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  مقدمة 1
ذات شخصية اعتبارية مستقلة غري هادفة للربح.   ورجاله للموهبة واإلبداع " موهبة " هي مؤسسة زعبد العزي مؤسسة امللك 

ورسالتها دعم بناء وتطوير بيئة وجمتمع اإلبداع مبفهومه الشامل يف اململكة، لكي يتمكن املوهوبون وبفئاهتم املختلفة من  
 استغالل وتسخري مواهبهم خلدمة الوطن.  

 

1.  الغرض من طلب العرض  1
التعاقد مع جهة متخصصصصصصصصصصصصصصصصة لتمديد الرتاخيص جلميع التطبيقات التقنية وانلك عقود الصصصصصصصصيانة السصصصصصصصنوية للمعدات التابعة 

لعمل التحسصصصصصصصصصصينات الالتمة لسصصصصصصصصصصد ا تياجات موهبة يف مراز البيا ت  ي  يهدف املشصصصصصصصصصصروع   ابإلضصصصصصصصصصصافةلتقنية املعلومات  
نة الوقائية أو طلبات الدعم الفين لألنظمة والربامج واألجهزة وحتسص  السصتمرارية توفري الدعم الفين بشصكل منظم سصواء للصصيا

 املعلومات.خدمات تقنية 

1.  اجلدول الزمين للمنافسة   2
 

 املوعد النهائي  اإلجراء 

 01/08/2021 إرسال طلب وثيقة العروض 

 اجتماع مع املختص  مبوهبة من أجل االجابة على اسفسارات 
 االيضا ات الالتمة  ول املشروعالشراات املتقدمة وتقدمي 

 ومتطلباته وا تياجات موهبة 

08/08/2021 
 ص10الساعة: 

 19/08/2021 آخر موعد لألسئلة واالستفسارات عن طريق الربيد اإللكرتوين  

 26/08/2021 آخر موعد للرد على األسئلة واالستفسارات 

 آخر موعد لتقدمي العروض 
14/09/2021 

 م 2الساعة: 
 

1.  عامة شروط  3
 يشرتط يف مقدم العطاء ما يلي: 

 ورجاله للموهبة واإلبداع احلايل.   ز عبد العزيأن يكون لديه اخلربة يف تنفين مشاريع مماثلة ملشروع مؤسسة امللك  .1

  ابملواصفات املبينة ال قا  شروع  أن يقوم بتوفري السري الناتية لفريق العمل الالتم لتنفين امليف  ال توفري الكوادر البشرية   .2
 يف هنا العطاء اما حيق للمؤسسة تعي  من تراه مناسبا  من ذوي اخلربة والكفاءة وضمه لفريق عمل املشروع. 
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ورجاله للموهبة واإلبداع وعلى من يتسلمها أن حيافظ على سريتها    ز عبد العزيمستندات املنافسة مملواة ملؤسسة امللك   .3
 د عرضه وال يستفيد منها أبي شكل آخر. يستنسخها وال يستخدمها إال يف إعدا وأال وتكاملها  

  ز عبد العزي املتقدم للمنافسة مسئول عن مراجعة وفحص مستندات املنافسة واملال ق اليت تصدرها مؤسسة امللك  .4
عن أي خطأ يكتشفه خالل هنه الفرتة ويتحمل    يعلم املؤسسةخالل فرتة املنافسة وعليه أن    واإلبداعورجاله للموهبة  

 أو إمهال يف ذلك.   و ده تبعة أي خطأ

ورجاله للموهبة واإلبداع خالل فرتة املنافسة )بناء    زعبد العزيحيق للمتقدم للمنافسة أن يطلب من مؤسسة امللك  .5
أي إيضاح أو تفسري يتعلق ابملنافسة، وإذا رأت املؤسسة أن   تعلى اجلدول الزمين للمنافسة( احملدد لتقدمي العطاءا 

مجيع املتقدم ، ولن يقبل أي استفسار ال يكون   ى ري فسوف يتم تعميم اإلجابة علهناك ضرورة لإليضاح أو التفس
 موجه من خالل الربيد اإللكرتوين احملدد يف بيا ت منسق وثيقة طلب العروض.  

الفين لتحديد العطاء املطابق للشروط واملواصفات الفنية    مسعرا  ال يعين أنه األنسب وذلك ألمهية التقيي  ت أقل العطاءا .6
 املطلوبة. 

ورجاله    ز عبد العزيتسري مجيع املعامالت املالية للمشروع وفقا  لإلجراءات املعتمدة واملعمول هبا من قبل مؤسسة امللك   .7
 واإلبداع. للموهبة 

عداد العطاء اخلاص به وعليه أيضا  أن يتحرى عن  على املتقدم للمنافسة معرفة اافة البيا ت واملعلومات الضرورية إل .8
  ز عبد العزيالتبعات واملسؤوليات وااللتزامات اليت سوف يتحملها مبقتضى العقد الني سوف يربمه مع مؤسسة امللك  

يف  ال قبول عطائه وأن أيخن يف اعتباره اافة العوامل واملتغريات اليت ميكن أن تؤثر يف   واإلبداعورجاله للموهبة 
 نفين األعمال.  ت

على مقدم العطاء أن يتأاد من دقة وصحة الكميات والبيا ت الوصفية واملستندات الفنية األخرى املقدمة منه   .9
 خالل فرتة املنافسة. 

ال يرتتب على اخلطأ واإلمهال الني يقع من مقدم العطاء يف احلصول على املعلومات الدقيقة اليت تؤثر يف إجنات   .10
املنافسة أي أتثري يف التبعات واملسؤوليات وااللتزامات املتعلقة بتنفين وتسليم األعمال وفقا   األعمال موضوع هنه 

 للعقد. 

 ورجاله للموهبة واإلبداع.  زعبد العزي محاية سرية معلومات ومستندات مؤسسة امللك  .11
  ورجاله للموهبة  ززيعبد العبطريقة مهنية والعمل عن اثب مع مدير املشروع وممثلي مؤسسة امللك شروع تنفين امل .12

 . واإلبداع

 ورجاله للموهبة واإلبداع.  ز عبد العزيالعمل إىل فريق مؤسسة امللك  وطريقةنقل اخلربة  .13

ورجاله   زعبد العزي الضمان أبن اافة املشاال املعلقة واليت ترتبط ابملشروع سيتم  لها وفق رضى مؤسسة امللك  .14
 للموهبة واإلبداع. 

املقاول ابلفرتة احملددة إلامال مدة العمل أو تقاعس يف العمل سيتم تطبيق اخلصومات واجلزاءات  يف  ال عدم التزام   .15
 وفقا  لنظام املشرتايت والالئحة التنفينية ملؤسسة امللك عبدالعزيز ورجالة للموهبة واإلبداع. 
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ال أو بعض مهامه إال ابملوافقة  ال جيوت للمقاول التناتل عن العقد اليا أو جزئيا أو التعاقد من الباطن على تنفين   .16
  مع ابلتضامن  وال  ؤ املقاول التعاقدية ، ويبقى مس ابلتزامات ، حبي  ال ختل هنه املوافقة  املؤسسة اخلطية املسبقة من 

 املتناتل إليه أو املتعاقد من الباطن عن تنفين العقد. 

 األسباب.دون إبداء  العرض لنفسها ابحلق يف رفض  املؤسسةحتتفظ  .17

1.    السريةبيان  4
يتطلب هنا العرض ومجيع املواد املقدمة من مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع اعتبارها مادة سرية وتطلب  
مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع عدم إرسال طلب العرض هنا إىل أي طرف اثل  للتقييم أو ألي غرض  

 . دون موافقة موهبة اخلطية املسبقة آخر 

1.  طار الزمين للمشروع اإل 5
على   ، إصدار أمر الشراء من اتريخ  تبدأ  شهر ميالدي ( 12)أعمال التطوير اخلاصة ابملشروع  الاتمال املدة الزمنية املقدرة  

يف  الة عدم التزام املقاول ابلفرتة احملددة إلامال    و  مخسة عشر يوما  من اتريخ التعميد  أال تتماوت مدة بدء تنفين املشروع عن
ملؤسسة    ةالتنفيني  ةمدة العقد أو تقاعس يف العمل سيتم تطبيق اخلصومات واجلزاءات ابلكامل وفقا  لنظام املشرتايت والالئح

 امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع. 

1.  طريقة الدفع  6
ده ومبا يتوافق مع اإلجراءات املالية ملؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة  يتم الدفع  سب اإلجنات لنطاق العمل وبنو 

واإلبداع،  ي  أن نظام السداد والدفع لديها مستقل من  سابتها البنكية، علما  أنه حيق ملقدم العطاء اقرتاح طريقة دفعات  
يف  ال طلب دفعة أوىل مقدمة  قرت ة مع العلم أبنه مالية وسيتم النظر يف قبوهلا اعتمادا على مرونة ومنطقية طريقة الدفع امل

 %( من قيمة العقد يقدم ضمان بنكي مساٍو لقيمة الدفعة األوىل. 25حبي  ال تتماوت )

    ضمان حسن األداء    1.6.1
%( عشرة ابملائة من ال دفعة مالية مستحقة للمهة املنفنة اضمان  سن األداء على أن تقوم  10نسبته ) سيتم  سم ما 

مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع بدفع مجيع مبالغ احلسم عند إنتهاء مدة تنفين أعمال املشروع وإهناء االستالم  
 النهائي جلميع متطلبات املشروع.  
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 طاءاتاملنافسة والع 2

2.  مقدم العطاء  1
املعلومات الفنية وتفاصيل األسعار اخلاصة بدعمه وخدماته، واليت تفي أو   ى ينبغي أن حيتوي عرض مقدم العطاء عل .1

 تتخطى متطلبات ومواصفات مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع املوضحة يف هنا املستند. 
 وحمددا  جيدا  ملؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع  يقرتح  ال  متكامال   ن ينبغي على مقدم العطاء أ .2

 إبسرتاتيمية تنفين واضحة، حبي  تكون مرنة وقابلة للتوسع ومواابة النمو احلايل واملستقبلي ملوهبة. 

الوفاء  اما يضمن عرضه تفاصيل تصوراته وخططه حنو ايفية   والفنية، البحثية يف عرضه إمكانياته  مقدم العرضح يوض    .3
 توفري البا ث  وأماان التطبيق، وأدوات التطبيق. جبميع متطلبات املشروع من  

 عن نطاق املقدرة.  تجيب أن حيتوي العرض أيضا  على نبنة عن شراة مقدم العطاء ومعلوما  .4
 ليتسىن تعميل عملية التقييم التام لكافة العروض فإنه يلزم قبول الشروط والنصوص العامة.  .5
االتفاق أو التقيد أبي من هنه الشروط والنصوص و/أو عدم إتباع املوجز اإللزامي املطلوب و/أو عدم  إن الفشل يف  .6

 تقدمي املعلومات الضرورية سوف يؤدي إىل إبعاد عرض مقدم العطاء من التقييم. 
 

2.  يشرتط يف العطاء  2
ملشروع جتديد الرتاخيص  أن يكون داخل ظرف مغلق ومعنون إبسم مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع،  .1

   م2022 –م  2021وعقود الصيانة لعام 
أن يكون ساري املفعول ملدة تسع  يوما  من اتريخ فتح املظاريف و انلك على املتقدم للعطاء االلتزام أبن يظل العرض   .2

و اإلبداع متديد الضمان والعرض دون الرجوع   ورجاله للموهبةيوما  مع  ق مؤسسة امللك عبدالعزيز  90دة ساراي  مل
 لصا ب الصال ية ملدة أخرى مماثلة. 

   أن تكون مجيع مستنداته خمتومة خبتم مقدم العطاء.    .3
2.  إعداد املظاريف  3
 

 جيب أن يشتمل املظروف على التايل: 

 قرص مدمج )امستند مستقل( موقع وخمتوم. و   ونسخةالعرض املايل من أصل   .1

 ونسخة وقرص مدمج )امستند مستقل( موقع وخمتوم. العرض الفين من أصل   .2

 . خمتوم خبتم املنشأة صورة من السمل التماري ساري املفعول  .3

 . خمتوم خبتم املنشأة صورة من شهادة االنتساب للغرفة التمارية سارية املفعول  .4

 . خمتوم خبتم املنشأة هادة تااة ودخل ش .5

 )السعودة( تطبع من موقع الوتارة )إلكرتونيا ( على الورق الرمسي للمنشأة + ختم + تصديق من الغرفة التمارية. شهادة   .6



م2202 –م 2120ملشروع جتديد الرتاخيص وعقود الصيانة لعام وثيقة طلب عروض     
                                                                                 

 

 

 

   م2022 –م 2021مشروع جتديد الرتاخيص وعقود الصيانة لعام  7 رقم الصفحة
 

 

 . خمتوم خبتم املنشأة   شهادة االشرتاك ابلتأمينات االجتماعية .7

 املنشأة. شهادة تسميل ضريبة القيمة املضافة خمتومة خبتم  .8

على املقاول أن يلتزم جبميع املواصفات والشروط املطلوبة يف هنه املنافسة وأي استثناء أو تعديل سينتج عنه استبعاد عرضه  
 من املنافسة. 

2.  عمليات طلب العرض    4
 االستفسارات: 

مشروع    purchasing@mawhiba.org.saللربيد اإللكرتوين  على املتقدم أبية أسئلة  ول طلب العرض أن يرسلها  
   م2022 –م  2021جتديد الرتاخيص وعقود الصيانة لعام 

  الربيد االلكرتوين جيب تقدمي اافة األسئلة واالستفسارات  ول احملتوايت اإلدارية والفنية لطلب العرض خطيا  وإرساهلا إىل 
  اإلجابة املب   أعاله بناء  على اجلدول الزمين للمنافسة، وسوف تقوم مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع إبعداد  

 ، ولن تعطى أية إجاابت فردية ألي متقدم حمدد قبل استالم اافة األسئلة.  الربيد اإللكرتوينعن طريق  جلميع األسئلة 
ال جيوت ملقدم العطاء االتصال أو التحدث مع أي موظف  من مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع اآلخرين  

 ك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع.  خبصوص طلب العرض هنا ما مل يكن املوظف مفوضا  من قبل مؤسسة املل

2.  تسليم العروض   5
 :  إىل املوقع التايل م 14/09/2021اتريخ يف أو قبل جيب تقدمي اافة العروض 

 مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة و اإلبداع 
 اململكة العربية السعودية   –الرايض   والواردالصادر  - الشئون اإلدارية إدارة 

 وجيب أن يشمل العرض على البياانت التالية:
 

 اسم الشركة:

 اسم الشخص املسئول:

 منصب الشخص املسئول:

 رقم اهلاتف:

 :اجلوالرقم 

 الربيد اإللكرتوين:

 عنوان الشركة:
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2.  عمليات التعاقد  6

2. 6.  تقييم العروض  1
 التالية:  واألوتان بناء  على املعايري التقييم الفين  وسيتموالعرض املايل   الفينعلى العرض  يتم تقييم العروض بناء  

 

 الصصصوتن املعصصصيصصصار
 %25       عالقة ومعرفة الشراة املتقدمة ابملوردين لرخص الدعم الفين واالجهزة

 %25         االلتزام بشروط موهبه واصدار الواثئق املطلوبة من املوردين 
 %25 مشاهبة خربة الشراة يف تنفين مشاريع  

 %25        تايرة املوقع ومجع املعلومات وفهم متطلبات التمديد لدى موهبة 

2. 6.  العروض املقبولة  2
طلب العرض   فإن إجابة مقدم العطاء إىل  واإلبداع،يف  الة قبول العرض من قبل مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة 

ب  مؤسسة امللك   توقيعه يستخدم اليا  أو جزئيا  يف العقد الني سوف يتم  د سوف تعترب ملزمة على مقدمي العروض وق
 عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع و مقدم العطاء.  

 

2. 6.  ترسيه العقد  3
حيق ملؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع ترسيه العملية ااملة أو جمزئة على أاثر من منافس وفقا  ملا تراه حيقق  

 ملؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع.  ة التنفيني ة مصلحة العمل ومبا يتفق مع نظام املشرتايت والالئح
 

 نطاق العمل 3
 

3.  مقدمة  1
التعاقد مع جهة متخصصة لتمديد الرتاخيص جلميع التطبيقات التقنية وانلك عقود الصيانة السنوية للمعدات التابعة  

 النظمة.  وتطوير ا  لتقنية املعلومات
 

 

3.  اهلدف من املشروع  2
  لألنظمة استمرارية توفري الدعم الفين بشكل منتظم سواء للصيانة الوقائية ورفع افاءة اخلدمات او طلبات الدعم الفين 

 واالجهزة.   والربامج
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3.  املطلوبة   املوادقائمة   3
No. Item Description Qty Duration Expiration 

1 

Dell EMC Unity 300 

Support Contract  

1 

3 Years 1-Mar-22 
SAN Switch Connectrix DS-6505B 2 

Data Domain DD6300 Appliance 1 

DATA PROTECTION SUITE SOLUTION (Networker) 1 

2 VMware  Support Contract 1 3 Years 8-Jan-22 

3 Cisco Catalyst ( Access-switches 35X Switches) Cisco Smartnet 35 

3 Years 

31-Dec-21 

  Cisco CUCM HA-Call manager  Cisco Smartnet 2 31-Dec-21 

  Cisco Voice Gateway(Router For Call manager) Cisco Smartnet 2 12-Mar-22 

  Cisco Catalyst 3850 48 Port (DMZ) Cisco Smartnet 3 31-Dec-21 

  Cisco Catalyst 3850 24 Port (DMZ) Cisco Smartnet 2 31-Dec-21 

  Cisco Nexus 5k  Cisco Smartnet 2 
11/30/2021 & 04-22-

2022 

  Cisco Nexus 2k  Cisco Smartnet 2 
11/30/2021 & 04-22-

2022 

  
Replace 2 Cisco Catalyst 6500 (Core Switch) with 2 
New Cisco Core Switch 

New Hardware 2 31-Dec-21 

  Cisco Catalyst 2960-X  Cisco Smartnet 3 24-Apr-22 

  Cisco ISR 4431(Router) Cisco Smartnet 1 31-Oct-21 

  Cisco 2811 (Routers) Cisco Smartnet 2   

4 

Cisco Contact Center with SLA 

Support Contract 1 1 year 31-Dec-21 
•   IST Service Edge 

•   Cisco UCCX Support & Subscription Renewal 

•   iAgent Support & Subscription Renewal 

5 Palo Alto Firewall 3220 Support Contract  2 3 years 17-Feb-22 

6 Microsoft Service Level Agreement (throw partner) 
Support Level 

Agreement   
1 1 Year 1-Feb-22 

7 Microsoft Software Assurance (OVS) Subscription Renewal 1 3 Years   
 

 

8 Trend Micro  
 

Support Contract  
1 3 Years 27-Feb-22  

9 

ManageEngine Service Desk 
 Annual Maintenance and support renewal for 25 
Technician and 1000 nodes 
+Add 5 Technician new licenses  

Support Contract  1 1 Year 31-Dec-21  

 

ManageEngine Analytics Plus 
Support Contract  1 1 Year 15-Feb-22  
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10 DNS Made Easy Service 
Subscription 

Renewal(Online) 
1 1 Year 26-Oct-22  

11 
Xerox Printers Support Agreement C7020 Support Contract  1 3 Years 29-Jan-21  

Xerox Printers Support Agreement C7030 Support Contract  8 3 Years 3-Feb-22  

12 konica Printer Support Contract  2 3 Years 18-Jan-22 

 

 
13 Adenin Enterprise Portal Intranet Support Contract  1 1 Year 31-Jan-22  

14 Finger Print/Attendance System Support Contract  1   31-Dec-20  

15 Code Two Exchange 2016 Rules Support Contract  1 3 Years 23-Mar-22  

16 DigiCert SSL Certificates 
Add 5000 $ Credit  

(Online) 
1 

Account 
Credeit 
5000$ 

Account Credeit 
5000$ 

 

17 Feedback Server Pro Data Illusion Support Contract  1 1 Year 31-Dec-21  

18 Laserfiche and WebIODocs with SLA Support Contract  1 1 Years 23-Apr-22  

19 Solar Winds Support Contract  1 1 Year 31-Dec-21  

20 Adobe Creative Cloud for 5 Users  
Subscription 

Renewal 
5 1 Year 13-Dec-21  

21 Pulse Secure VPN Support Contract  1 1 Year 31-Dec-21  

22 

FortiSandBox 1000F Support Contract  1 
1 Year 

23-Mar-22  

FortiProxy 400E Support Contract  1 
1 Year 

18-Feb-22  

Forti Mail 400F Support Contract  2 
1 Year 

17-Feb-22  

FortiAnalyzer 300F Support Contract  1 
1 Year 

3-Oct-19  

Forti Gate 1500D Support Contract  2 
1 Year 

28-Sep-22  

FortiAccess Points  Support Contract  42 
1 Year 

   

23 Vulnerability Assemnt Tools Nesus Support Contract  1 1 Year 10-Jan-22  

24 Data Center Maintenance SLA Support Contract  1 1 Year 31-Dec-21  

25 CSOC (Cyber Security Operations Center) New Managed SOC 1 1 Year   
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3.  احملددة  االشرتاطات  4
تقدمي مستندات املشروع واليت تشمل على سبيل املثال ال احلصر خطة تنفين املشروع والعامل  يف  على املقاول  .1

 . شروع واملدد الزمنية لتنفين املشروعامل
 . حبسب املستندات واخلطة اليت تعتمدها موهبة واملقدمة من املقاول وإدارته  املشروعتنفين خطة على املقاول   .2
وتزويد مدير مشروع وقائد   على املقاول اطالع مدير املشروع من مؤسسة موهبه على اي اتفاق مع الشراة االم. .3

 .مباشرة على ان تربم العقود ب  موهبة والشراة االم  االم، فريق العمل مبوهبة مبعلومات التواصل مع الشراات 
 مدة التمديد جيب اال تتماوت اسبوعان من اتريخ اصدار امر العمل.  .4
عن   تقل على املقاول ادارة املشروع وتنسيق تواريخ االنتهاء والتمديد واشعار املؤسسة ابنتها الرتاخيص بفرتة ال  .5

 . النتهاء التمديد  شهر
 على املقاول تقدمي عرض مفصل حبي  يتضمن توضيح تفصيلي ابألسعار لكل االصناف الفرعية لكل منتج .6
عر تفصيلي ابملنتمات والني يكتفي ابلسعر العام للمنتج وسيتم  لن يتم قبول العرض الني ال حيتوي على عرض س  .7

 استبعاده 
يعتمد التوجيه عرب الربيد االلكرتوين من املسؤول  يف موهبة للتمديد يف  ال اان االمر مستعمل على ان يتم   .8

 معاجلة االمر ال قا  
تهاء الرتاخيص والعقود حبي  تكون  على املقاول التنسيق مع الشراات املعنية للحصول على تواريخ متقاربة الن .9

 تواريخ انتهاء مجيع الرتاخيص والعقود خالل فرتة ال تتماوت الثالثة أشهر
تتفهم موهبة حتقيق شرط تو يد موعد انتهاء مجيع الرتاخيص والعقود وانه قد يرتتب عليه متديد فرتات بعض   .10

 الرتاخيص او العقود ألاثر من سنة 
 ادات التمديد لكل منتج يتم جتديده ولن يتم صرف مستحقات التمديد اال بتوافرها. على املقاول تسليم موهبة شه  .11
وذلك الي بند من  مامل تقم موهبة بتغيري الصنف او تايدة الكمية يتحمل املقاول اي تايدة على اسعار التكلفة  .12

 بعد اصدار التعميد.  بنود املناقصة 
 مالية  جته عن التأخري يف تنفين اي امر عمل. يتحمل املقاول بشكل اامل اي اضرار فنية او  .13
 .  مدير املشروععنه يف  ال التعنر للوصول اىل وبديل على املقاول حتديد مدير للمشروع   .14
 ألي نظام جديد يتم تنفينه.   التقنية واحللول لألنظمة تدريب ونقل املعرفة لفريق العمل يف موهبة  .15
وعمل   وهبة ويتحمل املقاول مجيع االلتزامات من توريد وترايبمجيع احللول التقنية تسلم بشكلها النهائي مل .16

النسخ  االعدادات وربطها مع االنظمة االخرى وعمل التحديثات للنسخ احلالية اذا الزم االمر  ىت تتوافق مع اافة  
 ه.  تشغيل  لضمان 

احللول التقنية واعداد اخلطط واملناقشات  يلزم املقاول عمل تايرة للموقع وفهم املتطلبات واملخرجات النهائية جلميع   .17
 سب جدول    الالتمة مع الشراات لتوفري املطلوب  ي  ان املقاول ملزم بتسليم املخرجات النهائية للحلول التقنية

 دون حتميل موهبة اي تكلفة اضافية ال قا .   الكميات اعاله
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مجيع االعدادات الالتمة وحيق ملوهبة عدم   النهائي عند ااتمال  بشكلهيقتصر دور موهبة يف قبول احلل املقدم  .18
 القبول يف  ال عدم املناسبة او املطابقة ملتطلبات موهبة. 

 
 

 

 

 جدول األسعار والكميات 4
ابلتكلفة اإلفرادية واإلمجالية جلميع األعمال الواردة يف نطاق  ابلكميات و ينبغي على مقدم العرض تقدمي جدول تفصيلي  

 يرتتب عليها من تكاليف أخرى.  العمل التفصيلي وما 
 

  منهجية العمل 5
جيب على مقدم العرض تقدمي منهمية عمل مفصلة توضح مدى فهمه ألهداف املشروع ونطاق العمل و مم وطبيعة  
املتطلبات وتوضيح اجلوانب املتعلقة ابملشروع وأمهيتها وشرح للطرق الفنية واألساليب اليت سوف يتبعها للقيام ابألعمال  

م املطلوبة ويتم ذلك على ضوء دراسته لوثيقة طلب العروض ومجع البيا ت الالتمة من خالل الزايرات امليدانية  واملها
 . وحتليل اافة املعطيات واالستفسارات

 

  خربات مقدم العرض 6
وذلك من  جيب أن يتضمن العرض املقدم مجيع البيا ت الكافية خلربات مقدم العطاء وقدرته على تنفين هنا املشروع 

أمساء املشاريع السابقة ووصف خمتصر    ذلك: من قبل مقدم العطاء يف هنا اجملال ويشمل    خالل وصف األعمال املنفنة 
اما جيب إرفاق شهادة إجنات املشاريع السابقة    الزمنية،ومدته  لكل مشروع ابإلضافة إىل اجلهة صا بة املشروع وقيمته

يف اجلهات   االختصاصوأمساء ميكن الرجوع إليهم فيما خيتص ابلتأاد من البيا ت املرفقة على أن يكونوا من ذوي 
 صا بة املشاريع السابقة . 

 .. انتهى


