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 ويهــنــت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتم تقديم ملف طلب التأهيل من قبل الشركة الراغبة في املشاركة في 

 منصة إعتماد  علىرفع امللف  من خاللعملية التأهيل املسبق 

 تعليماتصة املوضحة في ملحق نامل علىإتباع خطوات الرفع ب وذلك

 التسليم.



    

   مشاريع اإلنشاء والتجهيز وتطوير أقسام الطوارئ باملستشفياتوثيقة عملية تأهيل الشركات للمشاركة في  

 (23من  2)صفحة 

 

 

 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة الصحة

 مكتب تحقيق الرؤية

 

 دعوة عامة لتأهيل املقاولين للمشاركة في مشاريع

 اإلنشاء والتجهيز وتطوير أقسام الطوارئ باملستشفيات

 

تطوير أقسام العناية املركزة والطوارئ لضمان " ضمن مشاريع مبادرة

 ت"وجودة تلك الخدماسرعة 

 

 

 م21/03/2019: التاريخ
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 (23من  3)صفحة 

اإلنشاء والتجهيز وتطوير أقسام الطوارئ  " مشاريعللمشاركة في  شركاتالتأهيل ل عامة دعوة

 " باملستشفيات

إلى املشاركة في برنامج تأهيل املقاولين املسبق بمكتب تحقيق الرؤية دعوكم وزارة الصحة ممثلة ت

 لدعوتكم لتقديم عروضكم 
ً
في منافسات اإلنشاء والتجهيز وتطوير أقسام الطوارئ بمشاريع تمهيدا

ضمن ت"، تطوير أقسام العناية املركزة والطوارئ لضمان سرعة وجودة تلك الخدمامبادرة "

 .ر املنافسة العامةأهداف ومبادرات برنامج التحول الوطني وفي إطا

 سيتم طرحه ملشروع الذيواملشاركة في ا شركاتالفي حال رغبتكم في املشاركة في برنامج تأهيل 

 .وثيقة( في امللحق الثالث من هذه التباع الخطوات الالحق ذكرها )املتطلباتااملرجو  الحقا،

 مع مراعاة التقُيد بتاريخ  كما نآمل
ً
قراءة هذا اإلعالن وملحقاته بحرص والتأكد من فهمه جيدا

 التسليم النهائي.

 في  ستيفاء وتسليم جميع املتطلبات في موعد التسليم النهائي أواإن القصور وعدم 
ً
قبله يعد سببا

 عدم التأهل.
 

 

 

آخر موعد إلرسال 

 اإلستفسارات

 الخميسيوم 

 م28/03/2019املوافق 

 مساءً  4الساعة 

 اعتماد منصةعبر ترسل 

آخر موعد لتقديم 

 ملفات التأهيل

 يوم الخميس

 م04/04/2019املوافق 

 مساءً  4الساعة 

 اعتماد منصةعبر ترسل 

 

 

 امللحقات املرفقة:

 امللحق االول: ملحة عامة. -

 امللحق الثاني: نبذة عن الخدمة املطلوبة. -

 امللحق الثالث: املتطلبات. -
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 امللحق األول 

 ملحة عامة

 

  2030 السعودية العربية اململكة رؤية عن نبذه

  2020 الوطني التحول  برنامج عن نبذة

  الصحية الرعاية ملرافق املؤسس ي التحول  مبادرة عن نبذة
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 2030اململكة العربية السعودية نبذه عن رؤية 

لقد حبا هللا اململكة العربية السعودية مقومات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية 

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

نــد بنــاء رؤية عململكة ــا، وذلــك مــا انتهجـته اورؤيــة أي دولــة ملســتقبلها تنطلــق مــن مكامــن القــوة فيه

مة فمكانة اململكة في العالم اإلســالمي ســتمكنها مــن أداء دورهــا الريــادي كعمــق وسند لل . 2030

العربية واإلسالمية، كما ستكون قوتها االستثمارية املفتاح واملحرك لتنويع اقتصادها وتحقيق 

 ها موقعها االستراتيجي من أن تكون محورا لربط القارات الثالث.استدامته فيما سيمكن

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

املحاور تتكامل وتنسق مع بعضها في سبيل تحقيق أهدافنا وتعظيم االستفادة من مرتكزات هذه 

 الرؤية.

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

 لتحقيق رؤية اململكة 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 املالي .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 املالي. .12
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 2020 نبذة عن برنامج التحول الوطني

طِلق برنامج التحّول الوطني للمساهمة في تحقيق رؤية 
ُ
وإدراك  2030اململكة العربية السعودية أ

التحديات التي تواجه الجهات الحكومية القائمة على القطاعات االقتصادية والتنموية في سبيل 

ا استراتيجية لتحقيق أهداف رؤية اململكة 
ً
َدت الجهات املشاركة في البرنامج أهداف تحقيقها. وَحدَّ

ة،  م2020ات إلى العام ومجابهة هذه التحديّ  2030العربية السعودية  بناًء على مستهدفات ُمحددَّ

ومن ثم تحديد املبادرات الالزمة لتحقيق هذه األهداف بشكل سنوي، وبناء خطط تفصيلية لها، 

تعتمد على مؤشرات مرحلية لقياس األداء ومتابعته وانطلق البرنامج في عامه األول على مستوى 

 املشاركة في األعوام املقبلة. جهة حكومية على أن يتم مراجعة الجهات 24

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

م 2016، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها، وتعتبر مبادرات البرنامج للعام 2030العربية السعودية 

، والنظر هي املوجة األولى لتحقيق ذلك، وسيتّم مراجعتها وتق
ً
ييمها والنظر في كفايتها وأدائها دوريا

 في اعتماد مبادرات إضافية يتم دراستها وتطويرها وفق آلية عمل البرنامج.

ل الوطني في رفع وتيرة   بتوجه الرؤية لدعم املرونة في العمل الحكومي، ساهم برنامج التحوُّ
ً
والتزاما

املشتركة للجهات العاّمة بناًء على األولويات التنسيق والعمل املشترك عبر تحديد بعض األهداف 

الوطنية، والدفع نحو التخطيط املشترك، ونقل الخبرات بين الجهات العاّمة، وإشراك القطاعين 

الخاص وغير الربحي في عملية تحديد التحديات وابتكار الحلول وأساليب التمويل والتنفيذ، 

 واملساهمة في املتابعة وتقييم األداء.
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 بوزارة الصحة ن الهندسيةؤوالمساعدة للشالوزارة ن وكالة نبذة ع

 خطيطت عن ملسئولةا لجهةا يه لصحةا بوزارة الهندسية للشئون  املساعدة الوزارة وكالة تعد

 الصحية واملراكز  املستشفياتو  الطبية )املدن أنواعهاب الصحية فقاملرا تجهيز و  تنفيذو  وتصميم

 املشاريع هذه لىع اإلشراف كذلكو  لصحةا وزارةب ألخرى(ا ميةوالخد والسكنية اإلدارية واملباني

 الصلة ذات األخرى  واإلدارات الجهات عم بالتعاون  وذلك كرهاذ السابق ملراحلا افةك يف وإدارتها

 الصحة. وزارة خارج و أ الصحة بوزارة سواء
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 امللحق الثاني

 

 

 نبذه عن الخدمة املطلوبة

  العقد عنوان

  العقد لبداية املستهدف التاريخ

  العقد مدة

  املطلوبة الخدمات وصف
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اإلنشاء والتجهيز وتطوير أقسام الطوارئ بمختلف مناطق اململكة، وسيتم طرح هذه األعمال من خالل 

 عدة منافسات.

 العقدالتاريخ املستهدف لبداية  .2

 م01/07/2019

 مدة العقد  .3

  ( شهر من تاريخ بداية العقد12( أشهر إلى )8مدة التنفيذ طبقا لكل مشروع من ) ستتراوح

 موقع العمل  .4
 (.1سيتم التنفيذ في عدة مناطق باململكة كما هو موضح بالجداول رقم )

 خدمة المطلوبة الوصف  .5
الطوارئ ضمن مبادرة "تطوير أقسام العناية املركزة أقسام اإلنشاء والتجهيز وتطوير يشمل نطاق العمل 

، وسيتم طرح هذه األعمال والطوارئ لضمان سرعة وجودة تلك الخدمات "في مختلف مناطق اململكة

 من خالل عدة منافسات.

 الجزء األول: اإلنشاء وتطوير أقسام الطوارئ 

يشمل نطاق العمل إنشاء منشآت جديدة أو تنفيذ أعمال التطوير بمنشآت قائمة، ويشمل  

 إتمام جميع األعمال املطلوبة، نطاق العمل 
ً
جميع العمالة واملواد واملهمات واألدوات والعدد شامال

لعامة ا بالشروط سيكون مبيناملا والتطوير طبقا لتنفيذ لواملعدات والنقل والخدمات وكافة ما يلزم 

باإلضافة إلى مراجعة كافة ، والحسابات وجداول الكميات واملخططاتالفنية واملواصفات  والخاصة

األعمال االعتيادية )اإلنشائية التصاميم والحسابات، وتشمل األعمال على سبيل املثال ال الحصر 

األعمال الكهربائية و  األعمال الصحيةوأعمال ما قبل التركيب للتجهيزات الطبية و  (وغيرها واملعمارية

يشمل ذلك ربطها باألنظمة القائمة باملستشفى أو إنشاء الشبكات و و  األعمال امليكانيكيةو  واالتصاالت

( وبمواد Modularنظام مستقل لخدمة القسم إذا تطلب ذلك، وكذلك أعمال تجليد الغرف بنظام )

ة والتعقيم املتكررة ويشمل ذلك مانعة النتشار العدوى وسهلة التعقيم وال تتأثر بعمليات النظاف

الطبية املثبتة بالغرفة مثل توريد وتركيب األجهزة االرضيات والحوائط واألسقف واألبواب والنوافذ، و 

 .(Pendantال )

 الجزء الثاني: تجهيز أقسام الطوارئ 

يشمل نطاق العمل تجهيز منشآت جديدة وقائمة بعد تطويرها، ويشمل نطاق العمل على سبيل  

 املثال ال الحصر التالي:

o  الطبية املثبتة واملتحركة.توريد وتركيب األجهزة 
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o االختبارات الالزمة. إجراء 

o .تقديم املستندات والشهادات الالزمة 

o زمة للمعدات التي سيتم ال توفير العمالة واملواد والخامات وامللحقات االضافية والخدمات ال

 تخصصة بذلك. ن تكون العمالة مأتركيبها وتشغيلها على 

o واصفات املطلوبة من وزارة الصحة.املجهزة وملحقاتها مطابقة لالشتراطات و ن تكون جميع األ أ 

o تعتبر من مسؤليات املقاول. جميع أعمال ما قبل التركيب 

o  .عمل جميع املخططات الالزمة للتوريد والتركيب 

o .توفير جميع الضمانات الالزمة للجهزة وملحقاتها 
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 التي سيتم تطويرها الطوارئ الثالث: قائمة بمواقع أقسام  الجزء

من املخطط له أن يشمل نطاق العمل السابق ذكره تطوير عدد من أقسام الطوارئ في جميع مناطق 

اململكة، كما هو موضح بالجدول التالي، مع العلم بأنه قد يطرأ عليها بعض التعديالت أو اإلضافات 

 الحقا.

 الطوارئأقسام (: 1الجدول رقم )

 اسم المستشفى المنطقة م

 مستشفى امللك فهد باملدينة املنورة املدينة املنورة 1

 مستشفى امللك عبد العزيز بالطائف الطائف 2

 منطقة الطائف-مستشفى رنية  الطائف 3

 مستشفى القريات العام القريات 4

 مدينة امللك سعود الطبية بالرياض الرياض 5

 مستشفى صبيا العام جازان 6

 مستشفى امللك عبد هللا ببيشة بيشة 7

 مستشفى اليمامة الرياض 8

 مستشفى صامطة جازان 9

 مستشفى امللك عبد العزيز بجدة جدة 10

 مستشفى امللك خالد بتبوك تبوك 11

 ببريدة-مستشفى الوالدة واالطفال القصيم 12

 مستشفى امللك خالد بنجران نجران 13

 مستشفى شروره العام نجران 14

 مستشفى االمير مشاري بمنطقة الباحة الباحة 15

 مستشفى االفالج الرياض 16

 مستشفى امللك سلمان بالرياض الرياض 17

 مستشفى الدوادمي الرياض 18

 مستشفى الزلفي الرياض 19

 مستشفى الصحة النفسية بالخرج الرياض 20

 مستشفى السليل الرياض 21

 مستشفى القويعية الرياض 22

 مستشفى امللك خالد بالخرج الرياض 23

 مستشفى امللك خالد باملجمعة الرياض 24

 مستشفى عفيف الرياض 25

 مستشفى وادي الدواسر الرياض 26
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 الطوارئأقسام (: 1الجدول رقم )

 اسم المستشفى المنطقة م

 مجمع االمل للصحة النفسية بالرياض الرياض 27

 مستشفى الوالدة واالطفال بالخرج الرياض 28

 الرس العاممستشفى  القصيم 29

 مستشفى امللك فهد التخصص ي القصيم 30

 مستشفى بريدة املركزي  القصيم 31

 مجمع االمل للصحة النفسية بالقصيم القصيم 32

 مستشفى امللك فهد التخصص ي تبوك 33

 مستشفى الوجه تبوك 34

  مستشفى امللك خالد حائل 35

 بالجوفمستشفى النساء و الوالدة و األطفال  الجوف 36

 مستشفى االمل للصحة النفسية بالجوف الجوف 37

  مستشفى امللك عبدالعزيز التخصص ي الجوف 38

 مستشفى امللك عبد العزيز التخصص ي الجوف 39

 مستشفي طبرجل العام الجوف 40

 مستشفى االمير سعود بن جلوي  األحساء 41

 مستشفى امللك فهد بالهفوف األحساء 42

 مستشفى الجبر لالنف واالذن والحنجرة والعيون  األحساء 43

 مستشفى حفر الباطن املركزي  حفر الباطن 44

 مجمع الدمام الطبي املنطقة الشرقية 45

 الوالدة واألطفال املساعدية جدة 46

 مستشفى الوالدة واألطفال مكة املكرمة 47

 مستشفى امللك عبدالعزيز مكة املكرمة 48

 مستشفى النور التخصص ي مكة املكرمة 50

 مستشفى امللك فيصل مكة املكرمة 51

  برج امللك فيصل الطائف  52

  برج النساء والوالدة الطائف  53

 مستشفى النساء و الوالدة و األطفال املدينة املنورة 54

  مستشفى احد املدينة املنورة 55

 مستشفى الحرجة عسير 56

  مستشفى أحد رفيدة العام عسير 57

  مستشفى خميس مشيط العام عسير 58



    

   مشاريع اإلنشاء والتجهيز وتطوير أقسام الطوارئ باملستشفياتوثيقة عملية تأهيل الشركات للمشاركة في  

 (23من  13)صفحة 

 الطوارئأقسام (: 1الجدول رقم )

 اسم المستشفى المنطقة م

 مستشفى الصحة النفسية عسير 59

 مستشفى عسير املركزي  عسير 60

  مستشفى بللحمر العام عسير 61

 مستشفى خميس مشيط للوالدة واألطفال عسير 62

 مستشفى ابها للوالدة واألطفال عسير 63

  مستشفى ظهران الجنوب عسير 64

  النساء بمستشفى الوالدة واالطفالطوارئ  نجران 65

  طوارئ االطفال بمستشفى الوالدة واالطفال نجران 66

  مستشفى نجران العام الجديد نجران 67

  



    

   مشاريع اإلنشاء والتجهيز وتطوير أقسام الطوارئ باملستشفياتوثيقة عملية تأهيل الشركات للمشاركة في  

 (23من  14)صفحة 

 لحق الثالثامل  

 املتطلبات

  املطلوبة املستندات

  . املستندات القانونية1

  . املستندات الفنية والخبرات السابقة2

  املرفقة النماذج

  نموذج معلومات عن املقاول 

  املشاريع السابقة -نموذج الخبرات 

  املشاريع الحالية -نموذج الخبرات 

  الكادر اإلداري  -نموذج الخبرات 

  الكادر الفني -نموذج الخبرات 

  التأهيل ملفات تقييم في اللجنة ستعتمدها التي التقييم معايير

  التسليم تعليمات

 



    

   مشاريع اإلنشاء والتجهيز وتطوير أقسام الطوارئ باملستشفياتوثيقة عملية تأهيل الشركات للمشاركة في  

 (23من  15)صفحة 

 النماذج املرفقة

 املستندات القانونية

 شهادة السجل التجاري سارية املفعول. -1

 شهادة الزكاة والدخل سارية املفعول. -2

 العامة للتأمينات االجتماعية سارية املفعول.شهادة من املؤسسة  -3

 شهادة االشتراك في الغرفة التجارية سارية املفعول. -4

 لنظام االستثمار األجنبي سارية املفعول. -5
ً
 وفقا

ً
 رخصة االستثمار إذا كان املتنافس مرخصا

 (.نطاقات /املفعول )شهادة السعودةشهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطين الكوادر السعودية سارية  -6

 .وشهادة تصنيف املقاولين صورة سارية املفعول من الترخيص بمزاولة املهنة -7

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

 .) إن وجدت ) صورة من اتفاقيات التضامن -9

 .الثالث سنوات األخيرةالقوائم املالية املصدقة مليزانية املنشأة في  -10

 امللحق الثالث تعليمات التسليم. يتم إرفاق كافة املستندات املطلوبة بختم املقاول وترقيمها كما ذكر في مالحظة/

 املستندات الفنية والخبرات السابقة

 .حسب النموذج املرفقذكر معلومات عن املقاول  -1

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

 .لتنظيم الداخلي والهيكل التنظيميا .أ

 عدد املوظفين. .ب

 عدد فروع ومكاتب املقاول. .ت

 املوردين املعتمدين. .ث

 .حسب النموذج املرفقسنوات السابقة  ثالثهة لنوع العقد املذكور خالل الال يقل عن ثالث مشاريع مشاب ذكر ما -3

 .حسب النموذج املرفقذكر املشاريع الحالية والتي سيتم تنفيذها في نفس فترة عمل املشروع  -4

 .حسب النموذج املرفقذكر خبرات الجهاز الفني واإلداري التابع للمقاول  -5

 ذكر إلتزامات املقاول املالية خالل مدة تنفيذ العقد. -6

 ذكر مصادر تمويل املقاول. -7

 إرفاق ما اليقل عن ثالث شهادات حسن أداء. -8



    

   مشاريع اإلنشاء والتجهيز وتطوير أقسام الطوارئ باملستشفياتوثيقة عملية تأهيل الشركات للمشاركة في  

 (23من  16)صفحة 

 النماذج املرفقة

 معلومات عن املقاول  نموذج

 املقاول  -1

  رأس مال املقاول   مؤسسة(املقاول )شركة/ اسم 

  تاريخه  رقم السجل التجاري 

  املنصب  اسم الشخص املسئول:

 العنوان -2

  الشارع  املدينة

  الرمز البريدي  ص.ب

  فاكس  :هاتف

  املوقع االلكتروني  :البريد اإللكتروني

    :سنة التأسيس

 ملكية الشركة -3

 نسبة امللكية الجنسية املالك / الشركاء

   

   

   

 معلومات ممثل الشركة -4

  االسم

  املسمى الوظيفي

 املتنقل الثابت الهاتف

  البريد اإللكتروني

  



    

   مشاريع اإلنشاء والتجهيز وتطوير أقسام الطوارئ باملستشفياتوثيقة عملية تأهيل الشركات للمشاركة في  

 (23من  17)صفحة 

 املشاريع السابقة -نموذج الخبرات 

 توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة التي يقدمها املقاول  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 سابقةسنوات ال ثالثاملقاول خالل الاذكر تفاصيل ما ال يقل عن ثالثة مشاريع منفذة من قبل  -2

 حسب الجدول التالي:

 املشروع األول  الوصف الرقم

  سم املشروعأ 1

  موقع املشروع  2

  مكونات املشروع 3

  الجهة املالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

   تاريخ البداية 7

  االنتهاءتاريخ  8

  املسؤول عن املشروع  اسم 9

   أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع 10

  بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع  11



    

   مشاريع اإلنشاء والتجهيز وتطوير أقسام الطوارئ باملستشفياتوثيقة عملية تأهيل الشركات للمشاركة في  

 (23من  18)صفحة 

 املشروع الثاني الوصف الرقم

  اسم املشروع 1

  موقع املشروع  2

  مكونات املشروع 3

  الجهة املالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

   تاريخ البداية 7

  االنتهاءتاريخ  8

  املسؤول عن املشروع  اسم 9

   أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع 10

  بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع  11

 املشروع الثالث الوصف الرقم

  اسم املشروع 1

  موقع املشروع  2

  مكونات املشروع 3

  الجهة املالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

   البدايةتاريخ  7

  االنتهاءتاريخ  8

  املسؤول عن املشروع  اسم 9

   أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع 10

  بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع  11
 

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



    

   مشاريع اإلنشاء والتجهيز وتطوير أقسام الطوارئ باملستشفياتوثيقة عملية تأهيل الشركات للمشاركة في  

 (23من  19)صفحة 

 املشاريع الحالية -نموذج الخبرات 

 توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة التي يقدمها املقاول  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حالشاريع املاذكر تفاصيل  -2
ً
 سب الجدول التالي:قائمة حاليا

 املشروع األول  الوصف الرقم

  اسم املشروع 1

  موقع املشروع  2

  مكونات املشروع 3

  للمشروعالجهة املالكة  4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

  تاريخ البداية  7

  تاريخ االنتهاء 8

  اسم املسؤول عن املشروع  9

  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع  10

  بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع  11



    

   مشاريع اإلنشاء والتجهيز وتطوير أقسام الطوارئ باملستشفياتوثيقة عملية تأهيل الشركات للمشاركة في  

 (23من  20)صفحة 

 املشروع الثاني الوصف الرقم

  اسم املشروع 1

  موقع املشروع  2

  املشروع مكونات 3

  الجهة املالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

  تاريخ البداية  7

  تاريخ االنتهاء 8

  اسم املسؤول عن املشروع  9

  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع  10

  بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع  11

 املشروع الثالث الوصف الرقم

  اسم املشروع 1

  موقع املشروع  2

  مكونات املشروع 3

  الجهة املالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

  تاريخ البداية  7

  تاريخ االنتهاء 8

  اسم املسؤول عن املشروع  9

  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع  10

  بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع  11
 

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



    

   مشاريع اإلنشاء والتجهيز وتطوير أقسام الطوارئ باملستشفياتوثيقة عملية تأهيل الشركات للمشاركة في  

 (23من  21)صفحة 

 الكادر اإلداري  -نموذج الخبرات 

 وضح خبرات الكادر اإلداري التابع للمقاول حسب الجدول التالي:

 الوظيفة االسم الرقم
التخصص / 

 مجال الخبرة
 مدة الخبرة

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     
 

 اتية وشهادات الخبرة.ترفق السير الذ ملحوظة:

 الكادر الفني -نموذج الخبرات 

 التابع للمقاول حسب الجدول التالي: فنيوضح خبرات الكادر ال

 الوظيفة االسم الرقم
التخصص / 

 مجال الخبرة
 مدة الخبرة

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     
 

 ترفق السير الذاتية وشهادات الخبرة. ملحوظة:



    

   مشاريع اإلنشاء والتجهيز وتطوير أقسام الطوارئ باملستشفياتوثيقة عملية تأهيل الشركات للمشاركة في  

 (23من  22)صفحة 

 معايير التقييم التي ستعتمدها اللجنة في تقييم ملفات التأهيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وصف املعيار  املعيار

 في املوضحة التأهيل طالبة الشركات من املقدمة والوثائق الشهادات باستعراض اللجنة ستقوم املستندات القانونية

 .التأهيل كراسة في املطلوبة املستندات فقرة

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

 .بالجودةووجود إدارات مختصة بالتحكم 

الكوادر البشرية التي ستعمل في  وخبرات ومؤهالتستقوم اللجنة باستعراض السير الذاتية  الكادر الفني

الفريق الفني بنطاق  ومدى ارتباط خبرات مؤهالت الفريقاملشروع وتقيمها من حيث مستوى 

 .عمل املشروع

الخمس ثالثة مشاريع على األقل مشابهة لنطاق عمل املشروع خالل  باستعراضستقوم اللجنة  الخبرة الفنية

)إرفاق شهادات  يقدمها طالب التأهيل مع ما يثبت قيامه بتنفيذها بنجاح سابقةسنوات ال

 هذه املشاريع. حسن أداء( باإلضافة إلى قيمة

القوائم املالية 

املقاول  والتزامات

تنفيذ مدة خالل 

 العقد

 التزاماتهب التأهيل وحجم الالقوائم املالية لثالث السنوات األخيرة لط باستعراضستقوم اللجنة 

التأهيل على الوفاء بالتزاماته  طالبقدرة بتقييم م اللجنة الفنية و ل مدة تنفيذ العقد، وستقخال

خالل مدة تنفيذ  التزاماتهخالل مدة تنفيذ املشروع من خالل عكس قدرته املالية على حجم 

 العقد.



    

   مشاريع اإلنشاء والتجهيز وتطوير أقسام الطوارئ باملستشفياتوثيقة عملية تأهيل الشركات للمشاركة في  

 (23من  23)صفحة 

 تعليمات التسليم

 كافية لعدم  لتباعها،اإلخالاو الرجاء قراءة التعليمات 
ً
بأي من التعليمات التالية يعد سببا

 التأهل:

 .ةالعربية جميع املرفقات باللغأ تعب .1

 إلثبات دقة املعلومات. طالب التأهيلإرفاق صور املستندات الثبوتية مختومة بختم  .2

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

 .سببا في عدم التأهل

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

 عبر منصة إعتمادها في حال وجود أي إستفسارات يتم ارسال .5

 .م،28/03/2019 املوافق الخميس في موعد أقصاه يوم

 املوافق الخميس قبل موعد أقصاه يوم من خالل رفع امللف عبر منصة إعتماد التأهيل طلباتيتم إرسال  .6

 .مساءً  4الساعة م، 04/04/2019

 -اإلعالن عن النتائج: .7

 ومن خالل منصة إعتماد. .www.moh.gov.saالرسمي  وزارةفي موقع الاملؤهلين  قائمةسيتم اإلعالن عن  -أ

هم نامكبإ و أفي مدة أقصاها أسبوع من تاريخ اإلعالن عن النتائج  عدم تأهلهمأسباب و الغير مؤهلين ر إخطاسيتم  -ب

  nbogami@moh.gov.sa ستفسار عن أسباب عدم تأهلهم بالتواصل من خالل البريد اإللكترونياال 

 إعتماد:خطوات رفع ملف التأهيل على منصة 

عملية  إختيار  ثم . ومنالرسمي في املنصة اعبر حسابه منصة إعتمادتقوم الشركة بالدخول على  – 1

 التأهيل املراد املشاركة فيها.

إرسال ملف التأهيل لها لشركة تعبئتها ليتسنى ة ينبغي على احقول إلزامي 3سوف تظهر للشركة عدد  – 2

بها من خالل هذا  م الشركة برفع ملف التأهيل الخاص: تقو  الحقل األول ) العرض الفني (وهي كالتالي ) 

الحقل الثالث تقوم الشركة بإدخال قيمة "صفر" في هذا الحقل ،  الحقل الثاني ) العرض املالي( :الحقل ، 

 في هذا الحقل. كذلك تقوم الشركة بإدخال قيمة "صفر"  (:)جدول الكميات

التي أن يتم تحميل أكثر من ملف، والصيغ  باإلمكانو  MB 350حجم امللف يلزم ان ال يتعدى  مالحظة:*

 ( فقط.(WinRAR Zipأو  (PDF) تدعهما املنصة

http://www.moh.gov.sa/
mailto:Procurement-vro@moh.gov.sa

