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  مقدمة : القسم األول

 تعريفات  1

 

  تعريف عن المنافسة 2

للمختبرات بمبنى المختبرات بالمدينة الصناعية األولى    ةالمخصص للمساحةإنشاء كامل البنية التحتية  حيث أن الهيئة ترغب في
ذلك  للمختبرات، ويشمل البنية التحتية وتوفير ،وع ومتطلبات أجهزة االختباراتعلى ن بناءً  المساحاتبالرياض. ويشمل ذلك تخطيط 

 .الالزمة لتشغيل المختبرات األجهزة وتوفيرأنظمة ميكانيكية وكهربائية وتأثيث مكاتب المختبرات 

 مواعيد المتعلقة بالمنافسة ال 3

  يتم اتباع كافة المواعيد المتعلقة بالمنافسة حسب الجدول أدناه.  

  تاريخ االستحقاق   المرحلة 
 م 05/03/2023 -هـ 13/08/1444  خطاب تأكيد المشاركة 

  م  09/03/2023 -هـ 17/08/1444  آخر موعد الستالم األسئلة واالستفسارات 

 مساءً  1:00م   الساعة: 21/03/2023 -هـ 29/08/1444  آخر موعد لتقديم العروض 

  مساءً  1:00م   الساعة: 21/03/2023 -هـ 29/08/1444  فتح العروض موعد 
  

 مقدمي العروضأهلية  4

  لي: ألشخاص المشار إليهم فيما يالمشاركة في المنافسة ل يجوز ال 

  :يليموظفو الدولة ويستثنى من ذلك ما  .1

   بمزاولتها.ر التجارية إذا رخص لهم األعمال غي  -أ

 .شراء مصنفاتهم أو أي من حقوق الملكية الفكرية، سواء منهم مباشرة أو من خالل دور النشر أو غيرها  -ب

 فنية.تكليفهم بأعمال   - ج

    مرغوب في شرائها الستعمالهم الخاص.الدخول في المزايدات العلنية، إذا كانت األشياء ال  -د

ذلك من صدر بمنع التعامل معهم حكم قضائي أو قرار من جهة مخولة بذلك  بما في   من تقضي األنظمة بمنع التعامل معهم  .2
  نظاماً، وذلك حتى تنتهي مدة المنع.

  المتعثرون وفقاً ألحكام نظام اإلفالس، أو من ثبت إعسارهم، أو صدر أمر بوضعهم تحت الحراسة القضائية.  أو المفلسون .3

  .و تصفيتهاأالشركات التي جرى حلها  .4

ً من لم يبلغ من  .5   .العمر (ثمانية عشر) عاما

  التعريف   المصطلح 
  الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.   الهيئة

  مقدم العرض أو المشارك في المنافسة الراغب في تقديم العرض.   المتنافس

  ومقدمي العروض حتى الترسية.  الهيئةتشمل جميع إجراءات ووثائق طلب تقديم العروض من قبل   المنافسة 

 نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.   النظام

  الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.   الالئحة التنفيذية

على ذات المدلول بصيغة الجمع ويكون العكس صحيحاً أيضا إذا تطلب سياق  تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد    المفردات والجمع 
  النص ذلك. 
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  .ناقصو األهلية .6

  السجالت والتراخيص النظامية 5

  :التالية وأن تكون هذه الوثائق سارية المفعول قالوثائ هم من الباطنمتعاقدي المتنافسين ويجب أن تتوفر لدى 

المتنافس غير ملزم نظاماً بالقيد في السجل السجل التجاري، أو التراخيص النظامية في مجال األعمال المتقدم لها متى كان    -أ
 التجاري. 

  شهادة سداد الزكاة أو الضريبة، أو كليهما متى كان المتنافس ملزماً نظاماً بسداد الزكاة والضريبة.   -ب
  شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بتسجيل المنشأة في المؤسسة وسداد الحقوق التأمينية.    - ج
  شهادة االنتساب إلى الغرفة التجارية، متى كان المتنافس ملزماً نظاماً باالنتساب إلى الغرفة.    -د

)" ال تقل عن الدرجة  712036شهادة تصنيف مقدمي خدمات المدن في نشاط "مختبرات القياس والمعايرة والتحقق رمز (  -ه
 .(الخامسة)

  باإلنشاءات والمقاوالت.متعلقة نت األعمال المتقدم لها شهادة االنتساب إلى الهيئة السعودية للمقاولين، إذا كا  -و

  هندسية.  أعماالً شهادة االنتساب إلى الهيئة السعودية للمهندسين، إذا كانت األعمال المتقدم لها   - ز

هيئة  الحسب ما تقرره المحلية، إذا كانت المنشأة من تلك الفئة، وذلك ما يثبت أن المنشأة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة   - ح
  .لمنشآت الصغيرة والمتوسطةالعامة ل

  .شهادة تحقيق النسبة المطلوبة لتوطين الوظائف  -ط

 . المنافسةحسب طبيعة  الهيئةأي وثائق أخرى تطلبها   -ي
المختصة أذا كانت الشركة من المؤسسات   الهيئةشهادة تسجيل تثبت أنها مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف للربح من    - ك

 أو الجمعيات األهلية أو الكيانات غير الهادفة للربح. 

 الهيئة ممثل  6

 ه:أدناالمذكور  الهيئةيتم التواصل مع ممثل 

  معلومات اتصال ممثل الهيئة 
  أنور الخرينق   االسم 

  أحصائي أول مشتريات وعقود  الوظيفة 

  8175532-011 الهاتف

  procurement@taqeem.gov.sa  البريد اإللكتروني

 مكان التسليم  7

 : في العنوان المذكور أدناه الهيئةيتم تسليم العروض وجميع ما يتعلق بالمنافسة لممثل 

  مكان تسليم العروض 
  طريق أنس بن مالك  ــ   حي الصحافة  ــ    الرياض   -المقر الرئيسي للهيئة    العنوان

  مركز األماني المبنى 

  الثالث  الطابق 

  ــ لجنة فتح العروض   األمانة العامة   الغرفة/اسم اإلدارة 

 نظام المنافسة  8

هـ،  13/11/1440) وتاريخ  128الملكي رقم (م/تخضع هذه المنافسة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم  
) رقم  المالية  بقرار وزير  الصادر  التنفيذية  وتاريخ  1242والئحته  والمنشآت 21/3/1441)  المحلي  المحتوى  تفضيل  والئحة  هـ، 

على تطبيق   ، والئحة تنظيم تعارض المصالح، والئحة سلوكيات وأخالقيات القائمينمدرجة بالسوقالصغيرة والمتوسطة والشركات ال
  النظام. 
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  القسم الثاني: األحكام العامة 

  المساواة والشفافية  9

الحصول بما يمكنهم من تقييم األعمال قبل  المنافسة  العالقة بنطاق العمل في    المعلومات ذاتالمتنافسين على  كافة    اطالع  الهيئةعلى  
وثائق المنافسة، وتقديم اإليضاحات والبيانات الالزمة عن األعمال والمشتريات المطلوب تنفيذها قبل ميعاد تقديم العروض بوقٍت   على
المتنافسين في أي مما سبق. كماعدم    الهيئةوتلتزم    كافٍ  بين  الم  التمييز  كافة  للمنافسةسيتم إخطار  بأي تغيرات تطرأ على    تقدمين 

على النحو المبين بأحكام  اإللكتروني  أو البريد عن طريق البريد الرسميأو إذا تعذر ذلك ف يةلكترون اإل الموقع االلكترونيالمنافسة عبر 
 . التنفيذية والالئحة النظام

  تعارض المصالح 10

أو غير مباشرة بتنفيذ وتأمين المتنافس  يلتزم   الباطن، وكل من له عالقة مباشرة  التابعة له ومقاولوه من  لديه والشركات  والعاملون 
واإلفصاح كتابة عن أي حالة تعارض في المصالح أو أي مصلحة    الهيئةالمنافسة، بإبالغ    هذهاألعمال والمشتريات المضمنة في نطاق  

  . لالئحة تنظيم تعارض المصالح، وذلك وفقاً الهيئةأي تعامل يكون مرتبطاً بأنشطة   خاصة نشأت أو ستنشأ أو قد تنشأ عن

  السلوكيات واألخالقيات  11

والعاملين لديه والشركات التابعة له ومقاوليه من الباطن، وكل من له عالقة مباشرة أو غير مباشرة بتنفيذ وتأمين المتنافس يحظر على  
مخالفة األحكام الواردة في الئحة تنظيم سلوكيات وأخالقيات القائمين على تطبيق     المنافسة،  هذهمنها  تتضوالخدمات  التي   األعمال  

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وبقواعد السلوك المهني وقواعد أخالقيات المهنة وغيرها من القواعد التي نصت عليها األنظمة 
الحصول أو  وفي كل األحوال يلتزم بعدم  ية أو هيئة ذات عالقةالمعمول بها أو المفروضة عليهم بموجب عضويتهم في أي منظمة مهن

محاولة الحصول على ميزة غير مستحقة بأي طريقة كانت أو تقديم أي هدية أو أي منفعة سواًء مادية أو معنوية للحصول على معاملة  
 .المنافسة أو أي عقد ينتج عنهافي كافة مراحل تنفيذ   الهيئةتفضيلية من موظفي 

  وإفشاء المعلومات السرية 12

ية أو استغاللها هن بعدم إفشاء أي بيانات أو رسومات أو وثائق أو معلومات تتعلق بالمنافسة سواًء كانت تحريرية أو شفيلتزم المتنافسو
، الهيئةأو شؤون تخص    أو اإلفصاح عنها. ويسري ذلك على كل ما بحوزته أو ما يكون قد اطلع عليه في العرض من أسرار وتعامالت

  الهيئةال يجوز للمتنافسين نشر أي معلومة عن المنافسة وكل ما يتعلق بها عبر كافة وسائل اإلعالم إال بعد أخذ موافقة كتابية من  كما  
 مسبقاً. 

  ملكية وثائق المنافسة 13

 .ذلك الهيئةعند طلب تلك الوثائق وجميع نسخها  إتالفالمتنافسين  علىيجب و للهيئة وثائق المنافسة وجميع نسخهاتعود ملكية  أوال:

، وعلى ذلك ال يجوز نسخ هذه الوثائق للهيئةضمن هذه المنافسة مملوكة  الهيئةحقوق الطبع والنشر ألي وثائق ومواد مقدمة من  ثانيا:
 والمواد، كليًا أو جزئيًا، أو إعادة إنتاجها أو توزيعها أو إتاحتها ألي طرف ثالث أو استخدامها دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة

ون االحتفاظ بأي نسخ من قبل فيما يتعلق بطلب تقديم العروض عند الطلب، د  الهيئة. وتجب إعادة جميع الوثائق التي قدمتها  الهيئةمن  
 مقدم العرض أو أي شخص آخر.

  حقوق الملكية الفكرية  14

، ويحق لها استعمالها وفق ما تراه مناسباً لتحقيق المصلحة  للهيئة(أو العروض الفائزة)    ن الملكية الفكرية لمحتويات العرض الفائزتكو
 العامة. 

  المحتوى المحلي  15

االلتزام بالئحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية  يجب على المتنافسين  
  . ـ ه1441/ 03/ 29 ) وتاريخ245الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (
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  أنظمة وأحكام االستيراد  16

يتم تطبيقها على توريد وشحن أي منتجات   هي التيالعربية السعودية  ن بأن أنظمة وأحكام االستيراد والجمارك في المملكة  يقر المتنافسو
 . و إلى المملكةأمن 

  من المنافسة  االستبعاد 17

%) خمسة وعشرين بالمائة فأكثر عن التكلفة التقديرية 25استبعاد أي عرض اجتاز التقييم الفني بسبب تدني أسعاره بنسبة (  للهيئةيحق  
واألسعار السائدة في السوق وذلك بعد أن تقوم لجنة فحص العروض بمراجعة األسعار التقديرية ومناقشة صاحب العرض المنخفض 

 .العقد بعد الطلب منه كتابياً تقديم تفاصيل للعناصر المكونة لعرضه وشرح أسباب انخفاضهاوعدم اقتناعها بمقدرته على تنفيذ 

   هثرأو المنافسةإلغاء  18

 : األتيةالحق في إلغاء المنافسة قبل الترسية في الحاالت  للهيئة :أوالً 

 . في وثائق المنافسةأخطاء جوهرية وجود    . أ

  .التنفيذية ألحكام النظام والالئحة مخالفة إجراءات المنافسة    .ب

 إلغاء المنافسة. إذا اقتضت المصلحة العامة    .ج

 .  ) من المادة (الحادية والخمسين) من النظام3ارتكاب أي من المخالفات الواردة في الفقرة (  .د

تتجاوز المبالغ المعتمدة   أو من تخفيض أسعار العروض التي تتخطى أسعار السوق السائدة بشكل ظاهر  الهيئةإذا لم تتمكن   .ه
 من خالل التفاوض. 

 ارتفاع أسعار العروض عن المبالغ المعتمدة.  .و

 ً   تعاد قيمة وثائق المنافسة إلى أصحاب العروض إذا تم إلغاء المنافسة، في الحاالت التالية:  :ثانيا

  أخطاء جوهرية في وثائق المنافسة. وجود   . أ

  .التنفيذية ألحكام النظام أو الالئحة مخالفة إجراءات المنافسة  .ب

  إذا اقتضت المصلحة العامة الغاء المنافسة.   .ج

) من المادة (الحادية والخمسين) من النظام، وذلك لمن ال عالقة له بتلك 3ارتكاب أي من المخالفات، الواردة في الفقرة (   .د
  المتنافسين.المخالفات 

 ارتفاع أسعار العروض عن المبالغ المعتمدة.  .ه

  وال تعاد قيمة وثائق المنافسة إذا كان اإللغاء بعد فتح المظاريف إال لمن تقدم بعرضه للمنافسة. 

 تم تمديد تلقي العروض للمرة الثانية، وأبدى المشتري عدم رغبته في االستمرار في المنافسة تعاد له قيمة وثائق المنافسة. وفي حال

  التفاوض مع أصحاب العروض  19

  :مع مراعاة ما يلي ظاهرالسوق بشكل  السائدة في  سعاراألالتفاوض في حال ارتفاع أسعار العروض عن  للهيئة: يحق أوالً 

  .السوقالسائدة في سعار األيحدد السعر المناسب بما يتفق مع   . أ

وفي حال رفضه فإنه يتم االنتقال للعرض الذي    .، بطلب تخفيض عرضه للسعر المحددلصاحب العرض الفائزتتم الكتابة    .ب
  يليه في الترتيب وهكذا.

  الذي يصل بسعره إلى المبلغ المحدد أو المطلوب. تتم الترسية على صاحب العرض  .ج

إلغاء المنافسة بتوصية من لجنة فحص العروض    العروض، يكونإذا لم يتم الوصول إلى السعر المحدد من قبل لجنة فحص    .د
  .إلى صاحب الصالحية باإللغاء؛ والذي يتوجب عليه في تلك الحالة إلغاءها

 ً   :المرحلتين التاليينتباع ا بالتفاوض في حال ارتفاع أسعار العروض عن المبالغ المعتمدة  للهيئة: يحق ثانيا

  .الفقرةمن هذه  أوالً بتخفيض األسعار وفقاً لما ورد في  يتم التفاوض   . أ
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مراكز    .ب على  ذلك  يؤثر  أال  بشرط  البنود،  بعض  تخفيض  أو  إلغاء  يتم  أسعارهم  تخفيض  المتنافسين  قبول  عدم  حال  في 
 .ناسب، تلغى المنافسةللسعر المالوصول المتنافسين، وعلى االنتفاع من المشروع، وفي حال عدم  

  التضامن 20

  يجوز للمتنافسين التضامن فيما بينهم لتقديم العروض على أن تتوافر الشروط اآلتية: 

أن يتم التضامن قبل تقديم العرض بموجب اتفاقية تضامن مبرمة بين المتنافسين ومصدقة من الغرفة التجارية ومن الجهات    . أ
  المخولة بالتوثيق.

في    .ب يحدد  أمام    االتفاقيةأن  قانوني  كممثل  التضامن  العقد    الهيئةقائد  وتوقيع  التعاقد  اجراءات   والمراسالتالستكمال 
  والمخاطبات. 

  األعمال التي سيقوم بها كل طرف من أطراف التضامن.  االتفاقيةأن يوضح في   .ج

فيذ كافة األعمال المطروحة في  ؤولية المتضامنين مجتمعين أو منفردين عن تنسوم  التزامأن تنص اتفاقية التضامن على    .د
  المنافسة. 

  أن يختم العرض وجميع وثائقه ومستنداته من جميع أطراف التضامن.  .ه

  تقدم اتفاقية التضامن مع العرض وجميع وثائقه ومستنداته.  .و

  خر.آالتضامن التقدم للمنافسة بعرض منفرد أو التضامن مع منافس   أطرافال يجوز ألي طرف من   .ز

  .الهيئةال يجوز تعديل اتفاقية التضامن بعد تقديمها إال بموافقة   .ح

  التعاقد من الباطن  21

 مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية والسبعين) من النظام، يشترط في التعاقد من الباطن ما يلي:

 . الهيئةمن قبل  العتمادهمالباطن  من  متعاقدينال بأسماءأن يقدم المتنافس مع عرضه قائمة   . أ

هم وفقاً لمتطلبات وشروط  على الكميات الموكلة لهم واسعار  الباطن  من  نالعروض التي تتضمن متعاقدييجب أن تشتمل    .ب
 .الكراسة والعقد المرفقومواصفات 

أن يكون مرخصاً في األعمال  ومن هذه الكراسة،    )5(  يكون المتعاقد من الباطن من األشخاص المشار إليهم في الفقرة  أالّ   .ج
ومصنفاً في المجال وبالدرجة  ،  عماليذ األتنفلالمتعاقد على تنفيذها من قبل المتعاقد الرئيس، أو أن يكون لديه مؤهالت كافية  

 .إذا كانت األعمال مما يشترط لها التصنيف، وأن يكون لديه المؤهالت والقدرات الكافية لتنفيذ تلك األعمال المطلوبة

 . %) من قيمة العقد  30تزيد نسبة األعمال المسندة إلى المتعاقد من الباطن على ( أال   .د

عند شراء ما يحتاجه من    -غير المدرجة ضمن القائمة اإللزامية-بإعطاء األولوية للمنتجات الوطنية    الهيئةيلتزم المتعاقد مع    .ه
بنسبة   أعلى  األجنبية  المنتجات  باعتبار سعر  وذلك  أدوات  أو  المنتج   10مواد  بسعر  األساسي ومقارنتها  من سعرها   ٪

أو مقاوليه من -  الهيئةطن. وفي حال عدم التزام المتعاقد مع  الوطني، كما يلتزم المتعاقد بذلك في عقوده مع متعاقديه من البا
 محل التقصير.  % من قيمة المشتريات30مقدارها غرامة مالية  الهيئةستوقع  -الباطن

 عن األعمال المتعاقد على تنفيذها بعقود الباطن وفقاً للشروط والمواصفات. الهيئةيكون المتعاقد الرئيس مسؤوالً أمام   .و

 تعاقد من الباطن القيام بالتعاقد مع أي متعاقد آخر من الباطن لتنفيذ األعمال المتعاقد معه على تنفيذها.ال يجوز للم  .ز

يسمح    .ح منه  اقراراً  الرئيس  المتعاقد  يقدم  أن  المتعاقد    للهيئةيجب  مستحقات  من  الباطن  متعاقدي  تتولى صرف حقوق  أن 
 .بتنفيذهاألجزاء التي قاموا الرئيسي، في حال عدم قيامه أو تأخره بصرف حقوقهم عن ا

%) من قيمة العقد بشرط 50لعقد وتقل عن (ا%) من قيمة  30تزيد عن (أعمال  يجوز أن يتم التعاقد من الباطن لتنفيذ    .ط
 يتم تأهيلهم لهذا الغرض.  إلى أكثر من متعاقد من الباطن  األعمال وأن يتم اسناد تلك  الهيئة  مسبقة منالحصول على موافقة 

  التأهيل الالحق  22

  .تي ال يتم فيها إجراء تأهيل مسبقالالحاالت  في للمتنافس الفائزإجراء تأهيل الحق ب الهيئة تقوم :  أوالً 
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إجراء تأهيل    الهيئة  على  الالئحة التنفيذية) من  ةعشر  السادسةمع مراعاة ما ورد في المادة (العشرين) من النظام، والمادة ( :  ثانياً 
والترسية    إجراء التأهيل المسبقكانت المدة بين  متى  الفائز في المنافسة الذي سبق تأهيله تأهيالً مسبقاً،    للمتنافسالحق  

  مؤهالته. استمرار وذلك للتأكد من )؛سنةتزيد على (

 ً وتلغى المنافسة  الذي يليه في الترتيب وهكذا، للمتنافسالفائز لمرحلة التأهيل الالحق فيتم االنتقال  المتنافسعدم اجتياز  : عندثالثا
  .إذا لم يجتزه جميع المتنافسين

 ً التي تم استخدامها في مرحلة التأهيل   ذات المعاييرتستخدم    للمتنافس الفائز أنتأهيل الحق    ئهافي حال إجرا  الهيئة: يجب على  رابعا
  المسبق.

 ً بتأهيل سابق لمتنافس فيجوز لها عدم القيام بتأهيل ذلك المتنافس في األعمال والمشتريات المشابهة  الهيئةفي حال قامت : خامسا
  شريطة أال يكون قد مضى أكثر من عام على التأهيل السابق. 

 ً   ).  7: معايير التأهيل مرفقة في ملحق رقم (سادسا

  بالتعاقد عدم االلتزام  23

و  أ  ن األشكال على أنه التزام تعاقدي تقديم العروض بأي شكل مفي هذه المنافسة و  واالشتراكطلب تقديم العروض  ال يجوز تفسير  
  .طالبة العروض الهيئةطرف من قانوني 

  الموافقة على الشروط  24

ويستبعد العرض   .مشاركته في عملية تقديم العروضوأحكام المنافسة من خالل  ومواصفات  كافة شروط  على  يعتبر المتنافس موافقاً  
  المخالف لذلك إال في الحاالت التي تكون المخالفة شكلية وغير مؤثرة. 
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 القسم الثالث: إعداد العروض 

  تأكيد المشاركة بالمنافسة 25

نيتهم بتسليم العرض في المصالح وتعارض  أكيد عدم وجود أي  تل  الهيئةإخطار  المشاركة في هذه المنافسة  في  على المتنافسين الراغبين  
  في المواعيد المحددة.  

  لغة العرض 26

عمة للعرض ا، أو تقديم الوثائق الد بلغة أخرى  العرض   يجب أن تقدم العروض باللغة العربية مع إمكانية تقديم بعض الوثائق أو جزء من 
للعروض األجنبي في حال وجد تعارض بين النص العربي والنص  و.  مع تقديم ترجمة لتلك الوثائق إحدى اللغات األجنبية عند الحاجةب

 .الوارد باللغة العربيةفإنه يؤخذ بالنص 

  العملة المعتمدة  27

العملة المعتمدة بكافة التعامالت المتعلقة بالمنافسة ما لم ينص في الشروط الخاصة على عملة   (اللایر السعودي)تعتبر العملة السعودية 
 .أخرى. ويتم الصرف طبقاً لألنظمة واللوائح المالية المتبعة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

  صالحية العروض  28

 .العروضلفتح ن التاريخ المحدد ا من يومً ي) تسع90تكون مدة سريان العروض في هذه المنافسة (يجب أن 

  كلفة إعداد العروض ت 29

تكاليف المتنافسين في إعداد العروض،   لتغطيةمسؤولية  أي    الهيئة، وال تتحمل  ميع التكاليف المرتبطة بالمنافسةن جيتحمل المتنافسو
ال تلك  تتضمن  المتنافسو  تكاليفوالتي  يتكبدها  الواجبة،    للقيام  نالتي  المتعلقةبالعناية  إضافية    والتكاليف  معلومات  أي  ، للهيئةبتقديم 

مدة بأي توضيحات مطلوبة طوال    الهيئة  تزويديجب على المتنافسين  كما  .  الهيئةبأي مفاوضات مع  باإلضافة إلى التكاليف المرتبطة  
 . بتغطية التكاليف المرتبطة بذلك الهيئةإلزام المنافسة، دون  

  والمراسالت اإلخطارات 30

لكافة  اإللكترونية هي    الموقع االلكترونيتعد   يتم ف  ذلك   المتعلقة بالمنافسة، وفي حال تعذر  والمراسالت  اإلخطاراتالوسيلة المعتمدة 
 . كراسةال هذه من 7الفقرة  المذكور في الهيئةالتواصل مع ممثل 

  ضمان المعلومات 31

تسنى له تقديم عرضاً متوافقاً مع جميع اإلجراءات الالزمة للتحقق من دقة المعلومات المتعلقة بالمنافسة لي  باتخاذيلتزم مقدم العرض  
صفات المطلوبة مع األخذ باالعتبار جميع األحكام التعاقدية، كما يجب على جميع المتنافسين اإللمام بجميع األنظمة جميع الشروط والموا

  ل المنافسة ومراعاة ذلك عند تحديد األسعار.ذات العالقة بنطاق عموالقرارات 

  واالستفساراتاألسئلة  32

أربعة )  14خالل (  الموقع االلكترونيأي استفسارات عن المنافسة، أن يرسلوا استفساراتهم عن طريق    وجود يمكن للمتنافسين في حال  
خالل مدة ال تتجاوز   الموقع االلكترونيبالرد على استفسارات المتنافسين عن طريق    الهيئةتاريخ طرح المنافسة. وتلتزم    أيام منعشر  

افة  بجمع ك  الهيئة  وعلى.  االلكتروني المعتمدطريق البريد  الرد عن    الهيئةعلى  فوفي حال تعذر ذلك    ،ذلك التاريخ  من  أيام) سبعة  7(
  للهيئةكما يمكن    .الموقع االلكترونيواإلجابة عليها ومشاركتها مع جميع المتنافسين عن طريق    المتنافسين  المقدمة مناالستفسارات  

 . المقدمة واإلجابة عليهاكافة االستفسارات  لمناقشةورشة عمل  تنظيم

  األعمال  زيارة موقع المتنافسين على كافة المعلومات الضرورية وحصول  33

 األعمال والمشتريات أن يتحرى قبل تقديم عرضه، عن طبيعة األعمال المتقدم لها، والظروفعلى صاحب العرض المتقدم لتنفيذ  
وعليه بشكل   التزاماته،الدقة، وما يمكن أن يؤثر في فئات عرضه ومخاطر    عرفة بياناتها وتفصيالتها على وجهالمصاحبة للتنفيذ، وم



  المملكة العربية السعودية 
  الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين 

  وحدة المشتريات  –إدارة الخدمات المشتركة 
  كراسة الشروط والمواصفات 

 

  
 رقم الصفحة 

 29من  12
 412123232 :كراسةرقم ال رقم النسخة: األولى ـ    ه1444/ 26/07 تاريخ اإلصدار:

 

الضرورية والالزمة المعلومات  للحصول على كافة  أن يسعى  يقوم بفحص موقع األعمال ومعاينته وكذلك  لتنفيذ عطائه  عام  ، وأن 
 األماكن المحيطة به.

  وثائق العرض الفني  34

  يشمل العرض الفني المتطلبات التالية:

  

  

  البيانات والمرفقات المطلوبة  شرح مختصر للوثيقة  اسم الوثيقة  م

1  
في   العمل  ومنهجية  خطة 

  المشروع
واألدوات المستخدمة خطة ومنهجية العمل  

  . في مرحلة

 .الخطة التنفيذية للمشروع - 

 تنفيذ األعمال المطلوبة في نطاق العمل. كيفية - 

 خطة إدارة الوقت والجدول الزمني للمشروع. - 

 خطة إدارة التغييرات. - 

 خطة إصدار المستخلصات. - 

  خطة إدارة المخاطر.  - 

 .الهيكل التنظيمي لفريق العمل للمشروع  - 

  الهيكل التنظيمي للشركة. - 

  الخبرات السابقة   2
المشابهة   واألعمال  المشاريع  تفاصيل 

  لنطاق العمل

المشاريع التي سبق تنفيذها من المتنافس خالل  - 
 الثالث سنوات السابقة في األعمال اإلنشائية.

إنشاء المشاريع التي تم تنفيذها في أعمال  - 
 وتجهيز المختبرات.

شهادات اإلنجاز للمشاريع المنفذة خالل الثالث   - 
  سنوات الماضية.

  الوقت الالزم لتنفيذ األعمال  الجدول الزمني  3

المراحل  جميع تنفيذ خطة زمنية تفصيلية ل - 
ة الفرعية لألعمال المطلوبة  األنشطالرئيسية و

   والوقت الالزم لتنفيذ كل نشاط ومرحلة.

  التوريد لألجهزة المطلوبة. خطة  - 

  التراخيص والشهادات   4
الالزمة   التصنيف  وشهادات  التراخيص 

 لتنفيذ األعمال

شهادة تصنيف مقدمي خدمات المدن في نشاط   - 
"مختبرات القياس والمعايرة والتحقق رمز 

 ال تقل عن الدرجة (الخامسة) )" 712036(

تصنيف معتمد من قبل المديرية العامة للدفاع   - 
  المدني ألعمال إنذار و إطفاء الحريق.

5  
فريق  وخبرات  مؤهالت 

  العمل
العمل   فريق  ومؤهالت  خبرات  تفصيل 

  المقترح من المتنافس لتنفيذ المشروع 

المؤهالت العملية والشهادات المهنية لفريق   - 
  العمل.

الخبرات السابقة لفريق العمل في المشاريع  - 
 المشابهة.

  لفريق العمل المقترح.إرفاق السير الذاتية   - 

  شهادة زيارة الموقع  6
ثل  تقديم شهادة زيارة الموقع معتمدة من مم

تنفيذ  لموقع  المتنافس  زيارة  لتأكيد  الهيئة 
  المشروع.
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  وثائق العرض المالي  35

  يشمل العرض المالي المتطلبات التالية: 

 .األسعار جدول الكميات شامال  . أ

 .فعاتد جدول ال  .ب

 .االبتدائيالضمان    .ج

  كتابة األسعار 36

وأال يقوم بإجراء أي تعديل أو إبداء    ،وجداول الكميات المعتمدة  يم سعره وفقاً للشروط والمواصفاتعلى المتنافس تقديجب    . أ
 سيتم استبعاد العرض المخالف لذلك.  و، بشطب أي بند من بنود المنافسة أو مواصفاتهاكما يجب أال يقوم أي تحفظ عليها، 

ملة المحلية، ما لم ينص على تقديمها بعملة بالعوكتابة  تدوين أسعار العرض اإلفرادية واإلجمالية في جداول الكميات رقماً    .ب
 .أخرى

ال  .ج لمقدم العرض  قائمة    طمسالمحو أو  الأو    تعديلال يجوز  صاحب  أي تصحيح يجريه  تدوين  إعادة    األسعار، ويجبعلى 
 .العرض عليها رقماً وكتابة والتوقيع عليه وختمه

%) من قائمة  10بلغت فئات األسعار التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من (يجوز استبعاد العرض إذا    .د
 . أو من القيمة اإلجمالية للعرض األسعار،

  جدول الدفعات  37

المطلوبة ونسبتها من قيمة العرضقيمة  يحدد فيه  للدفعات    جدوالً المتنافس  دم  يق مراجعة   للهيئةويجوز    ومرحلة استحقاقها.  الدفعات 
  . مناسباً جدول الدفعات وتعديله وفق ما تراه 

  الضرائب والرسوم  38

 الهيئة تتحمل    الو  ،وغيرها من المصاريف  رسوممن قبل المتنافس كافة التكاليف من ضرائب واألسعار المقدمة  ن تشمل جميع  أيجب  
  . األسعارفي عرض لم يتم ذكرها أي مصاريف إضافية 

  األحكام العامة للضمانات  39

 مراعاة الشروط التالية: على المتنافس عند تقديم الضمانات يجب 

تكون محددة في    يلتزم بموجبه كل بنك بأداء نسبة محددة من قيمة الضمانعلى أن  يجوز أن يقدم الضمان من بنوك عدة،    . أ
 .الضمان المطلوب كحٍد أدنىته اإلجمالية مع دم من كل بنك بما يتساوى في قيمقخطاب الضمان الم

شروط وقواعد الضمانات بتزام  لالضمان من بنك أجنبي بوساطة أحد البنوك المحلية، يجب على البنك المحلي اال  دمَ إذا قُ   .ب
  .التنفيذية البنكية المحددة في النظام والالئحة

  .، دون حاجة إلى حكم قضائي أو قرار من هيئة تحكيمالهيئةالدفع عند أول طلب من جانب ومستحق  اً يكون الضمان واجب  .ج
تكون قيمته خالية من أية حسومات تتعلق بالضرائب، أو أن  يجب أن يكون الضمان غير مشروط، وغير قابل لإللغاء، و  .د

 .الرسوم، أو النفقات األخرى
  ال يفرج عن الضمان إال بعد الحصول على الضمان البديل. ات البنكية من بنك آلخر، على أاستبدال الضمانيجوز   .ه

  االبتدائيالضمان  40

مع مراعاة األحكام العامة للضمانات لعرض  اإلجمالية لقيمة  ال  من  ئةابالمواحد  )  %1(  بنسبةعلى المتنافس تقديم الضمان االبتدائي  :  أوالً 
 وفقاً للشروط التالية: وأعاله 

قبول الضمان الناقص متى كانت نسبة النقص ال تتجاوز   للهيئةوبدون ضمان ابتدائي  الذي يقدم    قبول العرضال يجوز    . أ
قبل التوصية بالترسية على مقدم الضمان  -وفي هذه الحالة، على لجنة فحص العروض  من قيمة الضمان المطلوب،    )10%(

منسحباً أن تطلب منه استكمال النقص في الضمان خالل مدة تحددها اللجنة ال تزيد عن (عشرة) أيام عمل، وإّال عُد    -الناقص
  .وال يعاد إليه الضمان االبتدائي
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)  90(يكون الضمان االبتدائي ساري المفعول مدة ال تقل عن  يُقدم أصل خطاب الضمان االبتدائي مع العرض، على أن    .ب
المدة بما ال يتجاوز (ثالثين) يوماً، تعين  الضمان الناقص  وفي حال كان  ،  العروضمن التاريخ المحدد لفتح    تسعين يوماً 

أن تطلب منه استكمال النقص في الضمان    -لى مقدم الضمان الناقصقبل التوصية بالترسية ع-على لجنة فحص العروض  
، وإال يعد منسحباً وال يعاد إليه الضمان االبتدائي، وال يعد اليوم واليومين نقصاً في فحص العروض  مدة تحددها لجنة  خالل

  .مدة الضمان
 .سريانه قبل تقديم الضمان النهائي  انتهاءلمن رست عليه األعمال متى كان تاريخ    تمديد الضمان االبتدائيبطلب    الهيئةتقوم    .ج
إلغاء ترد    .د الترسية، وكذلك في حال  البت في  بعد  الترسية عليها  يتم  لم  التي  العروض  إلى أصحاب  االبتدائية  الضمانات 

غبته في االستمرار في االرتباط بعرضه المنافسة، أو بعد انتهاء الوقت المحدد لسريان العروض ما لم يبد صاحب العرض ر
    .والالئحة التنفيذيةوفقاً ألحكام النظام 

ويجوز وبخالف ما ورد أعاله وفيما لم يرد فيه نص يقتضي مصادرة الضمان االبتدائي، ترد الضمانات االبتدائية ألصحابها    .ه
على تقديرها أو بطلب من أصحاب العروض اإلفراج عن ضماناتهم االبتدائية قبل البت في الترسية، إذا تبين بعد   بناءً   للهيئة

فتح المظاريف وانكشاف األسعار أن أسعار تلك العروض مرتفعة، أو مخالفة للشروط والمواصفات، بما يحول دون الترسية 
  .على أي منها

 مالي. النيين، يقدم الضمان االبتدائي في ملف العرض في حال تقديم العرض في ملفين إلكترو  .و
 

  التالية: وفقاً للحاالت  االبتدائيويستثنى من تقديم الضمان  ثانياً:

 . الشراء المباشر  . أ

 .المسابقة  .ب

 .تعاقدات الجهات الحكومية فيما بينها، بشرط أن تنفذ األعمال وتؤمن المشتريات بنفسها  .ج

 أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح، بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه. التعاقد مع مؤسسة أو جمعية   .د

 .التعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية  .ه

  مصادرة الضمانات 41

، العرض على لجنة فحص العروض أو لجنة فحص عروض الشراء االبتدائيعند توافر أسباب مصادرة الضمان    الهيئةعلى    :أوالً 
المباشر بحسب الحال؛ لدراسة الحالة وتقديم توصية مسببة إلى صاحب الصالحية في الترسية، مع األخذ في االعتبار اآلثار المترتبة 

راءات اتخاذ قرار المصادرة تتطلب كانت إج  إذاطلب تمديد الضمان مدة معقولة    للهيئةعلى المصادرة ومدة سريان الضمان. ويجوز  
 ذلك.  

ال يجوز مصادرة الضمان إّال لألسباب التي تم تقديم الضمان ألجلها، ويكون طلب المصادرة مقتصراً على الضمان الخاص   :اثانيً  
كانت لدى جهة واحدة أو  بالعملية التي أخل المتعاقد فيها بالتزاماته، وال يمتد إلى مصادرة الضمانات الخاصة بالعمليات األخرى سواء

 عدة جهات.

عند مصادرة الضمان االبتدائي في المنافسات المجزأة، تقتصر المصادرة على جزء من قيمة الضمان منسوبة إلى قيمة األعمال    :ا ثالثً  
 التي تمت ترسيتها على المتعاقد.

مصادرة الضمان، فتطلب مصادرته من البنك مصدر الضمان مباشرة وباستخدام عبارة "مصادرة الضمان"   الهيئةإذا قررت    :ارابعً 
  بشكل صريح، وعلى البنك االستجابة لطلب المصادرة فوراً. 

 العروض البديلة 42

  العروض البديلة غير مقبولة ويكتفى بالعرض األساسي المقدم للمنافسة. 

    متطلبات تنسيق العروض 43
 .)12( الخطحجم   . أ

 .العرض الفنيضمن مظروف   USBفي وحدة تخزين  (PDF)بصيغة  فقط العرض الفنييقدم المتنافس نسخة الكترونية من   .ب
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 العروض  تقديم : الرابعالقسم 

  تقديم العروض آلية  44

  :على النحو اآلتي يقوم المتنافس بتقديم عرضه في الموعد المحدد
بواسطة    . أ العروض  حدةمظروفين  تقدم  كٌل على  ومالي)  (فني  في  منفصلين  االبتدائي  البنكي  الضمان  يضمن  أن  على   ،

 .مع أخذ إيصال يبين فيه تاريخ وساعة التسليممظروف العرض المالي، 

 تعنون العروض المقدمة للمنافسة حسب ما يلي:    .ب

شروط   منالهيئة  يجوز للمتنافس تقديم عرضه مكتوباً على أوراقه الخاصة، وتكون العبرة في حال االختالف بما وضعته    .ج
  وأحكام في نماذجها المختومة.

  ) 1رقم  ملحق( .النظاميأو ممن يملك حق التمثيل  يقدم العرض بموجب خطاب رسمي يوقع من مقدمه  .د

   مختوماً بختم مقدمه. -تتطلب ذلكوكافة مرفقاته التي -يقدم العرض   .ه

  من هذه الكراسة.  35و 34تقدم مع العرض الوثائق المذكورة في الفقرة    .و

، وذلك بعد انتهاء موعد تقديم العروض وفتحها، فإذا  الموقع االلكترونيتعلن أسماء المتنافسين الذين تقدموا بعروضهم في    .ز
 . عبر البريد االلكتروني، تعلن الموقعتعذر إعالنها في 

  التسليم المتأخر  45

 المدة المحددة لتقديم العروض.  انتهاءبعد  الهيئةبأي عرض يصل إلى  ال يعتد 

  العروض وتأجيل فتحها  تلقيفترة  تمديد 46

توضح فيه أسباب ومبررات التأخير في البت محضًرا من البت في الترسية خالل مدة سريان العروض، تعد  الهيئةإذا لم تتمكن أوالً: 
 بالترسية، وتُشعر أصحاب العروض برغبتها في تمديد سريان عروضهم لمدة ال تزيد عن (تسعين) يوم أخرى. 

بذلك خالل (أـسبوعين) من تاريخ اإلـشعار  الهيئةأن يمدد ـضماناته وأن يبلغ على من يوافق من أـصحاب العروض على التمديد،    ثانياً:
 بطلب التمديد. ومن لم يتقدم خالل هذه المدة، ُعد غير موافق على تمديد عرضه، ويعاد له ضمانه االبتدائي في هذه الحالة. 

مبررة، وإّال تلَغ  بناًء على أســــبابالعروض إّال  تمديد ســــريان للهيئةإذا مضــــت المدد المشــــار إليها في هذه المادة، ال يجوز   ثالثاً:
  المنافسة.

  االنسحاب 47

أما إذا قرر   أن ترد له ضمانه االبتدائي.  الهيئة، وعلى  الموعد النهائي المحدد لتسليم العروضأن يسحب عرضه قبل    للمتنافسيجوز  
يتوجب ،  من المنشآت الصغيرة والمتوسطة  المتنافسإذا كان  و.  بتدائيالضمان اال   يصادرف،  الموعد المحدد لتسليم العروضبعد    االنسحاب

يوماً من تاريخ سحب عرضه    ) ستين60(وفي حال مرور    .تساوي قيمة الضمان االبتدائي  للهيئةدفع غرامة مالية  عند االنسحاب  عليه  
 استحقاق الغرامة. عامل مع الجهات الحكومية لمدة سنة من تاريخ دفع الغرامة المالية المقررة، يعاقب بمنعه من التيدون أن 

  فتح العروض  48

  مع مراعاة األحكام الواردة في المادة (الرابعة واألربعين) من النظام، تلتزم لجنة فتح العروض باآلتي:  

وفي   ،أن تفتح العروض في الساعة واليوم المحددين لذلك، ويجب أن يكون فتح العروض في موعد انتهاء مدة تلقي العروض  :أوالً 
 العروض التي تتضمن ملفين إلكترونيين، تفتح اللجنة الملف الفني فقط بحضور من يرغب من أصحاب العروض.

  ) اسم مقدم العطاء(  :من
  ) فني / مالينوع العرض: (

  412123232 رقم المنافسة:
 األمانة العامة  –لجنة فتح العروض    إلى:

 الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
طريق أنس بن مالك  - الرياض  –مبنى مركز األماني    
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 ً في حال تقديم العرض في ملفين إلكترونيين، تحال العروض الفنية بعد فتحها، والعروض المالية قبل فتحها، ومحضر اللجنة إلى   :ثانيا
 لجنة فحص العروض. 

 ً مكن لجنة فتح العروض من القيام بعملها ألسباب مبررة، يؤجل موعد فتح العروض المدة الالزمة والضرورية، ويحدد  إذا لم تت  :ثالثا
 له موعد آخر يُبلغ به المتقدمون للمنافسة. وال يجوز في هذه الحالة قبول عروض جديدة أثناء فترة التأجيل. 

لجنة فتح العروض اسم مقدم العرض وسعره اإلجمالي وما ورد عليه من  واحد فتعلن في حال تقديم العرض في ملف إلكتروني :رابعاً 
زيادة أو تخفيض في خطاب العرض األصلي وكذلك ما إذا قدم جميع الوثائق المطلوبة والضمان االبتدائي وقيمته، وفي حال تقديم 

 العرض في ملفين الكترونيين فتعلن لجنة فتح العروض اسم مقدم العرض فقط.  

 يجوز للجنة فتح العروض أن تستبعد أي عرض أو أن تطلب من أصحاب العروض تصحيح األخطاء أو تالفي المالحظات ال :خامساً 
الواردة في عروضهم، كما ال يجوز لها استالم أي عروض أو مظاريف أو خطابات أو عينات يقدمها لها أصحاب العروض أثناء جلسة  

 فتح العروض. 



  المملكة العربية السعودية 
  الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين 

  وحدة المشتريات  –إدارة الخدمات المشتركة 
  كراسة الشروط والمواصفات 

 

  
 رقم الصفحة 

 29من  17
 412123232 :كراسةرقم ال رقم النسخة: األولى ـ    ه1444/ 26/07 تاريخ اإلصدار:

 

  العروض القسم الخامس: تقييم 

  العروض تقييم سرية  49

تحريرياً أو اإلفشاء  ، سواًء كان  ةمستلمالض  وعرال تقييمب بعدم إفشاء أي بيانات أو رسومات أو وثائق أو معلومات تتعلق    الهيئةتلتزم  
ض من وعليه في العر تكون قد اطلعتأو ما  اويسري ذلك على كل ما بحوزته ،لها أو اإلفصاح عنها إلى أي شخصأو استغال ياً،شفه

  بموجب األنظمة السارية. نشرها  الهيئة، باستثناء نشر المعلومات التي يطلب من أسرار وتعامالت أو شؤون تخص المتنافسين

  معايير تقييم العروض  50
 

 حيث سيتم  للمتنافس المالي العرضالفني لكي ينظر في  التحليل درجاتمجموع من ) %70( تكون نسبة اجتياز التحليل الفني ،
 .نسبة االجتياز المحددةاستبعاد العروض التي ال تحصل على 

  بين مجموع العرض الفني والمالي. نسبةتتم الترسية على العرض الذي يحصل على أفضل 

  ًمما هو مذكور  10بافتراض أسعار المنشآت األخرى أعلى بنسبة  وذلكسيتم منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة تفضيالً سعريا %
 .في وثائق العرض

  تصحيح العروض  51

الواردة في العرض    :أوالً  العروض مراجعة جداول الكميات واألسعار  وإجراء   -سواء في مفرداتها أو مجموعها-على لجنة فحص 
 التصحيحات الحسابية الالزمة في العرض. 

 ً اختالف بين السعر المبين كتابة والسعر المبين باألرقام، يؤخذ بالسعر المبين كتابة. وإذا وجد اختالف بين سعر الوحدة إذا وجد    :ثانيا
 وسعر مجموعها، فيؤخذ بسعر الوحدة.

 ً بعد - عروض  ، فيحق للجنة فحص الالفقرةمن هذه  ثانياً  في  إذا وجدت دالئل تؤكد عدم صحة السعر وفقاً ألسلوب التصحيح الوارد    :ثالثا
 - التأكد من التوازن المالي ألسعار البنود ومقارنة السعر مع أمثاله في العرض والعروض األخرى وسعر السوق واألسعار التقديرية

 األخذ بالسعر الوارد في العرض الذي يثبت لها صحته، ويستبعد المتنافس عند رفضه لهذا السعر. 

يجوز للجنة فحص العروض التوصية باستبعاد العرض إذا تجاوزت األخطاء الحسابية في األسعار بعد تصحيحها وفقاً ألحكام   :رابعاً 
  من قائمة األسعار أو إجمالي قيمة العرض زيادةً أو نقصاً. )%10أكثر من (الفقرة هذه 

  فحص العروض  52

  :التقييم وشروط المنافسة، مع األخذ بعين االعتبار ما يلي معاييرالتأهيل و بمعايير عند تحليل العروض ،العروضفحص   لجنة تلتزم

تفتح لجنة فحص العروض ملف األسعار التقديرية، كما تقوم بفتح العروض المالية للعروض الفنية المقبولة في الموعد المحدد أوالً:  
 لذلك بعد إشعار أصحاب العروض الفنية المقبولة بذلك، وتعلن األسعار للحاضرين من أصحاب العروض. 

  الدرجة   المستوى الثاني   المستوى األول

  فني
20 %  

  30  خطة ومنهجية العمل في المشروع

  25  مجال نطاق العملالخبرات السابقة في 
  20  مؤهالت وخبرات فريق العمل 
  15  الجدول الزمني لتنفيذ األعمال

  10  جودة العرض المقدم من المتنافس

  100  مجموع درجات التحليل الفني 

  مالي
80 % 

 

  100  السعر

  100  المالي مجموع درجات التحليل 
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) من هذه الكراسة أو كانت الشهادات 6لوبة والمنوه عنها تفصيالً في الفقرة ( إذا لم يقدم صاحب العرض أياً من الشهادات المط  ثانياً:
عمل الستكمال  المقدمة منتهية الصالحية، فيمنح صاحب العرض مدة تحددها لجنة فحص العروض على أال تزيد على (عشرة) أيام

  ان االبتدائي.تلك الشهادات فإن لم يقدمها في الوقت المحدد يستبعد من المنافسة ويصادر الضم

إذا أغفل المتنافس وضع أسعار لبعض البنود جاز للجنة فحص العروض استبعاد عرضه أو اعتبار البنود غير المسعرة محملة    ثانياً:
  .على القيمة اإلجمالية للعرض. ويعتبر المتنافس موافقاً على هذا الشرط عند تقديمه للعرض

  .بالنسبة إلى األصناف غير المسعرة، ويستبعد عرضه إذا لم تجز شروط المنافسة التجزئةيعتبر المتنافس كأن لم يقدم عرضاً  ثالثاً:

في حال عدم تنفيذ المتنافس للبنود المحملة على إجمالي قيمة العرض يتم تنفيذها على حسابه، أو يحسم ما يقابل تكلفتها؛ وذلك    رابعاً:
عر الذي تقدره لجنة فحص العروض في حال العرض الواحد أو عدم تسعير بحسب متوسط سعر البند لدى المتقدمين للمنافسة، أو الس

  .البنود المغفلة من المتنافسين

عن تنفيذ أي بند من البنود المحملة على إجمالي قيمة العرض يُحسم ما يقابل تكلفتها بحسب متوسط سعر البند  الهيئةإذا عدلت   خامساً:
  .قدره لجنة فحص العروض في حال العرض الواحد أو عدم تسعير البنود المغفلة من المتنافسينلدى المتقدمين للمنافسة، أو السعر الذي ت

بتجزئة   الهيئةإذا تساوى عرضان أو أكثر في التقييم الكلي، فتتم الترسية على أقل العروض سعراً فإذا تساوت في ذلك، فتقوم    سادساً:
المنافسة بين العروض المتساوية، متى كانت شروط ومواصفات المنافسة تسمح بذلك، وإذا لم ينص على التجزئة، فتكون األولوية في  

 الترسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وتجرى منافسة مغلقة بين العروض المتساوية في حال تعذر ذلك. 

ً بعسا تسعير البنود، إذا تبين لها أنها وضعت بشكل غير مدروس وال تمثل السعر الحقيقي للبنود، على  : للجنة فحص العروض إعادة  ا
 أّال يؤثر ذلك في السعر اإلجمالي للعرض. فإذا رفض المتنافس إعادة التسعير، يستبعد من المنافسة ويرد له ضمانه. 

  اإلعالن عن نتائج المنافسة 53

وتبلغ صاحبه بذلك، ويتضمن اإلعالن المعلومات اآلتية بحد   الموقع االلكترونيعن العرض الفائز في المنافسة في    الهيئةتعلن    :أوالً 
  أدنى: 

 صاحب العرض الفائز.  . أ
 .المنافسةمعلومات عن   .ب
 .للعرض الفائزالقيمة اإلجمالية   .ج
  مدة تنفيذ العقد ومكانه.   .د

 ً   أسباب استبعادهم بما في ذلك الدرجات الفنية لعروضهم.يُبلغ المتنافسون اآلخرون بنتائج المنافسة، و :ثانيا

 ً نتائج وبيانات المنافسات والمشتريات التي تزيد قيمتها على (مئة ألف) لایر، وذلك خالل (ثالثين) يوماً   الموقع االلكترونيتنشر    :ثالثا
  من التعاقد بحد أقصى، على أن تنشر معلومات كل عقٍد على حدة، وأن تشمل تلك المعلومات ما يلي:

 اسم المتعاقد وعنوانه ونوع العقد.  . أ
 مدة العقد وقيمته ومكان تنفيذ.   .ب
  األعمال. تسليم تاريخ    .ج

  فترة التوقف  54

  االلتزام بفترة توقف بعد إخطار المتنافسين بنتائج المنافسة، وذلك وفقاً للضوابط اآلتية: الهيئةيجب على 

 الموقع االلكترونيباإلعالن عنها في    الهيئةمن تاريخ إعالن نتائج المنافسة، وتلتزم    ) أيام عمل خمسة( بفترة التوقف    الهيئةتلتزم  :  أوالً 
 اإللكترونية.

 ً  ألسباب فنية، يبلغ المتنافسين بذلك عبر البريد اإللكتروني.  الموقع االلكترونيفي حال تعذر اإلعالن في  : ثانيا

 ً التظلمات على قرار الترسية أو أي إجراء من إجراءاتها    الهيئةمع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والثمانين) من النظام، تستقبل  :  ثالثا
 .الموقع االلكترونيمن خالل 

 أن تقبل أي تظلم بعد انتهاء فترة التوقف. للهيئةال يجوز : رابعاً 

  ي فترة التوقف، ويتم البت في التظلمات إن وجدت. ال يعد قرار الترسية نافذاً حتى تنته: خامساً 
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  متطلبات التعاقد: السادسالقسم 

  إخطار الترسية  55

نطاق   الخطاب  يتضمنو  اإللكترونية،  الموقع االلكترونيعن طريق    افس / المتنافسين الفائزينللمتنالترسية    رسال خطابإب  الهيئةتقوم  
إال بعد توقيع العقد من جميع    الهيئةعلى أن قرار الترسية ال يرتب أي التزام قانوني أو مالي على    ،العقدتاريخ بداية وة،  لقيماوالعمل،  

  . األطراف

  الضمان النهائي  56

من قيمة العقد، وذلك خالل (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ إبالغه    %)  5بنسبة (يجب من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي    أوالً:
   .بالترسية

المنشآت الصغيرة    ثانياً: العرض من  إلى    وأإذا كان صاحب  دفع غرامة مالية  تساوي قيمة الضمان    الهيئةالمتوسطة يتوجب عليه 
ستين يوماً من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الضمان )  60(االبتدائي، إذا لم يقدم الضمان النهائي في حال تمت الترسية عليه. وفي حال مرور  

 .النهائي دون أن يقوم بدفع الغرامة المالية المقررة، يعاقب بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة سنة

النهائي إلى أن يفي المتعاقد معه بالتزاماته ويستلم المشروع استالماً نهائياً، وفقاً ألحكام العقد االحتفاظ بالضمان    الهيئةجب على  ي  اً:ثالث 
  وشروطه.

  العقد  توقيع 57

) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام، ال يجوز البدء في تنفيذ األعمال المتعاقد عليها قبل توقيع العقد، وتحدد  2الفقرة (مع مراعاة  
لتوقيع العقد بعد تقديم الضمان النهائي، فإن تأخر عن الموعد المحدد دون عذر مقبول، يتم إنذاره بذلك، فإذا لم يحضر  موعداً    الهيئة

في الرجوع على صاحب   الهيئةتاريخ إنذاره، يلغى قرار الترسية وذلك دون إخالل بحق  ) خمسة عشر يوماً من  15خالل (  العقدلتوقيع  
  تعويض عما لحق بها من ضرر. لالعرض الفائز ل 
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 القسم السابع: نطاق العمل المفصل 

  نطاق عمل المشروع 58

، ويشمل ذلك  تقييسلصالح برنامج إنشاء مختبرات التحقق من عدادات الكهرباء والمياه في المدينة الصناعية األولى بالرياض 
  بهذه الكراسة.  ) المرفقة5) و (4رقم ( واالشتراطات الفنية الواردة ضمن المالحقالمفصلة أدناه، وحسب المواصفات األعمال 

 واعتمادها من   ،وحسابات التصميم كاملة، عداد وتقديم المخططاتإو ،المتعلقة بأعمال التصميمعمال توريد وتنفيذ جميع األ
لالشتراطات الفنية خرى الالزمة طبقا عداد المخططات التنفيذية، وكل الملحقات األإ المهندس المشرف بما في ذلك 

  .المطلوبة

 اعتماده في المخططات التصميميةنفيذ أعمال منظومة السالمة للمختبرات حسب ما تم ت.  

 تنفيذ جميع األعمال الميكانيكية والتي تشتمل وال تنحصر على:  

  .أعمال التكييف - 

  .مراوح الشفط - 

  .مراوح السحب - 

  .أعمال مجاري الهواء - 

  .عزل المجاري الهوائية - 

  .مخارج الهواء الطرفية - 

  .صمام التحكم بحجم الهواء - 

  .فالتر لتنقية الهواء - 

  .رشاشات تلقائية - 

  .طفاية حريق يدوية - 

  .كبائن إطفاء الحريق - 

  .أنظمة اإلطفاء الغازي - 

  .التفتيش فأنظمة تغذية المياه وأعمال الصرف وغر - 

  .أعمال صيانة وإصالح للمضخات - 

 يلتزم المقاول بتنفيذ جميع األعمال الكهربائية والتي تشتمل وال تنحصر على:  

  .مخارج القوى ومفاتيح اإلنارة - 

  .الكهربائيةلوحات التوزيع  - 

  .اإلنارة - 

  .أنظمة اإلنذار ضد الحريق - 
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 29من  21
 412123232 :كراسةرقم ال رقم النسخة: األولى ـ    ه1444/ 26/07 تاريخ اإلصدار:

 

  .أنظمة التحكم في الدخول - 

  .أنظمة المراقبة - 

 يلتزم المقاول بتنفيذ جميع األعمال اإلنشائية والتي تشتمل وال تنحصر على:  

  .أعمال الحفر والردم - 

  .أعمال الخرسانات - 

  تشتمل وال تنحصر علىيلتزم المقاول بتنفيذ جميع األعمال المعمارية والتي:  

  .أعمال الجدران - 

  .أعمال الجدران القاطعة - 

  .األرضيات - 

  .األسقف المستعارة - 

  .اللياسة الداخلية - 

  .الدهان - 

  .بالط األرضيات - 

  .األبواب - 

  .النوافذ - 

  .إكسسوارات - 

  .الفرش - 

  من هذه  ) 5والملحق رقم ()  4الالزمة لتشغيل المختبرات، والمفصلة ضمن الملحق رقم ( األجهزة واألدواتتوريد وتركيب
   الكراسة.

  األساسية الالزمة لتشغيل المختبرات، والتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهذه الشأن، لضمان توفير  ضمان إيصال الخدمات
 . المناسبة لظروف التشغيليةا

   الالزمة بالموقع، وذلك حسب المواصفات واالشتراطات التي    حاويات المخلفاتبتوفير    بتنفيذ األعماليلتزم المقاول قبل البدء
  ترحيل المخلفات وإزالة العوائق وتهيئة الموقع للعمل بعد االنتهاء من المشروع.تحددها الجهات المختصة، 

  برنامج العمل 59

  على المتعاقد أن يقدم مع العطاء برنامجاً زمنياً يتضمن ترتيب سير العمل والطريقة التي يقترحها لتنفيذ األعمال، وكذلك على المتعاقد 
عندما يطلب منه أية معلومات تفصيلية تتعلق بالترتيبات الالزمة إلنجاز األعمال ومعدات اإلنشاء   الهيئةأو ممثل    الهيئةأن يقدم إلى  

  واألعمال المؤقتة التي يرغب المتعاقد في تقديمها أو استعمالها أو إنشائها حسب األحوال.

العمليات الالزمة 30في خالل ( النشاطات وتتابع  مبيناً  المتعاقد برنامجاً زمنياً مفصالً  الموقع، يقدم  ) ثالثين يوماً من تاريخ استالم 
  عمال بشكل منسق، وذلك للتقيد بالتواريخ الخاصة بإتمام األعمال األساسية للعقد.إلنجاز األعمال بشكل منظم، وإنهاء كل جزء من األ
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سيكون البرنامج الزمني المفصل على شكل رسوم بيانية وجداول زمنية، وسوف يكون كامالً من كافة النواحي ليغطي كل النشاطات 
اد الالزمة وتواريخ توريدها، ويبين التسلسل والتوقيت المزمع الخاصة بالعمل في الموقع وخارجه، بما في ذلك المعدات واألجهزة والمو

اتباعه، ومعدالت التقدم والترابط بين كافة العناصر الخاصة باألعمال، كما يتضمن البرنامج تقديراً لأليدي العاملة على أساس الفئات 
  .والمهارات، ووصف تفصيلي كامل لخطة المتعاقد لتنفيذ األعمال

ضرورية على البرنامج، وبعد موافقته   الهيئةعليه وبعد إدخال أي تعديالت تراها    الهيئةالزمني المفصل بعد موافقة  إن هذا البرنامج  
النهائية على هذه التعديالت، سيصبح البرنامج الزمني للعقد ساري المفعول، وسيعمل المتعاقد على تنفيذ األعمال وفقاً لذلك، وسيسمح 

  :لة في تعاقب النشاطات المبينة في الجدول الزمني للعقد وذلك شريطةللمقاول بإجراء تغييرات معقو

  تؤثر مثل هذه التغييرات على سرعة إنهاء األعمال أو أجزاء منها والتي تم تحديد مواعيد النتهائها.  أالّ  - 1

 .للهيئةيؤثر على أعمال اآلخرين، الذين يقومون بتنفيذ أعمال أخرى   أالّ  - 2

التغييرات - 3 هذه  مثل  بإشعار    أن تخضع  بصفة مستمرة  المتعاقد  ويقوم  المسبقة،  العمل  تغييرات    الهيئةلموافقة صاحب  بأية 
  .مقترحة من هذا القبيل، وبسير األعمال ضمن البرنامج الزمني يوماً بيوم

ذلك بموجب أمر وال يجوز إجراء تغييرات خارج نطاق التغييرات المذكورة أعاله على البرنامج الزمني للعقد إال من خالل التصريح ب
  تعديل، وفقاً للشروط واألحكام المذكورة في هذا العقد. 

  مكان تنفيذ األعمال 60

 . 46.737135 ,24.648466واإلحداثيات التالية:  المدينة الصناعية األولى بالرياضيقع موقع المشروع في 

  واألسعار  جدول الكميات 61

  . من هذه الكراسة، وإرفاقه مختوماً ضمن وثائق العرض المالي )3(يتم تعبئة جدول الكميات واألسعار الوارد في الملحق رقم 
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  القسم الثامن: المواصفات 

  العمالة 62

  الشروط الخاصة بالعمالةأوالً: 

وفقًا ألحكام نظام العمل    -مواطنين كانوا أو أجانب-يجب على المتعاقد أن يتخذ الترتيبات الخاصة الستخدام العمال ومعاملتهم    . أ
ونظام التأمينات االجتماعية واألنظمة األخرى ذات العالقة. ويلتزم المتعاقد بتوفير المتطلبات الضرورية لعماله بما في ذلك 

 .السكن الصحي ووسائل النقل والرعاية الصحية ووسائل السالمة 

يجب على المتعاقد االلتزام بدفع أتعاب العمالة ومراقبة حالة العمل على أال تكون أقل من المتعارف عليه في القطاع أو نوع   .ب
 الخدمة الذي ينفذ فيه العمل.  

زات الرسمية باستثناء ما قد ينص عليه العقد فيما بعد، ال يجوز القيام تنفيذ العمل أثناء الليل أو خالل أيام الجمع، أو أيام اإلجا  .ج
إال إذا كان العمل ضرورياً أو ال يمكن االستغناء عنه مطلقاً من أجل إنقاذ   الهيئةأو ممثل    الهيئةاألخرى بدون إذن مكتوب من  

 الهيئةأو ممثل    الهيئةاألرواح أو الممتلكات أو من أجل ضمان سالمة األعمال. على أن يخطر المتعاقد في مثل هذه الحالة  
دائما أن أحكام هذه الفقرة ال تكون واجبة التطبيق في الحاالت التي يكون فيها من المعتاد تنفيذ العمل بالتناوب فوراً. ويراعى  

 أو على فترتين. 

يجب على المتعاقد في جميع األوقات اتخاذ جميع االحتياطات الالزمة للحفاظ على صحة موظفيه وسالمتهم. وتعيين مسؤول    .د
ة من الحوادث داخل الموقع، وتكون له سلطة إصدار التعليمات واتخاذ التدابير الوقائية لمنع وقوع  للحفاظ على السالمة والوقاي

في أقرب وقت ممكن بعد وقوعه. يجب على المتعاقد    الهيئةالحوادث. ويجب على المتعاقد إرسال تفاصيل أي حادث إلى ممثل  
العمال واأل القيام االحتفاظ بسجالت وتقديم تقارير بشأن صحة وسالمة  المتعاقد  التي لحقت بالممتلكات. يجب على  ضرار 

 .ببرامج توعوية عن األمراض واتخاذ التدابير األخرى الالزمة للحد من مخاطر انتقالها بين موظفيه

المطلوبة لكل وظيفة موضحة في جدول    .ه المؤهالت  يجب على المتعاقد توفير القوى العاملة ذات الخبرة الالزمة بناًء على 
من المتعاقد استبعاد أي شخص غير مرغوب فيه،    –كتابة    –الحق في جميع األحوال أن تطلب    للهيئةات العمالة. ومواصف

 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ إبالغه.  15وأن يستعين بشخص آخر بدالً منه خالل (

ديم هذه السجالت الى ممثل بسجالت مفصلة لموظفيه مصنفين حسب المهارات. حيث يتم تق  الهيئةيجب على المتعاقد تزويد    .و
 ، وذلك الى أن ينجز المتعاقد األعمال المطلوبة.  الهيئةشهرياً، باستعمال النماذج التي يوافق عليها ممثل  الهيئة

يجب على المتعاقد التأكد من أن جميع المهندسين والفنيين والعاملين بالموقع بما في ذلك الجهاز الفني التنفيذي على كفالته أو    .ز
. الهيئةالمتعاقد من الباطن المتفق عليهم في هذا العقد. ويجب كذلك وجود عقد عمل رسمي لجميع العاملين معتمد من    كفالة
إلى المتعاقد الجديد   الهيئةطلب نقل كفالة عمالة المتعاقد (العمال، الفنيين، والمشرفين) التي تعمل مباشرة لدى    للهيئةيحق  

 وذلك لضمان جودة تنفيذ األعمال.

جب على المتعاقد اتخاذ الترتيبات الالزمة لتوفير إمدادات كافية من الطعام على النحو المنصوص عليه في العقد. كما يجب  ي  .ح
 على المتعاقد توفير إمدادات كافية من مياه الشرب والمياه األخرى الستخدام موظفيه في الموقع. 

يجب على المتعاقد االحتفاظ بسجالت تفصيلية يبين فيها أسماء جميع موظفيه وعماله وأعمارهم وجنسهم وجنسياتهم وعدد   .ط
 .الهيئةساعات العمل، وغير ذلك من المعلومات التي قد يطلبها منه ممثل 

 ظمة المعمول بها في المملكة. يلتزم المتعاقد باستخراج اإلقامات الالزمة للعمالة حسب اإلجراءات النظامية وفقاً لألن  .ي

يلتزم المتعاقد بتأمين العمالة الالزمة حسب المسمى الوظيفي والمؤهالت والخبرة المبينة بالجدول التالي (جدول مواصفات   .ك
 العمالة). 

 يلتزم المتعاقد بتخصيص عمالة نسائية للعمل في األقسام النسائية أو المواقع التي تتطلب ذلك.   . ل
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ن يقوم بتأمين زي موحد للعمالة الموجودين في مواقع العمل، وما يلزم لهم من وسائل السالمة، كالسترات يجب على المتعاقد أ  .م
 العاكسة وخوذات للرأس. 

  المواد 63

  الشروط الخاصة بالمواد أوالً: 

 تخضع المواد المستخدمة في تنفيذ األعمال للمواصفات والمقاييس المعمول بها في المملكة العربية السعودية. 

يقوم المتعاقد المواد المستخدمة في تنفيذ األعمال للتأكد من مطابقتها لمواصفات العرض والمقاييس العالمية كما يطلع على نتائج 
تكون المواد االختبارات المعمولة للمواد وإعطاء الموافقة (أو عدمها) عليها وتسجيلها واالحتفاظ بنسخة منها، ويجب كذلك أن 

لية أو المستوردة لتنفيذ العقد مطابقة للمواصفات القياسية السعودية وما لم تشمله منها هذه المواصفات فيجب أن  المستخدمة سواء المح
  أو من يمثلها.  الهيئةيكون مطابقة إلحدى المواصفات العالمية المعروفة والتي تحددها  

 الهيئةأن يأمر المتعاقد بإعداد بيان واضح ومفصل عن ماهية المواد المستخدمة وعن كل مادة على حدة يرى ممثل    الهيئةويجوز لممثل  
  ) عشرة أيام من تاريخ طلبها. 10ضرورة استبيانها، وعلى المتعاقد إعداد ذلك البيان كتابةً خالل فترة (

  الهيئة المحدد فتعتبر تلك المواد خالف ما تم االتفاق عليه بالعقد، ولممثل    وإذا أخل المتعاقد بتوضيح ماهية المواد المستخدمة في الموعد
  لمعالجة ذلك.  إجراءاتاتخاذ ما يلزم حسب تقديره من تعليمات أو 

  جدول مواصفات المواد ثانياً: 

  الكراسة. ضمن وثائق  ةالوارد) 5و ( )4(  رقم حقمرفق المواصفات التفصيلية للمواد المطلوبة ضمن المال

  كيفية تنفيذ األعمال والخدمات  64

 سيتم تنفيذ منهجية األعمال المقترحة من المتنافس بعد اعتمادها من الهيئة. 

 مواصفات الجودة  65

و قد يتسبب في  أبما يتسبب    الهيئة. ويجب على المتعاقد إخطار  المطلوب  نطاقالبمواصفات الجودة المطلوبة في تنفيذ  يلتزم المتعاقد  
تعديالت قد تؤثر على هذه الجودة كتغيير موقع المقدمة وبأي تغييرات أو    عمالاالمتثال لمتطلبات الجودة في السلع المّوردة واألعدم  

 تصنيع المواد، أو تغيير المواد الخام ونسبها المستعملة في تصنيع السلع المّوردة. 

ال المتعاقد مع معايير  المنفذة من  تتطابق جودة األعمال  القياسية يجب أن  التصميم والمواصفات والرسومات  المعتمدة وأسس  تصميم 
ويتألف    الهيئة) يوماً بتقديم برنامج لضمان الجودة العتماده من قبل  14يقوم المتعاقد في غضون أربعة عشر (ونطاق العمل وغيرها.  

  :الهيئةمن المستندات التالية، أو ما يماثلها حسب ما تحدده 

 سارية أو دليل ضمان الجودة الذي يحّدد نظام إدارة الجودة المؤسسي لدى المتعاقد. )ISOشهادة أيزو ( - 1

 خطة ضمان أو ضبط الجودة  - 2

يجب أن تغطي خطة ضمان أو ضبط الجودة الخاصة بالمتعاقد جميع األنشطة ذات الصلة بنطاق العمل، وتوضح كيفية توافق األعمال  
لعمل وشروط الجودة المعمول بها. يجب كذلك أن تحدد الخطة نظام الجودة الموثق الذي  التي سيقوم بها المتعاقد مع متطلبات نطاق ا

مع اإلشارة إلى    ISO  (90001سيتم تطبيقه من قبل المتعاقد في تنفيذ األعمال، وبما يتوافق مع متطلبات المواصفة القياسية أيزو (
  جميع إجراءات وكتيبات الطرف الثاني ذات الصلة.  

  مة مواصفات السال 66

د  يلتزم المتعاقد خالل جميع مراحل التنفيذ بجميع األنظمة والقواعد المطبقة في المملكة بشأن السالمة والصحة والبيئة، وأي أنظمة وقواع
 عمل المشروع، ويضمن اتخاذ جميع اإلجراءات واالحتياطات الالزمة لالمتثال لهذه األنظمة والقواعد. في نطاق  الهيئةتحددها 
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 التاسع: متطلبات المحتوى المحلي القسم 

  القائمة اإللزامية  1

  يجب على المتنافس االلتزام بالقائمة اإللزامية الواردة في وثائق المنافسة وذلك عند تنفيذ األعمال أو المشتريات.   . أ

العقد، ولن ت  الهيئةستقوم    .ب أثناء تنفيذ  التزامه بشأن القائمة اإللزامية  المتعاقد في تنفيذ  أداء  قوم باستالم أي منتجات  بمراقبة 
مدرجة في القائمة في حال كان بلد المنشأ غير وطني، وال يدخل في ذلك المنتجات التي حصل المتعاقد على استثناء لها وفقا 

 للضوابط التي وضعتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

بالتعليمات الخاصة بتسليم المنتجات الوطنية المدرجة في القائمة اإللزامية، التي تصدرها هيئة المحتوى   االلتزام على المتعاقد    .ج
  المحلي والمشتريات الحكومية.

المحلي والمشتريات   االلتزامعلى المتعاقد    .د المحتوى  التي تصدرها هيئة  القائمة اإللزامية  الخاصة باالستثناء من  بالضوابط 
 الحكومية.
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  العاشر: الشروط الخاصةالقسم 

  المالية الالزمةلن يتم إجراء الترسية وتوقيع العقد إال بعد توفر االعتمادات . 

   يقدم المقاول تقرير أسبوعي لمدير المشروع "إدارة المشروعات الهندسية" عن مراقبة العمل وتنفيذ االلتزامات الواردة في
تقرير شهري عن جميع اإلنجازات لراعي المشروع " إدارة المشروعات الهندسية  هذا العقد مدوناً فيها مالحظاته. كما يقدم  

 " بالتنسيق مع مدير المشروع. 

  .تركيب الحمايات وعزل منطقة العمل بحيث ال تؤثر على المكاتب والمختبرات المحيطة والموظفين والمراجعين 

  لتنفيذ األعمال الالزمة لمواد التوريد  مسبق من مدير المشروع  اعتمادعلى المقاول الحصول  يجب . 

   ن  أ لى المواصفات الفنية  للحصول على التفاصيل المتعلقة بالبنود المذكورة في جدول الكميات على  إ الرجوع    المتنافسعلى
 ول. يلتزم بالقيام بجميع المتطلبات المذكورة هناك سواء كانت هذه التفاصيل او المتطلبات متضمنة أو غير مشمولة بالجد

   مذكورة في جداول الكميات ولكنها  العمال غير  ضافية والمصاريف لبنود األن يأخذ باعتباره التكاليف اإلأعلى مقدم العطاء
سعار بنود العطاء ولن تقبل أي  أسعار مثل هذه البنود متضمنة في  أعمال بشكل مرضي ومقبول وتعتبر  نهاء األضرورية إل

 لمواصفات  وغير مذكور في جداول الكميات.ليها في اإو مشار أمطالبة لبنود بينية 

 عداد وتقديم المخططات وحسابات التصميم كاملة إعمال المتعلقة بأعمال التصميم وعلى المقاول القيام بتوريد وتنفيذ جميع األ
 خرى الالزمة طبقا لشروط العقد.عداد المخططات التنفيذية، وكل الملحقات األإواعتمادها من المهندس بما في ذلك 
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 رقم الصفحة 

 29من  27
 412123232 :كراسةرقم ال رقم النسخة: األولى ـ    ه1444/ 26/07 تاريخ اإلصدار:

 

  القسم الحادي عشر: الملحقات 

 العرض األصلي. ): خطاب 1ملحق ( 1
 نموذج العقد ): 2ملحق ( 2
  والكميات جدول األسعار ): 3ملحق ( 3
 المواصفات الفنية لمختبر وأجهزة التحقق لعدادات المياه ): 4ملحق ( 4
  المواصفات الفنية ألجهزة التحقق لعدادات الكهرباء): 5ملحق ( 5
  الرسومات والمخططات): 6ملحق ( 6
  معايير التأهيل الالحق): 7ملحق ( 7
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 رقم الصفحة 

 29من  28
 412123232 :كراسةرقم ال رقم النسخة: األولى ـ    ه1444/ 26/07 تاريخ اإلصدار:

 

  ) 1ملحق رقم (

  (يرفق في مظروف العرض المالي) العرض األصليخطاب 

  

    السادة/ الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

  ؛السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

  

ة  ة الصناعي مختبرات التحقق من عدادات الكهرباء والمياه في المدينإنشاء ـ(بوالخاصة   412123232م إشارة إلى المنافسة رق 
   ،)األولى بالرياض لصالح برنامج تقييس 

  نحنعليه يسرنا 
....)............................................................................................................................. ........ (.....

اه، وذلك  حسب التفصيل في الجدول أدن الخدمات المطلوبة استجابة للمنافسة المذكورةنفيذ األعمال وتقديم عرضنا الفني والمالي لت
الخاصة بالمنافسة والملحقات  الواردة في كراسة الشروط والمواصفاتوالتعهدات  وااللتزاماتوالكميات حسب الشروط والمواصفات 

بعد أن فحصنا وأدركنا طبيعة ك لوذ  من التاريخ المحدد لفتح العروض، ) تسعين يوماً 90وصالحاً لمدة ( ،والنماذج المرفقة معها
المطلوبة وظروف التنفيذ المحيطة بها، كما نقر بأن الهيئة لن تتحمل مسؤولية أية أخطاء أو تقصير يتم من جانبنا  األعمال والخدمات

 في إعداد هذا العرض. 

  

  المبلغ (كتابة)   المبلغ (رقماً)   القيمة

      القيمة اإلجمالية للعرض  

      مبلغ التخفيض 

      المضافة) السعر بعد التخفيض (غير شامل ضريبة القيمة 

      % 15ضريبة القيمة المضافة  

  التخفيض)  القيمة اإلجمالية النهائية للعرض (بعد إضافة
  شاملة ضريبة القيمة المضافة 

    

  

  : ت التفويض بالتوقيع على الخطاب) (يرفق ما يثب اسم الشخص المفوض

  

  الصفة: 

  

  التوقيع: 

  

 الختم: 
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 رقم الصفحة 

 29من  29
 412123232 :كراسةرقم ال رقم النسخة: األولى ـ    ه1444/ 26/07 تاريخ اإلصدار:

 

  ) 7ملحق رقم (

  معايير التأهيل الالحق 
  

  الوزن   المعيار 
  الخبرات السابقة –فنية واإلدارية القدرات ال

  % 50  سنوات األخيرة في مجال طلب التأهيلالثالث   عدد المشاريع المنفذة خالل  عدد المشاريع المنفذة

  % 10  طلب التأهيلسنوات األخيرة في مجال خالل الثالث إجمالي قيمة المشاريع    قيمة المشاريع المنفذة

  % 10  معدل نتائج تقييمات األداء في المشاريع السابقة مع الجهات الحكومية في مجال طلب التأهيل  مشاريع المنفذة أداء ال

  % 30  عدد سنوات الخبرة في مجال طلب التأهيل  عدد سنوات الخبرة 

  % 100  المجموع
  جودة  -القدرات الفنية واإلدارية 

  % 100  ؟ ما هي معايير ضمان الجودة المتبعة لدى الشركة  الجودة معايير ضمان 

  معايير البيئة والصحة والسالمة  –القدرات الفنية واإلدارية 
  % 100  ؟ ما هي معايير ضمان البيئة والصحة والسالمة  معايير البيئة والصحة والسالمة 

  االلتزامات التعاقدية القائمة –القدرات الفنية واإلدارية 
  % 50  عدد المشاريع القائمة   المشاريع الحالية 

  % 50  قيمة المشاريع القائمة حسب التصنيف   حجم المشاريع الحالية 

  % 100  المجموع

  الموارد البشرية –القدرات الفنية واإلدارية 
  % 50  عدد الموظفين   عدد الموظفين 

  % 50  الموظفين السعودييننسبة   نسبة الموظفين السعوديين

  % 100  المجموع
  القدرات المالية 

  % 50  سنوات مالية)  ثالث (آلخر نسبة النقدية    نسبة النقدية  

  % 20  سنوات مالية)   ثالث(آلخر نسبة التداول   نسبة التداول  

  % 30  سنوات مالية)   ثالث (آلخر نسبة السيولة السريعة   نسبة السيولة السريعة  

  % 100  القدرات الماليةمجموع 

 

  


