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 المملكة العربية السعودية

 وزارة الصحة

 مكتب تحقيق الرؤية

 

التشغيل مشروع دعوة عامة لتأهيل المقاولين للمشاركة في 

منطقة مركزة بمستشفى الملك فهد بالعنايات اللوحدات  الطبي

 الباحة:

 اسم المستشفى
المنطقة/الم

 حافظة
 العناية المركزة

عدد األسرة التي سيتم 

 تشغيلها

 الباحة الملك فهد

ICU35 عناية مركزة للكبار 

CCU10 عناية مركزة للقلب 

NICU عناية مركزة حديثي

 الوالدة
62 

PICU 10 عناية مركزة لألطفال 

 117 اإلجمالي

 

 

 

 م02/08/2018 التاريخ:
لوحدات العنايات المركزة التشغيل الطبي دعوة عامة لتأهيل المقاولين للمشاركة في مشروع 

 بمستشفى الملك فهد بمنطقة الباحة 

إلى المشاركة في برنامج تأهيل  بمكتب تحقيق الرؤيةدعوكم وزارة الصحة ممثلة ت

لوحدات العنايات التشغيل الطبي  منافسةفي المقاولين المسبق تمهيداً لدعوتكم لتقديم عروضكم 
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برنامج التحول الوطني  ضمن أهداف ومبادرات المركزة بمستشفى الملك فهد بمنطقة الباحة 

 وفي إطار المنافسة العامة.

التي سيتم  المنافسةرغبتكم في المشاركة في برنامج تأهيل المقاولين والمشاركة في في حال 

 .الكراسةالمرجو إتباع الخطوات الالحق ذكرها )المتطلبات( في هذه  طرحها الحقا،

د بتاريخ التقي  التأكد من فهمه جيداً مع مراعاة المرجو قراءة هذا اإلعالن وملحقاته بحرص و 

 التسليم النهائي.

ً  وأإن القصور وعدم إستيفاء وتسليم جميع المتطلبات في موعد التسليم النهائي   قبله يعد سببا

 في عدم التأهل.

 
آخر موعد إلرسال 

 اإلستفسارات

 2018 /08/ 14 الثالثاءيوم 

 مساء  4  الساعة

 ترسل إلى:

nbogami@moh.gov.sa  

 ملفات التأهيل لتقديمآخر موعد 
 2018 /08/ 30 الخميسيوم 

 مساء  4  الساعة

 ترسل إلى:

nbogami@moh.gov.sa 

 الملحقات المرفقة: 

 لمحة عامة.الملحق االول:  -

 .عن الخدمة المطلوبة ةالملحق الثاني: نبذ -

 المتطلبات.الملحق الثالث:  -

 

 

 

 ولالملحق األ

 لمحة عامة

 

   2030نبذة عن رؤية المملكة 
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  نبذه عن برنامج التحول الوطني

  المستشفياتالوكالة المساعدة لخدمات نبذه عن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2030نبذه عن رؤية المملكة العربية السعودية 

جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية مات لقد حبا هللا المملكة العربية السعودية مقو

 عديدة، تمكنها من تبوء مكانة رفيعة بين الدول القيادية على مستوى العالم. واقتصادية

ته ـانتهجورؤيــة أي دولــة لمســتقبلها تنطلــق مــن مكامــن القــوة فيهــا، وذلــك مــا 

 .م2030رؤية عنــد بنــاء المملكة 

وسند  ــا الريــادي كعمــقها مــن أداء دورهمي ســتمكنســالاإلفمكانة المملكة في العالم 

ارية المفتاح والمحرك لتنويع اقتصادها لألمة العربية واإلسالمية، كما ستكون قوتها االستثم

وتحقيق استدامته فيما سيمكنها موقعها االستراتيجي من أن تكون محورا لربط القارات 

 الثالث.

تعتمد الرؤية على ثالث محاور رئيسية وهي: إقتصاد حيوي، إقتصاد مزدهر ووطن طموح 

وتعظيم االستفادة من هدافنا أوهذه المحاور تتكامل وتنسق مع بعضها في سبيل تحقيق 

 مرتكزات هذه الرؤية.

وقد أطلق ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إثني عشر 

 برنامجاً لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية. 
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 برنامج التحول الوطني  .1

 برنامج خدمة ضيوف الرحمن  .2

 برنامج صندوق اإلستثمارات العامة  .3

 برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية  .4

 برنامج تطوير القطاع المالي  .5

 برنامج تحسين نمط الحياة  .6

 برنامج ريادة الشركات الوطنية  .7

 برنامج الشراكات اإلستراتيجية  .8

 برنامج اإلسكان  .9

 برنامج التخصيص .10

 برنامج تعزيز الشخصية الوطنية  .11

 برنامج تحقيق التوازن المالي. .12

 عن برنامج التحول الوطني نبذة

 2030ة ق برنامج التحّول الوطني للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعوديطل  أ  

تواجه الجهات الحكومية القائمة على القطاعات االقتصادية والتنموية ي وإدراك التحديات الت

استراتيجية لتحقيق أهداف  االبرنامج أهدافً  ت الجهات المشاركة فيد  د  سبيل تحقيقها. وح   في

بناًء على  2020 ومجابهة هذه التحديّات إلى العام 2030المملكة العربية السعودية  رؤية

ة، ومن ثم تحديد المبادرات الالزمة لتحقيق هذه األهداف بشكل سنوي، حدد  م   مستهدفات

وانطلق تفصيلية لها، تعتمد على مؤشرات مرحلية لقياس األداء ومتابعته  وبناء خطط

مراجعة الجهات جهة حكومية على أن يتم  24األول على مستوى  البرنامج في عامه

 في األعوام المقبلة. المشاركة

 ويهدف البرنامج إلى تطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية الالزمة لتحقيق رؤية

مبادرات  وتعتبر ،، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها2030 المملكة العربية السعودية

م هي الموجة األولى لتحقيق ذلك، وسيتّم مراجعتها وتقييمها والنظر 2016للعام  البرنامج

وفق  في كفايتها وأدائها دورياً، والنظر في اعتماد مبادرات إضافية يتم دراستها وتطويرها

 آلية عمل البرنامج.

ل الوطني في برنامج التحو  والتزاماً بتوجه الرؤية لدعم المرونة في العمل الحكومي، ساهم 

عبر تحديد بعض األهداف المشتركة للجهات العاّمة  المشترك وتيرة التنسيق والعمل رفع
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ونقل الخبرات بين الجهات  ،األولويات الوطنية، والدفع نحو التخطيط المشترك على بناءً 

الحلول  تكارالقطاعين الخاص وغير الربحي في عملية تحديد التحديات واب العاّمة، وإشراك

 والتنفيذ، والمساهمة في المتابعة وتقييم األداء. وأساليب التمويل

 :لخدمات المستشفياتالمساعدة الوزارة نبذة عن وكالة 

التنظيم واإلشراف على المستشفيات المرجعية والعامة  هي الجهة المسؤولة عن

 والمتخصصة باإلضافة إلى المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة. 

 

 

 الملحق الثاني

 نبذه عن الخدمة المطلوبة

 

 

 

  عنوان العقد

  التاريخ المستهدف  لبداية العقد

  مدة العقد

  موقع العمل

  لخدمة المطلوبة اوصف 
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 عنوان العقد  .1
 لوحدات العناية المركزة بمستشفى الملك فهد بمنطقة الباحةالتشغيل الطبي 

 التاريخ المستهدف لبداية العقد .2
1/10/2019 

 مدة العقد  .3
 ثالث سنوات ميالدية

 موقع العمل  .4
 الملك فهد بمنطقة الباحةمستشفى 

 خدمة المطلوبة الوصف  .5
بمستشفى الملك فهد  لوحدات العناية المركزة لتشغيل الطبي القيام باالغرض هو 

طبقا لما هو متبع في المهنة وحسب االصول الفنية السليمة والمستويات بمنطقة الباحة

 دود االلتزامات التعاقدية.العالمية المعترف بها في ح

ي سيكون )الشريك من القطاع الخاص ( مسؤول عن تأمين الكوادر الفنية المحددة فو

أطباء إستشاريين ـ أطباء نواب ـ ممرضات. أخصائيين عالج )مواصفات المنافسة 

منسوبي )الشريك  ويقوم( تنفسي . أخصائيين تغذية .......في تخصص العناية المركزة

يعمل سوف ، و  العنايات المركزةتشغيل وحدات  خدمةمن القطاع الخاص( في تقديم 

منسوبي )الشريك من القطاع الخاص( ومنسوبي الوزارة كفريق عمل واحد في تقديم 

محل المنافسة لتحقيق بالمستشفيات   العنايات المركزةوحدات الخدمات لمرضى 

أفضل مستويات األداء ، وتعمل هذه المستشفيات كمستشفيات مركزية مقدمة الخدمة 

متوفرة ، اضافة لخدمات العيادات الطبية للمرضى حسب التخصصات الطبية ال

بوحدات العنايات المركزة ف ، وفى حالة احتياج  أحد المرضى الخارجية واالسعا

لخدمات ال تتوفر بالمستشفى تقوم ادارة المستشفى بالخطوات الالزمة إلحالة المريض 

 . الى الجهات المعنية وحسب التعليمات الصادرة من وزارة الصحة في هذا الشأن

 

 



   

ت المركزة لوحدات العنايا التشغيل الطبي الطبي التشغيل مشروع في للمشاركة المقاولين لتأهيل عامة دعوة

 (19 / 7)                                                                                 بمستشفى الملك فهد بمنطقة الباحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملحق الثالث

 المتطلبات
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   المستندات المطلوبة

  النماذج المرفقة

  تعليمات التسليم

 

 

 

 

 

 

 المستندات المطلوبة   

 قانونيةالمستندات ال .1

 .المفعول ةالسجل التجاري ساري شهادة 1-1

 .شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول 2-1

 .سارية المفعول شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 3-1

 .شهادة االشتراك في الغرفة التجارية سارية المفعول 4-1

ً لنظام االستثمار األجنبي  5-1 ً وفقا رخصة االستثمار إذا كان المتنافس مرخصا

 .سارية المفعول

شهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطين الكوادر السعودية سارية المفعول )شهادة  6-1

 .(نطاقات /السعودة

التصنيف أو عقد التأسيس يتضمن التشغيل الطبي  شهادة التسجيل أو 7-1

  للمستشفيات أو ملكية مستشفيات

 .))إن وجدت صورة من اتفاقيات التضامن 8-1

 .القوائم المالية المصدقة لميزانية المنشأة في الثالث سنوات األخيرة 9-1

بالتنازل عن الكوادر الفنية المطلوبة في غرفة التجارية المن خطاب مصدق  10-1

)الشريك من القطاع الخاص( سواء للوزارة أو )الشريك من القطاع نهاية عقده 

 الخاص( أخر يستلم الموقع في العقد التالي.
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 .تعليمات التسليم فقرةالمقاول وترقيمها كما ذكر في يتم إرفاق كافة المستندات المطلوبة بختم 

 والخبرات السابقةفنية المستندات ال .2

 .النموذج المرفقذكر معلومات عن المقاول حسب  1-2

 لى:على أن يحتوي ع( Company Profileملف الشركة ) 2-2

 الهيكل التنظيميالتنظيم الداخلي و 2-2-1

  .عدد الموظفين 2-2-2

  .المقاولعدد فروع ومكاتب  2-2-3

 

ذكر مشاريع مشابهة لنوع العقد المذكور خالل الخمس سنوات السابقة  3-2

، أو  سرير 200ة تواحد سعمشروع تكون على أن ومستمرة في التشغيل 

 تقلسرير مشابهة لنوع العقد المذكور على أال  90مشروعين سعة المشروع 

السعة  مع إرفاق ما يثبت سرير 15عن  بكل مشروع وحدة العناية المركزة 

 السريرية للمستشفيات.

أن تكون مشروع واحد ،وسنوات  10ال تقل عن  على أن الخبرات السابقةذكر  4-2

سرير مشابهة لنوع العقد  90سرير، أو مشروعين سعة المشروع  200سعتة 

 على أال تقل وحدة العناية المركزةوإضافة مشاريع أخرى إن وجد( )المذكور 

 مع إرفاق ما يثبت السعة السريرية للمستشفيات.سرير  15عن  بكل مشروع

 المرفق. للمقاول حسب النموذجذكر خبرات الجهاز الفني واإلداري التابع  5-2

 .ذكر إلتزامات المقاول المالية خالل مدة تنفيذ العقد 6-2

 ذكر مصادر تمويل المقاول. 7-2

 .واحدة حسن أداءشهادة إرفاق  8-2

أحد مستشفيات القطاع الخاص أو شركة تملك  للتأهيلفي حالة أن المتقدم  9-2

إرفاق صورة شهادة الحصول على اعتماد  أو شركة تشغيل طبي مستشفيات

( سارية المفعول وشهادة الهيئة الدولية المشتركة CBAHIالمنشآت الصحية )

المفعول لهذه المستشفيات وتعتبر  ( ساريةJCIالعتماد المنظمات الصحية )

 أحد بنود التأهل
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 النماذج المرفقة 

 

 

 

  نموذج  معلومات عن المقاول

  المشاريع السابقة -نموذج الخبرات 

  المشاريع الحالية  -نموذج الخبرات 

  الكادر اإلداري -نموذج الخبرات 

  الكادر الفني -نموذج الخبرات 

 

 

 

 

 

 نموذج  معلومات عن المقاول
 

 المقاول -1

 شركة/اسم المقاول )
 مؤسسة(

 رأس مال المقاول 
 

  تاريخه  رقم السجل التجاري
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  المنصب  اسم الشخص المسئول:

 العنوان -2

  الشارع  المدينة

  الرمز البريدي  ص.ب

  فاكس  :هاتف

  الموقع االلكتروني  :البريد اإللكتروني

    :سنة التأسيس

 ملكية الشركة -3

 نسبة الملكية الجنسية المالك / الشركاء

   

   

   

 معلومات ممثل الشركة -4

  االسم

  المسمى الوظيفي

 المتنقل الثابت الهاتف

  البريد اإللكتروني

   

 

 

 المشاريع السابقة - نموذج الخبرات
 

 المقاول التي يقدمها توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة -1

 

 

 

 حسب الجدول التالي: سنوات أو أكثر 10منفذة من قبل المقاول خالل المشاريع ال تفاصيل ذكر -2

 المشروع األول الوصف الرقم

  اسم المشروع 1

  موقع المشروع  2

  مكونات المشروع 3

  الجهة المالكة للمشروع 4
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  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

    تاريخ البداية  7

  االنتهاءتاريخ  8

9 
السعة السريرية 

 للمستشفى            
 

10 
السعة السريرية للعناية 

 المركزة
 

  المسؤول عن المشروع  اسم 11

12 
أرقام للتواصل مع المسؤول 

 عن المشروع  
 

13 
بريد إلكتروني المسؤول عن 

 المشروع 
 

 الثانيالمشروع  الوصف الرقم

  اسم المشروع 1

  موقع المشروع  2

  مكونات المشروع 3

  الجهة المالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

    تاريخ البداية  7

  االنتهاءتاريخ  8

9 
السعة السريرية 

 للمستشفى            
 

10 
السعة السريرية للعناية 

 المركزة
 

  المسؤول عن المشروع  اسم 11

12 
أرقام للتواصل مع المسؤول 

 عن المشروع  
 

13 
بريد إلكتروني المسؤول عن 

 المشروع 
 

 الثالثالمشروع  الوصف الرقم
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  اسم المشروع 1

  موقع المشروع  2

  المشروع مكونات 3

  الجهة المالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

    تاريخ البداية  7

  االنتهاءتاريخ  8

  السعة السريرية للمستشفى             9

10 
السعة السريرية للعناية 

 المركزة
 

  المسؤول عن المشروع  اسم 11

12 
أرقام للتواصل مع المسؤول 

 عن المشروع  
 

13 
بريد إلكتروني المسؤول عن 

 المشروع 
 

صور )على سبيل المثال ال الحصر:  ترفق المستندات الثبوتية لهذه المشاريع ملحوظة:

 .(نجازاإلشهادات و عميداتوال عقودال

 

 الحاليةالمشاريع  - نموذج الخبرات
 

 المقاول التي يقدمها توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة -1

 

 

 

أو أكثر الخمس سنوات الماضية منفذة من قبل المقاول خالل المشاريع ال تفاصيل ذكر -2

 الجدول التالي:ومستمرة في التشغيل 

 المشروع األول الوصف الرقم

  اسم المشروع 1

  موقع المشروع  2

  مكونات المشروع 3
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  الجهة المالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

    تاريخ البداية  7

  االنتهاءتاريخ  8

  السعة السريرية للمستشفى             9

10 
السعة السريرية للعناية 

 المركزة
 

  المسؤول عن المشروع  اسم 11

12 
أرقام للتواصل مع المسؤول 

 عن المشروع  
 

13 
بريد إلكتروني المسؤول عن 

 المشروع 
 

 الثانيالمشروع  الوصف الرقم

  اسم المشروع 1

  موقع المشروع  2

  مكونات المشروع 3

  الجهة المالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

    تاريخ البداية  7

  االنتهاءتاريخ  8

  السعة السريرية للمستشفى             9

10 
السعة السريرية للعناية 

 المركزة
 

  المسؤول عن المشروع  اسم 11

12 
أرقام للتواصل مع المسؤول 

 عن المشروع  
 

13 
بريد إلكتروني المسؤول عن 

 المشروع 
 

 الثالثالمشروع  الوصف الرقم

  اسم المشروع 1
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 (19 / 15)                                                                                 بمستشفى الملك فهد بمنطقة الباحة

  موقع المشروع  2

  مكونات المشروع 3

  الجهة المالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

    تاريخ البداية  7

  االنتهاءتاريخ  8

  السعة السريرية للمستشفى             9

10 
السعة السريرية للعناية 

 المركزة
 

  المسؤول عن المشروع  اسم 11

12 
أرقام للتواصل مع المسؤول 

 عن المشروع  
 

13 
بريد إلكتروني المسؤول عن 

 المشروع 
 

صور )على سبيل المثال ال الحصر:  ترفق المستندات الثبوتية لهذه المشاريع ملحوظة:

 .(نجازاإلشهادات و تعميداتوال عقودال

 

 الكادر اإلداري - نموذج الخبرات
 

 وضح خبرات الكادر اإلداري التابع للمقاول حسب الجدول التالي:

 الوظيفة اإلسم الرقم
التخصص / مجال 

 الخبرة
 مدة الخبرة

1     

     

     

     

     

     

     

 وشهادات الخبرة.السير الذاتية  ترفق ملحوظة:
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 الفنيالكادر  - نموذج الخبرات
 

 التابع للمقاول حسب الجدول التالي: الفنيوضح خبرات الكادر 

 الوظيفة اإلسم الرقم
التخصص / مجال 

 الخبرة
 مدة الخبرة

1     

     

     

     

     

     

     

 وشهادات الخبرة.السير الذاتية  ترفق ملحوظة:

 

 

 

 

 

 

 

 معايير التقييم التي ستعتمدها اللجنة في تقييم ملفات التأهيل 
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  وصف المعيار  المعيار م

 طالبة الشركات من المقدمة والوثائق الشهادات باستعراض اللجنة ستقوم المستندات القانونية 1

 وستقوم التأهيل كراسة في المطلوبة المستندات فقرة في الموضحة التأهيل

 المملكة في العمل لها يحق ال التي الشركات من المقدمة الملفات باستبعاد

يوجد لديها شهادة التسجيل  والتي ال (أجنبي استثمار رخصة – تجاري سجل)

يتضمن التشغيل الطبي للمستشفيات أو ملكية ال أو التصنيف أو عقد التأسيس 

 .المشروع نطاق طبيعة نشاطها يوافق ال أومستشفيات 

شهادة اعتماد المنشآت  2

( CBAHIالصحية )

شهادة الهيئة الدولية و

المشتركة العتماد 

 ( JCIالمنظمات الصحية )

وشهادة  (CBAHIشهادة اعتماد المنشآت الصحية ) باستعراض اللجنة ستقوم

 المقدمة من طالب( JCIالهيئة الدولية المشتركة العتماد المنظمات الصحية )

التأهيل على أن تكون سارية المفعول، وستقوم اللجنة باستبعاد الطلب الذي لم 

 يتقدم بهذه الشهادات.

خطاب مصدق من الغرفة  3

التجارية بالتنازل عن 

الكوادر الفنية المطلوبة في 

سواء للوزارة  العقدنهاية 

شريك من القطاع أو لل

يستلم الذي سوف الخاص 

 .الموقع في العقد التالي

مصدق من الغرفة التجارية بالتنازل عن ال الخطاب باستعراض اللجنة ستقوم

لشريك من القطاع در الفنية المطلوبة في نهاية العقد سواء للوزارة أو لالكوا

، وستقوم اللجنة باستبعاد يستلم الموقع في العقد التاليالخاص الذي سوف 

صديق من الغرفة الطلب الذي لم يقدم هذا الخطاب أو تم تقديمه بدون ت

 التجارية.

هيكل الشركة اإلداري وتقييمه من حيث أسس تقسيم  باستعراضستقوم اللجنة  الكادر اإلداري 4

بالجودة ويستبعد من ال يقوم بتقديم العمليات ووجود إدارات مختصة بالتحكم 

 الهيكل اإلداري للشركة.

الكوادر البشرية  وخبرات ومؤهالتستقوم اللجنة باستعراض السير الذاتية  الكادر الفني 5

الفريق الفني  ومدى ارتباط خبرات مؤهالت الفريقوتقيمها من حيث مستوى 

 .بنطاق عمل المشروع

الحالية  الخبرة الفنية 6

 (في التشغيل )مستمرة

خالل الخمس  مشابهة لنوع العقد المذكورالمشاريع ال باستعراضستقوم اللجنة 

على أن يقدمها طالب التأهيل  حالياً التي سنوات السابقة ومستمرة في التشغيل

 تكون بأحد الطرق التالية:

عن  بهوحدة العناية المركزة  تقل أالسرير على  200واحد سعته  مشروع- 1

 .سرير مع إرفاق ما يثبت السعة السريرية للمستشفيات 15

وحدة العناية المركزة  تقل أالعلى سرير  90مشروع كل سعة  مشروعين- 2

 .سرير مع إرفاق ما يثبت السعة السريرية للمستشفيات 15عن  بكل مشروع

 وستقوم اللجنة باستبعاد الطلب المخالف.

على أال تقل العقد المذكور الخبرات السابقة في مجال  باستعراضستقوم اللجنة   الخبرات الفنية السابقة 7

 على أن تكون بأحد الطرق التالية:يقدمها طالب التأهيل  سنوات والتي 10عن 

عن به وحدة العناية المركزة  تقل أالسرير على  200واحد سعته  مشروع- 1

 .سرير مع إرفاق ما يثبت السعة السريرية للمستشفيات 15
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 تعليمات التسليم

ً الرجاء قراءة التعليمات وإتباعها،اإلخالء بأي من التعليمات  ً كافيا لعدم التالية يعد سببا

 التأهل:

م 30/08/2018الخميس الموافق  يوم في موعد أقصاه ملفات التأهيل إرساليتم  .1

 مساًء. 4الساعة 

 غير مؤهل. إستالم أي ملفات ويعد المورد في حال التأخر عن موعد التسليم لن يتم .2

 nbogami@moh.gov.sa إلى : يجب ارسال جميع ملفات التأهيل .3

 واإلنجليزية. العربيةباللغتين  يجب تعبأة جميع المرفقات .4

 .إلثبات دقة المعلومات ورددات الثبوتية مختومة بختم المإرفاق صور المستن .5

 وحدة العناية المركزة تقل أالعلى سرير  90مشروع كل سعة  مشروعين-2

 .سرير مع إرفاق ما يثبت السعة السريرية للمستشفيات 15عن بكل مشروع 

سنوات أو ال  10وستقوم اللجنة باستبعاد مقدم الطلب الذي تقل خبرته عن 

 تنطبق عليه الشروط المحددة.

 والتزاماتالقوائم المالية  8

تنفيذ مدة المقاول خالل 

 العقد

ب التأهيل الالقوائم المالية لثالث السنوات األخيرة لط باستعراضستقوم اللجنة 

التأهيل  طالبقدرة بتقييم م اللجنة وخالل مدة تنفيذ العقد، وستق التزاماتهوحجم 

على الوفاء بالتزاماته خالل مدة تنفيذ المشروع من خالل عكس قدرته المالية 

 خالل مدة تنفيذ العقد. التزاماتهعلى حجم 

mailto:nbogami@moh.gov.sa
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 (19 / 19)                                                                                 بمستشفى الملك فهد بمنطقة الباحة

يعتبر القصور في تقديم البيانات المطلوبة أوعدم إرفاق المستندات الثبوتية أوعدم  .6

 .ملء كامل البيانات المطلوبة سببا في عدم التأهل

 .دي ذلك إلى عدم التأهلؤبالمعلومات الصحيحة ي النماذجفي حالة عدم تعبئة  .7

 :البريد اإللكتروني التالي ىإلارسالها في حال وجود أي إستفسارات يتم  .8

 nbogami @moh.gov.sa 

م على أن يتم الرد عليكم في خالل ثالث 14/08/2018الثالثاء الموافق  يومفي موعد أقصاه 

 أيام عمل.

 . www.moh.gov.sa يسيتم اإلعالن عن النتائج في موقع الجهة الرسم .9

الغير مؤهلين بأسباب إستبعادهم في مدة أقصاها أسبوع من  سيتم إخطار الموردين .10

تاريخ اإلعالن عن النتائج أو يمكن للمقاولين الغير مؤهلين اإلستفسار عن أسباب عدم 

 ره.تأهلهم بالتواصل من خالل البريد اإللكتروني السابق ذك
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