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والخدمات الرقمية للمختبرات  وإدارة النظام تنفيذ دعوة عامة لتأهيل الشركات للمشاركة في مشروع

  "الصحة االلكترونية "ضمن مشاريع مبادرة  اإلقليمية

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

 إدارة النظام وو  تنفيذ في منافسة مشروعالمسبق تمهيداً لدعوتكم لتقديم عروضكم  شركاتلا

 ضمن ضمن مشاريع مبادرة "الصحة اإللكترونية" لمختبرات اإلقليميةباالخدمات الرقمية 

 برنامج التحول الوطني وفي إطار المنافسة العامة. أهداف ومبادرات
 

التي  اتفي حال رغبتكم في المشاركة في برنامج تأهيل المقاولين والمشاركة في المناقص

المرجو إتباع الخطوات الالحق ذكرها )المتطلبات( في الملحق الثالث من  سيتم طرحها الحقا،

 .هذه الدعوة

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

 التسليم النهائي.

ً أ إن القصور وعدم إستيفاء وتسليم جميع المتطلبات في موعد التسليم النهائي في  وقبله يعد سببا

 عدم التأهل.

 راه مناسباً.تا قبول أو رفض أي تسليم وفقا لملمكتب تحقيق الرؤية  يحق

 

آخر موعد إلرسال 

 اإلستفسارات

 م2018 /09/ 06 الخميس يوم 

 مساء   4الساعه 

 :االيميل ترسل إلى

Halmezaini@moh.gov.sa 

 ونسخة إلى االيميل:

Procurement-vro@moh.gov.sa  

 لتقديمآخر موعد 

 ملفات التأهيل

 م2018 /09/ 13  الخميسيوم 

 مساء   4الساعه 

 :االيميل ترسل إلى

Halmezaini@moh.gov.sa 

 ونسخة إلى االيميل:

vro@moh.gov.sa-Procurement 

 

 الملحقات المرفقة: 

 لمحة عامة.الملحق االول:  -

 .عن الخدمة المطلوبة ةالملحق الثاني: نبذ -

 المتطلبات.الملحق الثالث:  -
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 ولالملحق األ

 لمحة عامة

 

 

 

 

 

 4  2030نبذة عن رؤية المملكة 

 5 - 4 نبذه عن برنامج التحول الوطني

 5 االلكترونيةبرنامج الصحة نبذه عن 
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 2030عن رؤية المملكة العربية السعودية  ةنبذ

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

 .م 2030رؤية عنــد بنــاء 

وسند  ــا الريــادي كعمــقها مــن أداء دورهمي ســتمكنســالاإلفمكانة المملكة في العالم 

مارية المفتاح والمحرك لتنويع اقتصادها لألمة العربية واإلسالمية، كما ستكون قوتها االستث

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  هدافناأوهذه 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. 
 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
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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

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

 برنامج الصحة االلكترونية:نبذة عن 

الصحة اإللكترونية كما عرفتها منظمة الصحة العالمية هي االستخدام الموحد لتقنية 

 المعلومات واالتصاالت اإللكترونية في القطاع الصحي. 

وتتبنى البلدان في كل أنحاء العالم أنظمة الصحة اإللكترونية؛ لتحسين تقديم الرعاية 

الصحية وتخطيطها، حيث ترتكز محركات استثمارات الصحة اإللكترونية وتبنيها على 

 تقديم قيمة إكلينيكية ودعم احتياجات العمل. 

رات التي يمكن تحقيقها وتمتلك وزارة الصحة استراتيجية عمل وعددًا من األهداف والمباد

 من خالل الصحة اإللكترونية.

كما تعكف وزارة الصحة على تنفيذ برنامج طموح للغاية؛ لتحقيق رؤيتها المبتكرة للصحة 

نظام صحي آمن وذو كفاءة، مبني على الرعاية المتمحورة حول المريض، اإللكترونية: "

 ."موجه بالمعايير، وممكن بالصحة اإللكترونية
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 الملحق الثاني

 نبذه عن الخدمة المطلوبة

 

 

 

 

 
 7 عنوان العقد

 7 لبداية العقدالمستهدف التاريخ 

 7 مدة العقد

 7 موقع العمل

  7 لخدمة المطلوبة اوصف 

 10-7 األهداف العامة للمشروع
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  عنوان العقد .1

 .إدارة النظام والخدمات الرقمية للمختبرات اإلقليمية و تنفيذ مشروععقد      

 التاريخ المستهدف لبداية العقد .2

 م15/10/2018     

 مدة العقد  .3

 ستكون خمسة سنوات، موزعة كاالتي: سنتين إلكمال التنفيذ من تاريخ إستالم

مواقع حسب الجدول  المنصوص في الشروط الخاصة + ثالث سنوات إلدارة ال

 جميع المواقع.النظام في 

 موقع العمل  .4

بالجدول المنصوص في الشروط سيتم التنفيذ في عدة مناطق بالمملكة كما هو موضح      

 .الخاصة

 وصف الخدمة المطلوبة  .5

تتطلع وزارة الصحة إلى تطبيق نظام مختبرات ذو مستوى عالي وعالمي إلدارة 

الكترونيا، بحيث يكون وربط المختبرات اإلقليمية في المملكة العربية السعودية 

 ً لجميع أنواع التحاليل الطبية وتحاليل الصحة العامة  موحداً  نظاما مركزيا

والسموم، مما يساعد موظفي المختبرات على القيام بأعمالهم اليومية بطريقة 

الكترونية تؤدي إلى رفع كفاءتهم وتقدم بيانات دقيقة تساعد مقدمي الرعاية 

ارة الصحة على المحافظة على صحة المرضى الصحية في مختلف قطاعات وز

 .والحد من انتشار األمراض الوبائية والمعدية

 

 :األهداف العامة المشروع .6

 .من خالل التسليم الفوري للنتائج المختبرية الكاملة والدقيقة تحسين رعاية المرضى ·

·  ً  . المحافظة على سالمة المرضى والحد من أخطاء إدخال نتائج الفحوصات يدويا

 .زيادة الكفاءة وخفض التكاليف التشغيلية عن طريق توفير وقت العديد من المهام ·

 .المساعدة على رفع معدل اإلنتاجية مع المحافظة على الكفاءة والجودة ·

 .المساعدة على خفض تكلفة عمل التحاليل المخبرية ·
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ى اتخاذ اإلجراءات الوقائية وتدابير التحكم ضد األمراض المعدية والمساعدة عل ·

 .القضاء على بعض األمراض

 .الحصول على تقارير وإحصاءات دقيقة ·

التحكم آليا بعملية تجميع وإدارة المعلومات الخاصة بالمختبرات اإلقليمية لتحسين  ·

 .الدعم اإلداري والتحليل بصورة أدق

المساعدة على الحصول على نتائج التحاليل السابقة في وقت أسرع ومن أي مكان  ·

 .لب الفحوصات المخبريةوتقليل إعادة ط

 .المساعدة على مقارنة نتائج التحاليل ·

أتمته وربط عمليات المختبرات اإلقليمية مع أنظمة المستشفيات وأنظمة وزارة  ·

 .الصحة األخرى ما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والفاعلية

تبادل البيانات مع األنظمة الصحية األخرى لضمان الوصول إلى نتائج تشخيص أدق  ·

 .لحاالت المرضى

 

 :نطاق العمل .7
ستقوم الوزارة بتجهيز كل المواقع المستهدفة في هذا المشروع بالبنية التحتية الالزمة 

 .من شبكات وكابالت و الربط االلكتروني بشبكة وزارة الصحة و خدمات االنترنت

 

 :يشمل نطاق عمل الجهة المنفذة لهذا المشروع على المهام التالية

الالزمة  ((Printers, Barcode readers  محطات العمل واألجهزة الطرفية و تهيئة توفير ·

لتشغيل نظام المختبرات اإلقليمية بشكل كامل وحسب احتياج كل مختبر، حسب 

ماسوف يرد في كراسة الشروط والمواصفات في مراحل الحقة لعملية التأهيل 

 المسبق.

إدارة وربط المختبرات اإلقليمية على توفير البرامج والمعدات الالزمة لتطبيق نظام  ·

 . الحوسبة السحابية

تطبيق وتشغيل النظام في جميع المختبرات اإلقليمية التابعة لوزارة الصحة حسب  ·

 .  الجدول التنفيذي

 .نظمة الصحية المستخدمة بالوزارةباألم المختبرات اإلقليمية الكترونياً ربط نظا ·
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واألنظمة الصحية األخرى الحالية والمستقبلية تبادل البيانات مع انظمة المختبرات  ·

من خالل إتباع المعايير الدولية المعتمدة من قبل الوزارة لتبادل البيانات الصحية، 

حيث يقع على عاتق المقاول المنفذ للمشروع تحمل كافة التبعات المالية والفنية 

  .واإلدارية الالزمة لذلك

 .ات واألجهزة المستخدمة في المختبراتربط نظام المختبرات اإلقليمية بالمعد ·

تأمين العمل ومساره بدون انقطاع في حال تعطل الربط بين المختبر اإلقليمي ومركز  ·

 .البيانات الرئيسي

عمال مع ربطها بشكل مركزي وتدريب ام تحليل البيانات وحلول ذكاء األتقديم نظ ·

 .زمة لذلكموظفي وزارة الصحة على استخدامها واستخراج التقارير الال

إدارة وتشغيل نظام المختبرات اإلقليمية وتوفير الدعم الفني للمستخدمين والصيانة   ·

 . سنوات 5الدورية لمدة 

 . سنوات لتشغيل النظام 5فترة التطبيق ال تحسب من ضمن ال  ·

عادة تدريب كامل مستخدمي النظام بجميع المختبرات اإلقليمية المعنية تدريب وإ ·

 الحقاً في كراسة الشروط والمواصفات بعد عملية التأهيل.كما سيرد باألمر 

 .جميع خدمات الدعم لمحطات العمل واألجهزة الطرفية و نظام المختبرات المعروض ·

 

 تطبيق:الو جدول التطوير .8

يلتزم المقاول بتطوير و تشغيل كل المواقع حسب الجدول التالي خالل فترة ال تتجاوز  ·

 االربع و عشرون شهرا.

 

 المدة المختبر اإلقليمي المرحلة

 7 الرياض، المنطقة الشرقية، الطائف األولى 

 أشهر

 6 المدينة المنورة، مكة المكرمة، جدة الثانية

 أشهر
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جازان، نجران، القريات، الجوف،   الثالثة 

 عسير

6 

 أشهر

الباحة، حائل، الحدود الشمالية، حفر      الرابعة

 الباطن

5 

 أشهر

 

 ن.يشهرا التالي 36ادارة نظام جميع المواقع خالل الثم تتم  ·

 60تشمل فترة التشغيل والصيانة و الدعم الفني كامل االطار الزمني للمشروع ) ·

 شهرا(.
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 20-15 النماذج المرفقة
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 المستندات المطلوبة   

 قانونيةالمستندات ال .1

 .المفعول ةالسجل التجاري ساري شهادة 1-1

 .شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول 2-1

 .أمينات االجتماعية سارية المفعولشهادة من المؤسسة العامة للت 3-1

 .ي الغرفة التجارية سارية المفعولشهادة االشتراك ف 4-1

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

 .سارية المفعول

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

 .(نطاقات /)شهادة السعودة

 .صورة سارية المفعول من الترخيص بمزاولة المهنة 7-1

 . صورة شهادة االشتراك بالهيئة السعودية للمهندسين 8-1

 .))إن وجدت صورة من اتفاقيات التضامن 9-1

 القوائم المالية المصدقة لميزانية المنشأة في الثالث سنوات األخيرة. 10-1

يتم إرفاق كافة المستندات المطلوبة بختم المقاول وترقيمها كما ذكر في الملحق الثالث 

 تعليمات التسليم.

 والخبرات السابقةفنية المستندات ال .2

 .حسب النموذج المرفق المقاولشركة ذكر معلومات عن  1-2

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

 .الهيكل التنظيميالتنظيم الداخلي و 2-2-1

 .عدد الموظفين 2-2-2

 الشركة.عدد فروع  2-2-3

لنوع العقد المذكور خالل الخمس  ةال يقل عن ثالث مشاريع مشابه ذكر ما 3-2

 .سنوات السابقة حسب النموذج المرفق

حسب في نفس فترة عمل المشروع تنفيذها ذكر المشاريع الحالية والتي سيتم  4-2

 النموذج المرفق.

 المرفق. حسب النموذج للشركةذكر خبرات الجهاز الفني واإلداري التابع  5-2

 .المالية خالل مدة تنفيذ العقد الشركةلتزامات ذكر ا 6-2
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 ذكر مصادر تمويل الشركة. 7-2

 .حسن أداءاليقل عن ثالث شهادات  إرفاق ما 8-2

-استعراض مشاركة الشركة واختبارها لمنتجاتها في الهيئة العالمية للفحص  9-2

ومطابقتها لتلك المعايير مع تطبيقها على ارض  connectathonكونيتاثون 

الواقع في ثالثة مشاريع على األقل باإلضافة الى موقعها في تقييم كالس 

  KLASالعالمى.

تقييم العرض الفني على ارض الواقع، وقد  زيارة احد هذه المواقع الستكمال  10-2

 يتغير التقييم بسبب الزيارة و المخرجات الفنية المترتبة عنه
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 النماذج المرفقة 

 

 

 

 

 15 شركة المقاول نموذج  معلومات عن

17 – 16 المشاريع السابقة -نموذج الخبرات   

19 – 18 المشاريع الحالية  -نموذج الخبرات   

 20 الكادر اإلداري - نموذج الخبرات

 20 الكادر الفني -نموذج الخبرات 

B 22-42         الملحق   
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 شركة المقاولنموذج  معلومات عن 
 

 المقاول -1

 شركة/) شركة المقاولاسم 

 مؤسسة(
 

شركة رأس مال 

 المقاول

 

  تاريخه  رقم السجل التجاري

  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

  اإللكترونيالبريد 

   

 

 

 المشاريع السابقة - نموذج الخبرات
 

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

 األخيرة حسب الجدول التالي:

 المشروع األول 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

  المسؤول عن المشروع  اسم 9

10 
أرقام للتواصل مع المسؤول 

 عن المشروع  
 

11 
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

  المسؤول عن المشروع  اسم 9

10 
أرقام للتواصل مع المسؤول 

 عن المشروع  
 

11 

بريد إلكتروني المسؤول عن 

 المشروع 
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 الثالثالمشروع  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

  المسؤول عن المشروع  اسم 9

10 
أرقام للتواصل مع المسؤول 

 عن المشروع  
 

11 
بريد إلكتروني المسؤول عن 

 المشروع 
 

 

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

 .(نجازاإل والتعاميد وشهادات عقودال

 

 الحاليةالمشاريع  - نموذج الخبرات
 

 المقاول التي يقدمها توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة -1

 

 

 

 حسب الجدول التالي: جاري العمل بها حاليامشاريع ال يقل عن ثالثة  ما اذكر تفاصيل -2

 المشروع األول الوصف الرقم

  اسم المشروع 1

  موقع المشروع  2

  مكونات المشروع 3

  الجهة المالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5
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  مدة العقد 6

    تاريخ البداية  7

  االنتهاءتاريخ  8

  المسؤول عن المشروع  اسم 9

10 
أرقام للتواصل مع المسؤول 

 عن المشروع  
 

11 
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

  المسؤول عن المشروع  اسم 9

10 
أرقام للتواصل مع المسؤول 

 عن المشروع  
 

11 
بريد إلكتروني المسؤول عن 

 المشروع 
 

 الثالثالمشروع  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

  المسؤول عن المشروع  اسم 9
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10 
أرقام للتواصل مع المسؤول 

 عن المشروع  
 

11 
بريد إلكتروني المسؤول عن 

 المشروع 
 

 

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

 .(نجازاإلشهادات و اميدتعوال عقودال

 

 الكادر اإلداري - نموذج الخبرات
 

 حسب الجدول التالي: لشركة المقاولوضح خبرات الكادر اإلداري التابع 

 الوظيفة االسم الرقم
التخصص / مجال 

 الخبرة
 مدة الخبرة

     

     

     

     

     

     

     

 وشهادات الخبرة.السير الذاتية  ترفق ملحوظة:

 الفنيالكادر  - نموذج الخبرات
 

 حسب الجدول التالي: لشركة المقاولالتابع  الفنيوضح خبرات الكادر 

 الوظيفة االسم الرقم
التخصص / مجال 

 الخبرة
 مدة الخبرة
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 وشهادات الخبرة.السير الذاتية  ترفق ملحوظة:

  
 معايير التقييم التي ستعتمدها اللجنة في تقييم ملفات التأهيل

 وصف المعيار المعيار مسلسل

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

كراسة التأهيل في   التأهيل الموضحة في فقرة المستندات المطلوبة

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

رخصة استثمار أجنبي( أو ال يوافق نشاطها  –المملكة )سجل تجاري 

 طبيعة نطاق المشروع.

ستقوم اللجنة باستعراض هيكل الشركة اإلداري وتقييمه من حيث أسس  الكادر اإلداري 2

 ووجود إدارات مختصة بالتحكم بالجودة.تقسيم العمليات 

ستقوم اللجنة باستعراض السير الذاتية وخبرات ومؤهالت الكوادر  الكادر الفني 3

مها من حيث مستوى مؤهالت يالبشرية التي ستعمل في المشروع وتقي

ل المشروع. وهل الفريق ومدى ارتباط خبرات الفريق الفني بنطاق عم

وتنفيذ مثل هذه النوعية من المشاريع )مع ذكر عمل سبق لهذا الكادر ال

 ة التنفيذ(.مكانها وسن

ثالثة مشاريع على األقل مشابهة لنطاق عمل  باستعراضستقوم اللجنة  الخبرة الفنية 4

يقدمها طالب التأهيل مع ما يثبت  سابقةسنوات الالخمس المشروع خالل 

هذه  ضافة إلى قيمة)إرفاق شهادات حسن أداء( باإل قيامه بتنفيذها بنجاح

 المشاريع.

القوائم المالية  5

المقاول  والتزامات

 تنفيذ العقدمدة خالل 

ستقوم اللجنة باستعراض القوائم المالية لثالث السنوات األخيرة لطالب 

التأهيل وحجم التزاماته خالل مدة تنفيذ العقد، وستقوم اللجنة الفنية بتقييم 

التزاماته خالل مدة تنفيذ المشروع من قدرة طالب التأهيل على الوفاء ب

 خالل عكس قدرته المالية على حجم التزاماته خالل مدة تنفيذ العقد.
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 تعليمات التسليم

ً بأي من التعليمات  قراءة التعليمات وإتباعها،اإلخاللالرجاء  ً كافيا لعدم التالية يعد سببا

 التأهل:

 4الساعه  م2018 /09/ 13 الخميسيوم  في موعد أقصاه ملفات التأهيل إرساليتم  .1

 .مساءً 

غير  مقدم الخدمةويعد  إستالم أي ملفات في حال التأخر عن موعد التسليم لن يتم .2

 مؤهل.

 : اإللكتروني إلى اإليميلعن طريق البريد  ملفات التأهيليجب ارسال جميع  .3
 Halmezaini@moh.gov.sa                                    

 vro@moh.gov.sa-Procurementونسخة إلى اإليميل : 

 .يجب تعبأة جميع المرفقات وباللغة العربية .4

 .إلثبات دقة المعلومات الخدمةمقدم إرفاق صور المستندات الثبوتية مختومة بختم  .5

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

   :التاليه اإللكتروني عناوين البريد إلىارسالها في حال وجود أي إستفسارات يتم  .8

Halmezaini@moh.gov.sa 

vro@moh.gov.sa-Procurement  

يتم الرد عليكم على أن مساًء  4الساعه   م2018 /09/ 06 الخميس يومفي موعد أقصاه 

 في خالل ثالث أيام عمل.

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

الغير مؤهلين بأسباب إستبعادهم في مدة أقصاها أسبوع  مقدمي الخدمةسيتم إخطار  .10

الغير مؤهلين اإلستفسار عن  الخدمةلمقدمي من تاريخ اإلعالن عن النتائج أو يمكن 

 أسباب عدم تأهلهم بالتواصل من خالل البريد اإللكتروني السابق ذكره.

 

 

 

mailto:Halmezaini@moh.gov.sa
mailto:Procurement-vro@moh.gov.sa
mailto:Halmezaini@moh.gov.sa
mailto:Procurement-vro@moh.gov.sa
http://www.moh.gov.sa/
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Appendix (B) 

 

SITE SCOPE & OPERATIONAL DATA  

 Regional Lab Sites in Scope Regional Laboratories’ operate independently from clusters and hospitals. They 
offer a specific scope and provide lab services to the regional public and private healthcare providers. In no 
particular order, the following laboratory sites are included in this project scope and shall all be taken in 
operation in a phased approach as detailed in Appendix (F). 
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 المشروع لهذا المجدولة االقليمية المختبرات قائمة

 

tatus 2018SAMPLE S -Regional Lab. Apparatuses Landscape in the Eastern Region  
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Status May 2018) -Logical Architecture of eHealth Services across the Kingdom (As planned  

 

 

 


