اإلدارة التنفيذية لتنفيذ املشاريع
منطقة املدينة املنورة
دعوة عامة لتأهيل املقاولني

لعقد "إدارة مرشوع تطوير مسجد قباء
واملنطقة املحيطة به"
تدعو هيئة تطوير منطقة املدينة املنورة املكاتب االستشارية املؤهلة واملختصة يف مجال ادارة
ً
املشاريع ) (PMCللمشاركة يف برنامج تأهيل املقاولني املسبق متهيدا للدعوة وتقدمي العروض
للتنافس عىل عقد إدارة مرشوع تطوير مسجد قباء واملنطقة املحيطة به باملدينة املنورة.
تدعوكم هيئة تطوير منطقة املدينة ويف حال رغبتكم املشاركة يف برنامج تأهيل املقاولني
واملشاركة يف املنافسة اليت سيمت طرحها الحقا ،نأمل تزويدنا بكافة املتطلبات املوضحة يف هذه
الدعوة.
إن القصور وعدم استيفاء وتسلمي جميع املتطلبات يف موعد التسلمي النهايئ أو قبله يعد سببا يف
عدم التأهل ويحق لهيئة تطوير منطقة املدينة املنورة قبول أو رفض أي تسلمي عند املخالفة ألي
ً
من التعلميات او املتطلبات وفقا ملا تراه مناسبا.
آخر موعد إلرسال
االستفسارات

يوم االربعاء
2022 /07/24
يــوم األحد
م
2022/06/29
مساءً
الساعة 1
الساعة  1مساء

آخر موعد إلرسال ملفات
التأهيل

يوم الخميس
يــوم األحد 2022 /07/ 31
ً 2022/07/07
م
مساء
الساعة 1
الساعة  1مساءً

دعوة تأهيل املقاولني لعقد إدارة مرشوع تطوير مسجد قباء واملنطقة املحيطة به

ترسل اىل االمييل:

salansari@mda.gov.sa

ترسل اىل االمييل:
salansari@mda.gov.sa

مقدمة
تدعو هيئة تطوير منطقة املدينة املنورة ) (MRDAاملكاتب االستشارية املؤهلة واملختصة يف مجال ادارة املشاريع ) (PMCلتقدمي
االعمال االستشارية ملرشوع تطوير مسجد قباء واملنطقة املحيطة به ،بهدف ادارة املشاريع )(PROJECT MANAGEMENT
ألعمال التصاممي والدراسات والتنفيذ الخاصة بتطوير مسجد قباء واملنطقة املحيطة به لجعله مركزا حضاريا حقيقيا وفاعال،
قادرا عىل إثراء تجربة الزائر التعبدية والثقافية ،وعىل استيعاب ذروات املصلني يف املوامس املختلفة بأكرث كفاءة مالية
وتشغيلية ،وذلك من خالل إعادة صياغة وتشكيل تطوير املنطقة وإعادة تأهيل مقوماتها التاريخية بشكل متكامل
وتنسيق الفراغات العامة والساحات واملسارات به إلبراز صورة عرمانية ممتزية يف إطار التطوير املستقبيل للمدينة.

املنافسة
رغبة هيئة تطوير منطقة املدينة املنورة يف التعاقد مع استشاري مؤهل يف مجال اعمال ادارة املشاريع ) (PMCملرشوع تطوير
مسجد قباء واملنطقة املحيطة به.

نطاق عمل املرشوع
تهدف املبادرة إىل تقدمي االعمال االستشارية ملرشوع تطوير مسجد قباء واملنطقة املحيطة به من خالل مراجعة مراحل املرشوع حسب االلية
املعمتدة يف ) (PMIشامال اعداد الخطط والربامج والمناذج واالجراءات لمضان حسن ادارة املرشوع باالضافة اىل دعم الهيئة يف اعداد وادارة
اعمال العقود شامال اعداد كراسات الطرح وتقيمي العروض واعمال ما بعد الرتسية .كما يتمضن املرشوع تحديد نطاق اعمال موقع العمل
شامال تحقيقات الرتبة والطبوغرافية واملسوحات الالزمة مبا يحقق رؤية املرشوع وتسلمي موقع االعمال ودعم الهيئة يف جميع االعمال اليت
تتطلب االرشاف عىل املقاولني واالستشاريني الذين ستعينهم الهيئة لتحقيق مخرجات املرشوع وفق أفضل املمارسات العاملية.

مكان ومدة املرشوع
تقع أعمال املرشوع يف منطقة مسجد قباء باملدينة املنورة ويلزتم االستشاري بتقدمي املخرجات وإمتام جميع األعمال املبينة يف
العقد وإنجازها خالل مدة ) 60شهرا ميالديا( من تاريخ توقيع العقد.
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أهداف املرشوع
.1تزويد الهيئة بالحد االدىن من املوظفني املؤهلني لتقدمي دعم اعمال املرشوع حسب ما سريد يف كراسة املرشوع.
.2سوف تتعاقد الهيئة مع مقاولني واستشاريني لتنفيذ الدراسات والتصاممي واعمال التنفيذ الخاصة بتطوير مسجد قباء واملنطقة املحيطه به
 ,وسوف يكون نطاق عمل استشاري ) (PMCهو تطوير الخطط واملمارسات املناسبة الدارة هذه العقود باستخدام أحدث االدوات والربامج
واملنهجيات حسب منهجية ) (PMIواملمارسات العاملية املعتربة ذات العالقة لمضان الزتام املتعاقدين باملتطلبات ودعم الهيئة يف ادارة جميع
اعمال العقود وفقا لألنظمة والقرارات ذات العالقة شامال اعداد الكراسات واعمال ادارة العقود واعمال ادارة الجودة وادارة املخاطر وإدارة
الجدول الزمين وإدارة التكاليف وإدارة النطاق وغريها من االعمال ذات العالقة.
.3تحديد نطاق اعمال موقع العمل شامال تحقيقات الرتبة والطبوغرافية واملسوحات الالزمة مبا يحقق رؤية املرشوع

املستندات
طنلداوبتة:القانونية:
ست
املامل
 1.1شهادة السجل التجاري سارية املفعول
 1.2شهادة الزكاة والدخل سارية املفعول
 1.3شهادة من املؤسسة العامة للتأمينات االجمتاعية سارية املفعول
 1.4شهادة االشرتاك يف الغرفة التجارية سارية املفعول
ً
ً
 1.5رخصة االستمثار إذا كان املتنافس مرخصا وفقا لنظام االستمثار األجنبي سارية املفعول
 1.6شهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطني الكوادر السعودية سارية املفعول )شهادة السعودة /نطاقات(
 1.7القوامئ املالية املصدقة ملزيانية املنشأة يف الثالث سنوات األخرية

مالحظة :يمت إرفاق كافة املستندات املطلوبة بخمت املقاول وترقميها

املستندات الفنية والخربات السابقة:
 2.1ذكر معلومات عن املقاول حسب المنوذج املرفق
 2.2تعريف بالرشكة عىل أن يحتوي عىل:
 2.2.1الهيكل التنظميي للرشكة
 2.2.2عدد املوظفني
 2.2.3عدد فروع ومكاتب املقاول
2.2.4املوردين املعمتدين  ،الخ...
 2.3ذكر ماال يقل عن ثالث مشاريع مشابهه لنوع العقد املذكور خالل الخمس سنوات السابقة حسب المنوذج املرفق
 2.4ذكر املشاريع الحالية واليت سيمت تنفيذها يف نفس فرتة عمل املرشوع حسب المنوذج املرفق
 2.5ذكر خربات الجهاز الفين واإلداري التابع للمقاول حسب المنوذج املرفق
 2.6ذكر الزتامات املقاول املالية خالل مدة تنفيذ العقد
 2.7ذكر مصادر متويل املقاول
 2.8إرفاق ماال يقل عن ثالث شهادات حسن أداء
 2.9إرفاق شهادات التصنيف ذات العالقة بنطاق عمل املرشوع
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منوذج معلومات املقاول
 1.1املقاول
أمس املقاول )رشكة/
مؤسسة(

رأس مال املقاول

رقم السجل التجاري

تاريخه

امس الشخص املسؤول

املنصب

 1.2العنوان
املدينة

الشارع

ص.ب

الرمز الربيدي

هاتف

فاكس
املوقع
اإللكرتوين

الربيد اإللكرتوين
س نة ا ل ت أ س ي س
 1.3ملكية الرشكة
املالك /الرشكاء

 1.4معلومات ممثل الرشكة
االمس
الهاتف
الربيد اإللكرتوين

نسبة امللكية

الجنسية

الجوال
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منوذج الخربات – املشاريع السابقة
يجب عىل املتقدم للتأهيل استخدام المنوذج ) (1.2- 1.1أدناه يف وصف ماال يقل عن  3مشاريع مشابهة مت تنفيذها خالل الخمس
سنوات املاضية )مع اعتبار ذكر تفاصيل كل مرشوع يف منوذج مستقل (
المنوذج ) :(1.1ذكر التفاصيل اليت توضح االعمال اليت يقدمها االستشاري خالل فرتة تنفيذ املرشوع السابق حسب التايل
م
1

2

الوصف
ذكر برامج الحاسب االيل والتطبيقات والتقنيات املستخدمة يف املرشوع
) ال تزيد عن صفحة واحدة  -مقاس  - A4خط ( 12
امثلة الهم مسؤوليات املتعلقة بدراسة الجدوى وتحديد الفجوات وتقيمي الوضع الحايل
للمرشوع مع ذكر االساليب والتقنيات املستخدمة
) ال تزيد عن  3صفحات  -مقاس  - A4خط ( 12

3

4

5

امثلة الهم مسؤوليات  /مخرجات االستشاري املتعلقة بإدارة الجودة باملرشوع
) ال تزيد عن  5صفحات  -مقاس  - A4خط ( 12
امثلة الهم مسؤوليات  /مخرجات االستشاري املتعلقة بإدارة املخاطر باملرشوع
) ال تزيد عن  3صفحات  -مقاس  - A4خط ( 12
امثلة الهم مسؤوليات  /مخرجات االستشاري املتعلقة بالعقود واملشرتيات شامال اعمال
ادارة العقود ملا بعد الرتسية
) ال تزيد عن  5صفحات  -مقاس  - A4خط ( 12

6

امثلة الهم مسؤوليات  /مخرجات االستشاري املتعلقة بإدارة نطاق املرشوع وادارة الجدول
الزمين وادارة التكاليف
) ال تزيد عن  3صفحات  -مقاس  - A4خط ( 12

7
8
9

ذكر امساء ومؤهالت مدير املرشوع و املوظفني الرئيسيني باملرشوع
بمشل ) االمس  /املمسى الوظيفي  /املؤهل الجامعي  /الشهادات املهنية  /سنوات الخربة(
ذكر العقود من الباطن واملوردين الذين استخدمهم االستشاري يف تنفيذ اعمال املرشوع مع
وصف مخترص للمهام اليت اسندت اليهم
اعمال توضح اوجه المتزي الفين واالداري لدى االستشاري
) ال تزيد عن  5صفحات  -مقاس  - A4خط ( 12
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منوذج الخربات – املشاريع السابقة

المنوذج ) :(1.2أذكر تفاصيل ماال يقل عن ثالثة مشاريع سابقة حسب الجدول التايل
الوصف

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

امس املرشوع
موقع املرشوع
مكونات املرشوع
الجهة املالكة للمرشوع
قمية العقد
مدة العقد
تاريخ البداية
تاريخ االنتهاء
امس املسؤول عن املرشوع
رقم التواصل مع املسؤول عن املرشوع
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املرشوع األول

منوذج الخربات – املشاريع القامئة
يجب عىل املتقدم للتأهيل استخدام المنوذج ) (2.1والمنوذج ) (2.2أدناه يف وصف ماال يقل عن  3مشاريع قامئة
مشابهة لطبيعة أعمال ومهام املرشوع )مع اعتبار ذكر تفاصيل كل مرشوع يف منوذج مستقل(
المنوذج ) :(2.1ذكر التفاصيل اليت توضح االعمال اليت يقدمها االستشاري خالل فرتة تنفيذ املرشوع القامئ حسب التايل
م
1

2

الوصف
ذكر برامج الحاسب االيل والتطبيقات والتقنيات املستخدمة يف املرشوع
) ال تزيد عن صفحة واحدة  -مقاس  - A4خط ( 12
امثلة الهم مسؤوليات املتعلقة بدراسة الجدوى وتحديد الفجوات وتقيمي الوضع الحايل
للمرشوع مع ذكر االساليب والتقنيات املستخدمة
) ال تزيد عن  3صفحات  -مقاس  - A4خط ( 12

3

4

5

امثلة الهم مسؤوليات  /مخرجات االستشاري املتعلقة بإدارة الجودة باملرشوع
) ال تزيد عن  5صفحات  -مقاس  - A4خط ( 12
امثلة الهم مسؤوليات  /مخرجات االستشاري املتعلقة بإدارة املخاطر باملرشوع
) ال تزيد عن  3صفحات  -مقاس  - A4خط ( 12
امثلة الهم مسؤوليات  /مخرجات االستشاري املتعلقة بالعقود واملشرتيات شامال اعمال
ادارة العقود ملا بعد الرتسية
) ال تزيد عن  5صفحات  -مقاس  - A4خط ( 12

6

امثلة الهم مسؤوليات  /مخرجات االستشاري املتعلقة بإدارة نطاق املرشوع وادارة الجدول
الزمين وادارة التكاليف
) ال تزيد عن  3صفحات  -مقاس  - A4خط ( 12

7
8
9

ذكر امساء ومؤهالت مدير املرشوع و املوظفني الرئيسيني باملرشوع
بمشل ) االمس  /املمسى الوظيفي  /املؤهل الجامعي  /الشهادات املهنية  /سنوات الخربة(
ذكر العقود من الباطن واملوردين الذين استخدمهم االستشاري يف تنفيذ اعمال املرشوع مع
وصف مخترص للمهام اليت اسندت اليهم
اعمال توضح اوجه المتزي الفين واالداري لدى االستشاري
) ال تزيد عن  5صفحات  -مقاس  - A4خط ( 12
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منوذج الخربات – املشاريع القامئة

المنوذج ) :(2.2أذكر تفاصيل ماال يقل عن ثالثة مشاريع قامئة حسب الجدول التايل
الوصف

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

امس املرشوع
موقع املرشوع
مكونات املرشوع
الجهة املالكة للمرشوع
قمية العقد
مدة العقد
تاريخ البداية
تاريخ االنتهاء
امس املسؤول عن املرشوع
رقم التواصل مع املسؤول عن املرشوع
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املرشوع األول

!!""&.(#!('/&.-,('&+$$*)('&%$$#

ً
ً
يمت تقيمي املقاولني فنيا وماليا وفقا للجدول التايل:

م
1
1.1

القياس
معايري التقيمي
التسجيل و معلومات الرشكة
إكمال جميع معلومات تسجيل الرشكة يف بوابة اعمتاد
معلومات الرشكة

الوزن
%5
%50

كاملة وصحيحة

%50

بحاجة إىل تحديث

1.2

الشهادات املطلوبة

2
2.1
2.1.1

القدرات الفنية و إدارية
%70
%25
الخربات السابقة
عدد املشاريع املنفذة خالل )الثالث  /الخمس( سنوات األخرية %50
عدد املشاريع املنفذة
يف مجال طلب التأهيل
%10
إجمايل قمية املشاريع خالل )الثالث  /الخمس( سنوات
قمية املشاريع املنفذة
األخرية يف مجال طلب التأهيل
معدل نتائج تقيميات األداء يف املشاريع السابقة مع الجهات %10
أداء املشاريع املنفذة
الحكومية يف مجال طلب التأهيل

2.1.2
2.1.3

حيازة الرشكة عىل الشهادات والوثائق الالزمة يف نطاق
العمل املطلوب

عدد سنوات الخربة يف مجال طلب التأهيل
قمية املشاريع السابقة املشابهة يف نطاق األعمال :قمية عقد
املرشوع األول\الكلفة التقديرية

التقيمي

غري مكمتلة

5-3

%20
%10

السعر التقديري 5-3 x
مشاريع
التوصيات وملفات
التقيمي من الجهات
املتعاقدة
9-5
%150-75

%10
%100

شهادة معمتدة

2.1.4
2.1.5

عدد سنوات الخربة
حجم املشاريع املشابهة

2.2
2.2.1

جودة
معايري مضان الجودة

2.3
2.3.1

البيئة والصحة والسالمة
ما هي معايري مضان البيئة والصحة والسالمة
معايري البيئة والصحة
والسالمة

%10
%100

2.4
2.4.1
2.4.2

االلزتامات التعاقدية القامئة
عدد املشاريع القامئة
املشاريع الحالية
حجم املشاريع الحالية قمية املشاريع القامئة\السعة حسب التصنيف

%25
%50
%50

7-3
%80-50

2.5
2.5.1
2.5.2

املوارد البرشية
عدد املوظفني
نسبة املوظفني
السعوديني

%10
%50
%50

3000-1000
%40-20

ما هي معايري مضان الجودة املتبعة لدى الرشكة

دليل جودة
ال توجد معايري
شهادة معمتدة
دليل سالمة
ال توجد معايري

عدد املوظفني
نسبة املوظفني السعوديني
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2.6
2.6.1

التأمني
القدرة عىل تقدمي
التأمني الالزم

2.7
2.7.1

إدارة متعاقدي الباطن
هل توجد إجراءات
معمتدة إلدارة
متعاقدي الباطن
)يرفق يف حال نعم(

2.7.2

هل توجد سياسات
معمتدة الختيار
متعاقدي الباطن
)يرفق يف حال نعم(

3
3.1

القدرات املالية
نسبة النقدية )آلخر
سنة مالية(

القدرة عىل تقدمي التأمني الالزم حسب نطاق املرشوع

%5
%100

إجراءات معمتدة إلدارة متعاقدي الباطن

%15
%50

توجد اجراءات واضحة

سياسات معمتدة الختيار متعاقدي الباطن

%50

توجد سياسات واضحة

نسبة النقدية )آلخر سنة مالية(

%25
%20

0.1 - 0.2

3.2

نسبة التداول )آلخر
سنة مالية(

نسبة التداول )آلخر سنة مالية(

%20

0.8 - 1

3.3

نسبة السيولة
الرسيعة )آلخر سنة
مالية(

نسبة السيولة الرسيعة )آلخر سنة مالية(

%25

0.1 - 0.4

3.4

نسبة االلزتامات )آلخر
سنة مالية(

نسبة االلزتامات )آلخر سنة مالية(

%25

1.2 – 1

3.5

معدل التغيري
الرتاكمي ملعدل
الربحية

معدل التغيري الرتاكمي ملعدل الربحية

%10

(2-) - 1

حيث أن معدل النجاح للتقيمي الفين %80
ومعدل النجاح للتقيمي املايل %80
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سيمت اخذ املعايري التالية يف االعتبار عند حساب نسب التقيمي:
.1
.2

يحصل املقاول عىل صفر من درجة البند يف حال عدم تسلمي املستندات والوثائق الداعمة.
يحصل املقاول عىل  %20من درجة البند يف حال عدم تحقيقه للحد األدىن من املعيار املطلوب.

.3
.4

يحصل املقاول عىل  %80من درجة البند يف حال تحقيقه للحد األدىن من املعيار املطلوب.
يحصل املقاول عىل  %100من درجة البند يف حال التجاوز اإليجابي للمعيار املطلوب.

.5

يمت حساب نسبة التقيمي املايل بناء عىل نسبة املخاطر املتعلقة ببنود التقيمي وترتاوح بني )مخاطر عالية ،متوسطة،
منخفضة ،تجاوز إيجابي( لكل بند.

تعلميات التسلمي:
ً
ً
الرجاء قراءة التعلميات وإتباعها ،اإلخالل بأي من التعلميات التالية يعد سببا كافيا لعدم التأهل:
.1
.2

ً
2022مساًء.
/07/ساعة 1
 2022/07/07ال
مساء
الساعة 1
يمت تسلمي املتطلبات يف موعد أقصاه يوم األحد 31

.3
.4

يف حال التأخر عن موعد التسلمي لن يمت النظر يف املرفقات ويعد املقاول غري مؤهل.
ً
يجب تسلمي جميع املستندات املطلوبة إلكرتونيا.
يجب تعبئة جميع املرفقات بشكل إلكرتوين وباللغة العربية.

.5

يف حال وجود أي استفسارات يمت توجيهها إىل:

عناية املهندس مسري االنصاري
الربيد اإللكرتوينsalansari@mda.gov.sa :
مســاء( عىل أن يمت الرد عليكم خالل )ثالث أيام عمل(.
الساعةة  1مسا ً ًء
 2022الساع
2022/06/29
يف موعد أقصاه )/07/24
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