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مقدمة
يهددد

المشدو اىل تأسد ن نمددام متكامددل للرقابددة والددتحكم بأ مددان نمانددة المدددب وال فادددات الاددلاة مد ماددد ها ولبادددة الددتخل
ر د
ددلن اسددتخدام التق يددات الحدي ددة والمت ددو ة وة الرقابددة والمتابعددة وت د ير وت

ال ددليم م هددا بحيد

يتضددم و ددة

ددة ت فيذدددة

د ا نممددة وا دلددة ا شداددة اللزمددة لتأهيددل وا تمدداد

إلدا ة سل ددلة ال فادددات المتكاملددة وذلد مد
ر
ايت الدوليدة وا قليميدة
دتي ال فاددات اتجدان ال فاددات الم تجدة مد المادد م والتعامدل ال دليم معهدا بح دب انضدل المما سدات والمعد ر
مقدم دمات إدا ة ال فادات و متابعة الدتام م و
و
وبا

القواني وا نممة المعمون بها وة المملكة العربية ال عوددة  .حي
انة اىل
ر

تشمل الم اة المكونات التالية:

 انشاء قا دة بيانات ال فادات (مااد هام أنوا ها وم تج ها وناقل ها).
اقلي وتأهيل مزودي الخدمة.
 ت جيل ال ر
 الربط ربي الم تج وال اقل م

ر
ون ومتابعة الخ ط التشبيلية.
لن تعاقد الكت و

 الربط مة مركز التحكم بإدا ة ال فادات م لن أنممة التت ة.
 التفت ش الذك وإصدا تقا ير التفت ش الميدانية ر
الكتونيا وجدولة ا مان المراق ري
و
 صد و اط المخالفات.
 اصدا التقا ير الدو ية اللزمة
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اهداف ر
المشوع
•

تح ري المشهد الحضي وة المدب ال عوددة م

•

تخفيف ا ااء المالية ىل الحكومة ال اتجة

لن الحد م التشون الاضي ال اجم

العشوان لل فادات ومخلفات الهدم وال اء.
الرم
و
و

البت سليم لل فادات والمما اسات العشوائية.
التعامل ر

•

الوع ال وئ لدى
نة
و

•

ا ستخدام ا م ل والفعان لل نية التحتية دا ة ال فادات

•

سهولة الوصون اىل جم ة مزودي دمات نقل ال فادات ( م اة واحدة)

•

تجي.
اقلي لتقددم سعر انضل للم ر
ت انن ال ر

•

اقلي م الحاون ىل حاة سوقية مجددة م
تمكي ال ر
ر

•

ر
المؤهلي.
اقلي
ر
ون سليم دحل نجوة العقود الاو ية ويرنة م حجم ال لب ىل ال ر
اجاا الم ر
تجي ىل وجود تعاقد الكت و

•

امكانية ا ستفادة م الم اة وة ادا ة العمليات التشبيلية وتح ري كفاءتها

ارص ا دا ة المتكاملة لل فادات وتشج ة مليات نرز ال فادات م الماد .

مؤهلي.
البت
اقلي ا نراد و ر
ر
لن الحد م وجود ال ر
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ادوار اصحاب المصلحة
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التعريف بالخدمات
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خدمة ابرام /توثيق عقود نقل النفايات
وصف الخدمة:

د التقدم اىل طلب اصدا او تجددد

اة تجا ية او

تجي الد ون اىل م اة التعاقد والاح
تت ح الخدمة لجم ة الم ر

ن ها

اة انشائية او

ناقلي نفادات مؤه رلي لدى ا مانة.
اة حفريات يت لب م المتقدم التعاقد مة ر

المؤهلي وا تيا ال اقل الم اسب للتعاقد معه ح ب المعا ريت المعتمدة لدى ا مانات.
اقلي
ر
ال ر

الوضع الحال

الوضع المستقبل
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قائمة الخدمات االخرى
مجموعة 1
-خدمات ناقل النفايات :• االستعالم عن متطلبات حسب كل أمانة
• طلب تأهيل مقاول
• إصدار شهادة تأهيل ناقل
• تحديث بيانات ناقل
• إيقاف ناقل
• إضافة/حذف مركبة
• إضافة حذف حاوية
• إضافة حذف كوادر
 خدمات االمانات :لوحة تحكم خاصة بكل أمانة للتحكم بأشتاطات
ومتطلبات التأهيل
المنظومة
اإللكترونية

مجموعة 2
خدمات العقود اإللكتونية
تسعت الحاويات
•
ر
• تسجيل منتج نفايات
• االستعالم عن مقاول النفايات ف منطقة
• احتساب كميات النفايات
• إصدار عقد نظافة
• إضافة عقد فرع
• اإلعتاض عل حجم الحاوية
• تحديث بيانات عقد نظافة
• إيقاف  /الغاء عقد نظافة
• حذف مركبة لعقد نظافة
• اضافة مركبة لعقد نظافة
• تسجيل بيانات ومواقع الحاويات
• إضافة نقاط التحميل
• الدفع اإللكتون

مجموعة 3
الخطط التشغيلية
• إضافة  /تعديل  /حذف خطة تشغيلية
• ترتيب أولويات نقاط التحميل
تعيي مركبة عل الخطة التشغيلية
•
ر
تعي مركبة عل الخطة التشغيلية
• إعادة ر
• تحديد تكرار الخطة التشغيلية (يوم،
اسبوع ،شهري)
• إنشاء طلبات النقل اآللية بناءا عل الخطة
التشغيلية
• إنشاء طلبات نقل يدويا
المتان اإللكتون
• الربط مع ر
• إصدار شهادات التوريد
• طلب نقل نفايات طارئ
• تقديم طلبات اإلتالف
• إصدار شهادة اإلتالف

مجموعة 4
مقاول معالجة النفايات والمرادم :
• االستعالم عن متطلبات تسجيل مردم أو
معالجة نفايات
• تسجيل مردم
• تحديث بيانات مردم
• إصدار شهادة تصنيف مردم
• إيقاف مردم
• البالغات :
• تسجيل بالغ عن نفايات مهملة
• تسجيل بالغ عن نفايات ضخمة أو أنقاض

مجموعة 5
نظام إدارة اللوائح RMS
ر
المباشة للمركبات
• -المتابعة
• -إضافة /تعديل /حذف المناطق الجغرافية
• -إدارة التنبيهات والتجاوزات
• -خدمة عرض مواقع العقود
• -عرض حركات الرفع والتتيل للحاويات
• -خدمة التحقق من وجود إشارة عل المركبات
والحاويات
•  -إصدار مهام تفتيش آلية
• -إضافة عقودالنظافة بناءا عل األمانة والمنطقة
• -عرض مركبات عقود النظافة
• -إضافة /تعديل /حذف موقع حاوية
• -إضافة المسارات لكل من (مركبة ،المكنسة)
• -جدولة موعد الرفع لكل منطقة

مجموعة 6

المخالفات :
• إصدار مخالفة
• تعديل مخالفة
• إلغاء مخالفة
• تسديد مخالفة

الشكاوي واإلعتاضات:
• -تسجيل شكوى
• -تسجيل إعتاض عل مخالفة
• -معالجة إعتاض/شكوى
• -تصعيد إعتاض/شكوى
• -تسجيل بالغ عل مقاول

مجموعة 7
نظام مراقبة االمتثال عل العقود CCMS
خدمات الناقل :
• جدولة مهام طلبات النقل تلقائيا
• دخول السائق وتحديد المركبة
• عرض مهام السائق حسب الخطة التشغيلية
• عرض المسار المناسب لكل نقطة
• اإلبالغ عن حالة طارئة للمركبة
• إصدار QR Codeلدخول المردم
• تأكيد رفع الحاوية ف حالة تعطل قارئ ر
الشائح
• إصدار تقارير األداء لكل مركبة
• تصحيح اليالغ
• إضافة طلب نقل طارئ عل عقد
تعيي مركبة عل خطة تشغيلية
• إعادة ر
خدمات األمانات :
• جدولة مهام التفتيش الميدانية
اعتماد تقارير التفتيش الميدانية• إدارة نماذج التفتيش
• رصد مواقع الرم العشوان
• إصدار تقارير األداء لكل مفتش
• رصد المركبات المجهولة
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معمارية خدمات إدارة النفايات
منتجي النفايات
منتجي النفايات
البالغات

املركبات والحاويات

طلبات النفايات

املقاول

عقود النظافة
الخطط التشغيلية

معمارية

•

الرقابة
خدمات
املدن الذكية

الرقابة على الجمع

التلوث البيئي

جمع ومعالجة
النفايات

الرقابة على النقل

الرقابة على املعالجة

املخالفات

•
•
•
•

منصة ذكية إلدارة شؤون النفايات (مثل :املركبات املتصلة عبر اإلنترنت) لتحسين عمليات جمع النفايات
حاويات النفايات متصلة عبر اإلنترنت لتحسين مسار توجيه شاحنات جمع القمامة
ضاغط قمامة يعمل بالطاقة الشمسية لتحسين حاويات النفايات
تطبيق مخصص لخدمات جمع النفايات متاح للسكان

•

•
•
•
•

إصدار مخالفة
تعديل مخالفة
إلغاء مخالفة
تسديد مخالفة

•

االستعالم عن متطلبات تسجيل
مردم أو معالجة نفايات
تسجيل مردم
إصدار شهادة تصنيف مردم
تحديث بيانات مردم
تأهيل مقاول مردم
إيقاف مردم

•
•
•
•

متابعة شحنات عقد نفايات
تأكيد استالم شحنة
املانيفست اإللكتروني
التتبع الذاتي للشحنات

•
•
•
•
•

• مزادات التدوير
• تجارة النفايات

الشكاوى
واالعتراضات

• تحديد مواعيد ومسارات
جوالت الرقابة
• تنفيذ جوالت رقابية على
الحاويات و أعمال جمع
النفايات

• تحديد خطة الرقابة على
مسارات مركبات نقل
النفايات
• تنفيذ أعمال الرقابة على
مسارات مركبات نقل
النفايات

• تحديد خطة الرقابة على
مراكز ردم النفايات
• تنفيذ أعمال الرقابة على
مراكز ردم النفايات

•

مقاول معالجة
النفايات واملرادم

•
•
•
•
•
•

تحديد املركبات لعقد نظافة
إضافة مركبة لعقد نظافة
حذف مركبة لعقد نظافة
تحديد الحاويات لعقد النظافة
إضافة حاوية لعقد نظافة
حذف حاوية لعقد نظافة

•

تسجيل خطة تشغيلية لعقد
نظافة
تحديث خطة تشغيلية لعقد
نظافة
تعبئة البيانات التشغيلية لخطة
نظافة
تسجيل شحنة نفايات

إدارة
الشحنات

• تسجيل بالغ عن نفايات
مهملة
• تسجيل بالغ عن نفايات
ضخمة أو أنقاض

• طلب نقل نفايات
• طلب تصريح دفن نفايات في
مردم

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

تسجيل بيانات عقد نظافة
تحديث بيانات عقد نظافة
إيقاف عقد نظافة
احتساب كميات النفايات
التعاقد مع مقاولي النفايات
إصدار عقود النفايات
تسجيل بيانات ومواقع الحاويات

معالجة
النفايات

• تسجيل منتج نفايات – أفراد
• تسجيل منتج نفايات –
منشآت
• االستعالم عن مقاولي النفايات
في منطقة

ناقلي النفايات
االستعالم عن متطلبات التسجيل
تسجيل مقاول
إصدار شهادة تسجيل
تحديث بيانات مقاول
تأهيل مقاول
إيقاف مقاول

مقاولي معالجة النفايات واملرادم

•
•
•
•
•

تسجيل شكوى
تسجيل إعتراض على مخالفة
معالجة إعتراض/شكوى
تصعيد إعتراض/شكوى
تسجيل بالغ عن مقاول

ً
• املراقبة البيئية باالستعانة باملستشعرات والتنبؤ بجودة الهواء في املدينة ومصادر االنبعاثات (مثال ،مرادم النفايات،
واملصانع)
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مسارات ر
المشوع الرئيسية
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حجم الفرص
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حجم الفرصة :يوضح الشكل ادناه عدد الرخص التجارية الملزمة بعقود نفايات
140,000

متوسط الرخص التجارية الملزمة بعقود نفايات
119,470

120,000

100,000

80,000
67,219

64,731
60,000

40,000

33,152

31,108

29,538

27,221

21,060

19,287

20,000

13,482

1,686

6,535

5,119

6,669

أمانة منطقة
الباحة

أمانة منطقة
الجوف

10,926

10,885

3,264

0
أمانة الحدود أمانة العاصمة أمانة المدينة أمانة المنطقة
الشرقية
المنورة
المقدسة
الشمالية

أمانة حفر
الباطن

أمانة محافظة أمانة محافظة أمانة منطقة
االحساء
جدة
الطائف

أمانة منطقة
الرياض

أمانة منطقة
القصيم

أمانة منطقة
تبوك

أمانة منطقة
جازان

أمانة منطقة
حائل

أمانة منطقة
عسير

أمانة منطقة
نجران

عدد الرخص التجارية  471,353رخصة ملزمة بعقود نفايات
المصدر وزارة 2الشؤون البلدية والقروية واإلسكان
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حجم الفرصة :يوضح الشكل ادناه عدد الرخص اإلنشائية
35,000

متوسط الرخص اإلنشائية
30,000

28,665

25,000
21,525
19,740

20,000

19,942

19,367

14,700

15,000

9,721

10,000

9,437
7,601

6,448
5,073

5,467

5,000

7,501

4,935

4,503

3,765

2,768

0
أمانة الحدود أمانة المدينة أمانة المنطقة
الشرقية
المنورة
الشمالية

أمانة حفر
الباطن

أمانة محافظة أمانة محافظة أمانة منطقة
االحساء
جدة
الطائف

أمانة منطقة
الباحة

أمانة منطقة
الجوف

أمانة منطقة
الرياض

أمانة منطقة
القصيم

أمانة منطقة
تبوك

أمانة منطقة
جازان

أمانة منطقة
حائل

أمانة منطقة
عسير

أمانة منطقة أمانة العاصمة
المقدسة
نجران

عدد الرخص اإلنشائية 191,159
المصدر وزارة 2الشؤون البلدية والقروية واإلسكان
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حجم الفرصة :يوضح الشكل ادناه عدد تصاري ح الحفريات
متوسط رخص الحفريات

35,000

32,655

30,000

25,000

22,680
20,160

20,000

18,585
16,065

15,000

8,923

10,000

5,483
3,653

5,000
1,826

1,953

3,842
2,442
700

1,007

أمانة منطقة
الباحة

أمانة منطقة
الجوف

3,547
1,053

525

0
أمانة الحدود أمانة العاصمة أمانة المدينة أمانة المنطقة
الشرقية
المنورة
المقدسة
الشمالية

أمانة حفر
الباطن

أمانة محافظة أمانة منطقة
االحساء
الطائف

أمانة منطقة
القصيم

أمانة منطقة
تبوك

أمانة منطقة
جازان

أمانة منطقة
حائل

أمانة منطقة
عسير

أمانة منطقة أمانة محافظة أمانة منطقة
الرياض
جدة
نجران

عدد تصاري ح الحفريات 145,100
المصدر وزارة 2الشؤون البلدية والقروية واإلسكان
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نموذج طلب التأهيل
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( )3/1إشتراطات نموذج طلب التأهيل

تأكيد مشاركة الجهة بالتأهيل:
•

على املستثمر دراسة بنود نموذج التأهيل الواردة دراسة وافية ودقيقة واإلعداد ملا تقض ي به الشروط واملواصفات وعدم االلتزام بذلك يعطي الحق ً للوزارة في استبعاد املتقدم للتأهيل .

•

على املستثمر وقبل تقديم نمووذج التأهيول الخواه بوه أن يقووم بمعاينوة الشوروط والبنوود والواجبوات معاينناوا تاموة نافيوه ليجهالوة ،وأن يتعورف تعرفوا تاموا علوى ااوضواس السواادة والخودمات التحقوق والرقابوة املطلوبوة منوه .ويعتبور املسوتثمر قود

استوفى هذا الشرط بمجرد تقدمه للتأهيل ،بحيث ال يحق له االدعاء أو االحتجاج بأية جهالة بخصوه الشركة السعودي للتصنيف.
•

على املتنافسين الراغبين في املشاركة في هذه املنافسة إخطار الجهة الحكومية لتأكيد عدم وجود أي تعارض في املصالح ونينام بتسليم العرض في املواعيد املحددة.

لغة العرض:
تكووون اللغةةة العرةيةةة هووي اللغووة الرسوومية فووي اململكووة العربيووة السووعودية فعلووى مقوودم طلووب التأهيوول االلتوزام بالتعاموول قاووا فووي جميووع املكاتبووات املتعلقووة قاووذا املشوروس ،بمووا فووي ذلووك نموووذج التأهيوول وجميووع مرفقاتوه وبياناتووه ويسووتثن موون ذلووك الكتالوجووات
الخاصة باملعدات واادوات وااجهزة التي يجوز ان تكون باللغة اإلنجليزية .وفي حال التقدم بمستند بأي لغة أخرى يتم ترجمته الى اللغة العربية عن طريق مقدم طلب التأهيول مون خوالل مكتوب ترجموة معتمود ،ويعتبور الونص العربوي هوو املعموول بوه
في حالة االلتباس او االختالف في املضمون.

العروض البديلة:
غير مقبولة.
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( )3/2إشتراطات نموذج طلب التأهيل
عملة العرض:
تعتبر العملة السعودية (الريال السعودي) العملة املعتمدة بكافة التعامالت املتعلقة باملنافسة ما لم ينص في الشروط الخاصة على عملة أخرى.

صالحية عروض التأهيل:
يجب أن تكون مدة سريان عروض التأهيل في هذه املنافسة ( )90تسعين ً
يوما من التاريخ املحدد لفتح العروض.

تكلفة إعداد العروض:
•

على املستثمر استيفاء نموذج التأهيل املرفق بالدقة الالزمة ،وذلك طباعة او كتابة باملراد وااللتزام التام بما تقض ي به البنود الواردة بنموذج الشروط واملواصفات وميحقاتاا  .كما يجب ترقيم صفحات التأهيل ومرفقاتاا والتوقيع علياا من
املالك نفسه ،او الشخص املفوض من قبله ،وإذا قدم التأهيل من قبل شخص مفوض يجب ارفاق أصل التفويض مصدقا من الغرفة التجارية ،او مصحوبا بوكالة شرعية .

•

يتحمل طالبي التأهيل جميع التكاليف املرتبطة بطلب التأهيل ،وال تتحمل الجهة الحكومية أي مسؤولية لتغطية تكاليف طالبي التأهيل في إعداد العروض ،والتي تتضمن تلك التكاليف التي يتكبدها طالبي التأهيل للقيام بالعناية الواجبة،
والتكاليف املتعلقة بتقديم أي معلومات إضافية ليجهة ،باإلضافة إلى التكاليف املرتبطة بأي مفاوضات مع الجهة الحكومية .كما يجب على طالبي التأهيل تزويد الجهة الحكومية بأي توضيحات مطلوبة ،دون إلزام الجهة الحكومية بتغطية
التكاليف املرتبطة بذلك.
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( )3/3إشتراطات نموذج طلب التأهيل
ضمان املعلومات:
ً
ً
يلتزم مقدم طلب التأهيل باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة للتحقق من دقة املعلومات املتعلقة باملشروس ليتسن له تقديم عرضا متوافقا مع جميع الشروط واملواصفات املطلوبة مع ااخذ باالعتبار جميع ااحكام التعاقدية ،كما يجب على جميع
طالبي التأهيل اإلملام بجميع اانظمة والقرارات ذات العالقة بنطاق عمل املشروس ومراعاة ذلك عند تحديد ااسعار.

األسئلة واالستفسارات:
يمكوون لطووالبي التأهيوول فووي حووال وجووود أي استفسووارات عوون املشووروس ،املراسوولة عوون طريووق البريوود االلكترونووي ( ،)imarketplace@momrah.gov.saوعلووى وزارة الشووئون البلديووة والقرويووة واإلسووكان جمووع كافووة االستفسووارات املقدمووة موون طووالبي التأهيوول
واإلجابة علياا ومشاركناا مع جميع طالبي التأهيل عن طريق البريد االلكتروني .كما يمكن لوزارة الشئون البلدية والقروية واإلسكان تنظيم ورشة عمل ملناقشة كافة االستفسارات املقدمة واإلجابة علياا.

حصول طالبي التأهيل على كافة املعلومات الضرورية:
على صاحب العرض املتقدم لتنفيذ الخدمات أن يتحرى قبل تقديم عرضه ،عن طبيعة الخدمات املتقدم لها ،والظروف املصاحبة للتنفيذ ،ومعرفة بياناتاا وتفصيالتاا على وجه الدقة ،وما يمكن أن يؤثر في عرضه ومخاطر التزاماته ،وعليه
بشكل عام أن يسعى ليحصول على كافة املعلومات الضرورية والالزمة لتنفيذ عطااه.

متطلبات تنسيق العروض :
أ .حجم الخط اليتجاوز رقم 16

ب .نوس امللفات اإللكترونية () PDF

ج .التتجاوز امللفات املرفوعة عن  5ملفات.
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وثائق نموذج التأهيل
م
1

املستن ة ة ة ةةد

هل تم إرفاق املستند؟

هل املستند مختوم

نموذج طلب الةتأهيل
توكيل رسمي موثق (إذا قام بالتوقيع على طلب التأهيل ومرفقاته شخص غير مقدم التأهيل)

2
إثبات أن املسؤول عن الشركة أو وكيلها الذي وقع على طلب التأهيل لديه الصالحية للتوقيع

3

4
5
6

صورة سارية املفعول من السجل التجاري
صورة رخصة االستثمار األجنبي إذا كان املستثمر غير سعودي
سجالت ضمان إذا كان املشروع بالشراكة مع أكثر من جهة
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بي المنشآت ُ
معايي التنافس ر ن
المتقدمة لتأهيل
ر
م

املالحظات

املعيار

1

توفيرراس مال للتأسيس والتشغيل

يتم التنافس على رأس املوال ااكبر .

2

تسعيرالخدمات

يتم التنافس على تسعير الخدمات ااقل للمستفيدين .

3

عدد املوظفين

يتم التنافس على العدد ااكبر للموظفين .

4

الخبرات السابقة

يتم التنافس على الخبرات السابقة في املشاريع املماثلة ليجهة املؤهلة  .وخبرتاا السابقة في تنفيذ مشاريع باسلوب املشاركة في الدخل

5

الجدول الزمني

يتم التنافس على الجدول الزمني ااسرس في تنفيذ املشروس على مستوى االمانات

6

فعالية منهجية تغطية التكاليف التشغيلية

يتم التنافس على اقل فترة زمنية لتغطية التكاليف التشغيلية

النقاط
نقطة لكل مليون ريال

نقطة لكل الف ريال
نقطة لكل موظف

 10نقاط لكل سنة خبرة

 20نقطة تمنح لألقل فترة زمنية للتنفيذ ومنح املتنافسين
االخرين بحسب املعادلة التالية
(املدة ااقل للمتقدمين  /مدة املتقدم) * 20
 20نقطة تمنح لألقل فترة زمنية لتغطية التكاليف التشغيلية
ومنح املتنافسين االخرين بحسب املعادلة التالية
(املدة ااقل للمتقدمين  /مدة املتقدم) * 20

* الفائزهو املتقدم صاحب اعلى نقاط
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نموذج جدول محتويات عرض التأهيل

جدول محتويات عرض التأهيل
يجب عل جميع العروض المقدمة اإللتام بالمعلومات الموضحة بالجدول أدناه
01

مقدمة عن الجهة الطالبة للتأهيل

•

ملخص تنفيذي

•

نبذة عن الجهة الطالبة للتأهيل

•

الختات السابقة
ر

02

منهجية و خطط العمل

الجدول الزمن لتنفيذ األعمال

03

•

04

مراحل التنفيذ عل مستوى االمانات

العرض المال

•

الهيكل التنظيم المقتح

•

عت المقت رح للخدمات
التس ر

•

الموظفي
عدد
ر

•

التكلفة التشغيلية المقتحة

•

خطة العمل المقتحة

•

النسبة المقتحة لمشاركة العوائد

•

خطة إدارة ر
المشوع

•

رأس المال المقتح
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تسليم طلب التأهيل
مكان التسليم
•

يتم تسليم النسخ ااتية لطلبات التأهيل ملمثل الجهة الحكومية " راشد املشاري"
 -1نسخة ورقية لطلب التأهيل مختومة من الجهة املقدمة على التأهيل وترسل على العنوان ااتي :
مكان تسليم عروض التأهيل

العنوان

طريق امللك عبدهللا

https://maps.app.goo.gl/ihbdYncwz9sgfTuh7?g_st=ic

املبنى

مبن جامعة امللك سعود

الطابق

الدور السابع

الغرفة/اسم اإلدارة

إدارة املوردين بوكالة التحول الرقمي واملدن الذكية

 -2نسخة إلكترونية لطلب التأهيل على البريد اإللكتروني الخاه بإدارة املوردين imarketplace@momrah.gov.sa :

موعد التسليم
•

يتم تسليم طلبات التأهيل خالل موعد أقصاه يوم الخميس 1444/03/10ه املوافق 2022/10/6م
22
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ر
إشياطات وأحكام قانونية
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 -1اإلشتراطات الخاصة باألهلية
أهلية مقدمي العروض
يحق للشركات واملؤسسات بالقطاس الخاه ذات الخبرة في خدمة العمالء أو الدعم الفني والتقني وما يشاقاها من خبرات فى مجال تقييم املنشئات سواء من الناحية املالية او فنيا واداريا .يستثن مون ذلوك املمنووعين مون التعامول نظاموا او بحكوم
قضائي حت تنتهي مودة املنوع مون التعامول ،ويحوق للووزارة اسوتبعاد املتقودمين الوذين علويام مسوتحقات متوأخرة ،أو كوانوا ممون يتوأخرون فوي سوداد أيوة مسوتحقات او موديونيات للدولوة عون مواعيودها بعود رفوع تقريور بوذلك ملعوالي وزيور الشوؤون البلديوة

والقروية بطلب املوافقة على استبعادها.

ال يجوزاملشاركة في املنافسة لألشخاص املشارإليهم فيما يلي:
.1

موظفو الدولة.
ً
من تقض ي اانظمة بمنع التعامل معهم بما في ذلك من صدر بمنع التعامل معهم حكم قضائي أو قرار من جهة مخولة بذلك نظاما ،وذلك حت تنتهي مدة املنع.
ً
املفلسون أو املتعثرون وفقا احكام نظام اإلفالس ،أو من ثبت إعسارهم ،أو صدر أمر بوضعهم تحت الحراسة القضااية.

.4

الشركات التي جرى حلها أو تصفيناا.
ً
من لم يبلغ من العمر (ثمانية عشر) عاما.

.6

ناقصو ااهلية.

.2
.3

.5
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 -2اإلشتراطات الخاصة بالسجالت والتراخيص النظامية
السجالت و التراخيص
يجب أن تتوفر لدى املتقدمين بطلب التأهيل ومتعاقديام من الباطن سجالت تجارية  ،أو تراخيص نظامية مثل سجالت اإلستثمار ااجنبي (إذا كان املستثمر أجنبيا) في مجال ااعمال املتقدم لها أو توافر "خطاب تضامن" (إذا كان
ً
املشروس مشتركا بين أكثر من جهة) إال إذا كان طالب التأهيل غير ملزم نظاميا بالقيد  .ويجب أن تكون هذه الوثااق سارية املفعول

 -3حقوق وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان
حق الوزارة في الرقابة على التنفيذ
للوزارة الحق الكامل في الرقابة على أعمال وتقارير التحقق على الشركة السعودية للتصنيف بجميع مراحلها سواء في التأسيس او التشغيل للتأكد من االشتراطات واملواصفات واملخططات املعتمدة للشركة وكافة اشتراطات التشغيل من
نواحي فنية وادارية والتزام املستثمرين بالتنفيذ وتعيين مراقبين خارجيين للتدقيق إذا رغبت .كما يلتزم املستثمر بتلبية متطلبات الوزارة فيما يتعلق بتحديد املخالفات لالشتراطات طبقا ملا يجده مخالفا للشروط واملعايير التشغيلية
واملواصفات واملخططات املعتمدة والقرارات الوزارية ذات الصلة .ويلتزم املستثمر بعد االننااء من ااعمال والتقارير الدورية او حال وجود مخالفات جسيمة بإشعار الوزارة ،ليقوم منسوبي الوزارة باملعاينة واتخاذ الالزم ،وعمل محضر
يبين املوقف.
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 - 4إشتراطات خاصة بتقديم العروض
التسليم املتأخر
ال يعتد بأي عرض يصل إلى الجهة الحكومية بعد اننااء املدة املحددة لتقديم العروض.

 - 5اإلقرارات والتعهدات
اإلقرارات والتعهدات
يجب على كل املتقدم لطلب التأهيل توقيع وختم التعهدات واإلقرارات املدرجة أدناه ˛ ويعتبر ذلك أحد شروط قبول العرض
 )1التعهد بإتمام تنفيذ العقد
نقر نحن مؤسسة  /شركة  . . . . . . . . . . . . . . . .بأننا قد اطلعنا على كافة ظروف وطبيعة العمل في هذا املشروس ،كما نتعهد بالقيام بكافة الواجبات وااللتزامات الواردة في هذه الكراسة
 )2اإلقراربعدم املمانعة من تدقيق البيانات

ً
نقر نحن مؤسسة  /شركة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .بأنه ليس لدينا أي مانع أو تحفظ على التحقق من املعلومات الواردة ضمن العرض املقدم أو املالحق أو متطلبات العرض سواء تلفونيا أو باملقابلة الشخصية أو زيارة املوقع لكل من-:
 .1الجهات الحكومية أو الشركات أو املؤسسات التي تم ويتم إنجازها أعمال لها.
 .2اافراد املرشحين للعمل عن طريقنا
 .3مقاولي الباطن.
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 -6اإلشتراطات الخاصة باملواصفات
فريق العمل بالشركة
الشروط الخاصة بفريق العمل
.1على الشركة الفاازة بالتأهيل تقديم قاامة بأسماء القوى البشرية للمشروس وتوفير السير الذاتية مع ذكر املؤهالت والشهادات املعتمدة والخبرات العملية في مجال املشروس.
ً
.2يجب أن يحضر الرايس التنفيذي أو من ينيب عنه جميع اللقاءات بخصوه املشروس التي تطلباا الوزارة أو من يمثلها تعاقديا ،وكذلك جميع النقاشات التي تتم خالل فترة تنفيذ املشروس.

مواصفات الجودة
يلتزم املتعاقد بمواصفات الجودة املطلوبة في تنفيذ النطاق املطلوب .ويجب على املتعاقد إخطار الجهة الحكومية بما يتسبب او قد يتسبب في عدم االمتثال ملتطلبات الجودة في ااعمال املقدمة وبأي تغييرات أو تعديالت قد تؤثر على هذه الجودة
كتغيير موقع تصنيع املواد ،أو تغيير املواد الخام ونسباا املستعملة في تصنيع السلع ّ
املوردة.

مواصفات السالمة
يلتزم املتعاقد خالل جميع مراحل التنفيذ بجميع اانظمة والقواعد املطبقة في اململكة بشأن السالمة والصحة والبيئة ،وأي أنظمة وقواعد تحددها الجهة الحكومية في نطاق عمل املشروس ،ويضمن اتخاذ جميع اإلجراءات واالحتياطات الالزمة

لالمتثال لهذه اانظمة والقواعد.
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 -7أحكام الخاصة
 -1الشروط الخاصة بالضمان املالي:
ً
يلتزم املستثمربتقديم ضمان مالي يتناسب مع رأس مال املنشأة ساري املفعول ملدة سنة ميالدية وفقا للتالي:

ضمان مالي بقيمة واحد مليون ريال سعودي
 -2كيفية تنفيذ الخدمات:


بعض الخدمات للتصنيف واستشارات التصنيف قد تقدم بشكل إلكتروني.



يوفر املستثمر جميع وساال التواصل الالزمة للتواصل مع املشتركين لتقديم الخدمات بالشكل املطلوب من مراكز اتصال وخدمة عمالء وغيرها.

 -3إدارة اإليرادات وتحقيق االستدامة:
يقوم الطرف الثواني بوإدارة الفووترة وتحصويل املقابول املوالي لودعم اعموال تشوغيل وصويانة منظوموة إدارة النفايوات وتطووير اعمالوه وتقوديم الودعم اللوجسوتي وتوقيوع االتفاقيوات والتعاقودات موع موزودي الخودمات بن ًواء علوى الخطوة التشوغيلية لخودمات

املنظومة بعد موافقة الطرف ااول واعتماده على أن تراعي الخطة التشغيلية التدرج في تغطية التكاليف.
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 )8/1( - 8أحكام عامة
 -1املساواة و الشفافية:
على وزارة الشئون البلدية والقروية واإلسكان اطالس كافة طالبي التأهيل على املعلومات ذات العالقة بنطاق العمل في املشروس بما يمكنام من تقييم الخدمات قبل الحصول على وثااق املشروس ،وتقديم اإليضاحات والبيانات الالزمة عن الخدمات
املطلوب تنفيذها قبل ميعاد تقديم طلبات التأهيل بوقت كاف وتلتزم وزارة الشئون البلدية والقروية واإلسكان عدم التمييز بين طالبي التأهيل في أي مما سبق .كما سيتم إخطار كافة املتقدمين بطلب التأهيل بأي تغيرات تطرأ على املشروس عبر
البوابة اإللكترونية أو إذا تعذر ذلك فمن خالل البريد الرسمي أو البريد اإللكتروني.

 -2تعارض املصالح:
يلتزم طالبي التأهيل والعاملون لديام والشركات التابعة لهم ومقاولوهم من الباطن ،وكل من له عالقة مباشرة أو غير مباشرة بتنفيذ وتأمين الخدمات املتضمنة في نطاق هذا املشروس ،بإبالغ وزارة الشئون البلدية والقروية واإلسكان واإلفصاح
ً
ً
كتابة عن أي حالة تعارض في املصالح أو أي مصيحة خاصة نشأت أو ستنشأ أو قد تنشأ عن أي تعامل يكون مرتبطا بأنشطة وزارة الشئون البلدية والقروية واإلسكان ،وذلك وفقا لالاحة تنظيم تعارض املصالح.
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 -3السلوكيات واألخالقيات:
يحظر على طالبي التأهيل والعاملين لديام والشركات التابعة لهم ومقاوليام من الباطن ،وكل من له عالقة مباشرة أو غير مباشرة بتنفيذ وتأمين الخدمات التي تتضمناا هذا املشروس ،مخالفة قواعد السلوك املنهي وقواعد أخالقيات املهنة وغيرها من
القواعد التي نصت علياا اانظمة املعمول قاا أو املفروضة عليام بموجب عضوينام في أي منظمة مهنية أو هيئة ذات عالقة وفي كل ااحوال يلتزم بعدم الحصول أو محاولة الحصول على ميزة غير مستحقة بأي طريقة كانت أو تقديم أي هدية أو أي
منفعة ً
سواء مادية أو معنوية ليحصول على معاملة تفضيلية من موظفي الجهة الحكومية في كافة مراحل تنفيذ املشروس أو أي عقد ينتج عناا.

 -4السرية و إفشاء املعلومات:
يلتزم طالبي التأهيل بعدم إفشاء أي بيانات أو رسومات أو وثااق أو معلومات تتعلق باملشروس ً
سواء كانت تحريرية أو شفهية أو استغاللها أو اإلفصاح عناا .ويسري ذلك على كل ما بحوزته أو ما يكون قد اطلع عليه في العرض من أسرار وتعامالت أو
شؤون تخص وزارة الشئون البلدية والقروية واإلسكان ،كما ال يجوز لطالبي التأهيل نشر أي معلومة عن املشروس وكل ما يتعلق قاا عبر كافة وساال اإلعالم إال بعد أخذ موافقة كتابية مسبقة من وزارة الشئون البلدية والقروية واإلسكان.
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 -5ملكية وثائق املشروع:
أوال :تعود ملكية وثااق املشروس وجميع نسخها لوزارة الشئون البلدية والقروية واإلسكان ويجب على طالبي التأهيل إتالف تلك الوثااق وجميع نسخها عند طلب وزارة الشئون البلدية والقروية واإلسكان ذلك.
كليا أو ً
ثانيا :حقوق الطبع والنشر اي وثااق ومواد مقدمة من وزارة الشئون البلدية والقروية واإلسكان ضمن هذا املشروس مملوكة ليجهة ،وعلى ذلك ال يجوز نسخ هذه الوثااق واملوادً ،
جزايا ،أو إعادة إنتاجها أو توزيعها أو إتاحناا اي طرف ثالث

أو استخدامها دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من وزارة الشئون البلدية والقروية واإلسكان .وتجب إعادة جميع الوثااق التي قدمناا وزارة الشئون البلدية والقروية واإلسكان فيما يتعلق بطلب تقديم التأهيل عند الطلب ،دون االحتفاظ
بأي نسخ من قبل مقدم العرض أو أي شخص آخر.
ً
ثالثا :ليس ملقدم التأهيل الحق في الرجوس على وزارة الشئون البلدية والقروية واإلسكان بالتعويض عما تحمله من مصاريف أو رسوم نتيجة تقديم عطااه في حالة عدم قبوله.

 -6حقوق امللكية الفكرية:
ً
تكون امللكية الفكرية ملحتويات طلب التأهيل الفااز حق لوزارة الشئون البلدية والقروية واإلسكان ،ويحق لها استعمالها وفق ما تراه مناسبا لتحقيق املصيحة العامة.
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 -7إلغاء التأهيل و أثرة:
•

يجوز للوزارة إلغاء التأهيل قبل موعد البت في التأهيل بعد أخذ موافقوة صواحب الصوالحية إذا اقتضوت املصويحة العاموة ذلوك .ويحوق لهوا اإلضوافة أو الحوذف أو التعوديل ملضومون أي بنود مون بنوود نمووذج التأهيول بموجوب خطواب أو إخطوار إلوى
جميع الشركات أو املؤسسات املتقدمة للتأهيل ،وذلك قبل موعد البت في عرض التأهيل ،على أن تعتبر أية إضافة أو حذف أو تعديل تم إخطار الشركات أو املؤسسات به جزء ال يتجزأ من هذه الشروط واملواصفات وملزما ليجميع.

•

ال يجوز للمستثمر إجراء أي تعديل في نموذج التأهيل الخاه به بعد تقديمه ،ولن يلتفت إلى أي ادعاء من صاحب التأهيل بوجود خطأ في النموذج بعد تقديمه.

ً
أوال :لوزارة الشئون البلدية والقروية واإلسكان الحق في إلغاء التأهيل قبل البت في تأهيل املستثمرفي الحاالت األتية:
.1

وجود أخطاء جوهرية في وثااق طلب التأهيل

.2

إذا اقتضت املصيحة العامة إلغاء التأهيل.

ً
ثانيا :تعاد قيمة تأمين التأهيل إلى أصحاب العروض إذا تم إلغاء التأهيل ،في الحاالت التالية:
.1

وجود أخطاء جوهرية في وثااق طلب التأهيل.

.2

إذا اقتضت املصيحة العامة الغاء التأهيل.
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 -8التضامن:
يجوزلطالبي التأهيل التضامن مع مراعاة الشروط اآلتية:
.1

أن يتم التضامن قبل تقديم العرض بموجب اتفاقية تضامن مبرمة بين طالبي التأهيل ومصدقة من الغرفة التجارية ومن الجهات املخولة بالتوثيق.

.2

أن يحدد في االتفاقية قااد التضامن كممثل قانوني أمام الجهة الحكومية الستكمال اجراءات التعاقد وتوقيع العقد واملراسالت واملخاطبات.

.3

أن يوضح في االتفاقية الخدمات التي سيقوم قاا كل طرف من أطراف التضامن.

.4

أن تنص اتفاقية التضامن على التزام ومسؤولية املتضامنين مجتمعين أو منفردين عن تنفيذ كافة الخدمات املطروحة في املشروس.

.5

أن يختم العرض وجميع وثااقه ومستنداته من جميع أطراف التضامن.

.6

تقدم اتفاقية التضامن مع العرض وجميع وثااقه ومستنداته.

.7

ال يجوز اي طرف من أطراف التضامن التقدم للمشروس بعرض منفرد أو التضامن مع منافس آخر.

.8

ال يجوز تعديل اتفاقية التضامن بعد تقديمها إال بموافقة الجهة الحكومية.

 -9املحتوى املحلي
:

يجب على املتنافسين االلتزام بالاحة تفضيل املحتوى املحلي واملنشآت الصغيرة واملتوسطة والشركات املدرجة في السوق املالية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( )245وتاريخ 29/03/1441ه.
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 -10التعاقد من الباطن:
يشترط في التعاقد من الباطن ما يلي:

.1

أن يقدم طالبي التأهيل مع عرضهم قاامة بأسماء املتعاقدين من الباطن العتمادهم من قبل الجهة الحكومية.

.2

ً
يجب أن تشتمل العروض التي تتضمن متعاقدين من الباطن على الخدمات املوكلة لهم واسعار هم وفقا ملتطلبات وشروط ومواصفات النموذج والعقد املرفق.

.3

ً
ً
أن يكون املتعاقد من الباطن مرخصا في الخدمات املتعاقد على تنفيذها من قبل املتعاقد الرايس ،أو أن يكون لديه مؤهالت كافية لتنفيذ الخدمات ،ومصنفا في املجال وبالدرجة املطلوبة إذا كانت الخدمات مما يشترط لها التصنيف ،وأن
يكون لديه املؤهالت والقدرات الكافية لتنفيذ تلك الخدمات.

.4

ً
ً
يكون املتعاقد الرايس مسؤوال أمام الجهة الحكومية عن الخدمات املتعاقد على تنفيذها بعقود الباطن وفقا للشروط واملواصفات.

.5

ال يجوز للمتعاقد من الباطن القيام بالتعاقد مع أي متعاقد آخر من الباطن لتنفيذ الخدمات املتعاقد معه على تنفيذها.
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 -11التأهيل الالحق:
ً
أوال :تقوم وزارة الشئون البلدية والقروية واإلسكان بإجراء تأهيل الحق لطالبي التأهيل الفاازين في الحاالت التي ال يتم فياا إجراء تأهيل مسبق.
ً
ً
ً
ثانيا :تقوم وزارة الشئون البلدية والقروية واإلسكان بإجراء تأهيل الحق لطالبي التأهيل الفاازين في املشروس الذي سبق تأهيله تأهيال مسبقا ،مت كانت املدة بين إجراء التأهيل املسبق والبت في طلب التأهيل تزيد على (سنة)؛ وذلك للتأكد من

استمرار مؤهالته.
ً
ثالثا :يجوز لوزارة الشئون البلدية والقروية واإلسكان في حال إجرائاا تأهيل الحق لطالب التأهيل الفااز أن تستخدم ذات املعايير التي تم استخدامها في مرحلة التأهيل املسبق.

 -12عدم االلتزام بالتعاقد:
ال يجوز تفسير طلب تقديم التأهيل واالشتراك في هذا املشروس وتقديم العروض بأي شكل من ااشكال على أنه التزام تعاقدي أو قانوني من طرف الجهة الحكومية طالبة التأهيل.

 -13املو افقة على الشروط:
ً
يعتبر طالب التأهيل موافقا على كافة شروط ومواصفات وأحكام املشروس من خالل مشاركته في عملية تقديم عروض التأهيل .ويستبعد العرض املخالف لذلك إال في الحاالت التي تكون املخالفة شكلية وغير مؤثرة.
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