, or any 
other relative if such relatives shares a 
household with the relevant employee or are 
working with Global Communities/CHF. 

4. Coordination:  Sharing Information, or similar 
collaboration (explicit or implicit) which, in the 
minds of a reasonable person, could have an 
adverse impact on the competitiveness of this 
procurement. 

II. Certification:  By executing this certification, the 
responder hereby certifies that they/it has no 
Financial Interest, no Business Relationship, 
Family Member/Relationship (or disclosed below), 
nor has engaged in any acts of Coordination with 
any individual or entity participating in this 
procurement < YCST-RFP-ADMIN-21-001>. 

الھدف من ھذه الشھادة الذاتیة ھو ضمان الشفافیة والمنافسة الحقیقیة  :الغایة
 المشتریات في منظمة مجتمعات عالمیة.خالل عملیات 

I. ألغراض ھذه الشھادة الذاتیة، یرجى مالحظة التعاریف التالیة: :تعاریف 
شخص أو كیان لدیھ مصلحة مالیة إذا كان ھو  :المصلحة المالیة .1

أو ھي أو أي من المدیرین أو الشركاء أو الموظفین الرئیسین لدیھ 
 أو لدیھا:

أحد موظفي منظمة مجتمعات مع ملكیة أو مصلحة استثمار  .أ
 أي كیان ینافس في عملیھ المشتریات ھذه؛ عالمیة أو

مع أحد موظفي منظمة مجتمعات عالمیة  ترتیب تعویضي مع .ب
 كیان آخر ینافس في عملیة المشتریات ھذه؛ أو

مع  ملكیة محتملة أو مصلحة استثمار أو ترتیب تعویضي مع .ج
ن أو فرد أي كیا أحد موظفي منظمة مجتمعات عالمیة أو

 یشارك في عملیة المشتریات ھذه.

 
ویشمل التعویض، ألغراض ھذا التعریف، المكافآت المباشرة وغیر 
 المباشرة فضًال عن الھدایا أو الخدمات التي ال تكون اسمیة بالقیمة.

 
 
 
 
 

 

حیث تكون أنت أو أحد أفراد عائلتك (كما ھو   .العالقة التجاریة .2
محدد أدناه) تعمل/یعمل كمسؤول أو مدیر أو موظف أو شریك أو 

مع أحد  وصي أو صاحب مصلحة مسیطر أو بمنصب مماثل مع
شخص أو كیان یشارك في  موظفي منظمة مجتمعات عالمیة أو

 عملیة المشتریات الحالیة.
و الوالدین أو األشقاء أو األوالد الزوج أو الزوجة أ أفراد العائلة: .3

أو أزواج الوالدین أو أوالد أزواج الوالدین أو أبناء األعمام أو 
األخوال أو العمات أو الخاالت من الدرجة األولى أو أي قریب 

آخر إذا كان ھؤالء األقارب یقیمون في منزل واحد مع الموظف 
 المعني.

اثل (صریح أو مشاركة المعلومات أو أي تعاون مم: التنسیق .4
ضمني) والذي قد یكون، وفقًا لشخص عاقل، لھ أثر سلبي على 

 القدرة التنافسیة في عملیة المشتریات ھذه.
 
 
 
 
 

II. من خالل إجراء ھذه الشھادة، یشھد المستجیب بموجب ھذه : الشھادة
الوثیقة بعدم وجود أي مصالح مالیة أو عالقة تجاریة أو أي ارتباط بأي 

-YCST فرد أو كیان مشارك في عملیة المشتریات < أعمال تنسیق مع أي
RFP-ADMIN-21-001.< 
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III. Acknowledgement Responder acknowledges that 
failure to affirmatively make this certification shall 
be grounds for disqualification.  Further if 
Responder successfully wins this procurement, 
and the certification made herein is proven to 
have been false, such misrepresentation shall be 
grounds for immediate termination of any 
agreement arising from Respondents successful 
bid.  Such termination shall not extinguish any 
other remedies available to Global Communities. 

 
IV. Please list any close relatives (including all 

extended degrees) and personal relationships, 
who are currently working under any type of 
employment contract (incentive, daily worker, 
consultant, etc.) on, with, or providing goods or 
services to a Global Communities/CHF project. 
Include the name, relationship, job title and 
location for those individuals: 

 
Name Relationship Position Location 

    
    
    

Check if none     ☐ 
 

 

Signed:  __________________________ 
 
Title:      _____________________________ 
 
On behalf Of: _______________________________ 

insert Company Name 
 
Date:   _______________ 
  
 
 

III. یقر المستجیب أن عدم إجراء ھذه الشھادة بشكل إیجابي سوف  إقرار
یكون سببًا لعدم األھلیة.  كما أنھ في حال فوز المستجیب بعملیة 
المشتریات ھذه وثبت أن الشھادة المقدمة بموجب ھذه الوثیقة مزورة، 

ا التحریف سوف یكون سببًا لإلنھاء الفوري ألي اتفاقیة نشأت فإن ھذ
نتیجة لنجاح المستجیب بتقدیم عرضھ.  وال یلغي ھذا اإلنھاء أي سبل 

 انتصاف متاحة لمنظمة مجتمعات عالمیة.
 
 

 

IV.  یرجى ذكر أي من األقارب المقربین الذین یعملون حالیًا بعمل یرتبط
لمنظمة مجتمعات عالمیة. اذكر بتقدیم الخدمات أو البضائع لمشروع 

 االسم والعالقة والمسمى الوظیفیة والموقع لھؤالء األفراد:

 

 

 

 
 الموقع الوظیفة العالقة االسم

    
    
    
 
 ال یوجد   ☐

 
 
 

 _________________________التوقیع: _
 

 ____________________________المسمى: _
 

 _______________________________بالنیابة عن: 
 اسم الشركة أدرج

 
 ______________التاریخ: _
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