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يتم تقديم ملف طلب التأهيل من قبل الشركة الراغبة في املشاركة 

 عبرأ استكمال متطلبات التأهيل من خاللفي عملية التأهيل املسبق 

أمنصة إعتماد 

 .التقديم تعليماتفي ملحق  املوضحةخطوات الإتباع ب وذلك
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 اململكة العربية السعودية

 مكتب تحقيق الرؤية

 وزارة الصحة

 

تجهيز مختبرات  مشروعللمشاركة في  الشركاتلتأهيل دعوة عامة 

أمن بيولوجي ذات خطورة عالية من الدرجة الثالثة والرابعة للمركز 

أالمراض ومكافحتهاالوطني للوقاية من 

أ

 م31/01/2021التاريخ 
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بيولوجي ذات خطورة  أمنمختبرات تجهيز  مشروعللمشاركة في  شركاتالتأهيل ل عامة دعوة

 عالية من الدرجة الثالثة والرابعة للمركز الوطني للوقاية من االمراض ومكافحتها

 لدعوتكم لتقديم  شركاتتأهيل الإلى املشاركة في برنامج بوزارة الصحة  الرؤية تحقيق مكتبدعوكم ي
ً
املسبق تمهيدا

للمركز أمن بيولوجي ذات خطورة عالية من الدرجة الثالثة والرابعة تجهيز مختبرات  مشروع منافسةفي عروضكم 

وفي إطار املنافسة  تحول القطاع الصحياف ومبادرات برنامج ضمن أهد ،الوطني للوقاية من المراض ومكافحتها

أالعامة.
أ

أ املناقصةواملشاركة في يل الشركات برنامج تأهفي حال رغبتكم في املشاركة في 
ً
إتباع  املرجوأ ، التي سيتم طرحها الحقا

أ.الخطوات الالحق ذكرها )املتطلبات( في امللحق الثالث من هذه الدعوة

أ

 مع مراعاة املرجو قراءة هذا اإلعالن وملحقاته بحرص وأ
ً
أبتاريخ التسليم النهائي.د التقي أالتأكد من فهمه جيدا

أخالل املدة املحددة للتقديم ستيفاء وتسليم جميع املتطلبات إن القصور وعدم إ
ً
 في عدم التأهل. يعد سببا

 

 

أ

آخر موعد إلرسال 

 اإلستفسارات

املوافق    األحد يومقبل 

 م07/02/2021
 ترسل عبر منصة اعتماد

آخر موعد إلرسال ملفات 

 التأهيل

 م14/02/2021املوافق  األحديوم 

 مساًء. الساعة الثالثة
 ترسل عبر منصة اعتماد

 

 

 امللحقات املرفقة:

 امللحق االول: ملحة عامة. -

 امللحق الثاني: نبذة عن الخدمة املطلوبة. -

أامللحق الثالث: املتطلبات. -
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 ولالملحق األ

 عامةلمحة 

أ
   2030نبذة عن رؤية اململكة 

  املركز الوطين للوقاية من األمراض ومكافحتهانبذة عن مبادرة 
 

 

 أ
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 2030نبذه عن رؤية اململكة العربية السعودية 

لقد حبا هللا اململكة العربية السعودية مقومات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية عديدة، 

أتبوء مكانة رفيعة بين الدول القيادية على مستوى العالم.تمكنها من 

فمكانة . 2030ململكة عنــد بنــاء رؤية ورؤيــة أي دولــة ملســتقبلها تنطلــق مــن مكامــن القــوة فيهــا، وذلــك مــا انتهجـته ا

سند لألمة العربية واإلسالمية، كما ستكون اململكة في العالم اإلســالمي ســتمكنها مــن أداء دورهــا الريــادي كعمــق وأ

قوتها االستثمارية املفتاح واملحرك لتنويع اقتصادها وتحقيق استدامته فيما سيمكنها موقعها االستراتيجي من أن 

أتكون محورا لربط القارات الثالث.

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

أوتنسق مع بعضها في سبيل تحقيق أهدافنا وتعظيم االستفادة من مرتكزات هذه الرؤية.

 لتحقيق رؤية 
ً
وقد أطلق ولي العهد صاحب السمو امللكي المير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إثني عشر برنامجا

أاململكة العربية السعودية.

أبرنامج التحول الوطني .1

أف الرحمنبرنامج خدمة ضيوأ .2

أبرنامج صندوق اإلستثمارات العامة .3

أبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية .4

أبرنامج تطوير القطاع املالي .5

أبرنامج تحسين نمط الحياة .6

أبرنامج ريادة الشركات الوطنية .7

أبرنامج الشراكات اإلستراتيجية .8

أبرنامج اإلسكان .9

أبرنامج التخصيص .10

أبرنامج تعزيز الشخصية الوطنية .11

أ برنامج تحقيق التوازن املالي. .12



  

أ" مراض ومكافحتها "وقاية يل الشركات للمشاركة في مشروع تجهيز مختبرات أمن بيولوجي ذات خطورة عالية من الدرجة الثالثة والرابعة للمركز الوطني للوقاية من الأكراسة تأه

أ(24من  6صفحة )

  املركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتهانبذة عن مبادرة 

 وتاريخ( 200) املوقر رقم الوزراء مجلس بقرارأ ومكافحتها المراض من للوقاية الوطني املركزأ نشاءإ تم

أ.ينيبه من وأأ الصحة بوزيرأ مباشرة يرتبط ،هـ19/6/1434

أ( 13) من للمركزأ علمية لجنة تكوين تم
ً
 رقم الوزاريأ بالقرارأ وتم .الخاص والقطاع الحكومية القطاعات من عضوا

أ.العضاء تسمية هـ14/3/1435 وتاريخ 97427

-2080168عضاء برئاسة معالي وزير الصحة بقرار وزاري رقم أ 10مجلس ادارة للمركز مكون من  تم تشكيل

أ.هـ29/11/1438وتاريخ  1438

  :املركز هدف

 تعزيزأ وكذلك انتشارها ودرء ومتابعتها رصدها على والعمل املعدية وغيرأ املعدية المراض من الحد في اإلسهام

أ.ومكافحتها املعدية وغيرأ املعدية المراض من الوقاية مجال في والدراسات البحوث إجراء طريق عن الصحة

 :واملهام االختصاصات

 املعدية المراض من والوقاية الصحة تعزيزأ مجال في التطبيقية العلمية والتجارب والدراسات البحوث إجراء .1

أ.ومكافحتها املعدية وغيرأ

 ،بها خاصة بيانات قاعدة وإنشاء ،والدولي الوطني املستوىأ على املعدية وغيرأ املعدية المراض ومتابعة رصد .2

 ونشرها، وحفظها العامة الصحة عن املعلومات وتوثيق الخرى، املختصة الجهات مع شأنها في املعلومات وتبادل

أ.املختصة الخرىأ واملراكزأ الجهات مع والتعاونأ بالتنسيق وذلك

 تعزيزأ مجال في والنشاطات والبرامج واللوائح والنظمة العامة الخطط عدادإ في املختصة الجهات مع التنسيق .3

أ.وتقويمها ومراجعتها ،ومكافحتها املعدية وغيرأ املعدية المراض من والوقاية الصحة

 ،املعدية وغيرأ املعدية المراض ومكافحة الصحة لتعزيزأ الوطنية واالستراتيجيات السياسات تنفيذ وتيسيرأ دعم .4

أ.بتنفيذها املعنية الجهات بين والتنسيق

 ،العامة الصحة في تؤثرأ التي والكوارث الوبئة حاالت في الفوري للتدخل الالزمة واالستراتيجيات الخطط إعداد .5

أ.العالقة ذات الجهات مع بالتنسيق وذلك

 ضد والتحصينات الدوية فاعلية وتقويم وتطويرأ توفيرأ مجال في العلمية والخبرات اإلمكانيات إيجاد في اإلسهام .6

أ .المراض
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 املعدية وغيرأ املعدية المراض من والوقاية الصحة تعزيزأ مجال في الوطني املستوىأ على البحثية الولويات اقتراح .7

أ ومكافحتها،
ً
 معلومات قاعدة وتوفيرأ البحثية الجهات بين والتنسيق والبحثي، الصحي مجال في العامة للخطط وفقا

أ.املجال هذا في املختصة البحاث عن

أ.الجانبية وآثارها فاعليتها وتقويم والمصال بالتطعيمات الخاصة البرامج ومراجعة اقتراح .8

 العامة الصحة خاصة وبصفة املختلفة، الصحية املجاالت في والباحثين املتخصصة الكوادرأ توفيرأ على العمل .9

أ.املركز أعمال مجاالت في متخصصة تدريبية برامج وتقديم الوبائي، والدراسات السكانية والصحة

أ.الوطنية السجالت وبيانات البحوث نتائج ضوء في وطني، صحي سجل ووضع الصحية املشكالت تحديد .10

 العلمية الحلولأ واقتراح ،ومكافحتها وتشخيصها املعدية وغيرأ املعدية المراض الكتشاف وطني كمرجع العمل .11

أ.تظهر قد التي الصحية للمشكالت

 ،للفيروسات املضادة وبخاصة ،وتطويرها والمصال واللقاحات االدوية بصناعة الخاصة التقنية نقل على العمل .12

أ.والدواء للغذاء العامة الهيئة مع بالتنسيق وذلك

أ.ومكافحتها املعدية وغيرأ املعدية المراض من بالوقاية املتعلقة والصحة السالمة إجراءات مراجعة .13

 المراض من والوقاية الصحة تعزيزأ مجال في وخارجها اململكة في الخرىأ املختصة والجهات املراكزأ مع التعاونأ .14

أ.ومكافحتها املعدية وغيرأ املعدية

 املعدية االمراض من والوقاية الصحة تعزيزأ مجال في النشرات وإصدارأ العمل وورش والندوات املؤتمرات عقد .15

أ.ومكافحتها املعدية وغيرأ

 املعدية، وغيرأ املعدية المراض من والوقاية الصحة بتعزيزأ املتعلقة الصحي والتثقيف التوعية برامج على اإلشراف .16

أ.الصحي الوعي زيادة في للمساهمة املجتمع وقطاعات الخاص القطاع بمشاركة وذلك

أ.ومتابعتها وتقويمها انجازها مؤشرات ووضع املركزأ بمهمات املتعلقة البرامج اعتماد .17

الصحية ومراقبة  غيرأ العادات انتشارأ من والحد الصحة تعزيزأ على تساعد التي التشريعات استصدارأ على العمل .18

أ.تنفيذها

أ

أأ
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أ

أ

 

 الملحق الثاني

 نبذه عن الخدمة المطلوبة

أ

  العقدعنوان 
  التاريخ املستهدف  لبداية العقد

  مدة العقد
  موقع العمل

  خلدمة املطلوبة اوصف 
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 عنوان العقد

أمن بيولوجي ذات خطورة عالية من الدرجة الثالثة والرابعة للمركز الوطني للوقاية من مشروع تجهيز مختبرات 

أ.المراض ومكافحتها

 

 العقدالتاريخ املستهدف لبداية 

 .م09/06/2021
 

 مدة العقد

أ.تبدأ من تاريخ استالم املوقعشهًرا ميالدًيا  24
 

 موقع العمل

أ.مدينة الرياض -املركز الوطني للوقاية من المراض ومكافحتها )وقاية( 

 : وصف الخدمات املطلوبة 

أ

أمن بيولوجي ذات خطورة عالية من الدرجة مختبرات  لتجهيزأ املركز الوطني للوقاية من المراض ومكافحتهاسعى ي

حتوي على أحدث التقنيات واملعدات التي توصل إليها العلم في مجال ت ةمركزي ةمتكامل ةحديثالثالثة والرابعة 

والرابع وفق االشتراطات املعمول بها الثالث المان ا في مستوى ا متطوًرأ. حتى يكون مختبرًأ الفحوصات املخبرية

 ومعتمد
ً
 للحد من الرسمي في اململكة العربية السعوديةاملرجع  ة من املنظمات الصحية الدولية ، ليكونأعامليا

أ. الموال الطائلة اململكة المراض الفتاكة والتي تتكبد على إثرها 

  

 : عاملشرو   الهدف من

أ.ومتابعتها ودرء انتشارها ام في الحد من المراض املعدية وغير املعدية والعمل على رصدهسهيتجهيز مختبر 
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أ(24من  10صفحة )

 نطاق عمل املشروع

  الخاصة والتجهيزات الالزمة  جميع النظمةتجهيز مختبرات بمساحة ألفي متر مربع تقريًبا لطابقين مع

الصادرة عن وزارة الصحة  BMBLوفًقا للطبعة الخيرة من إرشادات  والرابعالثالث المان ستوى مبمختبرات 

العاملية، وغيرها من الكواد املحلية ، منظمة الصحة CDC البشرية،بالواليات املتحدة المريكية والخدمات 

أ والعاملية ومنها:
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  أمن بيولوجي ذات خطورة عالية من الدرجة ختبرات بتوريد وتركيب وتشغيل االجهزة الطبية الالزمة ملالقيام

استخالص مسببات المراض  -الفصل الكامل للحمض النووي )  على سبيل املثال ال الحصر الثالثة والرابعة

|TOTAL NUCLIC ACID EXTRACTION - PH meter مقياس مستوى الحمض - Anaerobic Incubator 

 :Centrifuge - جهاز طرد مركزي لألطباق  Centrifuge: Plate centrifuge - حاضنة ال هوائية

Preparative Ultracentrifug جهاز طرد مركزي عالي السرعة - Centrifuge: Table-top Non-

refrigerated medium size جهاز طرد مركزي غير مبرد - Centrifuge: Table-top Refrigerated Tubes 

 حمام جاف Digital Dry Baths - حاضنة ثاني أكسيد الكربونأ Incubators CO2 - جهاز طرد مركزي مبرد

- Electroporator نظام النفاذية الكهربائية - Flow Cytometry Systems نظام قياس التدفق الخلويأ - 

Gel documentation system نظام التوثيق باستخدام الجل - InReal-Time PCR system (Open 

access) نظام تحليل كمي عالي النتاجية لسلسلة البوليميرز - Microscope: Compound Digital with 

camera مجهر ثنائي العدسة رقمي مع كاميرا - Class III Biological Safety Cabinet   خزينة سالمة

 Inverted - ماصة مكررة للحجم Pipettes accessory: repeater - متوسطة الحجم املستوى الثالث

Microscope مجهر معكوس - Freezer, tank liquid nitrogen with cylinder  فريزر سائل نتروجين طبي

 - جهاز تحديد حجم الحمض النووي  DNA Separation, sizing and quantification - مع أسطوانة

 Laboratory Biosafety Cabinet Class II Typeكابينة زرع مخبريه في املستوى الثاني من السالمة الحيوية  

B2 -   كابينة حماية خاصة باختبار تفاعل البلمرةPCR WORK STATION -  مزيل أيوناتWater 

Purification system - Slide Warmer  جهاز عد كريات الدم  - مدفئة الشرائحCell Counting 

Chamber Slide -   جهاز صابغ البكتيرياAutomated Gram Staining - Light Microscopy  ميكرسكوب

 ANALYZER ELISA AUTOMATIC - Centriguge For 30mlجهاز تحليل فيروسات أتوماتيكي  - ضوئي

Samples   مل 30جهاز الطرد املركزي لعينات - CentrigugeFor 2ml Samples  جهاز الطرد املركزي لعينات

اجهزة  Cell Counting Kit - جهاز النانو دروب Nano Drop - كابينه للمحاليل النفاذه  Fumehood - مل 2

 Confocal - املجهر فلوروسنت Flurocent Microscope - درجه 80-يزر فرأ Freezer -80 - عد الخاليا

Microscopy  املجهر البؤري - Fluorometric Quantification System  نظام القياس الفلوري - 

Centrifuge Refrigerated bottles جهاز طرد مركزي مبرد - Pulsed Field Electrophoresis Systems 

(PFGE) تشمل الثاث الطبي  وأي تجهيزات  التجهيزات الطبية والتي(  وأ الكهربائي للحقل النبض ي نظم الفصل

 وجميع العمال يع ما يتعلق بالتجهيز الطبييرى مالك املشروع ضرورة تواجدها باملشروع وجم ىأطبية أخرأ

وفًقا للطبعة الخيرة من  يب والتنسيق مع مالك املشروع بالترتلتشغيل املختبرات املذكورة وذلك الخاصة 

، منظمة CDCالصادرة عن وزارة الصحة بالواليات املتحدة المريكية والخدمات البشرية،  BMBLإرشادات 

أ.الصحة العاملية، وغيرها من الكواد املحلية والعاملية ومن ثم تقديمها للموافقة عليها من قبل مالك املشروع



  

أ" مراض ومكافحتها "وقاية يل الشركات للمشاركة في مشروع تجهيز مختبرات أمن بيولوجي ذات خطورة عالية من الدرجة الثالثة والرابعة للمركز الوطني للوقاية من الأكراسة تأه

أ(24من  12صفحة )

 مستوفاة اشتراطات المانة ووزارة الصحة وشروط  صة باملشروعالقيام بجميع العمال املعمارية الخا

أ.ذات العالقة املحلية والدولية ومواصفات الدفاع املدني وغيرها من كافة الجهات

 االلكتروميكانيكية الالزمة وفًقا لسس البناء الخضر املتبعة في املباني وطبقا للطبعة جميع العمال القيام ب

الصادرة عن وزارة الصحة بالواليات املتحدة المريكية والخدمات البشرية،  BMBLالخيرة من إرشادات 

CDCأما يلي: ، منظمة الصحة العاملية، وغيرها من الكواد املحلية والعاملية ومنها

شبكة إطفاء الحريق مع جميع  - أعمال الصرف الصحي مع جميع التفاصيل -أعمال التغذية باملياه  -

أعمال شبكة االنارة مع جميع  - شبكة الغازات الطبية -والشفط أعمال التكييف والتهوية  -التفاصيل 

أعمال حوامل الكابالت ولوحات التوزيع مع جميع  - مال شبكة القوي مع جميع التفاصيلأع -التفاصيل 

جميع  ( معCCTVنظام شبكة املراقبة ) -( مع جميع التفاصيل ITنظام شبكة االتصاالت ) -التفاصيل 

 Nurseاستدعاء التمريض ) -( مع جميع التفاصيل Sound Systemنظام النداء االلي ) -التفاصيل

Calling Systemىنظام شبكة ادارة املبن - ( مع جميع التفاصيل (BMS لجميع مباني املشروع مع جميع )

 .التفاصيل

  محليا  وتقديم الشهادات املعتمدة التجهيزاتلجميع النظمة بعد االنتهاء من أعمال الالزمة عمل االختبارات

 .لتلك االختبارات ودوليا 

 عتماد قبل فة العمال للأالك مبنية على املخططات املقدمة من الجهة تقديم مخططات تنفيذية وتفصيلية

أع.وأعلى املشرأ ةاملشرف الجهةالتنفيذ ويتم مناقشتها مع 

 حسب جداول وتقديم عينات لالعتماد شهادة التزام بالجودة جدول زمني لألعمال و بتقديم  يلتزم املتعهد

 وخطة لتوريد كافة البنود وشهادات الجهزة وااللتزام بمتطلبات المن والسالمة ومكافحة العدوىأ الكميات

 التجارية.وعمل مخططات نهائية للمشروع مصدقة من الغرفة 

  سنوات شاملة قطع الغيار بعد معايرتهاخمس ( 5)ضمان الجهزة الخاصة به ملدة  املتعهديجب على. 

  النهائي. تمن تاريخ قبول املعدا سنوات  عشرأ( 10)ضمان توفير قطع الغيار ملدة املتعهد يتعين على 

 .)أالتدريب ملهندس ي ومنسوبي تلك املختبرات )إن لزم المر

 على أن يتم تقديم  عالية الخطورةبشركات عاملية متخصصة في مجال املختبرات االستعانة  املنفذ تعهدعلى امل

 أنجزها.واملشاريع التي شركة السيرة الذاتية لل

بعد أن يتم اعتماد التصاميم  ( واحدةRFPمالحظة: سيتم طرح كراسة شروط ومواصفات )

 .النهائية وجداول الكميات املقدمة من االستشاري املختص

 



  

أ" مراض ومكافحتها "وقاية يل الشركات للمشاركة في مشروع تجهيز مختبرات أمن بيولوجي ذات خطورة عالية من الدرجة الثالثة والرابعة للمركز الوطني للوقاية من الأكراسة تأه

أ(24من  13صفحة )

 

 

 لملحق الثالثا

 المتطلبات

أ

  املستندات املطلوبة
  النماذج املرفقة

  جلنة تقييم ملفات التأهيلمعايري التقييم املعتمدة لدى 
  قدميتعليمات الت

أ

  



  

أ" مراض ومكافحتها "وقاية يل الشركات للمشاركة في مشروع تجهيز مختبرات أمن بيولوجي ذات خطورة عالية من الدرجة الثالثة والرابعة للمركز الوطني للوقاية من الأكراسة تأه

أ(24من  14صفحة )

 املستندات القانونية

 شهادة السجل التجاري سارية املفعول. -1

أشهادة الزكاة والدخل سارية املفعول. -2

 شهادة من املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية سارية املفعول. -3

 االشتراك في الغرفة التجارية سارية املفعول.شهادة  -4

 لنظام االستثمار الجنبي سارية املفعول. -5
ً
 وفقا

ً
 رخصة االستثمار إذا كان املتنافس مرخصا

 (.املفعول )شهادة السعودة/ نطاقاتشهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطين الكوادر السعودية سارية  -6

 .املهنةصورة سارية املفعول من الترخيص بمزاولة  -7

 .)إن تطلب ذلك( صورة شهادة االشتراك بالهيئة السعودية للمهندسين -8

 .صورة من اتفاقيات التضامن -9

 .السنتين الخيرتين كحد أدنىالقوائم املالية املصدقة مليزانية املنشأة في  -10

 شهادة تصنيف املقاولين. -11

 إرفاق شهادة زيارة املوقع. -12

أ.التقديمامللحق الثالث تعليمات  املطلوبة بختم املقاول وترقيمها كما ذكر فييتم إرفاق كافة املستندات  مالحظة/

أ

 املستندات الفنية والخبرات السابقة

  حسب النموذج املرفقذكر معلومات عن املقاول. 

 ( ملف الشركةCompany Profile:على أن يحتوي على ) 

أ.لتنظيم الداخلي والهيكل التنظيميا .أ

 عدد املوظفين. .ب

 ومكاتب املقاول.عدد فروع  .ت

أاملوردين املعتمدين. .ث

 حسب النموذج املرفق.سنوات السابقة  ثالثلنوع العقد املذكور خالل ال همشاب أربع مشاريعال يقل عن  ذكر ما 

  حسب النموذج املرفق.ذكر املشاريع الحالية والتي سيتم تنفيذها في نفس فترة عمل املشروع 

  حسب النموذج املرفق.ذكر خبرات الجهاز الفني واإلداري التابع للمقاول 

 .ذكر إلتزامات املقاول املالية خالل مدة تنفيذ العقد 

 .ذكر مصادر تمويل املقاول 

  شهادات حسن أداء.أربع إرفاق ما اليقل عن 



  

أ" مراض ومكافحتها "وقاية يل الشركات للمشاركة في مشروع تجهيز مختبرات أمن بيولوجي ذات خطورة عالية من الدرجة الثالثة والرابعة للمركز الوطني للوقاية من الأكراسة تأه

أ(24من  15صفحة )

 النماذج املرفقة

 معلومات عن املقاول  نموذج

 املقاول  -1

أ رأس مال املقاولأ أمؤسسة(املقاول )شركة/ اسم 

أأتاريخه أرقم السجل التجاريأ

أ املنصبأ اسم الشخص املسئول:

 العنوان -2

أ الشارعأ املدينة

أ الرمز البريديأ ص.ب

أ فاكسأ :هاتف

أ املوقع االلكترونيأ :البريد اإللكتروني

أ أ :سنة التأسيس

 ملكية الشركة -3

أنسبة امللكيةأالجنسية املالك / الشركاء

أأأ

أأأ

أأأ

 معلومات ممثل الشركة -4

أأاالسم

أأاملسمى الوظيفي

أاملتنقلأالثابتأالهاتف

أأالبريد اإللكتروني
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أ(24من  16صفحة )

 املشاريع السابقة -نموذج الخبرات 

 توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة التي يقدمها املقاول  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 سابقةال سنوات ثالثخالل المن قبل املقاول منفذة أربع مشاريع عن ما ال يقل اذكر تفاصيل  -2

 حسب الجدول التالي:

 املشروع األول  الوصف الرقم

أأسم املشروعأأ1

أأموقع املشروع أ2

أأمكونات املشروعأ3

أأالجهة املالكة للمشروعأ4

أ قيمة العقدأ5

أ مدة العقدأ6

أ  تاريخ البدايةأ7

أ االنتهاءتاريخ أ8

أ املسؤول عن املشروع  اسمأ9

أ10
أأرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع

أ 
أ
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أ(24من  17صفحة )

أ11
أبريد إلكتروني املسؤول عن املشروع 

أ
أ

 املشروع الثاني الوصف الرقم

أأاسم املشروعأ1

أأموقع املشروع أ2

أأمكونات املشروعأ3

أأالجهة املالكة للمشروعأ4

أ قيمة العقدأ5

أ مدة العقدأ6

أ  البدايةتاريخ أ7

أ االنتهاءتاريخ أ8

أ املسؤول عن املشروع  اسمأ9

أأ أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروعأ10

أأبريد إلكتروني املسؤول عن املشروع أ11

 املشروع الثالث الوصف الرقم

أأاسم املشروعأ1

أأموقع املشروع أ2

أأمكونات املشروعأ3

أأالجهة املالكة للمشروعأ4

أ العقدقيمة أ5

أ مدة العقدأ6

أ  تاريخ البدايةأ7

أ االنتهاءتاريخ أ8

أ املسؤول عن املشروع  اسمأ9

أأ أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروعأ10

أأبريد إلكتروني املسؤول عن املشروع أ11
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أ(24من  18صفحة )

 رابعاملشروع ال الوصف الرقم

أأاسم املشروعأ1

أأموقع املشروع أ2

أأمكونات املشروعأ3

أأالجهة املالكة للمشروعأ4

أأقيمة العقدأ5

أأمدة العقدأ6

أأتاريخ البداية أ7

أأتاريخ االنتهاءأ8

أأاسم املسؤول عن املشروع أ9

أأأرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع أ10

أأبريد إلكتروني املسؤول عن املشروع أ11
 

أ ترفق املستندات الثبوتية لهذه املشاريع )على سبيل املثال ال الحصر: صور العقود والتعميدات وشهادات اإلنجاز(. ملحوظة:

 املشاريع الحالية -نموذج الخبرات 

 توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة التي يقدمها املقاول  -1
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أ(24من  19صفحة )

 حالشاريع املاذكر تفاصيل  -2
ً
 التالي:سب الجدول قائمة حاليا

 املشروع األول  الوصف الرقم

أأاسم املشروعأ1

أأموقع املشروع أ2

أأمكونات املشروعأ3

أأالجهة املالكة للمشروعأ4

أ قيمة العقدأ5

أ مدة العقدأ6

أ تاريخ البداية أ7

أ تاريخ االنتهاءأ8

أ اسم املسؤول عن املشروع أ9

أأأرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع أ10

أ11
أبريد إلكتروني املسؤول عن املشروع 

أ
أ

 املشروع الثاني الوصف الرقم

أأاسم املشروعأ1

أأموقع املشروع أ2

أأمكونات املشروعأ3

أأالجهة املالكة للمشروعأ4

أ قيمة العقدأ5

أ مدة العقدأ6

أ تاريخ البداية أ7

أ تاريخ االنتهاءأ8

أ اسم املسؤول عن املشروع أ9

أأأرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع أ10

أأبريد إلكتروني املسؤول عن املشروع أ11
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أ(24من  20صفحة )

 املشروع الثالث الوصف الرقم

أأاسم املشروعأ1

أأموقع املشروع أ2

أأمكونات املشروعأ3

أأالجهة املالكة للمشروعأ4

أ قيمة العقدأ5

أ مدة العقدأ6

أ تاريخ البداية أ7

أ تاريخ االنتهاءأ8

أ اسم املسؤول عن املشروع أ9

أأأرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع أ10

أأبريد إلكتروني املسؤول عن املشروع أ11
 

أترفق املستندات الثبوتية لهذه املشاريع )على سبيل املثال ال الحصر: صور العقود والتعميدات وشهادات اإلنجاز(. ملحوظة:

 الكادر اإلداري  -نموذج الخبرات 

 خبرات الكادر اإلداري التابع للمقاول حسب الجدول التالي:وضح 

 مدة الخبرة التخصص / مجال الخبرة الوظيفة االسم الرقم

أأأأأ1

أأأأأ2

أأأأأ3

أأأأأ4

أأأأأ5

أأأأأ6

أأأأأ7
 

أاتية وشهادات الخبرة.ترفق السير الذ ملحوظة:
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أ(24من  21صفحة )

 الكادر الفني -نموذج الخبرات 

 التابع للمقاول حسب الجدول التالي: فنيوضح خبرات الكادر ال

 الوظيفة االسم الرقم
التخصص / 

 مجال الخبرة
 مدة الخبرة

أأأأأ1

أأأأأ2

أأأأأ3

أأأأأ4

أأأأأ5

أأأأأ6

أأأأأ7
 

أترفق السير الذاتية وشهادات الخبرة. ملحوظة:

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ
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أ(24من  22صفحة )

 زيارة املوقع منوذج: شهادة
 

  بأنهـا قد قامت بزيارة الموقع الخــاص بالمنافسة ...............................................تقر مؤسسة / شركة 

في يـوم  مراض ومكافحتهاالمركز الوطني للوقاية من األب   ..................رقم  البند  ......................رقم 

ومعرفة الظروف  وفــى خــالل الزيارة تـم معاينة موقع المشروع ........................... الموافق ...................

والمخططات  كمـا تـم مـراجـعـة الشــروط العـامــة والمواصفات الفنية إليه،المحيطة به والطرق المؤدية  والمساحات

ـة تــامــة بكافـة المعلومــات الميدانيـة الالزمة للمشروع وبذلك أصبحـت المؤسســة / الشـركة علـى درايـ والمناظير

بمدينة  تطوير مبنى المركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتهامشروع ل لصــورة المطلـوبــةإلعداد العطاء بــا

 الرياض.

 

 ................................. االســــــــم:

 ................................. الوظيفـــــة:

 ................................. الـتـوقـيـــع:

  ........................ التاريـــخ:   ............................. الموقـع:رقم خطـاب التفويض بـزيـارة 

 
 
 

 المصـادقـــة
 

 للمشاريع والشئون الهندسية التنفيذي المدير

 للوقاية من األمراض ومكافحتهابالمركز الوطني 

 .....................................االســـم: 

 .................................... :الوظيفة

 ..................................... :التاريخ

 :التوقيع                            
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أ" مراض ومكافحتها "وقاية يل الشركات للمشاركة في مشروع تجهيز مختبرات أمن بيولوجي ذات خطورة عالية من الدرجة الثالثة والرابعة للمركز الوطني للوقاية من الأكراسة تأه

أ(24من  23صفحة )

أ

 تقييم ملفات التأهيللجنة في ال املعتمدة لدىمعايير التقييم 

 

 معيار التقييم م
 النطاق

 الوزن
 أكبر من أقل من

 70 القدرات الفنية واإلدارية -أ

 60أالخبرات السابقة

 40أ10أ5أعدد سنوات الخبرة في مجال طلب التأهيلأ1

أ2
عدد املشاريع املنفذة خالل الثالث سنوات الخيرة في مجال طلب 

أالتأهيل
 40أ7أ4

أ3
قيمة املشاريع خالل الثالث سنوات الخيرة في مجال طلب إجمالي 

أالتأهيل
 20أ500000000أ200000000

 30أ أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأااللتزامات التعاقدية القائمة 

 50أ3أ1أعدد املشاريع القائمة أ4

 50أ200000000أ100000000أقيمة املشاريع القائمة أ5

 10أاملوارد البشرية

 40أ1000أ300أعدد املوظفينأ6

 60أ%50أ%30أنسبة املوظفين السعوديينأ7

 30 القدرات املالية -ب

 20أ%2أ%0.2أنسبة النقدية )آلخر سنة مالية(أ8

 80أ%35أ%0.75أنسبة السيولة السريعة )آلخر سنة مالية(أ9

أ

  فيما يخص فقرة )ب( يجب تعبئة الحقول بنسب وليس مبالغ مالية. مالحظة:

أ

أ

أ

أ

 



  

أ" مراض ومكافحتها "وقاية يل الشركات للمشاركة في مشروع تجهيز مختبرات أمن بيولوجي ذات خطورة عالية من الدرجة الثالثة والرابعة للمركز الوطني للوقاية من الأكراسة تأه

أ(24من  24صفحة )

 قديمتعليمات الت

 كافية لعدم التأهل: لتباعها،اإلخالاالرجاء قراءة التعليمات و 
ً
 بأي من التعليمات التالية يعد سببا

 تعبأ جميع املرفقات باللغة العربية. .1

 مختومة بختم طالب التأهيل إلثبات دقة املعلومات.إرفاق صور املستندات الثبوتية  .2

يعتبر القصور في تقديم البيانات املطلوبة أوعدم إرفاق املستندات الثبوتية أوعدم ملء كامل البيانات املطلوبة  .3

 .سببا في عدم التأهل

 في حالة عدم تعبئة النماذج باملعلومات الصحيحة يؤدي ذلك إلى عدم التأهل. .4

م، على أن 07/02/1220املوافق األحد يوم  قبل إستفسارات يتم ارسالها عبر منصة إعتماد في حال وجود أي  .5

 يتم الرد عليكم خالل ثالثة أيام عمل.

املوافق  حدم األ يو  قبل موعد أقصاهيتم إرسال طلبات التأهيل من خالل رفع امللف عبر منصة إعتماد  .6

 .مساءً  الثالثةم، الساعة 41/02/1220

 .دون غيرهافي املنصة  املعتمدةالتقييم  عاييرأواالستبعاد للمتقدمين لعملية التأهيل وفق مسيتم القبول  .7

أ-اإلعالن عن النتائج:  .8
 .ومنصة اعتماد w.moh.gov.saww رسميالسيتم اإلعالن عن قائمة املؤهلين في موقع الوزارة  .1

 .من خالل منصة اعتماد أسباب عدم تأهلهمسيتم إخطار الغير مؤهلين ب .2

 
 خطوات رفع ملف التأهيل على منصة إعتماد: -ج

. ومن ثم إختيار عملية التأهيل املراد املشاركة عبر حسابها الرسميتقوم الشركة بالدخول على منصة إعتماد  -1

 فيها.

ليتسنى لها إرفاق كامل املستندات  والتي من ضمنها معايير التقييمالشركة بتعبئة كافة املعلومات املطلوبة  تقوم -2

أالداعمة والنماذج والوراق الثبوتية 
ً
 .وإرسال ملف التأهيل مكتمال

 . MB 350( بحيث اليتجاوز حجم املرفق الواحد PDF  ،Zipتدعم املنصة صيغ امللفات التالية ) -3

مع فريق حيال كيفية رفع امللفات باإلمكان التواصل الفني في حالة وجود أي استفسار أو حاجة للدعم  -4

 :التاليعلى البريد االلكتروني   الدعم في منصة اعتماد

(sa .etimad@ecare) أ


