تأمين أجهزة طبية عاجلة لمستشفى جدة
الميداني بالشراء المباشر (المرحلة الثانية)

االشتراطات الالزمة لتقديم العروض :

ً
عصرا.
الموعد النهائي لتقديم العروض هو يوم األحد الموافق 1441/10/15هـ الموافق 2020/06/07م في تمام الساعة 4
 -1مطابقة العرض للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة.
ً
مسجال لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء ( )SFDAمع إرفاق شهادة التسجيل الدالة على ذلك.
 -2يفضل أن يكون المنتج
 -3األولوية في قبول العرض للتوريد األسرع للكميات المطلوبة.
 -4االلتزام بتوريد كامل الكميات المقدم عليها خالل  8أسابيع من تاريخ التعميد على أن ال يؤثر ذلك على أي عقود أو تعاميد سابقة.
 -5يجب تقديم عرض السعر اإلفرادي للبند وضريبة القيمة المضافة (إن وجدت) على ورق الشركة الرسمي.
 -6يجب االلتزام بالتسعير حسب الملف المرفق وعدم التعديل على صيغة الملف حيث سيتم استبعاد العروض المخالفة لذلك.
 -7تقديم كتالوجات مع توضيح رقم الكتالوج بالعرض المقدم على أن يتضمن تفاصيل وبيانات كاملة للمنتج المعروض.
 -8االلتزام بالتوريد لمستشفى جدة الميداني.
صراحة
 -9يفضل بأن ال تقل فترة الصالحية عند التوريد عن ثلثي مدة صالحية المنتج أو ذكر مدة صالحية المنتج المتبقية عند التوريد
ً
في العرض وذلك لبنود األدوية والمستلزمات الطبية.
 -10يمكن تقديم عروض بديلة في حال مطابقتها للمواصفات الفنية وتعبئة نسخة أخرى من ملف االكسل وتسميته عرض بديل.
صراحة في عرضه.
 -11يذكر مقدم العرض أي اشتراطات فيما يخص الدفعات المالية
ً
 -12يتم تقديم العرض على الكميات التي يمكن اإللتزام بتوريدها حسب االشتراطات أعاله.
ً
يوما.
 -13يجب أن ال تقل صالحية العرض عن 15
 -14يحق لشركة نوبكو تجزئة البند الواحد على أكثر من مورد متى ما كانت التجزئة تحقق مصلحة لنوبكو أو الجهات الصحية
الحكومية.
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Dear Vendor, 0
With reference to the attached Urgent Medical Equipment , we would like to inform that along with your proposal you are
kindly requested to include all relevant documents for the product supplied: m
List of Documents for submittal
1-Proposal EXCEL SHEET: Must complete the enclosed excel spreadsheet with all relevant data (make sure not
to amend the provided sheet).{format excel} h
2-Proposal PDF SHEET: Please also print the excel sheet in PDF format to ensure the integrity of the information,
which should also be signed and stamped. k
3-h(Catalog) for each quoted item Please indicate the NAME & SN & NUPCO product code number in the heading of the
catalogue. (see figure one below) k
please don’t sent unnecessary catalogue
Figure #1
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