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 السعودية العربية المملكة

 الصحة وزارة
 الرؤية تحقيق مكتب

 

 

  مشروع في للمشاركة لخدمةا مقدمي لتأهيل عامة دعوة

 " غربيةال المنطقة في لتحولا وحدةل تشغيلو  استشارية خدمات تقديم"
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 في للتحو  ا وحدةل تشغيلو  استشارية اتخدم تقديم مشروع في للمشاركة الخدمة مقدمي تأهيلل دعوة
 الغربية المنطقة

 لدعوتكم متهيدا   املسحح ق لشححركك ا تأهيل برنكمج يف ملشححكرك ا إىل لرؤي ا حتقيق كتبمب ثل مم لصحح  ا وزارة متدعوك
 منضحححححح "،ل ربي ا املنطق  يف لالت و   وحدةل تشحححححح يلو  سححححححتشححححححكري ا خدمك  تقدمي" مشححححححرو  يف عروضححححححكم لتقدمي

 العكم . ملنكفس ا إطكر ويف لوطينا الت ول رنكمجب وم كدرا  أهداف
 املرجو ،الحقك   طرحهك سيتم اليت املنكقصك  يف املشكرك و  الشركك  تأهيل رنكمجب يف ملشكرك ا يف غ تكمر  كلح يف

 لدعوة.ا هذه من الثكلث ملل قا يف طل ك ()املت ذكرهك الالحق اخلطوا  إت ك 
 النهكئي. التسليم بتكريخ التقُيد مراعكة مع جيدا   همهف من والتأكد رصحب ومل قكته إلعالنا ذاه راءةق املرجو 

 التأهل. عدم يف س  ك   يعد ق له أو لنهكئيا التسليم موعد يف املتطل ك  يعمج وتسليم استيفكء وعدم القصور إن
 منكس ك . تراه ملك وفقك تسليم يأ رفض أو  ولق الص   بوزارة الرؤي  قيقحت كتبمل حيق

 االستفسكرا  رسكلإل موعد آخر
 م27/12/2018 اخلميس يوم

 سكء  م الرابع  السكع 

 :االلكرتوين الربيد إىل ترسل
Halmezaini@moh.gov.sa 

 االلكرتوين: لربيدا إىل ونسخ 
moh.gov.sa@ vro-Procurement 

 ملفك  كلإلرس وعدم آخر
 التأهيل

 م03/01/0192 اخلميس يوم
 سكء  م الرابع  السكع 

 :االلكرتوين الربيد إىل ترسل
Halmezaini@moh.gov.sa 

 االلكرتوين: لربيدا إىل ونسخ 
vro@moh.gov.sa-Procurement 

  المرفقة: الملحقات
 .عامة لمحة :االول الملحق -
 .المطلوبة الخدمة عن نبذة :الثاني الملحق -
 المتطلبات. الثالث: الملحق -

mailto:Procurement-vro@moh.gov.sa
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 األول الملحق

 عامة لمحة

 
 

  4  2030 اململك  ؤي ر  عن ن ذة

 5 الوطين الت ول رنكمجب عن ن ذه

 6-5 لص ي ا  الرعكي  ملرافق ملؤسسيا الت ول مجبرنك نع ن ذة
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 2030 السعودية عربيةال المملكة ؤيةر  عن نبذه
 متكنهك عديدة، واقتصكدي  دميوغرافي و  واجتمكعي  حضكري و   رافي ج قومك م لسعودي ا العربي  اململك  اهلل ح ك لقد
 العكمل. مستوى لىع القيكدي  الدول نيب رفيع  ككن م ت وء من

 م.2030 رؤي  بنححكء عنححد اململك  انتهجحته مححك وذلححك يهححك،ف القححوة مككمححن ححنم تنطلححق سححتق لهكمل ولحح د يأ ورؤيحح 
  واإلسالمي ، العربي  لألم  وسند عمححقك  الريححكدي دورهححك داءأ مححن ححتمكنهكس إلسححالميا لعكملا يف ململك ا فمككن 

 االسرتاتيجي موقعهك سيمكنهك يمكف استدامته وحتقيق اقتصكدهك تنويعل واحملرك ملفتكحا الستثمكري ا وهتكق تكونس كمك
 الثالث.  القكرا لربط وراحم تكون أن من

 تتككمل حملكورا وهذه موحط وطنو  مزدهر اقتصكد حيوي، اقتصكد وهي:  رئيسي حمكور ثالث لىع الرؤي  تعتمد
 الرؤي . هذه مرتكزا  من الستفكدةا وتعظيم أهدافنك قيقحت س يل يف بعضهك عم وتنسق

 ؤي ر  لت قيق برنكجمك   عشر ثينأ زلعزيا ع د بن سلمكن بن حممد األمري كياملل السمو كحبص العهد يلو  أطلق وقد
  السعودي . العربي  اململك 
  الوطين الت ول برنكمج .1
  الرمحن ضيوف خدم  برنكمج .2
  العكم  االستثمكرا  صندوق برنكمج .3
  اللوجستي  واخلدمك  الوطني  الصنكع  تطوير برنكمج .4
  املكيل القطك  تطوير برنكمج .5
  احليكة منط حتسني برنكمج .6
  الوطني  الشركك  ريكدة برنكمج .7
  االسرتاتيجي  الشراكك  برنكمج .8
  اإلسككن برنكمج .9
 التخصيص برنكمج .10
  الوطني  الشخصي  تعزيز برنكمج .11
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 املكيل. التوازن حتقيق برنكمج .12

 الوطني لتحولا برنامج عن نبذة
 اليت لت ديك ا إدراكو  2030 السعودي  العربي  ململك ا رؤي  حتقيق يف للمسكمه  لوطينا الت و ل رنكمجب أُطِلق
 املشكرك  اجلهك  وَحدََّد  قيقهك.حت س يل يف التنموي و  االقتصكدي  لقطكعك ا لىع لقكئم ا حلكومي ا جلهك ا تواجه

 إىل الت دي ك  ذهه وجمكهب  2030 السعودي  العربي  ململك ا رؤي  هدافأ لت قيق سرتاتيجي ا هداف كأ لربنكمجا يف
 سنوي، بشكل ألهدافا هذه لت قيق لالزم ا امل كدرا  ديدحت مث منو  ددَّة،حمُ  ستهدفك م لىع بنكء   2020 العكم
 على األول عكمه يف الربنكمج وانطلق ومتكبعته األداء قيكسل مرحلي  ؤشرا م على عتمدت ك،هل فصيلي ت ططخ وبنكء

 ل .املق  األعوام يف ملشكرك ا اجلهك  مراجع  تمي أن لىع حكومي  ه ج 24 مستوى
 السعودي  العربي  اململك  رؤي  ت قيقل الالزم  الت تي  ل ني ا وتأسيس حلكوميا لعملا طويرت ىلإ لربنكمجا ويهدف
 لت قيق األوىل املوج  يه م2016 للعكم لربنكمجا م كدرا  تعتربو  متطل كهتك،و  موحكهتكط استيعكبو  ،2030
 دراستهك يتم ضكفي إ م كدرا  اعتمكد يف والنظر وريك ،د دائهكوأ كفكيتهك  يف والنظر وتقييمهك راجعتهكم وسيتم   ذلك،

 الربنكمج. لعم آلي  وفق وتطويرهك
 والعمل لتنسيقا وترية رفع يف الوطين الت وُّل رنكمجب سكهم احلكومي، لعملا يف ملرون ا دعمل لرؤي ا توجهب والتزامك  
 التخطيط حنو الدفعو  الوطني ، ألولويك ا لىع كء  بن م  العك للجهك  املشرتك  ألهدافا بعض ديدحت عرب املشرتك
 لت ديك ا حتديد عملي  يف الرحبي غريو  اخلكص القطكعني إشراكو  العكم  ، جلهك ا نيب خلربا ا نقلو  املشرتك،
 ألداء.ا وتقييم املتكبع  يف املسكمه و  والتنفيذ، لتمويلا وأسكليب حللولا وابتككر

 
 الصحية الرعاية مرافقل المؤسسي التحول برنامج عن نبذة

 اليت املتككمل  الرعكي  منظمك  من موع جم خالل من لص ي ا الرعكي  دمك خ تقدميب 0302 عكمل ؤيتنكر  تتمث ل
 لعدد ومتككمل  شكمل  ص ي  خدمك  تقدمي نع مسؤول  منهك نظم م كل  تكونو  ستقل.م شكلب ش يلهكت يتم

 .حمددة مؤشرا  على بنكء لمسكءل ل وخكضع  ددةحم مكلي   كلغمب ص ي ( )جتمعك  لسككنا من حمدد
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 عن للمسكءل  جمتمعني لرعكي ا مقدمو فيهك خيضع اليتو  املتككمل (، لرعكي ا منظمك ) ىلإ لوصولل ختيكرنكا ولعل
 مكلي  م كلغ) عليهك متفق وبتكلف  حمددة، ج رافي   طي ت نطكق ضمن ككني س لفئ  لنتكئجا نم موع جم حتقيق

 يتم حيث ملشكهب ؛ا اخلدمك  مقدمي تلفخم بني مقكرنتهكو  يكسهك،ق كنمي  ي ص ؤشرا م على بنكء   حمددة(
 الوقكئي، الطب على الرتكيز إىل خلدم ا مقدم سيدفع مك هذاو  النتكئج. لمس على وقعهم سبح نهمم كلل الدفع

 لىع يقوم نظكم نم االنتقكل إىل سيؤدي ممك لسكري ،ا غري األمراض نع امل كر الكشفو  األولي  لص ي ا والرعكي 
 اخلدم . من املتوقع  لنتكئجا حتكمه آخر إىل خلدم ا بتقدمي الهتمكما يف ن صري لذيا النشكط

 شركك  إىل ونقلهك الص   وزارة من لص ي ا اخلدمك  تقدمي صلف إىل هدفي ملؤسسيا لت ولا إنف وهبذا
 ملهكع إطكر - واإلنتكجي  الكفكءةو  جلودةا أسس لىع بينهك فيمك وتتنكفس ستقلم بشكل ش يلهكت يتم حكومي 
 السككن إىل الص ي  اخلدمك  قدميت عن للمسكءل  ختضعو  وبكفكءة تككملم شكلب تعمل -  ي ص جتمعك 

  حمددة. ج رافي  منطق  يف

  لتكلي :ا املتوقع  النتكئج ىلإ سيؤد ي ممك

 الص ي . القطك  وخدمك  مرافق وفعكلي  كفكءة  حتسني •

 املقدم . الص ي  الرعكي  واستمراري  تككمل حتسني •

 املختلف . السككني  الفئك  لككف  الص ي  للرعكي  الوصول •

 املنكس  . القرارا  اختكذ وسرع  استقاللي  •

 املستق لي . والت ديك  االحتيكجك  لتواكب الوطني  العكمل  القوى تطوير •

 .املواطنني تطلعك و  احتيكجك  لتليب الص ي  الرعكي  ومرافق اخلدمك  تطوير •
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 الثاني الملحق

 طلوبةالم الخدمة عن نبذه

 

 
 8 العقد عنوان

 8 العقد  داي ل  املستهدف التكريخ

 8 العقد مدة

 8 العمل موقع

 01 - 8  املطلوب  اخلدم  وصف
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  العقد عنوان-1
 .ل ربي ا املنطق  يف الت ول وحدةل تش يلو  ستشكري ا خدمك  مشرو  تنفيذ

 لعقدا لبداية المستهدف التاريخ -2
   1/1/2019 
  العقد مدة -3

 العقد. بداي  تكريخ من سنتني التنفيذ مدة سترتاوح     
  العمل موقع -4

 .جدة مدين       
  المطلوبة الخدمة وصف -5

واليت  ال ربي املنطق   يفل وحدة الت و  لتش يل تقدمي خدمك  استشكري  و  على مقدمي العروض يتعني        
 تشمل:
 .ل ربي شرك  املنطق  ا  -1
 . ربي يف املنطق  ال لثكينالتجمع الص ي ا  -2
 .ال ربي يف املنطق   لثالتجمع الص ي الثك  -2
 .ال ربي يف املنطق   رابعالتجمع الص ي ال  -3
 .ال ربي املنطق   يف التجمع الص ي اخلكمس -4
 ال ربي .لتجمع الص ي السكدس يف املنطق  ا -5
 

 واليت ستعمل على:  
  وإرشكدا  موحدة  عرب أولويكتنفيذ االجتكه االسرتاتيجي. 
 توفري دعم تنمي  القدرا  للفجوا  احملددة. 
   لتوفري "حمط  واحدة" لتنفيذ الت و.  
  دعم وتنسيق تنفيذ خطط التجمعك  والشركك.  
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   الص ي  الرعكي  حتويل ملقدمي الشكمل التطور مراق. 

 تشمل: اليت ملكتبا مهكم لتنفيذ لدعما توفري خالل من 
o :وغريهك ال شري  املوارد وتوفري  التجمعك نشكءإ متطل ك  لتوفري اخلط  بنكء التخطيط. 
o التجمعك  عرب الت ول خطط تنفيذ وحتسني تنسيق الت ول: خطط تنفيذ.  
o :كلالفع   التواصل وأدوا  قنوا  بنكء التواصل. 
o  استقطكب وضمكن للعكملني الالزم  املهكرا  حتديد يف االستشكرا  توفري عرب ال شري : املوارد خدمك 

 التدريب الدوليني للموظفني احلكومي  )العالقك   ال شري املوارد مليك ع وإدارة تسهيلو  لكفكءا ا وتوفري
 رباءاخل من بعدد االستعكن  سيتم يثح التجمع يقرر كم حسب دمك خ من لكذ ىلإ ومك والتطوير(

 الص ي: والتجمع ملنطق ا دارةإ حتدده مك حسب لتكلي ا اجملكال  يف يكونون مشكريع ومدراء
 االسرتاتيجي والتخطيط الت ول. 
 القكنوني . اإلدارة 
  العكم . العالقك 
  واملريض. املوظف جترب 
 الص ي . اخلدمك  نظكم تطوير 
 الص ي . اخلدمك  يف التميز 
 اجملتمع. ص   يف التميز 
 واإلمداد. اهلندسي  ونالشئ 
 . املكلي 
 التنظيمي. التطوير 
  املعلومك  تقني. 
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o  واالتصكال : املعلومك  تقني  وحلول واإلداري  املكت ي  اخلدمك 
 احلكسب وأجهزة والتط يقك  الربامجو  االتصكال  أجهزة توفريو  والتأثيث ملكت ي ا ملستلزمك ا لزمي كم لك  توفري
 لتش يل الت تي  ال ني  تطويرو  الالزم  اإللكرتوني  ألجهزةا من غريهكو  لضوئي ا املكس ك و  الطكبعك و  اآليل

 واإلنرتنت الداخلي  لش ك ا شكمل  لم ىنل لالزما الفين الدعم وتقدمي واالتصكال  ملعلومك ا لتقني  احللول
 دارهتك.وإ االجتمكعي التواصل حسكبك و  االلكرتوين ملوقعا وإنشكء الالسلكي

o  الصل : ذا  ط ي  غري خدمك  العمل بيئ  لتطوير خدمك 
 للمستلزمك  بكإلضكف  ملع ورش إقكم  مثل ش يلي ت خدمك  وأ ط ي  غري مواد يأ لتوفري حلول وإجيكد إدارة

  املواقع. وزيكرة الطكقم نقلت وكذلك لص ي،ا عوالتجم   لشرك ا حتددهك سككنواإل والتنقل والضيكف 
 

 المتوقعة: المخرجات

   .للتجمعك  واإلرشكدا  األولويك  وثيق  -1
 .ال ربي  املنطق  اىل القكبض  رك الش من الوحدة انتقكل خط  -2
  .والتجمعك  املنطق  ضمن الوحدة عمليك  تش يل خط  -3
  .الص ي  والتجمعك  املنكطقي  الشركك  ملستوى الوحدة وانتقكل التجزئ  منوذج -4
 واخلكرجي. الداخلي التواصل ومواد أدوا  -5
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 الثالث الملحق

 المتطلبات

 

 

 31 - 21 املطلوب  املستندا 

 42 - 51 املرفق  النمكذج

 25 التقييم معكيريو  أسس

 27-62 التسليم تعليمك 
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    :المطلوبة المستندات
 القانونية المستندات -1

 .املفعول  سكري التجكري السجل شهكدة 1-1
 .املفعول سكري  والدخل الزككة شهكدة 2-1
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 12 - 19  حلكلي ا املشكريع - اخلربا  منوذج

 22-21 إلداريا الككدر - اخلربا  منوذج
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 المقاول عن معلومات نموذج
 

 المقاول .1

 ملقكولا مكل رأس  ؤسس (م )شرك / قكولامل اسم

 

  تكرخيه  لتجكريا السجل رقم

 املنصب  ملسئول:ا الشخص اسم
 

 العنوان .2

  الشكر   املدين 

  الربيدي الرمز  ص.ب

  فككس  :هكتف

  وينااللكرت  املوقع  :اإللكرتوين الربيد

    :التأسيس سن 

 الشركة ملكية .3

 امللكي  نس   اجلنسي  الشرككء / املالك
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 الشركة ممثل معلومات .4

  االسم

  الوظيفي املسمى

 املتنقل الثكبت اهلكتف

  اإللكرتوين الربيد

   

 
 لسابقةا المشاريع - الخبرات نموذج

 

 المقاول يقدمها التي األنشطة طبيعة تفاصيل توضيح .1

 

 

 

 الجدول حسب األخيرة سنوات الخمس خالل المقاول قبل من منفذة مشاريع ثالثة عن يقل ال ما تفاصيل اذكر .2
 التالي:

 األول المشروع الوصف الرقم

  املشرو  اسم 1

   املشرو  موقع 2

  املشرو  مكونك  3
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  لمشرو ل املكلك  اجله  4

  العقد قيم  5

  العقد مدة 6

     ال داي  تكريخ 7

  االنتهكء تكريخ 8

   ملشرو ا عن املسؤول اسم 9

    شرو امل عن لاملسؤو  عم لتواصلل أرقكم 10

   ملشرو ا عن ؤولاملس لكرتوينإ بريد 11

 الثاني المشروع الوصف الرقم

  املشرو  اسم 1

   املشرو  موقع 2

  املشرو  مكونك  3

  لمشرو ل املكلك  اجله  4

  العقد قيم  5

  العقد مدة 6

     ال داي  تكريخ 7

  االنتهكء تكريخ 8



   

                                                (26 / 18)                      لغربية"ا المنطقة في التحول وحدة تشغيلو  شاريةاست خدمات تقديم" مشروع في للمشاركة لشركاتا لتأهيل عامة دعوة

   ملشرو ا عن املسؤول اسم 9

    شرو امل عن لاملسؤو  عم لتواصلل أرقكم 10

   ملشرو ا عن ؤولاملس لكرتوينإ بريد 11

 الثالث المشروع الوصف الرقم

  املشرو  اسم 1

   املشرو  موقع 2

  املشرو  مكونك  3

  لمشرو ل املكلك  اجله  4

  العقد قيم  5

  العقد مدة 6

     ال داي  تكريخ 7

  االنتهكء تكريخ 8

   ملشرو ا عن املسؤول اسم 9

    شرو امل عن لاملسؤو  عم لتواصلل أرقكم 10

   ملشرو ا عن ؤولاملس لكرتوينإ بريد 11

 

 املشكريع. هلذه الث وتي  املستندا  ترفق ملحوظة:
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 لحاليةا المشاريع - الخبرات نموذج
 

 المقاول يقدمها التي األنشطة طبيعة تفاصيل توضيح .1

 

 

 

 التالي: الجدول حسب حاليا قائمة مشاريع ثالثة عن يقل ال ما تفاصيل اذكر .2

 األول المشروع الوصف الرقم

  املشرو  اسم 1

   املشرو  موقع 2

  املشرو  مكونك  3

  لمشرو ل املكلك  اجله  4

  العقد قيم  5

  العقد مدة 6

     ال داي  تكريخ 7

  االنتهكء تكريخ 8

   ملشرو ا عن املسؤول اسم 9

    شرو امل عن لاملسؤو  عم لتواصلل أرقكم 10
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   ملشرو ا عن ؤولاملس لكرتوينإ بريد 11

 الثاني المشروع الوصف الرقم

  املشرو  اسم 1

   املشرو  موقع 2

  املشرو  مكونك  3

  لمشرو ل املكلك  اجله  4

  العقد قيم  5

  العقد مدة 6

     ال داي  تكريخ 7

  االنتهكء تكريخ 8

   ملشرو ا عن املسؤول اسم 9

    شرو امل عن لاملسؤو  عم لتواصلل أرقكم 10

   ملشرو ا عن ؤولاملس لكرتوينإ بريد 11

 الثالث المشروع الوصف الرقم

  املشرو  اسم 1

   املشرو  موقع 2

  املشرو  مكونك  3
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  لمشرو ل املكلك  اجله  4

  العقد قيم  5

  العقد مدة 6

     ال داي  تكريخ 7

  االنتهكء تكريخ 8

   ملشرو ا عن املسؤول اسم 9

    شرو امل عن لاملسؤو  عم لتواصلل أرقكم 10

   ملشرو ا عن ؤولاملس لكرتوينإ بريد 11

 

 املشكريع. هلذه لث وتي ا املستندا  ترفق ملحوظة:

 إلداريا الكادر - الخبرات نموذج
 

 التالي: لجدولا حسب للمقاول بعالتا اإلداري الكادر خبرات وضح

 الخبرة مدة الخبرة جالم / التخصص الوظيفة االسم الرقم
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 .احلكج  عند الذاتي  لسريةا طلب ميكن ملحوظة:

 الفني لكادرا - الخبرات نموذج
 

 التالي: الجدول حسب للمقاول عالتاب الفني لكادرا خبرات وضح

 الخبرة مدة الخبرة جالم / التخصص الوظيفة االسم الرقم

     

     

     

     

     

     

     

 

 .احلكج  عند الذاتي  لسريةا طلب ميكن ملحوظة:
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 الشركة موارد نموذج
 

 للمقاول: لمستأجرةا أو المملوكة المعدات

 االنتهاء تاريخ لترخيصا شهادة رقم التشغيلية حالتها الصنع سنة ةالمعد   اسم الرقم

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

                                                (26 / 24)                      لغربية"ا المنطقة في التحول وحدة تشغيلو  شاريةاست خدمات تقديم" مشروع في للمشاركة لشركاتا لتأهيل عامة دعوة

 التقييم: معاييرو  أسس
 

  

 معايير التقييم التي ستعتمدها اللجنة في تقييم ملفات التأهيل

 وصف املعيار املعيار مسلسل

1 
 املستندا 
 القكنوني 

 يف املوض   لتأهيلا طكل   الشركك  من املقدم  والوثكئق الشهكدا  بكستعراض اللجن  ستقوم
 اليت الشركك  من املقدم  امللفك  بكست عكد وستقوم التأهيل كراس   يف  املطلوب  املستندا  فقرة
 نشكطهك يوافق ال وأ (أجنيب استثمكر رخص  – جتكري سجل) اململك  يف العمل هلك حيق ال

 املشرو . نطكق ط يع 

 لعمليك ا تقسيم أسس حيث نم وتقييمه رياإلدا لشرك ا هيكل بكستعراض اللجن  ستقوم اإلداري الككدر 2
 شرك .لل اإلداري اهليكل تقدميب يقوم ال من ويست عد

 الفين الككدر 3

 يف تعملس اليت ل شري ا الكوادر مؤهال و  وخربا  الذاتي  السري كستعراضب اللجن  ستقوم
 خربا  رت كطا ومدى السكبق  النجكحك و  الفريق، مؤهال  مستوى يثح من وتقيمهك املشرو 
 ويذ واملتخصصني كءا الكف تقدميو  استقطكب على والقدرة املشرو  ملع بنطكق الفين الفريق

 املشرو  حكج  سبح املنكس   املهني  واملهكرا  واخلربا  الكفكيك 

 الفني  اخلربة 4

 خالل  شرو امل جمكل نفس يف إجنكزهك مت ليتا واألعمكل املشكريع بكستعراض اللجن  ستقوم
 )إرفكق بنجكح بتنفيذهك قيكمه ث تي مك عم التأهيل كلبط يقدمهك سكبق ال سنوا  اخلمس

 ومواعيد الزمني  اجلداول مالءم و  املشكريع هذه يم ق إىل كإلضكف ب أداء( سنح شهكدا 
 . التسليم

5 

 ي املكل القوائم
 املقكول والتزامك 

 تنفيذ مدة خالل
 العقد

 خالل لتزامكتها وحجم التأهيل بكللط  ألخريةا للسن  املكلي  القوائم بكستعراض اللجن  ستقوم
 خالل كلتزامكتهب لوفكءا لىع التأهيل طكلب قدرة بتقييم الفني  للجن ا مو وستق العقد، تنفيذ مدة
 العقد. تنفيذ مدة خالل التزامكته حجم على ملكلي ا قدرته عكس اللخ من ملشرو ا تنفيذ مدة
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 التسليم تعليمات
 لتأهل:ا لعدم ككفي   س  ك   عدي التكلي  التعليمك  من بأي خاللاإل وإت كعهك، التعليمك  قراءة الرجكء

 .مسكء   الرابع  السكع  م9201 /03/01 اخلميس يوم قصكهأ موعد يف التأهيل ملفك  رسكلإ يتم -1
 .مؤهل ريغ املقكول ويعد ملفك  أي ستالما يتم لن لتسليما وعدم عن التأخر حكل يف -2
 :التكيل اللكرتوينا الربيد إىل ملطلوب ا املستندا  يعمج رسكلإ جيب -3

Halmezaini@moh.gov.sa 

 إىل: ونسخ 
vro@moh.gov.sa-Procurement 

 
 .العربي  بكلل  و  الكرتوين بشكل )النمكذج(ك املرفق مجيع  تع ئ جيب -4
 .املعلومك  دق  ث ك إل املقكول خبتم توم خم الث وتي  ا املستند ورص إرفكق -5
 ال يكنك  كملك  ملء عدم أو الث وتي  ا املستند إرفكق عدم أو ملطلوب ا ال يكنك  تقدمي يف القصور يعترب -6

 .أهلالت عدم يف س  ك املطلوب 
 .التأهل عدم إىل لكذ يؤدي الص ي   كملعلومك ب النمكذج ع ئ ت عدم كل ح يف -7
 :التكيل اإللكرتوين لربيدا إىل رسكهلكا يتم استفسكرا  أي وجود حكل يف -8

Halmezaini@moh.gov.sa 

 إىل: ونسخ 
vro@moh.gov.sa-Procurement 
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 اللخ عليكم الرد يتم نأ على (مسكء   4 السكع  م،0182 /12/ 27 املوافق ميساخل يوم) أقصكه موعد يف
 عمل. أيكم ثالث

 .www.moh.gov.sa الرمسي اجله  وقعم يف النتكئج نع اإلعالن سيتم -9
 عن إلعالنا تكريخ من س و أ أقصكهك دةم يف است عكدهم كببأس  مؤهلني ال ري ملقكولنيا إخطكر سيتم -10

 من اجله  ثلمم مع بكلتواصل أهلهمت عدم س كبأ عن الستفسكرا مؤهلني ال ري للمقكولني كنمي أو النتكئج
 ذكره. السكبق ويناإللكرت  الربيد خالل


