دعوة ملنافسة عامة
:

1

اسم المنافسة

تشغيل وصيانة األنظمة الفنية وملحقاتها بوحدة أعمال منطقة المدينة المنورة

2

رقم المنافسة

3

وصف المنافسة

RFQ 1684328
ر
الت
شكة المياه الوطنية تهدف من خالل هذه العقد لتقديم خدمات التشغيل والصيانة ي
تتعلق بتشغيل وصيانة وتطوير األنظمة الفنية يف رشكة المياه الوطنية بمنطقة المدينة المنورة
والمناطق التابعة لها يف منطقة المدينة المنورة .والمقاول سينفذ أعمال تشغيل وصيانة
األنظمة الفنية طبقا للمواصفات المحددة يف العقد .وباإلضافة إىل ذلك ،فإنه يتعي عىل
المقاول أن يلتم بتنفيذ المخرجات من الخدمات واألنشطة اإلضافية الموضحة تفصيليا يف
الفت واأليدي العاملة والمواد والمعدات وقطع الغيار والمواد
هذا المرفق .ويشمل الجهاز ي
االستهالكية واألدوات المساعدة والنقل وجميع المتطلبات األخرى سواء كانت مؤقتة أو دائمة
الالزمة لتنفيذ هذا ر
المشوع.
كما يجب عىل المقاول أن يقوم بأعمال تشغيل وصيانة األنظمة الفنية وفقا ر
للشوط والبنود
المذكورة يف العقد ،ويتعي عليه بذل كل ما يف وسعه لضمان أن تكون األنظمة الفنية بحالة
ر
وف حال وجود
تشغيلية جيدة وتحقق معايت الجودة المحددة وفقا للتشيعات الوطنية .ي
خالف يف المعايت فيتعي عىل المقاول أن يتبت المعيار المعتمد من قبل صاحب العمل .علما
بان المقاول سوف يستلم األنظمة الفنية وفقا لحالتها الحالية.

قيمة مستندات
4
المنافسة
مدة تنفيذ ر
المشوع
5
أخر يوم طلب مشاركة
6
يف المنافسة
أخر يوم لدفع رسوم
8
الكراسة
آخر موعد لتقديم
9
عروض األسعار
 10طريقة تسليم العروض

(11,500.00) SAR
ً
ً
( )36شهرا ميالديا تبدأ اعتبارا من تاري خ تسليم الموقع للمقاول
يوم الثالثاء الموافق ( )2022-01-18قبل الساعة 10:00صباحا
يوم االثني الموافق ( )2022-01-24قبل الساعة  10:00صباحا
يوم األربعاء الموافق ( )2022/02/09قبل الساعة  02:00مساء
عن طريق الموقع االلكتون الخاص ر
بشكة المياه الوطنية
ي

عىل جميع الراغبي يف التقدم للمنافسة ،الدخول عىل حسابكم يف بوابة الموردين لدى رشكة المياه الوطنية واالطالع عىل رقم الدعوة
( )RFQ 1682302وارسال إبداء رغبة عن طريق النظام بعد االعالن ر
ون
عت ر
مباشة  ،وللمزيد من االستفسار التواصل ر
التيد اإللكت ي
 amirajuldeen@nwc.com.saو هاتف رقم . 0530620750 :
البنك التمام عملية إيداع و
بعد التأكيد من أهلية المشاركة من قبل رشكة المياه الوطنية للمشارك  ،سيتم افادة المشارك ببيانات الحساب
ي
تسديد قيمة الكراسة للحصول عىل مستندات المنافسة و التمكن من ارسال العطاءات الفنية و المالية .
عت الموقع االلكتون ر
لشكة المياه الوطنية ( )www.nwc.com.saولن يتم النظر يف عرض
يجب عىل المتقدمي استكمال إجراءات التأهيل ر
ي
أي رشكة مالم تستكمل إجراءات التأهيل.
ويمكنكم استخدم الروابط أدناه للدخول ر
مباشة إىل موقع ر
الشكة:
 للغة العربيةhttp://www.nwc.com.sa/arabic/business/tenders/pages/default.aspx :
 للغة االنجلتيةhttp://www.nwc.com.sa/English/Business/Tenders/Pages/default.aspx :
ون
عت ر
وف حال وجود أي استفسار بشأن التأهيل يمكنكم التواصل معنا ر
التيد اإللكت ي
ي
 abalajmi@nwc.com.saأو amalmalki @nwc.com.sa

