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 الحريق عن واإلنذار الكشف نظام تنفيذالمقاولين للمشاركة في مشاريع تأهيل عامة لدعوة 

األساسية في لسالمة اضمان توفر معايير "مبادرة  مشاريع ضمن واإلسكان رافق الصحيةبالم

 "المرافق الصحية وإجراء اإلصالحات الطارئة

نامج تأهيل املقاولني املسبق متهيداً إىل املشاركة يف بر  مبكتب حتقيق الرؤية بوزارة الصحةوزارة الصحة ممثلة  دعوكمت
واإلسكان  ق الصحيةرافبامل احلريق عن واإلنذار الكشف نظام تنفيذيف منافسات لدعوتكم لتقدمي عروضكم 

، "اء اإلصالحات الطارئة"ضمان توفر معايري السالمة األساسية يف املرافق الصحية وإجر مشاريع مبادرة ضمن 
 ضمن أهداف ومبادرات برنامج التحول الوطين ويف إطار املنافسة العامة.

املرجو  ليت سيتم طرحها الحقا،ا اتيف حال رغبتكم يف املشاركة يف برنامج تأهيل املقاولني واملشاركة يف املناقص
 .إتباع اخلطوات الالحق ذكرها )املتطلبات( يف امللحق الثالث من هذه الدعوة

 د بتاريخ التسليم النهائي.ي  التقالتأكد من فهمه جيداً مع مراعاة املرجو قراءة هذا اإلعالن وملحقاته حبرص و  
 يف عدم التأهل. عد سبباً يوقبله  أموعد التسليم النهائيإن القصور وعدم إستيفاء وتسليم مجيع املتطلبات يف 

 راه مناسباً.تقبول أو رفض أي تسليم وفقا ملا  كتب حتقيق الرؤيةمل حيق
 الملحقات المرفقة:

 .حملة عامةامللحق االول:  -
 .عن اخلدمة املطلوبة ةامللحق الثاين: نبذ -
 .املتطلباتامللحق الثالث:  -
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 ولالملحق األ

 لمحة عامة

 

 

 

 

 

 4  2030نبذة عن رؤية اململكة 
 5 نبذه عن برنامج التحول الوطين

 5 ارة الصحةبوز  املساعدة للشئون اهلندسيةالوزارة وكالة نبذه عن 
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 2030عن رؤية المملكة العربية السعودية  ةنبذ
ا هعديدة، متكن غرافية واقتصاديةودميو جغرافية وحضارية واجتماعية مات لقد حبا اهلل اململكة العربية السعودية مقو 

 من تبوء مكانة رفيعة بني الدول القيادية على مستوى العامل.
 .م 2030رؤية عنــد بنــاء  ته اململكةـانتهجــا ورؤيــة أي دولــة ملســتقبلها تنطلــق مــن مكامــن القــوة فيهــا، وذلــك م

سالمية،  وسند لألمة العربية واإل عمــقــا الريــادي كها مــن أداء دور هســتمكنمي ســالاإليف العامل  ة اململكةفمكان
فيما سيمكنها موقعها االسرتاتيجي  كما ستكون قوهتا االستثمارية املفتاح واحملرك لتنويع اقتصادها وحتقيق استدامته

 من أن تكون حمورا لربط القارات الثالث.
وهذه احملاور تتكامل  وهي: إقتصاد حيوي، إقتصاد مزدهر ووطن طموح تعتمد الرؤية على ثالث حماور رئيسية

 .هدافنا وتعظيم االستفادة من مرتكزات هذه الرؤيةأوتنسق مع بعضها يف سبيل حتقيق 
عشر برناجماً لتحقيق رؤية  حممد بن سلمان بن عبدالعزيز إثين األمريامللكي سمو صاحب الوقد أطلق ويل العهد 

 اململكة العربية السعودية. 
 برنامج التحول الوطين  .1
 برنامج خدمة ضيوف الرمحن  .2
 برنامج صندوق اإلستثمارات العامة  .3
 برنامج تطوير الصناعة الوطنية واخلدمات اللوجستية  .4
 برنامج تطوير القطاع املايل  .5
 ط احلياة برنامج حتسني من .6
 برنامج ريادة الشركات الوطنية  .7
 برنامج الشراكات اإلسرتاتيجية  .8
 برنامج اإلسكان  .9

 برنامج التخصيص .10
 برنامج تعزيز الشخصية الوطنية  .11
 .برنامج حتقيق التوازن املايل .12
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 نبذة عن برنامج التحول الوطني
 وإدراك التحديات اليت 2030ة العربية السعوديق برنامج التحّول الوطين للمسامهة يف حتقيق رؤية اململكة طل  أ  

ت اجلهات املشاركة د  د  قها. وح  سبيل حتقي تواجه اجلهات احلكومية القائمة على القطاعات االقتصادية والتنموية يف
وجماهبة هذه التحديّات إىل  2030اململكة العربية السعودية  اسرتاتيجية لتحقيق أهداف رؤية االربنامج أهدافً  يف
يق هذه األهداف بشكل سنوي، ة، ومن مث حتديد املبادرات الالزمة لتحقدد  حم   بناءً على مستهدفات 2020 لعاما

األول على  الربنامج يف عامه تفصيلية هلا، تعتمد على مؤشرات مرحلية لقياس األداء ومتابعته وانطلق وبناء خطط
 يف األعوام املقبلة. مراجعة اجلهات املشاركةجهة حكومية على أن يتم  24مستوى 

 اململكة العربية السعودية رؤية ويهدف الربنامج إىل تطوير العمل احلكومي وتأسيس البنية التحتية الالزمة لتحقيق
ملوجة األوىل لتحقيق م هي ا2016للعام  وتعترب مبادرات الربنامج ،، واستيعاب طموحاهتا ومتطلباهتا2030

عتماد مبادرات إضافية يتم دراستها والنظر يف كفايتها وأدائها دورياً، والنظر يف اذلك، وسيتّم مراجعتها وتقييمها 
 وفق آلية عمل الربنامج. وتطويرها

 وترية التنسيق والعمل لوطين يف رفعل اوالتزاماً بتوجه الرؤية لدعم املرونة يف العمل احلكومي، ساهم برنامج التحو  
وطنية، والدفع حنو التخطيط األولويات ال على كة للجهات العاّمة بناءً عرب حتديد بعض األهداف املشرت  املشرتك
يف عملية حتديد التحديات  القطاعني اخلاص وغري الرحبي ونقل اخلربات بني اجلهات العاّمة، وإشراك ،املشرتك
 ء.والتنفيذ، واملسامهة يف املتابعة وتقييم األدا احللول وأساليب التمويل وابتكار

 بوزارة الصحة للخدمات المساندةالمساعدة الوزارة نبذة عن وكالة 
املساندة اخلدمات  تقدمين ع املسئولة اجلهة هي الصحة بوزارةاملساندة  للخدماتاملساعدة  الوزارةوكالة  تعد

الصحية بأنواعها )املدن  لمرافقتوثيق املمتلكات( ل –سكان خدمات اإل –مة من والسالاأل –)الصيانة والنظافة 
رى( بوزارة الصحة بالتعاون مع اإلدارية والسكنية واخلدمية األخ واملباينالطبية واملستشفيات واملراكز الصحية 

 األخرى ذات الصلة سواء بوزارة الصحة أو خارج وزارة الصحة. واإلدارات اجلهات
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 الملحق الثاني

 نبذه عن الخدمة المطلوبة

 

 

 7 العقدعنوان 
 7 لبداية العقداملستهدف التاريخ 

 7 مدة العقد
 7 موقع العمل

  10-7 خلدمة املطلوبة اوصف 
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 عنوان العقد  .1
 ق اململكة.مبختلف مناطواإلسكان  رافق الصحيةم الكشف واإلنذار عن احلريق باملنظاعقد تنفيذ 

 التاريخ المستهدف لبداية العقد .2
 م08/07/2018

 مدة العقد  .3
 .وقعامل شهرين من تاريخ إستالمستكون 

 موقع العمل  .4
 (.4:  1)أرقام ول اسيتم التنفيذ يف عدة مناطق باململكة كما هو موضح باجلد

 خدمة المطلوبة الوصف  .5
وتشمل املستشفيات واملراكز واإلسكان رافق الصحية باملنذار تنفيذ نظام الكشف واإل نطاق العمل يشمل

مبناطق وحمافظات واإلدارية واملستودعات وغريها من مباين وفراغات تابعة لوزارة الصحة باين السكنية الصحية وامل
ضمان توفر معايري السالمة األساسية يف املرافق الصحية وإجراء اإلصالحات الطارئة". "اململكة ضمن مبادرة 
لكشف لتبار وتشغيل نظام كامل نذار عن احلريق توريد وتركيب واخنظام الكشف واإلويشمل نطاق العمل 

شاماًل وحدة التحكم الرئيسية (، Analogue/Addressable) معنوني/نذار عن احلريق تناظر واإل
نذار الفرعية متصلة جبميع لوحات اإل( Graphic Annunciator Work station) التوضيحية

(FACP( ولوحات التكرار )FARP )والكواشف املتعددة احلرارة و  يع كواشف الدخانومج ن وجدتإ
التكييف )إن وجدت( ووحدات املراقبة ووحدات التحكم والسارينة اإللكرتونية  يجمار  يف كواشف املثبتةالو 

تصال بإدارة احلريق ونظام التليفونات اخلاص والشاحن ووحدة اإل ئنذار اليدوية وبطاريات الطوار وحمطات اإل
فراد مكافحة احلريق وشاماًل توريد أخمارج التليفونات اخلاصة ب ىلإبأفراد مكافحة احلريق من اللوحة الرئيسية 

 (Fire Resistant & LSZHنذار احلريق من النوع املقاوم للحريق )إوتركيب مجيع الكابالت اخلاصة ب
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عمال الرتكيبات أعلى السقف  املستعار ومجيع أمثبتة بالسقف اخلرسانة  (EMTداخل مواسري طلب )
 NFPAاشرتاطات )يف جمال الكشف عن احلريق حسب  ةممكن ةودق ةطبقا ألعلى جودوالتوصيالت الالزمة 

72 - edition 2016 )على  ةومع مراعاة أن تكون كافة مكونات النظام حاصل واشرتاطات الدفاع املدين
لضمان جودة النظام حسب املوضح باملخططات ( NFPA & ULC & UL) شهادة املواصفات العاملية

 .واصفات الفنية للمشروعواملذكور بامل
جراء االختبارت إو يتم أات للمواصف توريد كافة األجهزة واملعدات الالزمة إلجراء االختبارات طبقاً  كما يشمل

عتمادها من بواسطة جهات حمايدة ومتخصصة حسب موافقة املهندس املشرف مع تقدمي خمططات ورشة إل
والرتكيب والتشغيل مع إعتماد  كما أن كافة البنود تشمل التوريد،  إدارة الدفاع املدىن قبل تنفيذ بنود األعمال

ة املعتمدة للنظام ويف حالة العينات من جهة اإلشراف قبل التوريد ويتم تركيب األنظمة التخصصية مبعرفة الشرك
ف  افقة املهندس املشر و مو أىل متطلبات الدفاع املدىن إى نقص أو تضارب يف املواصفات جيب الرجوع أوجود 

تنفيذ وبعد التشغيل وفقاً كما جيب على املقاول احلصول على اعتماد الدفاع املدىن على املخططات قبل بدء ال
املقاول ويتحمل  لدفاع املدىناو عن طريق أحد املكاتب االستشارية املعتمدة لدى أت املتبعة سواء بنفسه ءجرالإل

 .مجيع تكاليفها
وأخذ االحتياطات  املستشفى وأي جهات أخرى ذات العالقة للتنسيقجيب على املقاول التنسيق مع إدارة 

 الالزمة ولتحقيق التكامل املطلوب.
عمل ومعدات اإلنشاء واألعمال تقدمي العمال ومواد ال، و تنفيذ األعمال وإجنازها وصيانتهاكما جيب على املقاول 

ؤقتة ما دامت احلاجة مبيعة دائمة أو أي شيء آخر سواء كان ذا ط، وكذلك املؤقتة ما مل يرد نص خالف ذلك
 إىل تقدميه منصوصا عليها صراحة يف العقد أو ميكن استخالصها منه عقال.
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 بالمناطق والمحافظات بالمرافق الصحيةقائمة 
يات ومراكز صحية من مستشفواإلسكان رافق الصحية امل من املخطط له أن يشمل نطاق العمل السابق ذكره

، وموضح ناطق وحمافظاتمبوإدارية ومستودعات وغريها من مباين وفراغات تابعة لوزارة الصحة سكنية  باينوم
، وقد يتم التجزئة عند الرتسية اتواحملافظاملباين السكنية القائمة والتابعة للمستشفيات باملناطق  باجلدول التايل

 .أو ما تراه الوزارة مناسبا حبيث تكون كل منطقة عقد منفصل
 

 افظاتقائمة بالمباني السكنية القائمة والتابعة للمستشفيات بالمناطق والمح(: 1الجدول رقم )

 م
/  المنطقة

 المحافظة
 العدد أسماء المستشفيات التابع لها المباني السكنية

 2 النور –حراء  مكة المكرمة 1
 2 احد –امللك فهد  المدينة المنورة 2

 الرياض 3
وادمي الد–السليل  –اليمامة  –حوظة بين متيم  –النقاهة  –المل للصحة النفسية ا -امللك سلمان 

احلريق  –االفالج –حوطة سدير  –امللك خالد باخلرج  –عفيف  –اجملمعة  –االميان  –حرميالء  –
 الغاط -

16 

 4 اضم–رابغ  –امللك عبدالعزيز  –امللك فهد  جدة 4
 2 تثليث العام –امللك عبداهلل  بيشة 5
 2 قلوة –امللك فهد  الباحة 6
 1 امللك خالد تبوك 7
 3 الوالدة واالطفال –املركزي العام  -امللك خالد  حفر الباطن 8
 2 دومة اجلندل –النساء والوالدة  الجوف  9

 1 امللك فهد باهلفوف االحساء 10
 4 مسراء –النفسية  االمل للصحة –بقعاء  -امللك خالد  حائل 11

12 
الحدود 
 الشمالية

 6 ريفط -عرعر  –العويقيلة  –الشعبة  –رفحاء  –االمري عبدالعزيز بن مساعد 

 4 رنية –بين مالك  –اخلرمة  –تربة  الطائف 13
 3 الوالدة واالطفال  –حبونه  –امللك خالد  نجران 14
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 افظاتقائمة بالمباني السكنية القائمة والتابعة للمستشفيات بالمناطق والمح(: 1الجدول رقم )

 م
/  المنطقة

 المحافظة
 العدد أسماء المستشفيات التابع لها المباني السكنية

 1 القنفذة العام القنفذة 15

 القصيم 16
 -املذنب  –كريية الب –امللك سعود  –الوالدة واالطفال  –الرس العام  –البدايع  –امللك فهد 

 الشفاء   –اض اخلرباء ري –عقل الصقور  –عيون اجلوا  –الصحة النفسية  –بريدة املركزي  –االسياح 
14 

 4 اخلفجي –مليجة  –القطيف  –اجلبيل  الشرقية 17
 5 عسري املركزي –النماص  –سراة عبيده  –اجملاردة  –بللسمر  عسير 18
 4 الصحة النفسية –احلديثة  –العيساوية  –القريات العام  القريات 19
 4 بين مالك –ابو عريش  –احد املسارحة  –صبيا  جازان 20

مجمع سكني بالمستشفيات 84 اإلجمالي  
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 الملحق الثالث

 المتطلبات

 

 

 13 - 12 املستندات املطلوبة
 20-14 النماذج املرفقة

 21 تعليمات التسليم
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 المستندات المطلوبة   

 قانونيةاملستندات ال .1
 .املفعول ةالسجل التجاري ساري شهادة 1-1
 .شهادة الزكاة والدخل سارية املفعول 2-1
 .أمينات االجتماعية سارية املفعولشهادة من املؤسسة العامة للت 3-1
 . الغرفة التجارية سارية املفعولاالشرتاك يفشهادة  4-1
 .يب سارية املفعولرخصة االستثمار إذا كان املتنافس مرخصاً وفقاً لنظام االستثمار األجن 5-1
 /شهادة السعودة)شهادة حتقيق النسبة النظامية لتوطني الكوادر السعودية سارية املفعول  6-1

 .(نطاقات
 .املهنةصورة سارية املفعول من الرتخيص مبزاولة  7-1
 . صورة شهادة االشرتاك باهليئة السعودية للمهندسني 8-1
 .))إن وجدت صورة من اتفاقيات التضامن 9-1

 القوائم املالية املصدقة مليزانية املنشأة يف الثالث سنوات األخرية. 10-1
 لثالث تعليمات التسليم.يتم إرفاق كافة املستندات املطلوبة خبتم املقاول وترقيمها كما ذكر يف امللحق ا

 واخلربات السابقةفنية املستندات ال .2
 .حسب النموذج املرفق املقاول شركةمعلومات عن ذكر  1-2
 لى:أن حيتوي ع على( Company Profileملف الشركة ) 2-2

 .اهليكل التنظيميالتنظيم الداخلي و  2-2-1
 .وظفنياملعدد  2-2-2
 .الشركةعدد فروع  2-2-3
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نوات السابقة خالل اخلمس سلنوع العقد املذكور  ةمشاريع مشاهب ثالثال يقل عن  ذكر ما 3-2
 .املرفق النموذج حسب

 النموذج املرفق. حسبيف نفس فرتة عمل املشروع تنفيذها ذكر املشاريع احلالية واليت سيتم  4-2
 املرفق. النموذج حسب للشركةذكر خربات اجلهاز الفين واإلداري التابع  5-2
 .املالية خالل مدة تنفيذ العقد الشركةذكر إلتزامات  6-2
 .الشركةذكر مصادر متويل  7-2
 .اليقل عن ثالث شهادات حسن أداء إرفاق ما 8-2
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 النماذج المرفقة 

 

 

 15 شركة املقاول منوذج  معلومات عن

17 – 16 ملشاريع السابقةا -منوذج اخلربات   

19 – 18 ملشاريع احلالية ا -منوذج اخلربات   
 20 كادر اإلداريال - منوذج اخلربات

 20 لكادر الفينا -منوذج اخلربات 
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 شركة المقاولنموذج  معلومات عن 
 

 المقاول -1
  شركة املقاولرأس مال   مؤسسة( شركة/) شركة املقاولاسم 

  تارخيه  رقم السجل التجاري
  املنصب  اسم الشخص املسئول:

 العنوان -2
  الشارع  املدينة

  الرمز الربيدي  ص.ب
  فاكس  :هاتف

  املوقع االلكرتوين  :الربيد اإللكرتوين
    :سنة التأسيس

 ملكية الشركة -3
 نسبة امللكية اجلنسية املالك / الشركاء

   
   
   

 معلومات ممثل الشركة -4
  االسم

  املسمى الوظيفي
 املتنقل الثابت اهلاتف

  الربيد اإللكرتوين
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 ةالمشاريع السابق - نموذج الخبرات
 

 المقاول التي يقدمها توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة -1
 
 
 
سنوات األخيرة حسب  خالل الخمس تم تنفيذها من قبل المقاولمشاريع ال يقل عن ثالثة  ما اذكر تفاصيل -2

 الجدول التالي:
 المشروع األول الوصف الرقم
  اسم املشروع 1
  موقع املشروع  2
  املشروعمكونات  3
  اجلهة املالكة للمشروع 4
  قيمة العقد 5
  مدة العقد 6
    تاريخ البداية  7
  االنتهاءتاريخ  8
  املسؤول عن املشروع  اسم 9

  روع  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املش 10
   بريد إلكرتوين املسؤول عن املشروع 11
 الثانيالمشروع  الوصف الرقم
  اسم املشروع 1
  موقع املشروع  2
  مكونات املشروع 3
  اجلهة املالكة للمشروع 4
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  قيمة العقد 5
  مدة العقد 6
    تاريخ البداية  7
  االنتهاءتاريخ  8
  املسؤول عن املشروع  اسم 9

  روع  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املش 10
   بريد إلكرتوين املسؤول عن املشروع 11
 الثالثالمشروع  الوصف الرقم
  اسم املشروع 1
  موقع املشروع  2
  مكونات املشروع 3
  اجلهة املالكة للمشروع 4
  قيمة العقد 5
  مدة العقد 6
    تاريخ البداية  7
  االنتهاءتاريخ  8
  املسؤول عن املشروع  اسم 9

  روع  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املش 10
   بريد إلكرتوين املسؤول عن املشروع 11

 

 تعميداتوال عقودالصور )على سبيل املثال ال احلصر:  ترفق املستندات الثبوتية هلذه املشاريع ملحوظة:
 .(جنازاإلشهادات و 
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 الحاليةالمشاريع  - نموذج الخبرات
 

 المقاول التي يقدمها توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة -1
 
 
 
 لتالي:حسب الجدول ا حالياجاري العمل بها مشاريع ال يقل عن ثالثة  ما اذكر تفاصيل -2

 المشروع األول الوصف الرقم
  اسم املشروع 1
  موقع املشروع  2
  مكونات املشروع 3
  اجلهة املالكة للمشروع 4
  قيمة العقد 5
  مدة العقد 6
    تاريخ البداية  7
  االنتهاءتاريخ  8
  املسؤول عن املشروع  اسم 9

  روع  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املش 10
   بريد إلكرتوين املسؤول عن املشروع 11
 الثانيالمشروع  الوصف الرقم
  اسم املشروع 1
  موقع املشروع  2
  مكونات املشروع 3
  اجلهة املالكة للمشروع 4
  قيمة العقد 5
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  مدة العقد 6
    تاريخ البداية  7
  االنتهاءتاريخ  8
  املسؤول عن املشروع  اسم 9

  روع  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املش 10
   بريد إلكرتوين املسؤول عن املشروع 11
 الثالثالمشروع  الوصف الرقم
  اسم املشروع 1
  موقع املشروع  2
  مكونات املشروع 3
  اجلهة املالكة للمشروع 4
  قيمة العقد 5
  مدة العقد 6
    تاريخ البداية  7
  االنتهاءتاريخ  8
  املسؤول عن املشروع  اسم 9

  روع  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املش 10
   بريد إلكرتوين املسؤول عن املشروع 11

 

 تعميداتوال عقودالصور : )على سبيل املثال ال احلصر ترفق املستندات الثبوتية هلذه املشاريع ملحوظة:
 .(جنازاإلشهادات و 
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 الكادر اإلداري - نموذج الخبرات
 

 حسب الجدول التالي: لشركة المقاولوضح خبرات الكادر اإلداري التابع 
 مدة الخبرة التخصص / مجال الخبرة الوظيفة االسم الرقم

1     
     
     
     
     
     
     

 وشهادات اخلربة.السري الذاتية  ترفق ملحوظة:

 الفنيالكادر  - نموذج الخبرات
 

 حسب الجدول التالي: لشركة المقاولالتابع  الفنيوضح خبرات الكادر 
 مدة الخبرة التخصص / مجال الخبرة الوظيفة االسم الرقم

1     
     
     
     
     
     
     

 اخلربة.وشهادات السري الذاتية  ترفق ملحوظة:
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 معايير التقييم التي ستعتمدها اللجنة في تقييم ملفات التأهيل

 وصف املعيار املعيار مسلسل

املستندات  1

 القانونية

 طالبة الشركات من املقدمة والوثائق الشهادات باستعراض اللجنة ستقوم

 .التأهيل كراسة في املطلوبة املستندات فقرة في املوضحة التأهيل

هيكل الشركة إلاداري وتقييمه من حيث أسس  باستعراضستقوم اللجنة  إلاداري الكادر  2

 بالجودة.تقسيم العمليات ووجود إدارات مختصة بالتحكم 

الكوادر البشرية التي  وخبرات ومؤهالتستقوم اللجنة باستعراض السير الذاتية  الكادر الفني 3

ومدى ارتباط  ريقمؤهالت الفستعمل في املشروع وتقيمها من حيث مستوى 

 .الفريق الفني بنطاق عمل املشروع خبرات

ثالثة مشاريع على ألاقل مشابهة لنطاق عمل املشروع  باستعراضستقوم اللجنة  الخبرة الفنية 4

يقدمها طالب التأهيل مع ما يثبت قيامه  سابقةسنوات الالخمس خالل 

 هذه املشاريع. يمة)إرفاق شهادات حسن أداء( باإلضافة إلى ق بتنفيذها بنجاح

القوائم املالية  5

 والتزامات

املقاول خالل 

تنفيذ مدة 

 العقد

ب التأهيل الالقوائم املالية لثالث السنوات ألاخيرة لط باستعراضستقوم اللجنة 

قدرة بتقييم م اللجنة الفنية و خالل مدة تنفيذ العقد، وستق التزاماتهوحجم 

التأهيل على الوفاء بالتزاماته خالل مدة تنفيذ املشروع من خالل عكس  طالب

 خالل مدة تنفيذ العقد. التزاماتهقدرته املالية على حجم 
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 تعليمات التسليم
 :كافية لعدم التأهل  بأي من التعليمات التالية يعد سبباً  اإلخالل ة التعليمات وإتباعها،راءاء قجالر 

 .مساء 3 الساعة م2018 /08/ 02 الخميسيوم يتم تسليم املتطلبات يف موعد أقصاه  .1
 .ؤهلمغري  املقاوليف حال التأخر عن موعد التسليم لن يتم النظر يف املرفقات ويعد  .2
 alamriam@moh.gov.sa لالمييل التايل:جيب ارسال مجيع املستندات املطلوبة  .3
 .مجيع املرفقات بشكل الكرتوين وباللغة العربية تعبئةجيب  .4
 .إلثبات دقة املعلومات املقاولإرفاق صور املستندات الثبوتية خمتومة خبتم  .5
وعدم ملء كامل البيانات أيعترب القصور يف تقدمي البيانات املطلوبة أوعدم إرفاق املستندات الثبوتية  .6

 .يف عدم التأهلاملطلوبة سببا 
 .دي ذلك إىل عدم التأهلؤ باملعلومات الصحيحة ي النماذجيف حالة عدم تعبئة  .7
 ( alamriam@moh.gov.saالربيد اإللكرتوين ) إىلارساهلا يف حال وجود أي إستفسارات يتم  .8

 على أن يتم الرد عليكم يف خالل مساء 3 الساعة م2018 /07/ 26 الخميسيوم  يف موعد أقصاه
 .ثالث أيام عمل

 www.moh.gov.saي اإلعالن عن النتائج يف موقع اجلهة الرمسسيتم  .9
بوع من تاريخ اإلعالن سأالغري مؤهلني بأسباب إستبعادهم يف مدة أقصاها  املقاولنيسيتم إخطار  .10

 بالتواصل مع ممثل اجلهة الغري مؤهلني اإلستفسار عن أسباب عدم تأهلهم للمقاولنيميكن  عن النتائج أو
 .من خالل الربيد اإللكرتوين السابق ذكره

mailto:alamriam@moh.gov.sa
mailto:alamriam@moh.gov.sa
mailto:alamriam@moh.gov.sa
http://www.moh.gov.sa/

