منافسة تأمين مضخات قلب اصطناعي مع ملحقاتها
للجهات الصحية الحكومية NPT 0018/18

نبذه عن الشركة الوطنية للشراء الموحد
لألدوية واألجهزة والمستلزمات الطبية
«نوبكو»
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تعد الشركة الوطنية للشراء الموحد لألدوية واألجهزة والمستلزمات الطبية «نوبكو» أكبر شركة مركزية في مجال
تقديم خدمات الشراء الطبي ،التخزين ،والتوزيع لألدوية واالجهزة والمستلزمات الطبية في المملكة العربية السعودية.
تأسست عام  2008ومملوكة بالكامل لصندوق االستثمارات العامة ،وتهدف الشركة الوطنية للشراء الموحد لألدوية
واألجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو) لرفع مستوى أداء قطاع الرعاية الصحية من خالل تحسين مرافق الرعاية الصحية
بشكل استراتيجي في جميع المستشفيات العامة والمراكز الطبية في المملكة.
بدعم من رؤى واضحة وشبكة عالمية متينة ،تُ مكن «نوبكو» الجهات الصحية الحكومية من تقديم رعاية استثنائية
وفعالة من حيث التكلفة للجميع .وبالتعاون مع مستشفياتنا وموردينا ،تتقدم «نوبكو» نحو دعم نموذج أعمال جديد
ومنهج جديد للرعاية الصحية كل ذلك من خالل قوة التقنية المتكاملة واالتصال.
من خالل نهجها المركز والمفهوم نحو تحسين مرافق الرعاية الصحية على المستوى الحكومي ،تقدم نوبكو خدمات
عالية الجودة لشركائها تعطي األولوية لتلبية احتياجاتهم وتساعدهم في تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية .لذلك،
توسع شركة نوبكو حصتها في سوق الرعاية الصحية لضمان توفير مرافق صحية مستدامة ومثلى للمجتمع السعودي
ّ
بأكمله.
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الجهات الصحية الحكومية الرئيسية
في هذه المنافسة
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مالحضات مهمة
ً
الكترونيا فقط من خالل موقع نوبكو (. )www.nupco.com
 -1يتم التقديم على المنافسة
 -2يتم دفع قيمة وثائق المنافسة عن طريق خدمة سداد ,مفوتر رقم (. )511
 -3يجب تعبئة النموذج الخاص بالتسجيل في نظام إدارة عالقات الموردين ( )SRMوالذي يمكن الموردين المسجلين لدى نوبكو بالتقديم على
المنافسة الكترونيا ً .
 -4يتم رفع نسخة من الضمان البنكي االبتدائي على نظام ( )SRMويسلم أصل الضمان البنكي االبتدائي في اليوم الذي يسبق فتح العروض من
ً
صباحا وحتى الساعة  4مسا ًء .
الساعة 8
 -5تبقى األسعار المرساة سارية المفعول لمدة سنتين ميالدية قابلة للتمديد لسنة ميالدية ثالثة وذلك من تاريخ إعالن الترسية األولية عن طريق
النظام ويحق لنوبكو والجهات الصحية طلب أو إضافة كميات بأي نسبة خالل هذه الفترة وعلى صاحب العطاء المرسى عليه االلتزام بذلك مع
تزويد نوبكو بصوره من ذلك .
 -6سيتم مراجعة األسعار اإلفرادية المرساة كل سنة حسب ما يستجد عليها من قبل الجهات التنظيمية ووضع السوق المحلي والعالمي.
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اإلعالن عن منافسة تأمين مضخات قلب اصطناعي
مع ملحقاتها للجهات الصحية الحكومية المشاركة
NPT 0018/18
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تعلن الشركة الوطنية للشراء الموحد لألدوية واألجهزة والمستلزمات الطبية ( نوبكو ) للوكالء والموزعين المعتمدين والمؤهلين
والمتخصصين في مجال البنود المطلوبة عن المنافسة التالية:
رقم المنافسة

اسم المنافسة

NPT 0018/18

منافسة تأمين مضخات قلب اصطناعي مع ملحقاتها للجهات الصحية الحكومية

قيمة الوثائق
( )٥,٢٥0خمسة اآلف
ومائتان وخمسون ريال.
شاملة لضريبة القيمة المضافة.

تاريخ بيع
المستندات
األربعاء
 ٢٧ربيع األول14٤٠هـ
 ٠٥ديسمبر  ٢٠١٨م

موعد ووقت
استالم العروض
األحد
 ٣٠ربيع الثاني ١٤٤٠هـ
 ٠٦ينايـــر  ٢٠١٩م
ً
عصرا
الساعة ٤

موعد ووقت
فتح المظاريف
اإلثنين
 ٠١جمادى األول ١٤٤٠هـ
 ٠٧ينايــر ٢٠١٩م
ً
صباحا
الساعة 10

تدفع قيمة الوثائق بحواله على حسابنا في سـداد .مفوتر رقم (. )٥١١
تباع كراسة المواصفات للوكالء والموزعين المعتمدين المؤهلين والمتخصصين في مجال البنود المطلوبة الذين تم تسجيلهم لدى (نوبكو).
ً
إلكترونيا عن طريق نظام إدارة عالقات الموردين ( )SRMوالتسجيل على النظام يتطلب تعبئة نموذج االتسجيل الخاص به وذلك
وتقدم العروض
ً
إلكترونيا من خالل النظام .ويمكن الحصول
إلصدار اسم مستخدم ورمز مرور ُيمكن الموردين المسجلين في نوبكو من الدخول وتقديم عروضهم
على النموذج الخاص بالتسجيل عن طريق موقعنا اإللكتروني www.nupco.com :
ولالطالع على مواصفات البنود المطلوبة تفضل بزيارة الموقع االلكترونيwww.nupco.com :
(*) المبلغ غير قابل لالسترداد إال في حال إلغاء المنافسة من قبل شركة نوبكو.
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لمقدمي العطاءات لمنافسة
تعليمات
ّ
تأمين مضخات قلب اصطناعي مع ملحقاتها
للجهات الصحية الحكومية المشاركة
NPT 0018/18
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مقدمي العطاءات:
()1
ّ
ً
إلكترونيا بعد إتمام عملية الشراء عن طريق نظام إدارة عالقات الموردين ( )SRMللوكالء والموزعين المعتمدين
( )1/1تستلم بيانات المنافسة
المؤهلين والمتخصصين في مجال البنود المطلوبة .
ً
إلكترونيا عن طريق نظام إدارة عالقات الموردين
( )1/2عند قيام مقدمي العطاءات بشراء واستالم مستندات المنافسة وتقديم عطاءاتهم
فهذا يعني موافقتهم على الشروط العامة والفنية للمنافسة وفي حال عدم التزامهم بذلك فيحق للشركة استبعاد عطاءاتهم .
( )1/3أي مراسالت للشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو) تخص المنافسة يجب أن تكون من خالل البريد االلكتروني التالي:
. Unified_Procurement@nupco.com
( )1/4يعتبر البريد االلكتروني لدى نوبكو و الخاص بالمورد من الوسائل الرسمية و المعتمدة للتواصل فيما يخص المنافسة و على كافة
الموردين في حال تغييرها إشعار نوبكو بذلك بموجب خطاب رسمي ونوبكو غير مسؤولة عن أي إدعاءات بعدم وصول أي مستندات تم
إرسالها من خالل البريد اإللكتروني المعتمد لديها.
(  )2وثائق المنافسة:
يجب على مقدم العطاء أن يتحقق جيدا من استالمه مجموعة وثائق المنافسة بكاملها عن طريق النظام ( )SRMوأن يبلغ الشركة بأي نواقص
فور اكتشافها وتشمل هذه الوثائق التالي:
أ ) كراسة الشروط العامة والفنية للمنافسة (.)Terms and Conditions
ب) قوائم البنود والمواصفات الفنية (.)Items list
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( )3العطاء:
 -1السعر اإلفرادي ألصغر وحدة قياسية مقدمة ويكون بالريال السعودي.
 -2تقديم عروض أساسية فقط على األجهزة المطلوبه مع ملحقاتها ولن ينظر ألي عروض أخرى مرادفة.
شامل لضريبة القيمة المضافة ،ويتم ذكر ضريبة القمية المضافة إن وجدت في خانة المالحظات
 -3يجب أن يكون السعر اإلفرادي المقدم غير
ٍ
أمام كل بند .
(مالحظة مهمة):
جميع األجهزة والمنتجات الطبية المسجلة والمرخصة لدى قطاع األجهزة والمنتجات الطبية تخضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الصفرية

( ،)VAT 0%ويمكن اإلطالع عليها عبر الموقع اإللكتروني للهيئة العامة للزكاة والدخل الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة

المضافة :بند الرعاية الصحية من خالل الرابط التالي https://www.vat.gov.sa/ar/vat-rate :
ً
قانونيا بالمملكة العربية السعودية فقط مع إرفاق شهادة
 -4تقديم عروض مالية وفنية لألجهزة الطبية التي يمثلون شركاتها الصانعة
الوكالة
الصادرة من وزارة التجارة واالستثمار ،وشهادة التمثيل القانوني للشركة الصانعة ( )Authorized Representativeالصادرة عن الهيئة العامة
للغذاء والدواء ( )SFDAوالموضح بها اسم الشركة الصانعة واسم الممثل القانوني في المملكة  ،مع إرفاق نسخة الكترونية من الكتالوج.
ويحق لنوبكو استبعاد العرض في حال عدم االلتزام بذلك.
 -5في حالة قيام مقدم العطاء بالتقديم على جهاز باالتفاق مع الوكيل الرسمي أو الممثل القانوني للشركة الصانعة بالمملكة العربية
السعودية،فيجب إرفاق خطاب منهم مع أوراق المنافسة مصدق من الغرفة التجارية بأنه مسؤول عن صيانة الجهاز خالل فترة الضمان وعن
قطع الغيار والصيانة طوال العمر االفتراضي للجهاز .ويحق لنوبكو استبعاد العرض في حال عدم االلتزام بذلك .مع إرفاق نسخة الكترونية من
هذا الخطاب وكتالوج الشركة الصانعة.
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 -6تقديم عرض مالي وفني على أوراق الشركة صاحبة العرض يتضمن تفاصيل كاملة للجهاز موافقة للمعلومات المذكورة في نظام نوبكو ()SRM
كما يذكر بالعرض أي بنود إضافية لم يتم طلبها في مواصفات الجهاز كجزء منه وأسعارها ويذكر بها أسعار المستهلكات المطلوبة لتشغيل
الجهاز (إن وجدت) .
 -٧تقديم تعهد بإستبدال األجهزة إذا ظهر فيها أي عيب مصنعي مهما بلغت الكمية لألجهزة المستبدلة وذلك خالل فترة الضمان.

		

 -٨عند وجود اختالف في المواصفات أو اعتراضات من مقدمي العطاءات على أحد الشروط العامة أو الفنية للمنافسة فيجب أن يذكر ذلك
في خانة المالحظات لكل بند ،وأن تكون باللغة العربية وللجنة الفنية ولجنة فحص العروض الحق في القبول أو الرفض دون إبداء األسباب.
( )4خطاب الضمان االبتدائي:
( )4/1يجب على مقدم العطاء أن يقدم مع عطائه للمنافسة ضمانا مصرفيا معتمدا من أحد البنوك المحلية ويجب أن يراعي التالي :
أ) رفع نسخة من أصل الضمان البنكي االبتدائي مع العرض المقدم .
ب) أن يكون الضمان المقدم باسم الشركة الوطنية للشراء الموحد لألدوية و األجهزة و المستلزمات الطبية (نوبكو).
ج) أن ال تقل قيمة الضمان المصرفي المقدم للمنافسة عن ( )%1من العرض اإلجمالي للعطاء.
ً
ً
ً
تلقائيا وال يقبل الضمان النقدي
اعتبارا من تاريخ فتح العطاءات .ويتجدد
يوما
د) أن يكون هذا الضمان ساري المفعول لمدة ( )120مائة وعشرين
وال الشيكات مهما كانت.
ً
مساء .
صباحا وحتى الساعة 4
هـ) تسليم أصل الضمان البنكي االبتدائي في اليوم الذي يسبق فتح العروض من الساعة 8
ً
( )4/2سيتم اإلفراج عن الضمانات المصرفية بموجب خطاب رسمي من صاحب العطاء بطلب اإلفراج عن الضمان بعد دراسة الطلب وحالة المنافسة.
َ
يوما من تاريخ فتح العروض وقابلة للتمديد.
( )4/3تكون صالحية العروض سارية لمدة ( ) 120مائة وعشرون
( )4/4يتم إعادة الضمانات المصرفية لمقدمي العطاءات المرساة بعد تقديمهم مايثبت تسليمهم لضمانات حسن التنفيذ للجهات.
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( )5الشهادات المطلوبة:
يجب رفع صورة في النظام للمستندات التالية (سارية المفعول) مختومة بختم صاحب العطاء ضمن العرض المقدم:
أ) شهادة الزكاة والدخل.
ب) شهادة االشتراك في الغرفة التجارية.
ج) السجل التجاري.
د) شهادة سعودة وتوطين الوظائف.
ً
موضحا بها عدد المشتركين وتصنيفهم.
هـ) شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
و) شهادة الوكالة للشركات الصانعة في العرض المقدم للمنافسة.
ز) شهادة تسجيل المنتجات الطبية لدى الجهات الرسمية مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء ( )SFDAلكل بند من البنود التي تم التقديم عليها.
ح) شهادة ممارسة التصنيع الجيد ( )GMPسارية المفعول والصادرة من الهيئة العامة للغذاء و الدواء (.)SFDA
ط) الشهادات الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء ( ) SFDAوالتي تشمل :
 -1شهادة رخصة منشأة أجهزة طبية()MDEL
 -2شهادة التمثيل القانوني للشركات الصانعة ()AR
 -3شهادة إذن التسويق للمنتج الطبي ()MDMA
ي) في حالة التقديم على البنود غير المسجلة فيجب تقديم شهادة تسويق المنتج في بلد المنشأ وتكون مصدقة من السفارة  /القنصلية
في بلد المنشأ.
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( )6تعديل وثائق العطاء:
قد يكون من الضروري تعديل وثائق العطاء قبل التاريخ المحدد لتقديمها وسيتم إرسال التعديالت الضرورية من خالل البريد االلكتروني وتعتبر
هذه التعديالت جزء ال يتجزأ من المنافسة كما يجب أن تصل جميع االستفسارات واإلشعارات حول أي أخطاء أو تناقضات في المنافسة إلى
ً
ً
يوما على األقل من تاريخ تقديم العطاءات،
خطيا أو من خالل البريد االلكتروني قبل ( )١٥خمسة عشر
الشركة الوطنية للشراء الموحد ( نوبكو)
ويتم إصدار مذكرة إلى جميع مقدمي العطاءات قبل تاريخ تقديم العطاءات تحتوي على جميع االستفسارات (إن وجدت) التي استلمتها الشركة
ً
جزءا ال يتجزأ من وثائق العطاء التي يرتكز عليها العطاء.
الوطنية للشراء الموحد ( نوبكو ) والردود عليها وتشكل هذه المذكرة
( )7التغيير ورفع العروض:
ً
		
مساء من يوم األحد بتاريخ 1440 / 04 / 30هـ
أوال:آخر موعد لرفع وتقديم العروض في النظام ( )SRMهو الساعة الرابعة
الموافق 2019 / 01 / 06م .
ً
ً
نهائيا .
ثانيا :في حال تم رفع العروض في النظام في أي وقت من األوقات المتاحة فإنه يتعذر التعديل على العرض المقدم

		

ً
ثالثا :يجب التأكد من استيفاء وملء كامل الخانات ورفع جميع المستندات واألوراق والكتالوجات المطلوبة في النظام.
( )8فتح العروض :
ً
صباحا من يوم اإلثنين بتاريخ 1440 / 05 / 01هـ الموافق 2019 / 01 / 07م وذلك في غرفة االجتماعات بمقر
يبدأ فتح العروض الساعة العاشرة
الشركة الوطنية للشراء الموحد لألدوية واألجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو) .ويجب على مقدم العطاء تقديم خطاب تفويض للمندوب الذي
يقترحه (سعودي الجنسية) لحضور اجتماع فتح العروض .
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( )9رفض العطاءات :
لنوبكو الحق في رفض أي عطاء ناقص أو غامض أو تضمن تحفظا على الشروط العامة للمنافسة بما فيها مدة التوريد المنصوص عليها.
( )10سحب العروض :
عند قيام مقدم العطاء بسحب عطائه من المنافسة يتم اتخاذ اآلتي:
أ) إذا قام مقدم العطاء بسحب عطائه قبل فتح العروض فال يترتب عليه أي التزامات.
ب) إذا قام مقدم العطاء بسحب عطائه بعد فتح العروض وحتى إصدار التعاميد أو العقود من الجهات الصحية الحكومية المشاركة فيحق
لنوبكو مصادرة خطاب الضمان االبتدائي أو جزء منه.
ج) إذا قام المتقدم بسحب عطاءه بعد صدور التعاميد أو العقود من الجهات الصحية الحكومية المشاركة فللجهات الصحية اتخاذ اإلجراءات
المتبعة لديهم نظاما.
( )11تجزئة العطاءات :
يحق لنوبكو تجزئة ترسية المنافسة على أكثر من مورد متى ماكانت التجزئة تحقق مصلحة لوزارة الصحة أو الجهات الصحية الحكومية
المشاركة عند الترسية .
( )١٢إلغاء المنافسة:
يحق لنوبكو إلغاء المنافسة أو جزء منها قبل الترسية دون إبداء األسباب.
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( )١٣البت والترسية:
أ) تتم الترسية حسب المعايير التالية:
 مطابقة العرض للشروط العامة و المواصفات الفنية للمنافسة. المنتج المعروض سبق تجربته أو شراؤه أو تقييمه من قبل وزارة الصحة أو الجهات الصحية الحكومية المشاركة (مع ذكر ذلك صراحة فيخانة المالحظات وارفاق المستندات الدالة على ذلك عند تقديم العطاء).
 التوريد حسب الشروط العامة للمنافسة. االلتزام بالشروط العامة للمنافسة ومن ضمنها االلتزام بما ورد في الفقرة رقم ( )3العطاء .ب) تعطى األولوية في الترسية للوكيل الرسمي أو الموزع المعتمد للشركة الصانعة في المملكة العربية السعودية.
جـ) يحق لنوبكو استبعاد العروض المطابقة للشروط و المواصفات الفنية في حاالت وهي:
-1عدم االلتزام بتقديم التالي:
أ -عرض فني و مالي على أوراق صاحب العرض يتضمن تفاصيل كاملة للمنتج المعروض.
ب -العينات والكتالوجات األصلية للمنتج المعروض أو نشرات تتضمن تفاصيل وبيانات كامل العرض الفني للمنتج المعروض.
 -2تعبئة نظام نوبكو ( )SRMبمعلومات وبيانات خاطئة ال تتوافق مع العرض الفني و الكتالوجات المقدمة من صاحب العرض.
 -3وجود ما يثبت تكرار تأخر الشركة الموردة أو الصانعة عن التوريد لعقود سابقة لدى الجهات الصحية الحكومية المشاركة .
 -4وجود ما يثبت تكرار ضعف استجابة الشركة لطلبات الصيانة وتوفير قطع الغيار الالزمة.
د) تقوم لجنة فحص العروض أوال ً بدراسة العروض من الناحية الفنية ومدى مطابقتها للشروط العامة و المواصفات الفنية للمنافسة ومن
ثم دراستها من الناحية المالية و التوصية بترسية البند.
هـ) لجنة فحص العروض هي المخولة لوضع المعايير النهائية الختيار األجهزة  /البنود وترسيتها والمفاوضة إن لزم.

16

( )١٤آلية التفاوض:
ً
أوال :يلتزم مقدم العطاء أن يكون السعر المقدم لهذه المنافسة أقل األسعار المقدمة على مستوى المملكة وسيتم مراجعة ومقارنة األسعار
ً
وفقا لألسعار العالمية.
ً
ثانيا :يحق للجنة فحص العروض (الممثلة لشركة نوبكو و الجهات الصحية الحكومية الرئيسية) مفاوضة الشركات المتقدمة للحصول على اقل
سعر ممكن.
ً
ثالثا  :يحق للجنة فحص العروض التفاوض مع مقدمي العطاءات في الحاالت التالية:
 -1في حال تساوي األسعار بين أكثر من شركة مسجلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء ( )SFDAومطابقه للشروط والمواصفات فيحق
للجنة فحص العروض العمل بأحد الخيارات التالية-:
أ -مفاوضة مقدمي العطاءات للوصول إلى أقل سعر ممكن.
ب -تجزئة الترسية بين الشركتين.
جـ -المفاضلة بين العرضين حسب معايير تراها اللجنة.
 -2في حال قررت لجنة فحص العروض تجزئة الترسية على أكثر من شركة صانعة.
( )١٥اإلعالن على النتائج األولية للمنافسة:
يتم إشعار المتنافسين بالنتائج األولية للدراسة الفنية و المالية للمنافسة.
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( )١٦االعتراضات:
 -1سيتم إشعار جميع المتقدمين بالنتائج األولية للمنافسة من خالل البريد االلكتروني المسجل لدى نوبكو .

				

ً
الكترونيا وذلك خالل مدة ( )7سبعة
 -2يحق لمقدمي العطاءات تقديم اعتراضاتهم ومالحظاتهم (إن وجدت) على النتائج األولية للمنافسة
أيام تقويمية ( )Calendar daysمن تاريخ اإلشعار بالنتائج األولية للمنافسة.
 -3يتم سداد مبلغ وقدره ( ) 3750ريال عن كل بند يتم االعتراض على ترسيته عن طريق خدمة سداد ،مفوتر رقم ( ،)511وفي حال أدى
االعتراض إلى تغيير قرار لجنة فحص العروض للترسية المبدئية للبند فسيتم إعادة هذا المبلغ إلى حساب المورد وإال سيتم مصادرته .
ً
ً
نهائيا.
رسميا ويكون القرار
 -4ستنظر لجنة فحص العروض جميع االعتراضات وسيتم الرد عليها
 -5في حال قبول لجنة فحص العروض لالعتراض وتبين لها صحته فللجنة فحص العروض الحق في اتخاذ القرار المناسب بتغيير النتائج األولية
للمنافسة مع إشعار الشركات المعنية بذلك.
( )١٧خطاب النية بقبول العطاء:
النهايية
 -1بعد الحصول على الكميات النهائية من القطاعات الصحية الحكومية المشاركة يتم ٕاشعار من رسى عليه العطاء بالكميات
ٔ
الواردة من هذه الجهات .
ً
ملزما لمن ر ّسى عليه العطاء بقبول خطابات النية الصادرة من الجهات الصحية الحكومية المشاركة وبتنفيذ عقود
 -2يعتبر هذا اإلشعار
وتعاميد الجهات الصحية الحكومية المشاركة بعد توقيعها معهم،
-3تبقى األسعار المرساة سارية المفعول لمدة سنتين ميالدية قابلة للتمديد لسنة ميالدية ثالثة وذلك من تاريخ ٕاعالن الترسية األولية عن
طريق النظام ويحق لنوبكو والجهات الصحية طلب ٔاو ٕاضافة كميات بأي نسبة خالل هذه الفترة وعلى صاحب العطاء المرسى عليه االلتزام
بذلك مع تزويد نوبكو بصوره من ذلك.
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( )١٨آلية التعاميد من خالل الجهات الصحية الحكومية المشاركة:
 -1بعد قيام نوبكو باإلعالن عن النتائج األولية للمنافسة ودراسة االعتراضات و الرد عليها إن وجدت ,يتم إرسال جميع أوراق المنافسة إلى
جميع الجهات الصحية الحكومية المشاركة.
 -2تتولى الجهات الصحية الحكومية المشاركة إصدار و إدارة التعاميد والعقود ومتابعتها وعمل التعديالت الالزمة وزيادة الكميات المطلوبة
أو تخفيضها وذلك حسب األنظمة المتبعة لديها.
-3تقوم كل جهة صحية حكومية مشاركة بإصدار خطاب نية وتعاميد وعقود لصاحب العرض المرسى عليه ,لذا يعتبر خطاب النية أو التعاميد
أو توقيع العقود مع الجهات الصحية الحكومية المشاركة هو الملزم بالبدء بعملية التصنيع أو التوريد.
 -4تتولى كل جهة صحية حكومية مشاركة إدارة هذه التعاميد والعقود ومتابعتها وعمل التعديالت الالزمة في حالة زيادة الكميات
المطلوبة أو تخفيضها وذلك حسب األنظمة المتبعة لدى كل جهة صحية حكومية مشاركة.
 -5يتم تطبيق غرامات التأخير وسحب العمل من المورد وتبعات ذلك حسب األنظمة المتبعة لدى كل جهة صحية حكومية مشاركة.
 -6يتم إستالم البنود الموردة للجهات الصحية الحكومية المشاركة حسب األنظمة والقوانين المتبعة لدى كل جهة صحية حكومية مشاركة.
 -7تتولى كل جهة صحية حكومية مشاركة سداد قيمة البنود الموردة وحسب األنظمة والقوانين المتبعة لكل جهة صحية حكومية مشاركة
 -8تبقى األسعار المرساة سارية المفعول لمدة سنتين ميالدية قابلة للتمديد لسنة ميالدية ثالثة وذلك من تاريخ إعالن الترسية األولية عن طريق
النظام ويحق لنوبكو والجهات الصحية طلب أو إضافة كميات بأي نسبة خالل هذه الفترة وعلى صاحب العطاء المرسى عليه االلتزام بذلك
مع تزويد نوبكو بصوره من ذلك.
( )١٩قوانين اإلستيراد والجمارك والقواعد المنظمة لها بالمملكة العربية السعودية :
يقر المورد بعلمه بأن أنظمة وأحكام اإلستيراد والجمارك في المملكة العربية السعودية هي التي يجري تطبيقها على توريد وشحن أي
منتجات أو أجزاء منها الى المملكة أو منها بما في ذلك ضرورة وجود شعار الجهة المستفيدة و األحكام المتعلقة بحظر اإلستيراد .
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( )٢٠قيمة العطاء:
ً
ً
شامال كلما يتحمله المقاول أو المتعهد
طبقا للمواصفات والشروط العامة للمنافسة
على مقدم العطاء أن يقدم عرضه من الناحية المالية
من المصاريف وااللتزامات أيا كان نوعها.
( )٢١مواقع التوريد:
 على مقدم العطاء أن يراعي عند تقديم عطائه بأن البنود المطلوبة تخدم عدة مناطق في المملكة العربية السعودية وعليه فإن مواقعتوريد هذه البنود ستشمل جميع هذه المناطق.
 يلتزم المورد بالتوريد حسب طلب وزارة الصحة والجهات الصحية الحكومية المشاركة وحسب جاهزية المراكز الطبية لكل حالة مرضية .( )٢٢الشروط العامة :
 -1عند وجود اختالف في المواصفات او اعتراض من الشركة على أحد الشروط العامة أو الفنية للمنافسة فيجب على الشركة أن تذكر ذلك
في خانة المالحظات وأن تكون باللغة العربية وللجنة الفنية ولجنة فحص العروض الحق في القبول أو الرفض دون إبداء األسباب.
 -2يلتزم مقدم العطاء أن يكون السعر المقدم لهذه المنافسة أقل األسعار المقدم على مستوى المملكة مقارنة بالمنافسات السابقة
والمنافسات المماثلة وسيكون التفاوض في أضيق الحدود.
 -3سيتم مراجعة األسعار اإلفرادية المرساة كل سنة حسب ما يستجد عليها من قبل الجهات التنظيمية ووضع السوق المحلي والعالمي￼￼ .
 -4يلتزم المورد بوضع الشعار الخاص بوزارة الصحة والجهات الصحية الحكومية المشاركة حسب متطلباتها ومتطلبات الجمارك السعودية على
عبوات البنود الموردة.
 -5يجب تقديم شهادة المنشأ من البلد المنتج عند تسليم الصنف مصدقة من ممثليات سعودية في بلد التصدير تصدق الشهادة من الغرفة
التجارية أو اتحاد الصناعات ويمكن قبول شهادة المنشأ من بلد التصدير على أن يبين فيها اسم الشركة المنتجة وبلد اإلنتاج .
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 -6يجب أن تحمل العبوة الداخلية للصنف وكذلك كراتين التصدير والعبوات الخارجية والفواتير اسم ورقم البند وكافة المعلومات الخاصة
بطريقة التخزين وتاريخ التصنيع وإنتهاءالصالحية .
 -7يجب شحن البنود في درجات حرارة مناسبة لشحنها ويجب أن تكون كراتين الشحن جيدة تتحمل النقل والتخزين والمتغيرات المناخية .
 -8عند تسليم البنود للمناطق يجب تقديم صورة من شهادة المنشأ مصدقة من اإلدارة العامة للتموين الطبي بالوزارة واليتم التصديق على
أي صورة من شهادة المنشأ إال بوجود األصل وعلى أن تكون شهادة المنشأ األصلية مصدقة من قبل سفارة المملكة في بلد المنشأ أو أي
سفارة عربية إذا كان اليوجد سفارة للمملكة بحيث يتم ذكر البنود الموردة وأرقام تشغيالت كل بند .
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نموذج تقديم عطاء لمنافسة تأمين مضخات قلب اصطناعي مع ملحقاتها للجهات
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 )1بعد المراجعة الدقيقة للتعليمات ولمجال الخدمات والشروط العامة لتنفيذ المنافسة المذكورة أعاله ،فإننا نعرض إنجاز
األعمال المذكورة بكامله  ،وبالرياالت السعودية وذلك على النحو التالي:
)
					
(
		
أوال :قيمة العطاء اإلجمالي باألرقام:
)
				
		
(
		
ثانيا :قيمة العطاء اإلجمالي بالحروف:
ويمثل هذا المبلغ مجموع التكلفة اإلجمالية لألعمال المذكورة بوثائق العطاء شاملة جميع الضرائب والرسوم الجمركية
والتأمينات فرع األخطار والعوائد ومصاريف النقل واستخدام األدوات والمعدات والمراقبة والنفقات العامة غير المباشرة
واألرباح وأي أعمال وخدمات وأوضاع أخرى متصلة بالضرورة بالعمل الذي يجري وبالبنود المقدمة )2 .نتعهد بإنجاز وتسليم
جميع األعمال المشمولة في العقد خالل الفترة الزمنية المحددة في جداول التوريد وعطائنا .
 )3نقر بأنكم غير ملزمين بقبول أقل عطاء سعرا ،وأنه يجوز لكم رفض أي عطاء أو كل العطاءات المخالفة لشروط المنافسة
 )4نتعهد ونقبل بتحمل مسؤولية الحصول على أي ترخيص مطلوب لتنفيذ األعمال محل هذا العقد.
اإلسم :

_______________________________________________

التوقيع :

_______________________________________________

الوظيفة :

_______________________________________________
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