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نبذه عن الشركة الوطنية للشراء املوحد لألدوية واألجهزة
واملستلزمات الطبية
«نوبكو»
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تعد الشركة الوطنية للشراء املوحد لألدوية واألجهزة واملستلزمات الطبية «نوبكو» أكبر شركة مركزية في مجال تقدمي
خدمات الشراء الطبي ،التخزين ،والتوزيع لألدوية واالجهزة واملستلزمات الطبية في اململكة العربية السعودية.
تأسست عام  2008ومملوكة بالكامل لصندوق االستثمارات العامة ،وتهدف الشركة الوطنية للشراء املوحد لألدوية واألجهزة
واملستلزمات الطبية (نوبكو) لرفع مستوى أداء قطاع الرعاية الصحية من خالل حتسني مرافق الرعاية الصحية بشكل
استراتيجي في جميع املستشفيات العامة واملراكز الطبية في اململكة.
بدعم من رؤى واضحة وشبكة عاملية متينةُ ،تكن «نوبكو» اجلهات الصحية احلكومية من تقدمي رعاية استثنائية وفعالة
من حيث التكلفة للجميع .وبالتعاون مع مستشفياتنا وموردينا ،تتقدم «نوبكو» نحو دعم منوذج أعمال جديد ومنهج جديد
للرعاية الصحية كل ذلك من خالل قوة التقنية املتكاملة واالتصال.
من خالل نهجها املركز واملفهوم نحو حتسني مرافق الرعاية الصحية على املستوى احلكومي ،تقدم نوبكو خدمات عالية
توسع
اجلودة لشركائها تعطي األولوية لتلبية احتياجاتهم وتساعدهم في تقدمي أفضل خدمات الرعاية الصحية .لذلكّ ،
شركة نوبكو حصتها في سوق الرعاية الصحية لضمان توفير مرافق صحية مستدامة ومثلى للمجتمع السعودي بأكمله.
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اجلهات الصحية احلكومية الرئيسية في هذه املنافسة
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معا نصنع الفرق...
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مالحظات مهمة :

 -1يتم التقدمي على املنافسة الكترونيا ً فقط من خالل موقع نوبكو (. )www.nupco.com
 -2يتم دفع قيمة وثائق املنافسة عن طريق خدمة سداد ,مفوتر رقم (. )511
 -3يجب تعبئة النموذج اخلاص بالتسجيل في نظام إدارة عالقات املوردين ( )SRMوالذي ميكن املوردين املسجلني لدى نوبكو بالتقدمي على املنافسة
الكترونيا ً.
 -4يتم رفع نسخة من الضمان البنكي االبتدائي على نظام (  ) SRMويسلم أصل الضمان البنكي االبتدائي في ظرف مغلق موضحا ً عليه بيانات
مقدم العطاء واسم ورقم املنافسة في اليوم الذي يسبق فتح العروض من الساعة  8صباحا ً وحتى الساعة  4مسا ًء وذلك بعد رفع العروض في
النظام .
 -5تبقى األسعار املرساة سارية املفعول ملدة سنة ميالدية واحدة وذلك من تاريخ إعالن الترسية األولية عن طريق النظام ويحق لنوبكو طلب أو
إضافة كميات خالل هذه الفترة ألي جهة من اجلهات الصحية احلكومية وعلى صاحب العطاء املرسى عليه االلتزام بذلك.
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اإلعالن عن منافسة تأمني أجهزة طبية عامة للجهات
الصحية احلكومية
NPT 0019/18
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تعلن الشركة الوطنية للشراء املوحد لألدوية واألجهزة واملستلزمات الطبية ( نوبكو ) للوكالء واملوزعني املعتمدين املؤهلني واملتخصصني في
مجال البنود املطلوبة عن املنافسة التالية:
الرقم
NPT 0019/18

االسم
منافسة تأمني أجهزة طبية عامة للجهات الصحية احلكومية

قيمة الوثائق
( )7,350سبعة اآلف
وثالث مئة وخمسون ريال.
شاملة لضريبة القيمة املضافة.

تاريخ بيع املستندات

موعد ووقت استالم العروض

اإلثنني
14٤٠/ 04 / 24هـ
 ٢٠١٨ / 12 / 31م

الثالثاء
14٤٠/ 05 / 30هـ
 2019 / 02 / 05م
الساعة  ٤عصرا ً

موعد ووقت فتح العروض
األربعاء
14٤٠/ 06 / 01هـ
 2019 / 02 / 06م
الساعة  10صباحا ً

تدفع قيمة الوثائق بحواله على حسابنا في سـداد .مفوتر رقم (. )٥١١
تباع كراسة املواصفات للوكالء واملوزعني املعتمدين املؤهلني واملتخصصني في مجال البنود املطلوبة الذين مت تسجيلهم لدى (نوبكو) .وتقدم
العروض إلكترونيا ً عن طريق نظام إدارة عالقات املوردين ( )SRMوالتسجيل على النظام يتطلب تعبئة منوذج التسجيل اخلاص به وذلك إلصدار اسم
مستخدم ورمز مرور ُيكن املوردين املسجلني في نوبكو من الدخول وتقدمي عروضهم إلكترونيا ً من خالل النظام .وميكن احلصول على النموذج اخلاص
بالتسجيل عن طريق موقعنا اإللكتروني www.nupco.com :
ولالطالع على مواصفات البنود املطلوبة تفضل بزيارة املوقع االلكترونيwww.nupco.com :
(*) املبلغ غير قابل لالسترداد إال في حال إلغاء املنافسة من قبل شركة نوبكو.
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تعليمات ملق ّدمي العطاءات ملنافسة تأمني أجهزة طبية عامة
للجهات الصحية احلكومية
NPT 0019/18
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( )1مق ّدمي العطاءات:

( )1/1تستلم بيانات املنافسة الكترونيا ً بعد امتام عملية الشراء عن طريق نظام إدارة عالقات املوردين ( )SRMللوكالء واملوزعني املعتمدين املؤهلني
واملتخصصني في مجال البنود املطلوبة.
( )1/2عند قيام مقدمي العطاءات بشراء واستالم مستندات املنافسة وتقدمي عطاءاتهم الكترونيا ً عن طريق نظام إدارة عالقات املوردين ()SRM
فهذا يعني موافقتهم على الشروط العامة والفنية للمنافسة وفي حال عدم التزامهم بذلك فيحق للشركة استبعاد عطاءاتهم .
( )1/3أي مراسالت للشركة الوطنية للشراء املوحد (نوبكو) تخص املنافسة يجب أن تكون من خالل البريد االلكتروني التالي:
. Unified_Procurement@nupco.com
( )1/4يعتبر البريد االلكتروني لدى نوبكو و اخلاص باملورد من الوسائل الرسمية و املعتمدة للتواصل فيما يخص املنافسة و على كافة املوردين في
حال تغييرها إشعار نوبكو بذلك مبوجب خطاب رسمي ونوبكو غير مسؤولة عن أي إدعاءات بعدم وصول أي مستندات مت إرسالها من خالل البريد
االلكتروني املعتمد لديها.

(  )2وثائق املنافسة:

يجب على مقدم العطاء أن يتحقق جيدا من استالمه مجموعة وثائق املنافسة 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 واملواصفات الفنية (.)Items list
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( )3العطاء:

 -1السعر اإلفرادي ألصغر وحدة قياسية مقدمة ويكون بالريال السعودي.
 -2يجب أن يكون السعر اإلفرادي املقدم غير شامل لضريبة القيمة املضافة ،ويتم ذكر ضريبة القيمة املضافة إن وجدت في خانة املالحظات أمام
كل بند .
(مالحظة مهمة):
جميع األجهزة واملنتجات الطبية املسجلة واملرخصة لدى قطاع األجهزة واملنتجات الطبية تخضع لضريبة القيمة املضافة بالنسبة الصفرية
( ،)VAT %0وميكن اإلطالع عليها عبر املوقع اإللكتروني للهيئة العامة للزكاة والدخل اخلاص بالسلع واخلدمات اخلاضعة لضريبة القيمة املضافة
:بند الرعاية الصحية من خالل الرابط التالي https://www.vat.gov.sa/ar/vat-rate :
 -3تقدمي عروض مالية وفنية لألجهزة الطبية التي ميثلون شركاتها الصانعة قانونيا ً باململكة العربية السعودية فقط مع إرفاق شهادة الوكالة
الصادرة من وزارة التجارة واالستثمار ،وشهادة التمثيل القانوني للشركة الصانعة ( )Authorized Representativeالصادرة عن الهيئة العامة
للغذاء والدواء ( )SFDAواملوضح بها اسم الشركة الصانعة واسم املمثل القانوني في اململكة  ،مع إرفاق نسخة الكترونية من الكتالوج .ويحق
لنوبكو استبعاد العرض في حال عدم االلتزام بذلك.
 -4في حالة قيام مقدم العطاء بالتقدمي على جهاز باالتفاق مع الوكيل الرسمي أو املمثل القانوني للشركة الصانعة باململكة العربية
السعودية،فيجب إرفاق خطاب منهم مع أوراق املنافسة مصدق من الغرفة التجارية بأنه مسؤول عن صيانة اجلهاز 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
اخلطاب وكتالوج الشركة الصانعة												 .
 -5تقدمي عرض مالي وفني على أوراق الشركة صاحبة العرض يتضمن تفاصيال ً كاملة للجهاز موافقة للمعلومات املذكورة في نظام نوبكو ()SRM
كما يذكر بالعرض أي بنود إضافية لم يتم طلبها في مواصفات اجلهاز كجزء منه وأسعارها ويذكر بها أسعار املستهلكات املطلوبة لتشغيل
اجلهاز (إن وجدت) .
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 -6تقدمي عروض أساسية بضمان (  )3ثالث سنوات على األجهزة من تاريخ تشغيل اجلهاز شامال العمالة وقطع الغيار وال تقبل العروض املرادفة.
 -7تقدمي تعهد بإستبدال األجهزة إذا ظهر فيها أي عيب مصنعي مهما بلغت الكمية لألجهزة املستبدلة وذلك خالل فترة الضمان.

( )4خطاب الضمان االبتدائي:

( )4/1يجب على مقدم العطاء أن يقدم مع عطائه للمنافسة ضمانا ً مصرفيا ً معتمدا ً من أحد البنوك احمللية ويجب أن يراعي التالي :
أ) رفع نسخة من أصل الضمان البنكي االبتدائي مع العرض املقدم .
ب) أن يكون الضمان املقدم باسم الشركة الوطنية للشراء املوحد لألدوية و األجهزة و املستلزمات الطبية (نوبكو).
ج) أن ال تقل قيمة الضمان املصرفي املقدم للمنافسة عن ( )%1من العرض اإلجمالي للعطاء.
د) أن يكون هذا الضمان ساري املفعول ملدة ( )120مائة وعشرين يوما ً اعتبارا ً من تاريخ فتح العطاءات .ويتجدد تلقائيا ً وال يقبل الضمان النقدي وال
الشيكات مهما كانت.
هـ) تسليم أصل الضمان البنكي االبتدائي في ظرف مغلق موضحا ً عليه بيانات مقدم العطاء واسم ورقم املنافسة في اليوم الذي يسبق فتح
العروض من الساعة  8صباحا ً وحتى الساعة  4مسا ًء وذلك بعد رفع العروض في النظام.
( )4/2سيتم اإلفراج عن الضمانات املصرفية مبوجب خطاب رسمي من صاحب العطاء بطلب اإلفراج عن الضمان بعد دراسة الطلب وحالة
املنافسة.
( )4/3تكون صالحية العروض سارية ملدة ( ) 120مائة وعشرون يوما َ من تاريخ فتح العروض وقابلة للتمديد.
( )4/4يتم إعادة الضمانات املصرفية ملقدمي العطاءات املرساة بعد تقدميهم مايثبت تسليمهم لضمانات حسن التنفيذ للجهات.
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( )5الشهادات املطلوبة:

يجب رفع صورة املستندات التالية (سارية املفعول) مختوم ُة بختم صاحب العطاء ضمن العرض املقدم:
أ) شهادة الزكاة والدخل.
ب) شهادة االشتراك في الغرفة التجارية.
ج) السجل التجاري.
د) شهادة سعودة وتوطني الوظائف.
هـ) شهادة من املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية موضحا ً بها عدد املشتركني وتصنيفهم.
و) شهادة الوكالة للشركات الصانعة في العرض املقدم للمنافسة.
ز) شهادة تسجيل املنتجات الطبية لدى اجلهات الرسمية مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء ( )SFDAلكل بند من البنود التي مت التقدمي عليها.
ح) شهادة ممارسة التصنيع اجليد ( )GMPسارية املفعول والصادرة من الهيئة العامة للغذاء و الدواء (.)SFDA
ط) لشهادات 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 التقدمي على البنود غير املسجلة فيجب تقدمي شهادة تسويق املنتج في بلد املنشأ وتكون مصدقة من السفارة  /القنصلية في بلد
املنشأ.
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( )6تعديل وثائق العطاء:

قد يكون من الضروري تعديل وثائق العطاء قبل التاريخ احملدد لتقدميها وسيتم إرسال التعديالت الضرورية من خالل البريد االلكتروني وتعتبر هذه
التعديالت جزء ال يتجزأ من املنافسة كما يجب أن تصل جميع االستفسارات واإلشعارات حول أي أخطاء أو تناقضات في املنافسة إلى الشركة
الوطنية للشراء املوحد ( نوبكو) خطيا ً أو من خالل البريد االلكتروني قبل ( )١٥خمسة عشر يوما ً على األقل من تاريخ تقدمي العطاءات ،ويتم إصدار
مذكرة إلى جميع مقدمي العطاءات قبل تاريخ تقدمي العطاءات حتتوي على جميع االستفسارات (إن وجدت) التي استلمتها الشركة الوطنية
للشراء املوحد ( نوبكو ) والردود عليها وتشكل هذه املذكرة جزءا ً ال يتجزأ من وثائق العطاء التي يرتكز عليها العطاء.

( )7تسليم العطاء

:

أوال :آخر موعد لرفع وتقدمي العروض في النظام ( )SRMهو الساعة الرابعة مساًء من يوم الثالثاء بتاريخ 1440 / 05 / 30هـ املوافق 2019 / 02 / 05م .
			
ثانياً :في حال مت رفع العروض في النظام في أي وقت من األوقات املتاحة فإنه يتعذر التعديل على العرض املقدم نهائيا ً .
ثالثاً :يجب التأكد من استيفاء وملء كامل اخلانات ورفع جميع املستندات واألوراق والكتالوجات املطلوبة في النظام.

( )8فتح العروض :

يبدأ فتح العروض الساعة العاشرة صباحا ً من يوم األربعاء بتاريخ 1440 / 06 / 01هـ املوافق 2019 / 02 / 06م وذلك في غرفة االجتماعات مبقر
الشركة الوطنية للشراء املوحد لألدوية واألجهزة واملستلزمات الطبية (نوبكو) .ويجب على مقدم العطاء تقدمي خطاب تفويض للمندوب الذي
يقترحه (سعودي اجلنسية) حلضور اجتماع فتح العروض .

( )9رفض العطاءات:
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لنوبكو احلق في رفض أي عطاء ناقص أو غامض أو تضمن حتفظا على الشروط العامة للمنافسة مبا فيها مدة التوريد املنصوص عليها في
املنافسة.

( )10سحب العروض:

عند قيام مقدم العطاء بسحب عطائه من املنافسة 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 اجلهات الصحية احلكومية فيحق لنوبكو مصادرة
خطاب الضمان االبتدائي أو جزء منه.
ج) إذا قام املتقدم بسحب عطاءه بعد صدور التعاميد أو العقود من اجلهات الصحية احلكومية فللجهات الصحية اتخاذ اإلجراءات املتبعة لديهم
نظاما.

( )11جتزئة العطاءات:

 -1يجوز للمتنافسني تقدمي عطاء جلميع البنود املطلوبة أو لبند محدد.
 -2يحق لنوبكو جتزئة ترسية املنافسة على أكثر من مورد متى ماكانت التجزئة حتقق مصلحة للجهات الصحية احلكومية عند الترسية .

( )12إلغاء املنافسة:

يحق لنوبكو إلغاء املنافسة أو جزء منها قبل الترسية دون إبداء األسباب.
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( )13البت والترسية:

أ) تتم الترسية حسب املعايير التالية:
 مطابقة العرض للشروط العامة و املواصفات الفنية للمنافسة. أن يكون البند مسجال ً في الهيئة العامة للغذاء والدواء (  ) SFDAمع إرفاق شهادة التسجيل الدالة على ذلك (شهادة إذن التسويق )MDMA املنتج املعروض سبق جتربته أو شراؤه أو تقييمه من قبل اجلهات الصحية احلكومية (مع ذكر ذلك صراحة في خانة املالحظات وارفاق املستنداتالدالة على ذلك عند تقدمي العطاء).
 التوريد حسب الشروط العامة للمنافسة. االلتزام بالشروط العامة للمنافسة ومن ضمنها االلتزام مبا ورد في الفقرة رقم ( )3العطاء .ب) تعطى األولوية في الترسية للوكيل الرسمي أو املوزع املعتمد للشركة الصانعة في اململكة العربية السعودية.
جـ) يحق لنوبكو استبعاد العروض املطابقة للشروط و املواصفات الفنية في حاالت وهي:
-1عدم االلتزام بتقدمي التالي:
أ -عرض فني و مالي على أوراق صاحب العرض يتضمن تفاصيل كاملة للمنتج املعروض.
ب -العينات والكتالوجات األصلية للمنتج املعروض أو نشرات تتضمن تفاصيل وبيانات كامل العرض الفني للمنتج املعروض.
 -2تعبئة نظام نوبكو ( )SRMمبعلومات وبيانات خاطئة ال تتوافق مع العرض الفني و الكتالوجات املقدمة من صاحب العرض.
 -3وجود ما يثبت تكرار تأخر الشركة املوردة أو الصانعة عن التوريد لعقود سابقة لدى اجلهات الصحية احلكومية .
 -4وجود ما يثبت تكرار ضعف استجابة الشركة لطلبات الصيانة وتوفير قطع الغيار الالزمة.
د) تقوم جلنة فحص العروض أوال ً بدراسة العروض من الناحية الفنية ومدى مطابقتها للشروط العامة و املواصفات الفنية للمنافسة ومن ثم
دراستها من الناحية املالية و التوصية بترسية البند.
هـ) جلنة فحص العروض هي اخملولة لوضع املعايير النهائية الختيار األجهزة  /البنود وترسيتها واملفاوضة إن لزم
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( )14آلية التفاوض:

أوالً :يلتزم مقدم العطاء أن يكون السعر املقدم لهذه املنافسة أقل األسعار املقدمة على مستوى اململكة وسيتم مراجعة ومقارنة األسعار وفقا ً
لألسعار العاملية.
ثانياً :يحق للجنة فحص العروض (املمثلة لشركة نوبكو و اجلهات الصحية احلكومية الرئيسية) مفاوضة الشركات املتقدمة للحصول على اقل
سعر ممكن.
ثالثا ً  :يحق للجنة فحص العروض التفاوض مع مقدمي العطاءات في احلاالت التالية:
 -1في حال تساوي األسعار بني أكثر من شركة مسجلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء ( )SFDAومطابقه للشروط واملواصفات فيحق للجنة
فحص العروض العمل بأحد اخليارات التالية-:
أ -مفاوضة مقدمي العطاءات للوصول إلى أقل سعر ممكن.
ب -جتزئة الترسية بني الشركتني.
جـ -املفاضلة بني العرضني حسب معايير تراها اللجنة.
 -2في حال قررت جلنة فحص العروض جتزئة الترسية على أكثر من شركة صانعة

( )15اإلعالن على النتائج األولية للمنافسة:

يتم إشعار املتنافسني بالنتائج األولية للدراسة الفنية و املالية للمنافسة من خالل نظام (. )SRM
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( )16االعتراضات:

 -1سيتم إشعار جميع املتقدمني بالنتائج األولية للمنافسة من خالل البريد االلكتروني املسجل في النظام لدى نوبكو.
 -2يحق ملقدمي العطاءات تقدمي اعتراضاتهم ومالحظاتهم (إن وجدت) على النتائج األولية للمنافسة الكترونيا ً وذلك خالل مدة ( )7سبعة أيام
تقوميية ( )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 جلنة فحص العروض للترسية املبدئية للبند فسيتم إعادة هذا املبلغ إلى حساب املورد وإال
سيتم مصادرته .

 -4ستنظر جلنة فحص العروض جميع االعتراضات وسيتم الرد عليها رسميا ً ويكون القرار نهائياً.
 -5في حال قبول جلنة فحص العروض لالعتراض وتبني لها صحته فللجنة فحص العروض احلق في اتخاذ القرار املناسب بتغيير النتائج األولية
للمنافسة مع إشعار الشركات املعنية بذلك.

( )17خطاب النية بقبول العطاء:

 -1بعد احلصول على الكميات النهائية من القطاعات الصحية احلكومية يتم إشعار من رسى عليه العطاء بالكميات النهائية الواردة هذه
اجلهات .
رسى عليه العطاء بقبول خطابات النية الصادرة من اجلهات الصحية احلكومية وبتنفيذ عقود وتعاميد اجلهات
 -2يعتبر هذا اإلشعار ملزما ً ملن ّ
الصحية احلكومية بعد توقيعها معهم،
 -3تبقى األسعار املرساة سارية املفعول ملدة سنة ميالدية واحدة وذلك من تاريخ إعالن الترسية األولية عن طريق النظام ويحق لنوبكو طلب أو
إضافة كميات خالل هذه الفترة ألي جهة من اجلهات الصحية احلكومية وعلى صاحب العطاء املرسى عليه االلتزام بذلك.
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( )18آلية التعاميد من خالل اجلهات الصحية احلكومية:

 -1بعد قيام نوبكو باإلعالن عن النتائج األولية للمنافسة ودراسة االعتراضات و الرد عليها إن وجدت ,يتم إرسال جميع أوراق املنافسة إلى جميع
اجلهات الصحية احلكومية.
 -2تتولى اجلهات الصحية احلكومية إصدار و إدارة التعاميد والعقود ومتابعتها وعمل التعديالت الالزمة وزيادة الكميات املطلوبة أو تخفيضها
وذلك حسب األنظمة املتبعة لديها.
-3تقوم كل جهة صحية حكومية بإصدار خطاب نية وتعاميد وعقود لصاحب العرض املرسى عليه ,لذا يعتبر خطاب النية أو التعاميد أو توقيع
العقود مع اجلهات الصحية احلكومية هو امللزم بالبدء بعملية التصنيع أو التوريد.
 -4على من يرسو عليه العطاء أن يقدم على نفقته اخلاصة ضمانا حلسن التنفيذ توافق عليه اجلهات الصحية احلكومية مببلغ ( )%5خمسة باملائة
من إجمالي قيمة العقد لقاء حسن تنفيذ العقد،
وفي حال إخفاق مقدم العطاء في التقيد بهذه املتطلبات ،فيحق للجهات الصحية احلكومية تطبيق اإلجراءات املتبعة لديهم نظاما.
 -5تتولى كل جهة صحية حكومية إدارة هذه التعاميد والعقود ومتابعتها وعمل التعديالت الالزمة في حالة زيادة الكميات املطلوبة أو تخفيضها
وذلك حسب األنظمة املتبعة لدى كل جهة صحية حكومية.
 -6يتم تطبيق غرامات التأخير وسحب العمل من املورد وتبعات ذلك حسب األنظمة املتبعة لدى كل جهة صحية حكومية.
 -7يتم إستالم البنود املوردة للجهات الصحية احلكومية حسب األنظمة والقوانني املتبعة لدى كل جهة صحية حكومية.
 -8تتولى كل جهة صحية حكومية سداد قيمة البنود املوردة وحسب األنظمة والقوانني املتبعة لكل جهة صحية حكومية.
 -9تبقى األسعار املرساة سارية املفعول ملدة سنة ميالدية واحدة وذلك من تاريخ إعالن الترسية األولية عن طريق النظام ويحق لنوبكو طلب أو
إضافة كميات خالل هذه الفترة ألي جهة من اجلهات الصحية احلكومية وعلى صاحب العطاء املرسى عليه االلتزام بذلك.
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( )19قوانني اإلستيراد واجلمارك والقواعد املنظمة لها باململكة العربية السعودية :

يقر املورد بعلمه بأن أنظمة وأحكام اإلستيراد واجلمارك في اململكة العربية السعودية هي التي يجري تطبيقها على توريد وشحن أي منتجات أو
أجزاء منها الى اململكة أو منها مبا في ذلك ضرورة وجود شعار اجلهة املستفيدة و األحكام املتعلقة بحظر اإلستيراد .

( )20قيمة العطاء:

على مقدم العطاء أن يقدم عرضه من الناحية املالية طبقا ً للمواصفات والشروط العامة للمنافسة شامال كل ما يتحمله املقاول أو املتعهد من
املصاريف وااللتزامات أيا كان نوعها.

( )21مواقع التوريد:

 على مقدم العطاء أن يراعي عند تقدمي عطائه بأن البنود املطلوبة تخدم عدة مناطق في اململكة العربية السعودية وعليه فإن مواقع توريد هذهالبنود ستشمل جميع هذه املناطق.
 يلتزم املورد بتوريد البنود املرساه عليه حسب التعميد الصادر له من اجلهات الصحية احلكومية. تلتزم الشركة املوردة لألجهزة بالتركيب والتشغيل والتدريب وإجراء الصيانة الالزمة وضمان األجهزة املوردة حسب األنظمة املتبعة لدى اجلهاتالصحية احلكومية .

( )23الشروط العامة :

 -1عند وجود اختالف في املواصفات او اعتراض من الشركة على أحد الشروط العامة أو الفنية للمنافسة فيجب على الشركة أن تذكر ذلك في
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خانة املالحظات وأن تكون باللغة العربية وللجنة الفنية وجلنة فحص العروض احلق في القبول أو الرفض دون إبداء األسباب.
 -2يلتزم مقدم العطاء أن يكون السعر املقدم لهذه املنافسة أقل األسعار املقدم على مستوى اململكة مقارنة باملنافسات السابقة واملنافسات

املماثلة وسيكون التفاوض في أضيق احلدود.
 -3يلتزم املورد بوضع الشعار اخلاص باجلهات الصحية احلكومية حسب متطلباتها ومتطلبات اجلمارك السعودية على عبوات البنود املوردة.
 -4يجب تقدمي شهادة املنشأ من البلد املنتج عند تسليم الصنف مصدقة من ممثليات سعودية في بلد التصدير تصدق الشهادة من الغرفة
التجارية أو احتاد الصناعات وميكن قبول شهادة املنشأ من بلد التصدير على أن يبني فيها اسم الشركة املنتجة وبلد اإلنتاج .
 -5يجب تقدمي أحدث املوديالت لألجهزة والبرامج املطلوبة باملنافسة.
 -6يجب توضيح جميع النقاط املتعلقة مبكونات اجلهاز والتي تشمل البرامج واالكسسوارات مع بيان أسعارها ,حيث أن النموذج اخلاص باملواصفات
الفنية ال يعتبر كافيا.
 -7يجب على املورد تقدمي الكتالوجات األصلية لكل البنود املطلوبة مع توضيح جميع املكونات والبنود االختيارية واملستلزمات واملستهلكات
اخلاصة باجلهاز علما بأنه يجب توضيح أسعارها في قائمة منفصلة.
 -8يجب توضيح األجهزة والبرامج اخلاصة باختبارات الدورية والصيانة لألجهزة وكذلك بيان أسعارها وتكلفتها.
 -9توضيح جميع أعمال ما قبل التركيب والتي تشمل األعمال الكهربائية (التيار الكهربائي – اجلهد الكهربائي – التردد – البطارية)  ,واملتطلبات
البيئية والفيزيائية (الغرف – قياسات األبواب – درجة احلرارة – الرطوبة – املاء – التصريف – احلماية من اإلشعاع – األرضيات واجلدران – احلمل والنقل).
 -10إرفاق جدول زمني مفصل ألعمال التوريد والتركيب.
 -11يجب توضيح كل االكسسوارات والبنود االختيارية الضرورية لعمل اجلهاز والتي لم تذكر باملواصفات الفنية للجهاز مع بيان أسعارها.
 -12في حال إمكانية توصيل اجلهاز ببعض أنظمة املستشفيات مثل ( )HISو( )DMSيجب توضيح هذه النقطة إذا لم تذكر باملواصفات الفنية
للجهاز مع توضيح جميع األسعار بالتفصيل.
 -13اجلهاز املعروض يجب أن يكون متوافق مع جميع األجهزة واألنظمة املتواجدة في مستشفيات اجلهات احلكومية.
 -14يجب على املورد تأمني املستهلكات واملستلزمات اخلاصة باجلهاز ملدة ستة أشهر وإرفاق بيان تفصيلي ألسعارها.
21
 -15العرض املقدم يجب أن يكون مصنع مبقاييس عاملية مثل ( )ISOو ( , )GMPإضافة إلى أن يكون املصنع معروفا.
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( )24الشروط واملتطلبات الفنية :

أ – التعريفـــات
• خدمات تقنية الرعاية الصحية :املمثل الفني للبرنامج واملسئول عن فحص والتوثيق واعتماد اخلدمات املقدمة بناء على عقد محتمل .كذلك
ميكن خلدمات تقنية الرعاية الصحية مشاركة هذه املسئولية مع اإلدارات األخرى في اجلهات الصحية احلكومية.
• الصيانة واملرافق :املمثل الفني للبرنامج واملسؤول عن فحص والتوثيق واعتماد اخلدمات املقدمة بناء على عقد محتمل .كذلك ميكن إلدارة
الصيانة واملرافق تفويض هذه املسؤولية إلى اإلدارات األخرى في اجلهات الصحية احلكومية.
• املعـــدات :أي أجهزة تشخيصيه أو عالجية أو رقابية أو أي أجهزة لرعاية املرضى سواء األجهزة األساسية أو االثاث و ملحقات األنظمة املتضمن
عليها العقد.
• البائع :بائع اجلهاز /املورد أو أى من املوظفني املعروفني واخملوليني بتقدمي اخلدمات للجهاز  ،هذا يتضمن املورديني املتعاقد معهم بالباطن املستأجريني
من قبل البائع ألعمال الصيانة واملساندة للجهاز.
• األخطاء اإلكلينيكية :خطأ باجلهاز و عندها يكون اجلهاز غير قادر على العمل بأقصى إمكانياته األكلينيكيه.
• االخطاء غير األكلينيكية :خطأ باجلهاز ولكن ميكن تشغيل امكانيات اجلهاز اإلكلينكية بأقصى طاقته وبدون أن يكون له تأثير مباشر على رعاية
املرضى أو عالجهم.
• طلب اخلدمة :إشعار يتم إما بواسطة البريد اإللكتروني أو الهاتف أو الفاكس صادر من قبل املمثل الفني للبرنامج و يبلغ به البائع بحدوث خطأ
باجلهاز أو احلاجة ألعمال اخلدمة و املساندة .هذا يتضمن االعطال و اخلدمات الناجتة عن اجلهاز بذاته.
• الصيانة الوقائية اجملدولة :الفحص اجملدول لألجهزة الذي هدفه التأكد من أن اجلهاز يعمل في افضل وضعية ممكنة وكما ينص عليه كتيب
املنتج .وهذا الفحص يجب ان يشمل واليقتصر على تنظيف األجهزة وتزييتها و اختبار سالمة التوصيالت الكهربائيه و تعديل األجهزة و معايرتها
و التأكد من صالحية أدائها ،وتغيير األجزاء التالفه أو شبة تالفة في اجلهاز أو األجهزة التابعة له.
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• الصيانة التصحيحة :الصيانة التي تتم بعد حدوث خلل باجلهاز ويتم تبليغ البائع عنها ،واملقصود بها إعادة اجلهاز للعمل بشكل صحيح .هذا

قد يحدث اما أثناء فترة الصيانة الوقائيه اجملدولة أو أثناء فترة مابني الصيانة املماثلة .وميكن عمل بعض اإلصالحات إذا تطلب األمر .كما تتضمن
أي تعديل يعتبر ضروريا من قبل املصنع أو تعديل خطأ باملصنعية أو خطر قد يسببه اجلهاز و ذلك لتعزيز اداء اجلهاز.
• فحص األجهزة الواردة  :الفحص املبدئي لألجهزة للتأكد من عملها بالطريقة السليمة واآلمنة و هذا يتضمن وال يقتصر على الفحص
الوظيفي و التأكد من صالحية أدائها وسالمة التوصيالت الكهربائية وتقدمي شهادات اإلجازة و الضمان عند احلاجة .هذا الفحص يجب أن يتم فى
مبنى أو على أراضى اجلهات الصحية احلكومية .
• أعمال الصيانة و املساندة  :األعمال تتضمن وال تقتصر على الصيانة التصحيحية  ،الصيانة الوقائية اجملدولة  ،الفحص املبدئ ،املعايرة ،حتقيق
اآلداء األمثل  ،إختبارات اجلودة النوعية  ،تعديل النظام وفق طلب املستخدم  ،حماية املعلومات والنسخ اإلحتياطية  ،سالمة املعلومات  ،الضبط
الدقيق  ،مراقبة النظام عن بُعد  ،البرامج وتراخيص البرامج  ،التغيرات التصحيحية  ،التحديث والترقية  ،تعديالت األجزاء غير البرمجية  ،تغيير
مكان اجلهاز  ،إلخ ...
• قطع الغيار :تعني بشكل خاص قطع الغيار األصلية أو مايعادلها من قطع غيار أو قطع جزئية تستخدم الستبدال القطع التالفه أو املتضررة
في اجلهاز .وتكون هذه القطع جديدة و متوافقة مع شروط الصانع للجهاز اخلاصة بالسالمة واالداء واملتانة.
صنع للقيام بأداء أعمال الصيانة واخلدمات على اجلهاز .وهذا الشخص يجب ان
• مهندس اخلدمــة :هو شخص مؤهل وقادر ومعتمد من قبل امل ُ ّ
يكون قد اجتاز تدريب اخلدمة اخلاص باملصنع الرسمي على اجلهاز نفسه .و يتطلب حصوله على شهادات تدريب و مخول بتقدمي خدمات الصيانة.
• تقرير اخلدمـــة :وثيقة رسمية يقدمها البائع توثق األعمال التي مت اجنازها من قبل مهندس اخلدمة خالل فترة الصيانة الوقائية اجملدولة أو
الصيانة التصحيحيه .على ان يتضمن تقرير اخلدمة مايلي من دون ان يقتصر عليها:
 .1أسم و توقيع مهندس اخلدمة ،تاريخ و وقت الوصول الى املوقع ،تاريخ و وقت اجناز العمل ،والتاريخ التقريبي احملدد للقيام بزيارة املتابعة إلمتام
التصليح اذا تطلب األمر.
 .2نوع اجلهاز وموديله ورقمه التسلسلي و مكانه.
 .3نوع اخللل ونوع العمل االصالحي الذي مت اجنازه وقطع الغيار التي مت استبدالها.
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 .4توقيع املمثل الفنى للبرنامج مبينة املوافقة على العمل املنجز على اجلهاز.
• أيام العمــــل :ساعات العمل االعتيادية باجلهات الصحية احلكومية وهي من الساعة  8صباحا وحتى الساعة  5مساء من يوم األحد وحتى
يوم اخلميس ماعدا أيام العطل.
• ساعات خارج الدوام  :جميع األوقات خارج وقت العمل الرسمى وتتضمن العطالت وعطلة نهاية األسبوع.
ب – عـــــــــــــام:
• األجهزة وأجزائها وملحقاتها يجب أن تكون حديثه ولم يتم استخدامها من قبل .
• يجب على البائع القيام بتوريد وتقدمي أحدث وآخر ما مت انتاجه من أجهزة او برامج وهذا ينطبق بشكل خاص على األجهزة مثل احلاسبات األلية
الشخصية وأجهزة الكمبيوتر املرتبطة باألجهزة الطبية.
• يجب أن ال تتداخل األجهزة بأى طريقة مع األجهزة واألنظمة اآلخرى .
• يجب أن يكون اجلهاز مصمم بحيث يوفر احلماية السليمة من تداخل املوجات الكهرومغناطيسية .
ج – اإللتــزام باملقاييــس:
• يجب ان تتماشى األجهزة وأجزائها وملحقاتها مع مقاييس و أنظمة الكهرباء احمللية ( )SASOو الدولية ( )IECو/أو ( )ULو/أو ( )IEEEوأي أنظمة
كهرباء دولية منصوص عليها .ويجب أن يتم تدوين ذلك على االجهزة.
• األجهزة الطبية وملحقاتها يجب أن تتماشى بشكل خاص مع أنظمة الكهرباء الدولية ( )IEC 60601-1أو (( )UL 60601-1أجهزة كهربائية
طبية ,اجلزء  :1املتطلبات العامة للسالمة).
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د – متطلبات الطاقة الكهربائيه:
• يجب أن تكون كافة األجهزة ذات طاقة كهربائية  220فولت 60–50 ،هرتز ويجب ان يدون ذلك عليها (إال إذا طلب بشكل خاص غير ذلك من قبل
اجلهات الصحية احلكومية).
• أفياش األجهزة الكهربائية املستخدمة يجب أن تكون مصنفة لإلستخدام داخل املستشفيات و من نوع  Gذات  3دبابيس مع التأريض و مقدار
 13امبير ،إال إذا طلب بشكل خاص غير ذلك من قبل اجلهات الصحية احلكومية.

• لن يتم قبول استخدام منظمات طاقة خارجية او محوالت او ما مياثلها اال اذا مت املوافقة عليها مسبقا من قبل ممثل البرنامج الفني .إذا مت قبول
أي من احملوالت يجب ان تكون مصنفة لألستخدام داخل املستشفيات.
• يجب أن يحدد البائع خطيا أي متطلبات خاصة للطاقة قبل البدء في الشراء .
هـ – التركيب والبدء في التشغيل:
• يعتبر البائع مسؤوال عن التركيب الكامل والبدء في التشغيل للمعدات كما تنص عليه مواصفات املصنع ،وهذا يتضمن واليقتصر على نقل
األجهزة بالطريقة الصحية الى املوقع ،وافراغ األجهزة املنقولة ،ونقلها الى املكان األخير اخملصص لها ،القيام بتركيب اجلهاز ،واجراء املعايرة وجتربة
األداء وفحوص السالمة على اجلهاز وتقدمي شهادات الضمان و اإلجازة عند احلاجة .وتقدمي تقرير خدمة تفصيلي ملا مت عمله ليقوم املمثل الفني
للبرنامج مبراجعته واملوافقة عليه .البائع مسئول عن توفير جميع أجهزة األختبار الالزمة إلنهاء إجراءات التركيب وبدء التشغيل.
• سيشرف املمثل الفنى للبرنامج ويقوم باملوافقة على التركيب وبدء التشغيل.
• يجب املوافقة على خطط العمل قبل إبتداء العمل من قبل اجلهات الصحية احلكومية إذا كان هناك مهام ميدانية  .األعمال املنتهية يجب
املوافقة عليها من قبل اجلهات الصحية احلكومية .
• يجب التأكد من أن حرفية التركيب واملواد املستخدمة مطابقة للمواصفات الدولية واحمللية ومواصفات املستشفى .
• يجب أن يوفر البائع أفراد مؤهلني للتأكد من التركيب وبدء التشغيل السليم ومن القيام بالعمل فى الوقت احملدد.
• يجب على البائع ان يحدد خطيا وبشكل مسبق في حال وجود اي متطلبات تسبق التركيب او إلتزامات تتكفل بها اجلهات الصحية احلكومية.
• ال يورد البائع أي من أجزاء اجلهاز حتى يكون املوقع جاهزا وفى الوقت املالئم للجهات الصحية احلكومية .يتم التوريد بعد تقدمي طلب كتابي
للجهات الصحية احلكومية محدد فيه البنود املورده وتاريخ وموقع التوريد.
• فى حالة عدم إمكانية أو إستطاعة البائع إنهاء أو تركيب أو بدء التشغيل فى الوقت احملدد  .يحق للجهات الصحية احلكومية إنهاء ذلك ومطالبة
البائع بجميع التكاليف املتعلقة باملتطلبات .باإلضافة إلى ذلك سيتم متديد مدة الضمان .
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و – تدريب مستخدمي األجهزة:
• طبقا للبرنامج املتفق عليه يقوم البائع بتأمني التدريب محليا ً او خارجيا ً (حسب العقد املبرم) ملستخدمي اجلهاز وذلك على كيفية اإلستخدام
والعنايه والصيانة الدورية للجهاز واعادة ضبط واملعاجلة للجهاز ،إذا كان ذلك منطبقا بدون أي تكلفه على اجلهات الصحية احلكومية .ويجب ان
يتم ذلك التدريب قبيل التشغيل املتوقع للجهاز ألول مرة .وعند الضرورة على البائع ان يؤمن للجهات الصحية احلكومية دون اي تكلفة التدريب
املكمل خالل فترة الضمان.
• في حال ترقية اجلهاز لرفع مستوى كفاءته سواء كانت هذه الترقية بإضافة مالحق للجهاز او ترقية برامجه وكانت هذه الترقية تتطلب تدريب
اضافي فانه يجب تقدمي تدريب أضافي وإحلاقي يقدم من قبل البائع وبدون اي تكاليف خالل فترة خدمة اجلهاز.
•يجب ان يتم تقدمي التدريب من قبل اخصائيني معتمدين ومرخصني من قبل املصنع .
ز – الضمــــــان:
• يجب ان متتد فترة الضمان للفترة املتفق عليها ويجب ان تبدء بعد التركيب الصحيح والقبول النهائي للجهاز من قبل اجلهات الصحية
احلكومية .يجب ان يكون الضمان شامال و كامال ويجب ان يتضمن كافة قطع الغيار و الصيانه الدوريه اجملدولة ،العمالة والسفر و تكاليف الشحن
جلميع األجزاء اخلاصة بجميع األجهزة املتضمنة بعقد الشراء.
• لن يغطي الضــمان احلاالت الناجمة عن اخطاء واهمال املستخدم الواضح والصريح.
• على البائع أن يضمن خلو اجلهاز من العيوب واخللل فى املواد ،و العناصر املكونة ،حرفية العمال ،التصنيع والتركيب والترابط مع االنظمة االخرى.
• ال يُخل الفحص أو الدفعات املالية من اجلهات الصحية احلكومية بالضمان .
• الضمان املطلوب ال يحل محل ضمان املصنع أو الوكيل املوفر عادة مع اجلهاز أو أى من مكوناته و تكون هذه ضمانات مكملة ،
• يجب أن يحصل البائع على جميع الضمانات ويبني للجهات الصحية احلكومية أى من الضمانات املقدمة من صانع اجلهاز ومكوناته .
• الضمانات املذكوره فى هذه الفقرة تضاف إلى أى ضمانات معلنة أو ضمنية أو قانونية.
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ح – التدريب على اخلدمـــة:
• يقدم تدريب على اخلدمة مبستوى تدريب املصنع الصانع للجهاز املورد ملمثل البرنامج الفني أو موظفي اجلهات الصحية احلكومية بدون تكاليف
على اجلهات الصحية .ويتضمن هذا التدريب كافة األجهزة املتضمنة في الشراء ويتم االتفاق على عدد املتدربني وموقع التدريب ( محليا أو خارجيا)
وذلك قبل الشراء .وفي حال عدم حتديد ذلك أو اإلتفاق عليه يحق للجهات الصحية احلكومية اإلحتفاظ بحقها بإلغاء الشراء.
• يتحمل البائع متويل األتفاق على كافة الرسوم ،و مواد التدريب ،و املواصالت ،و السكن  ،والواجبات ،واملصاريف الطارئة على أن يقدم هذا التدريب
اثناء فترة الضمان .في حالة عدم توفير التدريب في الوقت احملدد اثناء فترة الضمان ،سيتم متديد فترة الضمان حتي يتم التدريب بالطريقة املرضية
ملوظفي اجلهات الصحية احلكومية.
• حتتفظ اجلهات الصحية احلكومية بحقها في تأخير التدريب الى مابعد فترة الضمان لتعزيز الفائدة التدريبيه ألقصى حد ممكن واستيعاب
التغييرات في املوظفني وغيره و يجب تقدمي جدول للتدريب من قبل البائع عند طلب ذلك.
• عند إكمال موظفي البرنامج الفنني وبنجاح لدورات التدريب يجب على البائع تزويد اجلهات الصحية احلكومية بشهادات تدريب رسمية بأسماء
املتدربني من قبل املصنع.
ط – برامــج احلاســب اآللـي وتطوير برامج احلاسب اآللي:
• يجب تقدمي كافة انظمة التشغيل و التطبيقات وتراخيص تركيب برامج احلاسب االلي على اسطوانات ممغنطه اووسائط تكون اصلية كما
تتضمن اي ارقام تسلسلية او شفرات مفاتيح تسجيل مرتبطة ومطلوبة من اجل إعادة التجهيز والتشغيل بشكل كامل لبرامج احلاسب االلي
في حال توقف النظام عن العمل .و اذا لزم األمر سوف تقوم اجلهات الصحية احلكومية بالتوقيع على اتفاقية عدم افشاء معلومات مع البائع او
املصنع وذلك بهدف احلصول على تلك املواد.
• كافة التغيرات التي تتم على برامج احلاسب والبرامج التي على شرائح واجهزة احلاسب األساسية وتكون عبارة عن تغييرات تصحيحية يقررها
الصانع نتيجبة خلطأ مصنعي اولإللغاء او ملتطلبات تنظيمية أو ألسباب السالمة ،يجب ان يتم توريدها وتركيبها من قبل البائع بدون أي
تكاليف و على مدى صالحية اجلهاز للعمل.كافة التغييرات التي تتم على برامج احلاسب اآللي وعلى البرامج املوجودة على شرائح والتي من
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شأنها تعزيز وتطوير عمل البرامج املوجودة يجب ان تقدم وبدون تكلفة خالل مدة الضمان .وتشمل عمليات التعزيز املذكورة اي شرائح طاقة
او اي أجزاء أخرى مطلوبة لتطوير البرامج ،وهذا يشمل ايضا كافة األجهزة .ويجب على البائع ان يقوم بإبالغ ممثل البرنامج الفني خطيا عن اي
تغييرات او تعزيزات خالل مدة ستون ( )30يوما من اصدارها من قبل املصنع								 .
ي – خـدمات املســاندة:
عــــــــام:
• أثناء فترة الضمان ،يكون البائع مسئوال عن األصالح والصيانة والتشغيل اجليد للجهاز .ويجب صيانة اجلهاز لكي يفي مبقاييس األداء والسالمة
احملددة من قبل اجلهات الصحية احلكومية .كذلك يجب صيانة اجلهاز بحيث يؤمن السالمة من العوامل احلرارية والكيماوية و الكهربائية،
واإلشعاعية ،و اإلصابات امليكانيكية للموظفني واملرضى والزوار أو التلف في املرافق أو املعدات .ويجب ان يكون اجلهاز مطابقا ً آلخر وأحدث
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املتطلبات مبا في ذلك التعديالت الصادرة عن  OSHA, IEC, AAMI/ANSI, NFPA.وفي حال حدوث تضارب في املتطلبات ،فسوف يتم عندئذ
تطبيق أكثر املقاييس أو النظم شدة.
• يجب ان تتم أعمال الصيانة بكاملها بشكل مهني وكامل ،وأن تكون طبقا للمصنعية في أسلوبها ،وذات مقاييس عالية طبقا ملمارسات
وأصول التصنيع والصيانة املمتازة.
• يجب تنفيذ الصيانة الوقائيه اجملدولة و الصيانة التصحيحة من قبل مهندسي صيانة مدربني لدى الصانع ،وأن تتم هذه الصيانة طبقا
ملواصفات الصانع ،ومطابقة ألصول املمارسة الهندسية ولسياسات ونظم اجلهات الصحية احلكومية ،ويجب أن تشمل الصيانة اجملدولة
معايرة دورية للجهاز لضمان دقته ومصداقيته.
• يقوم مهندس اخلدمة باجراء الصيانة الوقائية اجملدولة للجهاز ولكافة مكوناته طبقا ً لفترات املصنع احملددة.
• على البائع تقدمي اجراءات كتابية للممثل الفني للبرنامج تتعلق بالصيانة الوقائية واألداء والسالمة واملعاينات اخلاصة باملعايرة .وعلى البائع
أيضا أن يقدم للممثل الفني جدوال بالصيانة الوقائية اجملدولة طبق لتوجيهات املصنع ويتم اعتماد هذا اجلدول من قبل اجلهات الصحية
احلكومية .ويوضح في ذلك اجلدول التواريخ وفترات الزيارة وتكرارها .ويجب ارسال اشعار كتابي قبل  14يوما على األقل في حال تقرر اجراء تعديل
على البرنامج الذي سبق اعتماده.

• تكون مدة االستجابة من قبل البائع في حالة عطل اجلهاز ثالث ساعات في املوقع (ما لم حتدد اجلهات الصحية احلكومية خالف ذلك) .إن اإلخفاق
في أداء الصيانة الفورية طبقا لهذه الشروط سيؤدي إلى متديد فترة الضمان مبقدار أسبوع واحد عن كل حادثة تأخر.
• يتعني إصالح األخطاء اإلكلينيكية للجهاز بشكل كامل خالل فترة ثالثة أيام (ما لم يتم حتديد خالف ذلك من قبل اجلهات الصحية احلكومية).
ويجب إصالح أعطال األجهزة الإلكلينيكية خالل فترة  15يوما .إن اإلخفاق في تأمني الصيانة الفورية مبوجب هذه الشروط سيترتب عليه متديد
لفترة الضمان توازي ضعف فترة التعطل الكلية للجهاز .ويتم احتساب فترة التعطل اعتبارا من إشعار ممثل الصيانة التابع للبائع ،ولغاية
إعادة اجلهاز للممثل الفني للبرنامج صاحلا للعمل .أما فترات الصيانة اجملدولة للمعدات وترقية البرمجيات وحتديث املعدات واألعطال اخلارجية
(كالتكييف وانقطاع التيار) فلن تعتبر أوقات تعطل .و لغرض تقييم التقيد بهذه الشروط ،وألي متديد مترتب على فترة الضمان ،يتوجب على البائع
االجتماع باملمثل الفني للبرنامج مرتني في السنة.
• على مهندس الصيانة أن يتواصل و بشكل مستمر مع املوظف الذي يستخدم اجلهاز و مع املمثل الفني لبرنامج بخصوص حالة الصيانة ،واملدة
الزمنية املتوقعة لبقاء اجلهاز معطال خاللها ،وخصوصا عندما متتد فترة التعطل لبضعة أيام.
• على مهندس الصيانة أن يقدم للممثل الفني للبرنامج تقرير صيانة عن أي صيانة وقائية مجدولة أو تصحيحية تتم سواء داخل أو خارج املوقع.
ويجب تقدمي تقرير الصيانة األصلي للممثل الفني للبرنامج للمراجعة واالعتماد والتوقيع .أما تقارير الصيانة غير املوقعة فلن تعرها اجلهات
الصحية احلكومية اهتماما.
• يجب إبالغ املمثل الفني للبرنامج عن أية أعطال تكتشف وتبقى دومنا إصالح عقب االنتهاء من الصيانة الوقائية اجملدولة أو التصحيحية .وفي
حال احلاجة لزيارة متابعة لصيانة ،يجب أن ينوه في تقرير الصيانة إلى تاريخ ووقت هذه الزيارة .وعلى مهندس الصيانة احلضور ملوقع اجلهات
الصحية احلكومية في ذلك التاريخ إلكمال األعمال الضرورية.
• على البائع عدم إزالة اي جهاز أو وثائق أو برامج أو أية قطع من املوقع إال مبوجب تصريح خطي من املمثل الفني للمشروع .وهذا ال ينطبق
على القطع التي يقوم البائع بإحضارها إلى املوقع بهدف إكمال الصيانة الوقائية أو اجملدولة و تشمل هذه القطع األدوات ومعدات االختبار و
التشخيص ,والكتيبات ,وبرامج احلاسوب التي تعود ملكيتها للبائع.
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• البائع مسؤول عن التخلص بطريقة مناسبة و آمنة من قطع الغيار ,واملواد ,و السوائل ,وأية قطع أخرى استعملت في أي نوع من الصيانة او
خلدمة.
• يجب معايرة كافة األدوات ومعدات اإلختبار التي يستعملها البائع في حتديد األعطال وأصالح اجلهاز ,وذلك طبقا ملتطلبات إختبار معدات
الصانع .ويجب أن حتمل معدات اإلختبار هذه بطاقات تدل عن إمتام هذه املعايرة.
• على البائع إشعار املمثل الفني للمشروع مقدما عن أية طلبات للصيانة صدرت من املوقع ,ويحق للمثل الفني للمشروع أو من ينوب عنه أن
يحضر أثناء إجراء الصيانة.
• جميع اعمال الصيانة الوقائية اجملدولة أو الصيانة التصحيحة يجب ان تتم اثناء ساعات العمل املعتادة في إال إذا مت االتفاق بني املقاول وممثل
البرنامج الفني على عمل ترتيب مغاير لذلك
• يقوم البائع بتزويد ممثل البرنامج الفني بجميع أرقام الهواتف والفاكس واألسماء اخلاصة مبهندسي الصيانــــــة واملسئولني عن تقدمي الصيانة
اخلاصة باالجهزة ويقوم البائع بايضاح كيفية احلصول على خدمات الصيانة أثناء احلاالت الطارئة ,اذا دعت احلاجة ,بعد ساعات العمل االعتيادية
أو في العطل األسبوعية واالجازات باألعياد.
اجراءات طلــب تقـديــم اخلـدمــة:
• يقوم ممثل البرنامج الفني أو من ينوب عنه باالتصال هاتفيا أو بالفاكس إلبالغ البائع بوقت و تاريخ وطبيعة العطل الذي حدث للجهاز.
• يقوم البائع بإرسال إشعار إستالم لطلب تقدمي اخلدمة والقيام بالتأكد من ان مهندس اخلدمة سوف يقوم بزيارة املوقع خالل فترة األستجابة
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احملددة.
• عند وصول مهندس الصيانة للموقع يتوجه للمكتب الرئيسي ملمثل البرنامج الفني و يوقع على السجل اخلاص بزيارات البائعني للموقع
ألشعار ممثل البرنامج الفني بوصوله للموقع وذلك قبل التوجه ملوقع اجلهاز املطلوب اصالحه.
• يجب ان يتم تقدمي تقرير الصيانة األصلي ملمثل البرنامج الفني ملراجعته والتوقيع عليه كإشعار بأن العمل املطلوب قد مت تنفيذه.
مالحظـة :أن أي تقرير اليتم التوقيع عليه من قبل ممثل البرنامج الفني لن يتم االعتراف به من قبل اجلهات الصحية احلكومية.

ك – الكتيبــــــــــات:
يجب ان يتم توفير الكتيبات واملواد التالية بدون اي مقابل ويجب ان يتم شحنها مع اجلهاز:
• مجموعة كاملة لكتيبات التشغيل و دليل املستخدم سوء نسخة مطبوعة او الكترونية مع كل جهاز او مع أجهزة رفع مستوى كفائه األجهزة
مبا في ذلك كتيبات برامج احلاسب حيثما انطبق ذلك واي مواد مطبوعة او اشرطة توضيحية متوفرة مع اجلهاز سواء مطبوعة او مرئية خاصة
بتدريب او تعليم املستخدمني للجهاز( ،مثل أشرطة الفيديو واألقراص املضغوطة وأشرطة ديفدي ).
• مجموعة كاملة من كتيبات الصيانة (مواد مطبوعة و نسخه الكترونية اذا كان ذلك متوفراً) لكل جهاز يتم توريده ،أو ترقية لرفع مستوى كفاءة
األجهزة ،اضافة خملططاته الكهربائية وامليكانيكيه والغازية ومايتعلق بالهواء او السوائل او البصريات ،ودليل اكتشاف األعطال وأصالحها وقطع
الغيار ويشمل هذا برامج احلاسب اخلاصة بتحديد األعطال والصيانة واألصالح التي مت توفيرها من قبل صانع اجلهاز .واذا احتاج األمر ستقوم اجلهات
الصحية احلكومية بتوقيع اتفاقية عدم افشاء معلومات مع البائع أو صانع اجلهاز من اجل احلصول على مواد الصيانة من هذا النوع.
• توفير مساندة الصيانة عن بعد باألفراد واملواد على مدى عمر اجلهاز اذا أمكن ذلك.
• جميع الكتيبات واملواد التعليميه يتم تقدميها باللغة األجنليزية املعروفة.
ل – اإلشعارات املتعلقة باألخطار و االستدعاءات:
• في حال تلقي الصانع أو املوزع أو البائع ألية معلومات تتعلق بأخطار او استدعاءات خاصة باستعمال أي جزء من هذه املعدات يجب أخطار املمثل
الفني للمشروع بهذا الشأن في احلال كتابيا من قبل البائع.
• على البائع تقدمي للممثل الفنى للمشروع أى نشرة صيانة أو نشرة إستخدام إكلينكى أو أى نشرات أخرى تتعلق باجلهاز.
م – قطع الغيار:
• على البائع ضمان توفر قطع غيار جديدة كافة املعدات ملدة ال تقـل عن عشر سنوات بعد آخر يوم من إنتاج اجلهاز من قبل الصانع.
• يتعهد البائع بإبقاء – في مستودعاته – جميع قطع الغيار أو وحدات غيار كاملة ملكونات اجلهاز احملتملة العطل ،قائمة بقطع الغيار ووحدات
31
الغيار يجب أن يوافق عليها املمثل الفني للمشروع.
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ن – البطاريات وامللحقات األخرى التي لها تاريخ انتهاء:
• يحق للممثل الفني للبرنامج ان يطلب من البائع تأخير توريد البطاريات و امللحقات واملستهلكات التي لها تاريخ انتهاء الى موعد آخر خالل
فترة الضمان.
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 )1بعد املراجعة الدقيقة للتعليمات وجملال اخلدمات والشروط العامة لتنفيذ املنافسة املذكورة أعاله ،فإننا نعرض إجناز األعمال املذكورة بكامله ،
وبالرياالت السعودية وذلك على النحو التالي:
)
		
) عدد البنود (
					
أوال :قيمة العطاء اإلجمالي باألرقام( :
)
					
		
ثانيا :قيمة العطاء اإلجمالي باحلروف( :
وميثل هذا املبلغ مجموع التكلفة اإلجمالية لألعمال املذكورة بوثائق العطاء شاملة جميع الضرائب والرسوم اجلمركية والتأمينات فرع األخطار
والعوائد ومصاريف النقل واستخدام األدوات واملعدات واملراقبة والنفقات العامة غير املباشرة واألرباح وأي أعمال وخدمات وأوضاع أخرى متصلة
بالضرورة بالعمل الذي يجري وبالبنود املقدمة.
 )2نتعهد بإجناز وتسليم جميع األعمال املشمولة في العقد خالل الفترة الزمنية احملددة في جداول التوريد وعطائنا .
 )3نقر بأنكم غير ملزمني بقبول أقل عطاء سعرا ،وأنه يجوز لكم رفض أي عطاء أو كل العطاءات اخملالفة لشروط املنافسة .
 )4نتعهد ونقبل بتحمل مسؤولية احلصول على أي ترخيص مطلوب لتنفيذ األعمال محل هذا العقد.
:

_______________________________________________

اإلسم

		
التوقيع :

_______________________________________________

الوظيفة :

_______________________________________________
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