اعالن تمديد دعوة تأهيل المقاولين

1

مشروع تامين وتوزيع المياه الصالحة للشرب على المواطنين بمحافظات ومراكز قرى منطقة جازان

2

إن الغرض من المشرررررروع هو توزيع مياه الشررررررب للمواطنين فف محافظات ومراكز وقرى منطقة جيزان
وإيصررررام المياه بوااررررطة الصررررتاتي لالوايمات إلى الىم بنا على الجدولة المسررررمحقة من ررررركة المياه
الوطنية ،مع اال راف وإداتة والمواصل مع المسمفيدين .

3

الموافق 2021-12-29م
على جميع الراغبين بالمقدم تقديم خطاب تغبة للمنافسة من خ م البريد اإللكمرونف
 abalajmi@nwc.com.saت0114404199 :

5

كما نأمل تقديم مسمندات المأهيل الخاصة بالمشروع كما هو موضح ادناه والمف يجب االط ع عليتا من قبل
الممقدم.

لن يمم النظر فف أي تقديم بىد تاتيخ 2021-12-29م 3مسا ا وكذلك اوف يسمبىد عرض أي ركة مالم تسمكمل إجرا ات المأهيل .يجب على
الممقدمين اامكمام إجرا ات المأهيل عبر صفحة الموتدين بالموقع االلكمرونف لشركة المياه الوطنف. www.nwc.com.sa





ويمكنكم اامخدم الروابط أدناه للدخوم مبا رة إلى موقع الشركة:
للغة الىربيةhttp://www.nwc.com.sa/arabic/business/tenders/pages/default.aspx :
للغة االنجليزيةhttp://www.nwc.com.sa/English/Business/Tenders/Pages/default.aspx :
وفف حام وجود أي اامفسات بشأن المأهيل يمكنكم المواصل مىنا عبر البريد اإللكمرونف أو االتصام على
رقم التواصل
011-4404199

البريد اإللكتروني
abalajmi@nwc.com.sa

االسم
عبدهللا العجمي

عملية التأهيل
 -1لمحة عامة عن عملية التأهيل
يتم تأهيل المقاول وفق معايير محددة بنا ًء على الموارد المختلفة (المالية واإلدارية والفنية) ،وكذلك تقييم أداؤه في العقود السابقة/الجارية مع شركة المياه
الوطنية (إن وجد( .
 -2طريقة تسليم طلب التأهيل
يتقدم المقاول بطلب رغبة خطي للمشاركة في عملية التأهيل تمهيدا ً للسماح له بالدخول في المنافسة في حالة اجتياز عملية التقييم بنجاح ،ويكون مرفقا ً
به كافة المستندات المطلوبة بنسخة إلكترونية على ذاكرة إلكترونية ( )USB, Flash Memoryفي ظرف مغلق ال يتجاوز  A4موضح عليه أسم الشركة واسم
المشروع والتي تشتمل على المتطلبات (المستندات) اإلدارية والمالية والفنية (كل على حده) ،حيث ت ُسلم إلدارة عالقات الموردين في شركة المياه الوطنية ــ المركز
الرئيسي طريق الملك فهد بالرياض.

األهلية لدخول عملية التأهيل


تسليم خطاب الرغبة والمستندات قبل الموعد المحدد للتسليم.



وجود كامل المتطلبات (اإلدارية ،المالية ،الفنية) سارية المفعول.



عدم وجود خسائر مالية متتابعة خالل السنوات الثالث الماضية.



تقديم قائمة تدقيق المستندات الموضحة في اخر الكراسة.

عدم وجود أي من المذكور أعاله سيؤدي إلى عدم قبول طلب المقاول لعملية التأهيل واستبعاده

متطلبات التأهيل
 -1المتطلبات اإلدارية


شهادة السجل التجاري سارية المفعول مع التأكد من كون النشاط في مجال المياه والصرف الصحي.



شهادة الزكاة والقيمة المضافة سارية المفعول.



شهادة السعودة سارية المفعول.



شهادة اشتراك بالغرفة الصناعية أو التجارية سارية المفعول.



شهادة الهيئة السعودية للمقاولين.



شهادة التأمينات االجتماعية توضح عدد العاملين السعوديين وغير السعوديين.



بيانات المفوض من قبل المقاول بالتواصل مع شركة المياه الوطنية ( ُمصدقة من الغرفة التجارية).

بيانات المفوض من قبل المقاول للتواصل مع المختصين بشركة المياه عند اللزوم
اسم المفوض للمقاول:

البريد اإللكتروني:

الهاتف الثابت:

الهاتف المحمول:

 -2المتطلبات المالية


قوائم مالية معتمدة ومدققة من محاسب قانوني آلخر ثالث أعوام (الميزانية العمومية وبيان الدخل ومالحظات المدقق).



ق ائمة بالمشاريع الجارية مع شركة المياه (قطاع التوزيع المياه) مع ذكر قيمة العقود ونسب اإلنجاز ومدة تنفيذ المشروع حسب الجدول التالي ويكن
في ملف اكسل.

اسم المشروع

قيمة التعميد

نسبة االنجاز

المدة الزمنية للمشروع

 -3المتطلبات الفنية


تقديم ما يثبت سابق خبرة في مجال تأمين وتوزيع المياه الصالحة للشرب (نقل المياه بواسطة الصهاريج والقدرة على إدارة موقع العمل)



تقديم قائمة ببيانات الصهاريج الناقلة للمياه شاملة ما يثبت الملكية بأن اليقل عددها عن  100صهريج



تقديم بيان بالهيكل التنظيمي يوضح التنظيم الحالي للمقاول مع أقسام السالمة والصحة المهنية والجودة والتخطيط.



تقديم صورة من شهادة الجودة والسالمة (االيزو)



شهادة توضح نسبة المحتوى المحلي للشركة للعام  2020صادرة من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية



تقديم معلومات عن المكتب اإلداري الخاص بإدارة المشروع ومكاتب االشراف.



تقديم ما يثبت توفر كوادر فنية وآليات الصيانة الميدانية لمرافق المشروع والصهاريج

إجراءات التقييم
 -1الهدف من التقييم
تهدف مرحلة التقييم إلى التأكد من توافر المتطلبات األساسية لدى المقاول المتقدم للتأهيل لتقييم امكانياته المالية واإلدارية والفنية وقدرته على القيام باألعمال
المطلوبة بكفاءة وفعالية ،وتعتمد في ذلك على جوانب مختلفة كمشاريعه المنجزة وموارده وادائه في العقود السابقة وهيكله التنظيمي والنظم اإلدارية التي يقوم
بتطبيقها وكذلك عدم تعثره في المشاريع المسندة له ومدى تطبيق أساليب وطرق اإلدارة المحترفة في إدارة ومتابعة المشاريع.
 -2معايير التقييم
يوضح الجدول التالي تقييم المعايير المختلفة (اإلدارية والمالية والفنية) ووزن كل معيار في عملية التقييم:

الوزن %

م

المعيار

1

تقييم الخبرة السابقة و %50
الىمل فف الىقود المماثلة.

متطلبات المعيار


خبرة اابقة فف مجام تأمين وتوزيع المياه الصالحة للشرب



تقديم قائمة باامماتات الصتاتي المف يملكتا المقاوم بحد أدنى 100



تقييم المقاوم فف المشاتيع المنفذة بشركة المياه الوطنية.



تقديم قائمة بالسائقين املة تخص قيادة ااتية المفىوم



بيانات الكوادت الفنية والصتاتي مع االليات الخاصة بالصيانة

2

الم ئة المالية للمقاوم

%30



دتااة الم ئة المالية بنا ً على المشاتيع القائمة للموتد والمواتد المالية وهل
يوجد عبئ مالف .

3

التيكل المنظيمف ونظم %10
اإلداتة.



التيكل المنظيمف.



المواتد البشرية المف يملكتا المقاوم.

4

الس مة

%5



الحصوم على تادة االيزو فف الجودة



الحصوم على تادة االيزو فف الس مة



ايمم االخذ بىين االعمبات من حيث تطبيق الس مة والجود فف المشاتيع القائمة

5

المحموى المحلف

%5



حصوم الشركة على محموى محلى أعلى من  %30للىام 2020

مجموع األوزان

%100

ولكي يجتاز المقاول عملية التأهيل بنجاح البد من الحصول على ( )%70على األقل في عملية التقييم ،علما ً بأن اجتياز عملية التقييم هي بمثابة جواز المرور والسماح
للمقاول المؤهل بال ُمشاركة في أعمال المنافسة  /المنافسات الالحقة بطلب الرغبة في التأهيل.

نتيجة التأهيل
سوف تتواصل الشركة مع المقاولين إلبالغهم بنتيجة التقييم وسيتم إعالن النتائج المقاولين بعد الدراسة من قبل اللجان ،ومن ثم يتم بعد ذلك إرسال دعوات للمقاولين
المجتازين لعملية التقييم لل ُمشاركة في المنافسة.

عزيزي الموتد يجب تىبئة قائمة تدقيق المسمندات الموضحة ادناه
الطلبات

الممطلبات اإلداتية

الممطلبات المالية

الممطلبات الفنية

هل تم اتفاقتا

شهادة السجل التجاري سارية المفعول مع التأكد من كون النشاط في مجال المياه
والصرف الصحي

نىم 

ال 

شهادة الزكاة والقيمة المضافة سارية المفعول

نىم 

ال 

شهادة السعودة سارية المفعول

نىم 

ال 

شهادة اشتراك بالغرفة الصناعية أو التجارية سارية المفعول

نىم 

ال 

شهادة الهيئة السعودية للمقاولين

نىم 

ال 

شهادة التأمينات االجتماعية توضح عدد العاملين السعوديين وغير السعوديين

نىم 

ال 

بيانات المفوض من قبل المقاول بالتواصل مع شركة المياه الوطنية ( ُمصدقة من
الغرفة التجارية)

نىم 

ال 

قوائم مالية معتمدة ومدققة من محاسب قانوني آلخر ثالث أعوام (الميزانية
العمومية وبيان الدخل ومالحظات المدقق).

نىم 

ال 

سابق خبرة في مجال تأمين وتوزيع المياه الصالحة للشرب

نىم 

ال 

تقديم قائمة باستمارات الصهاريج التي يملكها المقاول بحد أدنى 100

نىم 

ال 

تقديم قائمة بالسائقين شامله رخص القيادة

نىم 

ال 

تقديم معلومات عن الكوادر الفنية واالليات بإدارة المشروع.

نىم 

ال 

تقديم بيان بالهيكل التنظيمي يوضح التنظيم الحالي للمقاول مع أقسام السالمة
والصحة المهنية والجودة والتخطيط

نىم 

ال 

تقديم صورة من شهادة الجودة والسالمة (االيزو) ان وجدت

نىم 

ال 

شهادة توضح نسبة المحتوى المحلي للشركة للعام  2020صادرة من هيئة
المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

نىم 

ال 

م حظات

