تأمين محاليل وأدوية التغذية
الوريدية

)(NPT0035/22

القسم األول :مقدمة.
نبذه عن شركة نوبكو.
تعد الشركة الوطنية للشراء الموحد لألدوية واألجهزة والمستلزمات الطبية ("نوبكو") الشركة الرائدة
في مجال تقديم خدمات الشراء الطبي والتخزين والتوزيع لألدوية واالجهزة والمستلزمات الطبية في
المملكة العربية السعودية .

تأسست نوبكو في عام  2008وهي شركة مملوكة بالاكمل لصندوق االستثمارات العامة ،وتهدف
الشركة لرفع مستوى أداء قطاع الرعاية الصحية من خالل تحسين مرافق الرعاية الصحية بشلك استراتيجي
في جميع المستشفيات العامة والمراكز الطبية في المملكة.

بدعم من رؤى واضحة وشبكة عالمية متينة ُ ،تمكن «نوبكو» الجهات الصحية الحكومية من تقديم
رعاية استثنائية وفعالة من حيث التلكفة للجميع ،وبالتعاون مع مستشفياتنا وموردينا تتقدم «نوبكو»
نحو دعم نموذج أعمال جديد ومنهج جديد للرعاية الصحية وذلك من خالل قوة التقنية المتاكملة
واالتصال.

من خالل نهجها المركز والمدروس نحو تحسين مرافق الرعاية الصحية على المستوى الحكومي،
تقدم نوبكو خدمات عالية الجودة لشراكئها تعطي األولوية لتلبية احتياجاتهم وتساعدهم في
توسع شركة نوبكو حصتها في سوق الرعاية الصحية
تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لذلك،
ّ
لضمان توفير مرافق صحية مستدامة ومثلى للمجتمع السعودي بأكمله.

( )1مالحظات مهمة.
-

التقديم على المنافسة :يجب أن يتم التقديم على المنافسات الكتروني ًا من خالل موقع نوبكو
(.)www.nupco.com

-

يجب تعبئة النموذج الخاص بالتسجيل في نظام إدارة عالقات الموردين ( )SRMوالذي يمكن
الموردين المسجلين لدى نوبكو بالتقديم على المنافسة الكترونياً.

-

سداد قيمة وثائق المنافسة :يتم دفع قيمة وثائق المنافسة عن طريق خدمة سداد ،مفوتر
رقم (.)511

-

تمكن نوبكو والجهات
صالحية األسعار :ستبقى األسعار المرساة سارية المفعول لمدة محددة
ِّ
الصحية الحكومية من طلب أو إضافة أي كميات خالل هذه الفترة وعلى صاحب العطاء المرسى
عليه االلتزام بذلك وتوضح الشروط الخاصة لهذه المنافسة المدة المطلوبة والمحددة لثبات
األسعار.

-

تطبق على هذه المنافسة الئحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
المحلية والشراكت المدرجة في السوق المالية والصادرة بقرار مجلس الوزارء رقم ( )245بتاريخ
1441/03/29هـ.
-

العوامل المؤثرة الطارئة:

إن شركة نوبكو تقوم بالشراء الطبي لجميع الجهات الصحية الحكومية وعليه فقد يصلها توجيهات
من جهات رسمية بعدم
الترسية على مصانع معينة أو بلد منشأ معين وذلك في أي مرحلة من مراحل المنافسة وقبل صدور
التعاميد أو العقد الرسمي
فيحق لنوبكو اتخاذ أحد القرارات التالية-:
أ) إذا اكنت جنسية الشركة الصانعة من غير بلد المنشأ (المصنع) الذي جاء به التوجيه فيطلب من
مقدم العطاء تقديم البند أو
مجموعة البنود من نفس المصنع المقبول فني ًا ومالي ًا وبنفس المواصفات واألسعار من بلد منشأ
آخر (إن وجد).
ب) استبعاد العرض والترسية على العرض الذي يليه بالمنافسة والمقبول فني ًا وماليا.
ج) إلغاء البند أو مجموعة البنود من المنافسة والدراسة مع الجهات الصحية الحكومية عن مدى
الحاجة لطرحها مرة أخرى.

( )2تعديل وثائق العطاء:
قد يكون من الضروري تعديل وثائق العطاء قبل التاريخ المحدد لتقديمها ،وعليه فسيتم إرسال توضيح
للتعديالت التي تمت من خالل البريد االلكتروني وتعتبر هذه التعديالت جزء ال يتجزأ من المنافسة كما
يجب أن تصل جميع االستفسارات واإلشعارات حول أي أخطاء أو تناقضات في المنافسة إلى الشركة
الوطنية للشراء الموحد (نوبكو) خطي ًا أو من خالل البر يد االلكتروني قبل ( )15خمسة عشر يوم ًا على
األقل من تاريخ تقديم العطاءات.
( )3استالم وثائق المنافسة:
يتم استالم بيانات المنافسة الكتروني ًا بعد اتمام عملية الشراء عن طريق نظام إدارة عالقات الموردين
( )SRMوذلك للولكاء والموزعين المعتمدين المؤهلين لدى نوبكو والمتخصصين في مجال البنود
المطلوبة.
( )4وثائق المنافسة:
يجب على مقدم العطاء أن يتحقق جيدا من استالمه مجموعة وثائق المنافسة باكملها عن طريق
نظام ( )SRMوأن يبلغ الشركة بأي نواقص فور اكتشافها وتشمل هذه الوثائق التالي:
أ) كراسة الشروط العامة والفنية للمنافسة (.)Terms and Conditions
ب) قوائم البنود والمواصفات الفنية (.)Items list
ج) صورة من إعالن المنافسة.
د) اي مستندات أخرى مطلوبة من ضمن الشروط الخاصة.
ه) نسخة من مسودة العقد الذي سيتم إبرامه مع شركة نوبكو ،ونسخة من مسودة العقد الذي
سيتم إبرامه مع الجهات الصحية الحكومية (حسب األحوال).
( )5الشهادات والتراخيص النظامية:
يجب رفع صورة المستندات التالية (سارية المفعول) مختومة بختم صاحب العطاء ضمن العرض المقدم:
أ.

شهادة سداد الزاكة أو الضريبة أو كيلهما ،متى اكن مقدم العطاء ملزم ًا نظام ًا بسداد الزاكة
والضريبة.

ب .شهادة االشتراك في الغرفة التجارية ،متى اكن مقدم العطاء ملزم ًا نظام ًا باالنتساب إلى الغرفة.
ج .السجل التجاري أو التراخيص النظامية في مجال األعمال المتقدم لها متى اكن مقدم العطاء غير
ملزم نظام ًا بالقيد في السجل التجاري.
ٍ
د .شهادة سعودة وتوطين الوظائف متى اكن مقدم العطاء ملزم ًا نظاماً.
ت .شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بتسجيل المنشأة في المؤسسة وسداد
الحقوق التأمينية موضح ًا بها عدد المشتركين وتصنيفهم.
ث .شهادة الواكلة للشراكت الصانعة في العرض المقدم للمنافسة.

ج .شهادة تسجيل المنتجات الطبية لدى الجهات الرسمية مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء
( )SFDAللك بند من البنود التي تم التقديم عليها.
ح .شهادة ممارسة التصنيع الجيد ( )GMPسارية المفعول والصادرة من الهيئة العامة للغذاء
والدواء (.)SFDA
خ .أي وثائق أو شهادات أخرى تطلبها نوبكو ضمن الشروط الخاصة لهذه المنافسة.

القسم الثاني :األحاكم العامة.
( )6المساواة والشفافية.
تمكن شركة نوبكو اطالع اكفة المتنافسين على المعلومات ذات العالقة بنطاق العمل في المنافسة
بما يمكنهم من تقييم الخدمات قبل الحصول على وثائق المنافسة ،وتقديم اإليضاحات والبيانات
بوقت اكف ،وتلتزم نوبكو بعدم
الالزمة عن الخدمات المطلوب تنفيذها قبل ميعاد تقديم العروض
ٍ
التمييز بين المتنافسين في أي مما سبق ،كما سيتم إخطار اكفة المتقدمين للمنافسة بأي تغيرات
تطرأ على المنافسة عبر البريد اإللكتروني المسجل لدى شركة نوبكو.
( )7تعارض المصالح.
يلتزم المتنافسين والعاملون لديهم والشراكت التابعة لهم ومقاولوهم من الباطن وك من له عالقة
مباشرة أو غير مباشرة بتنفيذ وتأمين الخدمات المضمنة في نطاق هذه المنافسة بإبالغ شركة نوبكو
واإلفصاح كتابة عن أي حالة تعارض في المصالح أو أي مصلحة خاصة نشأت أو ستنشأ أو قد تنشأ عن
أي تعامل يكون مرتبط ًا بأنشطة نوبكو.
( )8السلوكيات واألخالقيات.
يحظر على مقدم العطاء والعاملين لديه والشراكت التابعة له ومقاوليه من الباطن وك من له عالقة
مباشرة أو غير مباشرة بتنفيذ وتأمين الخدمات التي تتضمنها هذه المنافسة الحصول أو محاولة
الحصول على ميزة غير مستحقة بأي طريقة اكنت أو تقديم أي هدية أو أي منفعة سواء مادية أو
ً
معنوية للحصول على معاملة تفضيلية من موظفي نوبكو في اكفة مراحل تنفيذ المنافسة أو أي
عقد ينتج عنها.
( )9السرية وإفشاء المعلومات.
يلتزم مقدمو العطاءات بعدم إفشــاء أي بيانات أو رســومات أو وثائق أو معلومات تتعلق بالمنافســة
سـواء اكنت تحريرية أو شـفهية أو اسـتغاللها أو اإلفصـاح عنها ،ويســــري ذلك على ك ما بحوزته أو ما
ً
يكون قد اطلع عليه في العرض من أسـرار وتعامالت أو شـؤون تخص شـركة نوبكو أو الجهات الصـحية
الحكومية ،كما ال يجوز للمتنافسـين نشـــــر أي معلومة عن المنافسـة وك ما يتعلق بها عبر اكفة
وسائل اإلعالم إال بعد أخذ موافقة كتابية مسبقة من نوبكو.

( )10ملكية وثائق المنافسة.
أوال :تعود ملكية وثائق المنافسة وجميع نسخها لشــركة نوبكو ويجب على المتنافسين إتالف تلك
الوثائق وجميع نسخها عند طلب نوبكو ذلك.
ثانيا :حقوق الطبع والنشـــــر ألي وثائق ومواد مقدمة من شـركة نوبكو ضـمن هذه المنافسـة
جزئيا أو إعادة إنتاجها أو
لكيا أو
ً
مملوكة للشـــــركة ،وعلى ذلك ال يجوز نسـخ هذه الوثائق والمواد ً
توزيعها أو إتاحتها ألي طرف ثالث أو اسـتخدامها دون الحصـول على موافقة كتابية مسـبقة من
شــركة نوبكو ،ويجب إعادة جميع الوثائق التي قدمتهـا شــركة نوبكو فيمـا يتعلق بطلـب تقـديم
العروض عند الطلب دون االحتفاظ بأي نسخ من قبل مقدم العرض أو أي شخص آخر.
( )11حقوق الملكية الفكرية.
تكون الملكية الفكرية لمحتويات العرض الفائز (أو العروض الفائزة) لشركة نوبكو ،ويحق لها
استعمالها وفق ما تراه مناسب ًا لتحقيق المصلحة العامة.
( )12تجزئة العطاءات:
هذه المنافسة تخدم جميع الجهات الصحية الحكومية على مستوى المملكة وفق ًا لمتطلباتها،
وعليه فإن لنوبكو الحق وفق ًا لسلطتها التقديرية وتحقيق ًا للمصلحة العامة تجزئة ترسية البنود أو
المجموعات ،حيث يحق لنوبكو تجزئة ترسية البند الواحد أو المجموعة الواحدة على أكثر من مورد/
شركة صانعة متى ما اكنت التجزئة تحقق مصلحة لنوبكو أو الجهات الصحية الحكومية عند الترسية
وللجهات حق االختيار.
يراعي مقدم العطاء اآلتي:
 -1يجوز للمتنافسين تقديم عطاء لجميع البنود المطلوبة أو لبند محدد بالنسبة للبنود المفردة
(.)ITEMIZED
 -2يجب على المتنافسين تقديم عطاء لاكمل بنود المجموعة الواحدة ( )GROUPSمع ضرورة وضع
األسعار اإلفرادية للك بند من بنود هذه المجموعة.
( )13إلغاء المنافسة:
يحق لنوبكو إلغاء المنافسة أو جزء منها قبل الترسية دون إبداء األسباب.
( )14آلية التفاوض:
 يحق لنوبكو ووفق ًا لسلطتها التقديرية وتحقيق ًا للمصلحة العامة للحصول على أفضل األسعار علىالمستوى المحلي أو العالمي التفاوض مع صاحب أفضل عرض ،أو أصحاب العروض األخرى (حسب
األحوال) ،بما في ذلك تطبيق المزايدة المالية العكسية.
 يلتزم مقدم العطاء أن يكون السعر المقدم لهذه المنافسة من أقل األسعار المقدمة على مستوىالمملكة وسيتم مراجعة ومقارنة األسعار وفق ًا لألسعار العالمية.

( )15عدم االلتزام بالتعاقد.
ال يجوز تفسير طلب تقديم العروض واالشتراك في هذه المنافسة وتقديم العروض وطلب التخفيض
بأي شلك من األشاكل على أنه التزام تعاقدي أو قانوني من قبل شركة نوبكو ،أو االستفسارات من اللجان
العاملة (إن وجدت) في المنافسات بعد فتح مظاريف المنافسة.
( )16الموافقة على شروط ومتطلبات المنافسة:
 -1عند قيام المتنافسين بشراء واستالم مستندات المنافسة وتقديم عطاءاتهم الكتروني ًا عن طريق
نظام إدارة عالقات الموردين ( )SRMفهذا يعني موافقتهم على جميع الشروط العامة والفنية
للمنافسة ومتطلباتها.
 -2يمكن لمقدم العطاء كتابة أي مالحظات أو تحفظات بشأن المنافسة في خطاب العرض المقدم
للمنافسة ،ولنوبكو الحق في رفض أي عطاء ناقص أو غامض أو تضمن أي تحفظ على شروط
ومتطلبات المنافسة.

القسم الثالث :إعداد العروض.
( )17اللغة المعتمدة
يجب أن تقدم العروض باللغة العربية ،مع إماكنية تقديمها بلغة أخرى بجانب اللغة العربية ،وفي حال
وجود تعارض بين النص العربي والنص األجنبي فإنه يؤخذ بالنص الوارد باللغة العربية.
( )18العملة المعتمدة.
يجب أن يكون السعر اإلفرادي ألصغر وحدة قياسية مقدمة ويكون بالريال السعودي.
( )19صالحية العروض.
تكون صالحية العروض سارية لمدة ( )90تسعين يوم ًا من تاريخ فتح العروض وقابلة للتمديد لمدة
مماثلة.
( )20المراسالت والعنوان.
( )1أي مراسالت للشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو) تخص المنافسة فيجب أن ترسل على البريد
االلكتروني الموضح في الشروط الخاصة لهذه المنافسة ومن خالل بريد المتنافس الرسمي المسجل
لدى نوبكو.
( )2يعتبر البريد االلكتروني لدى نوبكو والخاص بالمورد من الوسائل الرسمية والمعتمدة للتواصل فيما
يخص المنافسة وعلى اكفة الموردين في حال تغييرها إشعار نوبكو بذلك بموجب خطاب رسمي
ونوبكو غير مسؤولة عن أي ادعاءات بعدم وصول أي مستندات تم إرسالها من خالل البريد االلكتروني
المعتمد لديها.

( )21الضرائب والرسوم.

يجب أن تشمل جميع األسعار المقدمة من قبل المتنافس اكفة التاكليف من ضرائب ورسوم وغيرها
من المصاريف ،وال تتحمل نوبكو أي مصاريف إضافية لم يتم ذكرها في عرض األسعار.
( )22الضمان االبتدائي:
( )1يجب على المتنافس تقديم ضمان بنكي ابتدائي بنسبة ال تقل عن ( )%1من قيمة العرض ويستبعد
العرض الذي لم يقدم معه ضمان ،ويجب أن يراعى في الخطاب ما يلي:
أ) رفع نسخة من أصل الضمان البنكي االبتدائي مع العرض المقدم على نظام .SRM
ب) أن يكون الضمان المقدم باسم الشركة الوطنية للشراء الموحد لألدوية واألجهزة والمستلزمات
الطبية (نوبكو).
د) أن يكون الضمان واجب ًا ومستحق الدفع عند أول طلب من جانب نوبكو دون حاجة إلى حكم قضائي
أو قرار من هيئة تحكيم.
ه) يجب أن يكون الضمان غير مشروط وغير قابل لإللغاء ،وأن تكون قيمته خالية من أي حسومات تتعلق
بالضرائب ،أو الرسوم أو النفقات األخرى.
و) أن يكون هذا الضمان ساري المفعول لمدة ( )90تسعين يوم ًا اعتبا ًرا من تاريخ فتح العطاءات ،ويتجدد
تلقائي ًا وال يقبل الضمان النقدي وال الشياكت مهما اكنت.
( )2يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية عدم تقديم الضمان البنكي االبتدائي مع ضرورة
ارفاق الشهادة الصادرة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) سارية المفعول
عند فتح العروض.
( )3ترد الضمانات االبتدائية إلى أصحاب العروض التي لم يتم الترسية عليها بعد البت في الترسية،
وكذلك في حال إلغاء المنافسة أو بعد انتهاء الوقت المحدد لسريان العروض ما لم يبد صاحب العرض
رغبته في االستمرار في االرتباط بعرضه.
( )4يرد الضمان البنكي اإلبتدائي للمتنافس الذي رست عليه المنافسة بعد توقيع العقد وتسليم
الضمان البنكي النهائي ،ويحق لشركة نوبكو مصادرة الضمان البنكي االبتدائي قبل توقيع العقد في
رسى عليه العطاء من قبول وتنفيذ التعاميد والعقود الصادرة من الجهات الصحية
حال امتنع من ّ
الحكومية أو نوبكو.

القسم الرابع :تقديم العروض
( )23أحاكم عامة خاصة بتقديم العروض
 يجوز لمقدمي العطاءات تقديم عرض مرادف واحد كحد أقصى. يلتزم المتنافس في حال تمت الترسية عليه بأنه سيتم عرض البنود المرساة في المنافسة فيالمنصة االلكترونية التابعة لشركة نوبكو (السوق االلكتروني) لتمكين الجهات الصحية الحكومية من
الطلب من خالل السوق االلكتروني وفق ًا لألسعار المرساة في المنافسة.

 يحق لشركة نوبكو االستفادة من العروض المقبولة فني ًا في المنافسة وغير المرسى عليهاوإضافتها إلى المنصة االلكترونية التابعة لشركة نوبكو (السوق االلكتروني) كعروض بديلة لتمكين
الجهات الصحية الحكومية من االستفادة من هذه العروض ،وفق ًا لألسعار المقدمة في المنافسة.
 يلتزم المورد برفع صورة من خطاب العرض على نظام ( )SRMعلى أن يتضمن الخطاب اآلتي :(أ) اسم و رقم المنافسة.
(ب) القيمة اإلجمالية للعطاء.
(ج) عدد البنود المتقدم عليها.
(د) بيان بالمستندات المرفقة ومعلومات الضمان البنكي اإلبتدائي المقدم.
(ه) أي تحفظات لدى الشركة على العرض المقدم (إن وجدت).
(و) أي تخفيض على أي بند أو مجموعة من مجموعات المنافسة (إن وجد).
( )24آلية تقديم العروض.
أوال :آخر موعد لرفع وتقديم العروض في النظام ( )SRMهو حسب اليوم والوقت المحدد في اإلعالن
عن المنافسة.
ثانياً :في حال تم رفع العروض في النظام في أي وقت من األوقات المتاحة فإنه يتعذر التعديل على
العرض المقدم بعد ذلك.
ثالثاً :يجب التأكد من استيفاء وملء اكمل الخانات ورفع جميع المستندات واألوراق والكتالوجات المطلوبة
في النظام.
رابعاً :تسليم أصل الضمان البنكي االبتدائي وأصل خطاب العرض في ظرف مغلق موضح ًا عليه بيانات
المتنافس واسم ورقم المنافسة في اليوم الذي يسبق فتح العروض بين الساعة  8صباح ًا والساعة 4
مساء وذلك بعد رفع العروض في النظام.
ً
( )25التسليم المتأخر.
ال يعتد بأي عرض يصل إلى نوبكو بعد انتهاء المدة المحددة لتقديم العروض.
( )26سحب العروض:
أ) يجوز للمتنافس أن يسحب عرضه قبل الموعد النهائي المحدد لتسليم العروض وعلى نوبكو أن ترد
له ضمانه االبتدائي وال يتم إعادة مبلغ اإلشتراك في المنافسة.
ب) إذا قام مقدم العطاء بسحب عطائه قبل فتح العروض وبعد الموعد النهائي المحدد لتسليم
العروض ،فال يتم إعادة مبلغ االشتراك في المنافسة ويصادر الضمان اإلبتدائي.
ج ) إذا قام مقدم العطاء بسحب عطائه بعد فتح العروض وحتى إصدار التعاميد أو العقود من نوبكو أو
الجهات الصحية الحكومية فيحق لنوبكو مصادرة خطاب الضمان االبتدائي أو جزء منه.

د) إذا قام المرسى عليه بسحب عطاءه بعد صدور التعاميد أو العقود من نوبكو أو الجهات الصحية
الحكومية فيحق لنوبكو أو الجهات الصحية الحكومية اتخاذ اإلجراءات المتبعة لديهم.
( )27فتح العروض:
-

يبدأ فتح العروض حسب اليوم والوقت المحدد في اإلعالن عن المنافسة وذلك في قاعة
االجتماعات بمقر شركة نوبكو ،ويجب على مقدم العطاء تقديم خطاب تفويض للمندوب الذي
يقترحه (سعودي الجنسية) لحضور اجتماع فتح العروض.

-

يتم إعالن أسماء المتنافسين الذين تقدموا بعروضهم في المنافسة والقيمة اإلجمالية للك
متنافس ويتم إرسال نسخة من التقرير الخاص بفتح العروض لجميع المشاركين من خالل البريد
اإللكتروني المسجل لدى نوبكو.

القسم الخامس تقييم العروض
( )28آلية التقييم:
أ) تقوم اللجنة الفنية بتقييم العروض المقدمة من الشراكت فني ًا ومدى مطابقتها للشروط الفنية
والمواصفات العامة المذكورة بكراسة المنافسة ورفع توصياتها ومرئياتها فني ًا للجنة فحص العروض.
ب) لجنة فحص العروض هي المخولة لوضع المعايير والقرارات النهائية الختيار البنود وترسيتها
ومفاوضة الشراكت إن لزم.
( )29البت والترسية:
أوال :ترسية البنود :
ً
أ) تتم الترسية على العرض المالي األقل والمطابق للشــروط والمواصفات الفنية وتتضمن طول فترة
الصــالحية جودة العينة والتعبئة ومناســبة حجم العبوة للجهات الصــحية الحكومية وااللتزام بمواعيد
مســجال لـدى الهيئـة العـامـة للغـذاء والـدواء (  ) SFDAأو تجـاوز مرحلـة
التوريـد على أن يكون المنتج
ً
التقييم الفني في التســجيل لدى الهيئة قبل فتح مظاريف المنافســة على أن يقدم ما يثبت ذلك
في عرضه.
ب) في حـال عـدم وجود عرض مســجـل لـدى الهيئـة العـامـة للغـذاء والـدواء (  ) SFDAينظر في قبول
البند غير المسجل والمطابق فني ًا حسب األولوية والترتيب اآلتي:
مســجال لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء ومن خالل الوكيل الرســمي للشــركة
 )1أن يكون المصــنع
ً
الصانعة.
مســجال لـدى الهيئـات المرجعيـة المعتمـدة مثـل ( هيئـة الغـذاء و الـدواء األمريكيـة (
 )2أن يكون البنـد
ً
 )FDAأو الواكلة األوربية لألدوية

)  ،) ( EMAمع إرفاق ما يثبت التسـجيل لدى هذه الهيئات وشـهادة تسـويق المنتج في بلد المنشـأ
ـدقة من السـفارة السـعودية ،على أن يكون العرض من خالل الوكيل الرسـمي أو من شـركة تتعامل
مص
ً
مع المصنع مباشرة.
مســجال لدى الهيئات المرجعية المعتمدة مثل ( هيئة الغذاء و الدواء األمريكية
 )3أن يكون المصــنع
ً
( )FDAأو الواكلـة األوربيـة لألدويـة )  ،) ( EMAمع إرفـاق مـا يثبـت التســجيـل لـدى هـذه الهيئـات وإرفـاق
مصـدقة من السـفارة السـعودية ،على أن يكون العرض من خالل الوكيل
شـهادة (  ) GMPللمصـنع
ً
الرسمي أو من شركة تتعامل مع المصنع مباشرة.
ج) تعطى األولوية في الترسية:
 -1للمنتجـات المحليـة أو ذات المنشـــأ المحلي حســـب أنظمـة ولوائح هيئـة المحتوى المحلي و
المشــتر يات الحكوميـة والمســجلـة في الهيئـة العـامة للغـذاء والدواء ( )SFDAوالمطـابقـة للشــروط
والمواصفات الفنية.
 -2للوكيل الرسـمي للشـركة الصـانعة ولمن يتعامل مع المصـنع مباشـرة وليس من خالل وسـي

وذلك

للبنود غير المسجلة.
د) يتم ترســيـة البنود المرتبطـة فني ًا كمجموعة واحدة على أن يتم احتســاب التلكفة اإلجمالية لهذه
المجموعة والترسية على األقل سع ًرا والمطابق للمواصفات.
هــ) تتم ترسية األدوية الحساسة مثال)Narrow therapeutic index drugs, inhalation products( :
واألدوية المشيدة بالتقنية الحيوية وفق ماهو معتمد بأدلة األدوية للجهات الصحية الحكومية.
و) يحق للجنة فحص العروض اســتبعاد العروض للبنود المطابقه للشـــــروط والمواصــفات واالرخص
والمسجلة  /غير المسجلة في حاالت ومنها:
 )1انتهاء فترة صــالحية شــهادة ممارســة التصــنيع الجيد لألدوية ( )GMPالصــادرة من الهيئة العامة
للغذاء والدواء (.)SFDA
 )2وجود تقـارير من الهيئـة العـامـة للغـذاء والـدواء ( )SFDAأو الجهـات الرقـابيـة العـالميـة أو الجهـات
الصحية الحكومية حول عدم جودة الدواء أو مالحظات على الشركة الصانعة.
 )3وجود ما يثبت تكرار تأخر الشـركة الموردة أو الصـانعة عن التوريد لعقود سـابقة من الجهات الصـحية
الحكومية أو نوبكو.
 ) 4لم يتم تسـويق المنتج أو تجربته في السـوق السـعودي والجهات الصـحية الحكومية (المسـتشـفيات
المرجعية).
 )5في حالة وجود تشــابه في شــلك و لون العبوة الخارجية لبعض المســتحضــرات مما يتســبب في
حدوث األخطاء الدوائية.

 ) 6عدم إرفاق عينات أو بروشـور حسـب الشـلك النهائي المسـوق في بلد المنشـأ للبنود غير المسـجلة
لدى .SFDA
 )7عدم إرفاق شــهادة بلد المنشــأ معتمدة ومصــدقة من الجهات الرســمية مع العطاء للبنود غير
المسجلة لدى .SFDA
( )30تصحيح العروض

 -1على لجنة فحص العروض مراجعة جداول الكميات واألسعار الواردة في العرض
سواء في مفرداتها أو مجموعها وإجراء التصحيحات الحسابية الالزمة في العرض
 -2إذا وجد اختالف بين السعر المبين كتابة والسعر المبين باألرقام يؤخذ بالسعر المبين كتابة،
وإذا وجد اختالف بين سعر الوحدة وسعر مجموعها فيؤخذ بسعر الوحدة
 -3إذا وجدت دالئل تؤكد عدم صحة السعر وفق ًا ألسلوب التصحيح الوارد في الفقرة الثانية
من هذه الفقرة ،فيحق للجنة فحص العروض بعد التأكد من التوازن المالي ألسعار البنود
ومقارنة السعر مع أمثاله في العرض والعروض األخرى وسعر السوق واألسعار التقديرية
واألخذ بالسعر ا لوارد في العرض الذي يثبت له صحته ،ويستبعد المتنافس عند رفضه لهذا
السعر.
4يجوز للجنة فحص العروض التوصية باستبعاد العرض إذا تجاوزت األخطاء الحسابية في األسعار
بعد تصحيحها وفق ًا ألحاكم هذه الفقرة أكثر من ()%10من قائمة األسعار أو إجمالي قيمة
زيادة أو نقصاً.
العرض
ً
( )31اشتراطات العينات:
مالحظة  :يجب تقديم العينات للبنود غير المسجلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء ()SFDA
 -1على مقدم العطاء أن يقدم مع عطائه عينتان من ك بند تم تسعيره من البنود غير المسجلة (بما
فيها التراكيز المختلفة للبند الواحد) على أن يتم تقديم هذه العينات بشلكها النهائي المسجل
والمسوق في بلد المنشأ وأن تكون العبوة والنشرة الداخلية باللغة اإلنجليزية /العربية وأن تكون هذه
العينات غير قابلة لالسترجاع.
-2يجب تسليم العينات في مدة أقصاها ثالثة أيام من تاريخ فتح العروض ،علم ًا أنه يحق لنوبكو استبعاد
العرض في حال عدم تقديم عينة.
 -3يجب مراعاة عدم تقديم أي عينات من المنتجات البيولوجية المستخلصة من مشتقات الدم واالكتفاء
عنها بتقديم العبوات الخارجية والداخلية الفارغة والنشرات الداخلية.
 - 4في حال عدم توفر العينات وتم تقديم صورة واضحة للدواء بصورته النهائية المسجلة والمسوقة
في بلد المنشأ باإلضافة إلى البروشور باللغة اإلنجليزية ضمن أوراق العطاء ،فيحق للجنة فحص العروض
قبول ذلك أو رفضه حسب ما تقرره اللجنة .

 - 5أن تكون العبوة المقدمة لألقراص /الكبسوالت حسب العبوة المسجلة لدى الهيئة العامة للغذاء
والدواء .
 -6يجب ذكر رقم الصنف و تسلسله في المنافسة على ك عينة يتم تقديمها.
 - 7يجب إرفاق قائمة تتضمن اكفة التفاصيل الخاصة بالعينات المقدمة.
( )32تاكليف التقييم
يلتزم مقدم العطاء بجميع التاكليف المالية الخاصة بزيارة المصنع لغرض التقييم الفني للمنتجات أو
التأكد من القدرة التصنيعية للشركة الصانعة لعدد ال يزيد عن ثالثة أشخاص إذا رأت اللجنة الفنية أو
فحص العروض الحاجة لذلك
( )33رفض العطاءات:
لنوبكو الحق في رفض أي عطاء ناقص أو غامض أو يتضمن تحفظ ًا على الشروط العامة للمنافسة بما
فيها مدة التوريد المنصوص عليها في المنافسة.
( )34اإلعالن عن النتائج األولية للمنافسة:
يتم إشعار المتنافسين بالنتائج األولية للدراسة الفنية والمالية للمنافسة من خالل نظام إدارة عالقات
الموردين ( )SRMأو عن طريق البريد االلكتروني المسجل لدى نوبكو ،ويتم رفع النتائج على الموقع
االلكتروني لشركة نوبكو www.nupco.com
( )35تقديم االعتراضات أو التظلمات:
 -1يحق لمقدمي العطاءات تقديم اعتراضاتهم أو تظلماتهم (إن وجدت) على النتائج األولية للمنافسة
الكتروني ًا من خالل نظام إدارة عالقات الموردين ( )SRMأو من خالل البريد االلكتروني الموضح في
الشروط الخاصة لهذه المنافسة على أن يصل االعتراض أو التظلم خالل فترة ( )5خمسة أيام عمل من
تاريخ اإلشعار بالنتائج األولية للمنافسة.
 -2في حال قبول اللجنة المعنية بدراسة االعتراضات والتظلمات وتبين لها صحته فـللجنة الحق في
اتخاذ القرار المناسب بتغيير النتائج األولية للمنافسة وتعديل الترسية مع إشعار الشراكت المعنية بذلك.
( )36اإلعالن عن النتائج النهائية للمنافسة:
بعد مراجعة المالحظات واالعتراضات الواردة على النتائج األولية (إن وجدت) ودراستها ستقوم نوبكو
باإلعالن عن النتائج النهائية من خالل نظام إدارة عالقات الموردين (  ) SRMأو عن طريق البريد
االلكتروني المسجل لدى نوبكو ويتم رفع النتائج النهائية على الموقع االلكتروني لشركة نوبكو
www.nupco.com

القسم السادس :متطلبات التعاقد.
( )37إخطار الترسية.
تقوم نوبكو أو الجهات الصحية الحكومية بإرسال خطاب الترسية للمتنافس  /المتنافسين الفائزين عن
طريق البريد اإللكتروني المسجل ويتضمن الخطاب نطاق العمل والقيمة وتاريخ بداية العقد ،على أن

قرار الترسية ال يترتب عليه أي التزام قانوني أو مالي على نوبكو أو الجهات الصحية إال بعد توقيع العقد
من جميع األطراف.
( )38الضمانات النهائية.
 يجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة ( )%5من قيمة العقد وذلك خالل )خمسة عشر ( يوم عمل من تاريخ إبالغه بالترسية ،ويجوز لشركة نوبكو أو الجهات الصحية الحكومية
تمديد هذه المدة لمدة مماثلة ،وإن تأخر فال يعاد إليه الضمان اإلبتدائي ويتم التفاوض مع العرض
الذي يليه.
 يلتزم صاحب العرض إذا اكن صاحب العرض من المنشآت الصغيرة أو المتوسطة بدفع غرامة مالية إلىنوبكو تساوي قيمة الضمان اإلبتدائي إذا قام بسحب عرضه قبل انتهاء مدة سريان العروض أو إذا لم
يقدم الضمان النهائي في حال تمت الترسية عليه.
 تقوم نوبكو أو الجهات الصحية الحكومية باالحتفاظ بالضمان البنكي النهائي إلى أن يفي المتعاقدمعه بالتزاماته وفق ًا ألحاكم العقد وشروطه.
 تقبل الضمانات إذا اكنت صادرة من أحد البنوك المحلية أو اكنت صادرة من بنك خارج البالد بشرط أنيقدم الخطاب بوساطة أحد البوك المحلية.
كما يقبل الضمان البنكي الصادر من بنك أجبني بشرط أن يكون معتمد ًا من البنك المركزي السعوديوذلك في الحاالت التي ال يتمكن فيها المتنافس من تقديم ضمان من بنك سعودي أو بواسطته.
( )39توقيع العقد
ال يجوز البدء في تنفيذ األعمال المتعاقد عليها قبل توقيع العقد وتحدد نوبكو أو الجهات الصحية
الحكومية موعد ًا لتوقيع العقد بعد تقديم الضمان النهائي ،فإن تأخر عن الموعد المحدد دون عذر
مقبول ،يتم إنذاره بذلك فإذا لم يحضر لتوقيع العقد خالل ( )15خمسة عشر يوم ًا من تاريخ إنذاره،
يلغى قرار الترسية وذلك دون إخالل بحق نوبكو أو الجهات الصحية الحكومية في الرجوع على صاحب
العرض الفائز للتعويض عما لحق بها من ضرر.

القسم السابع :شروط التعاقد.
يمكنكم االطالع على مسودة العقد المرفقة مع شروط المنافسة.
( )40اشتراطات األسعار.
.1

يجب أن يكون السعر اإلفرادي المقدم بدون ضريبة القيمة المضافة ويتم إضافة قيمة الضريبة
المضافة ونسبتها إن وجدت في خانة المالحظات للك بند وذلك حسب النظام الضريبي الصادر من
الهيئة العامة للزاكة والدخل.

 .2يجب على المتنافسين عند تقديم األسعار اإلفرادية على نظام عالقات الموردين ( )SRMااللتزام
بعدم تجاوز السعر اإلفرادي أربع خانات عشرية بعد الفاصلة ولن يتم النظر في أي أرقام بعد الخانة
الرابعة.

 .3يجب على الشراكت عند التقديم على البنود التي يذكر في مواصفاتها ( )Different Sizesإدراج
جميع المقاسات المتوفرة لديها والخاصة بالبند في خانة المالحظات.
 .4يجب على الشراكت عند التقديم على البنود التي يذكر في مواصفاتها أو وحدتها ( )Setsتفصيل
أسعار جميع محتويات الطقم في خانة المالحظات.
 .5تقديم تعهد باستبدال البنود إذا ظهر فيها أي عيب مصنعي مهما بلغت كمية البنود
المستبدلة وذلك خالل فترة العقد.
( )41خطابات التبليغ بالكميات النهائية:
 -1بعد الحصول على الكميات النهائية من الجهات الصحية الحكومية ،تقوم نوبكو بإشعار من رسى
عليه العطاء بالكميات النهائية الواردة من هذه الجهات.
رسى عليه العطاء بقبول وتنفيذ التعاميد والعقود الصادرة من
 -2يعتبر هذا اإلشعار ملزم ًا لمن ّ
الجهات الصحية الحكومية أو نوبكو.
( )42آلية إصدار التعاميد والعقود:
 –1سيتم إصدار التعاميد وإبرام العقود إلتمام عمليات التوريد لصالح الجهات الصحية الحكومية من خالل
شركة نوبكو أو من خالل الجهات الصحية الحكومية مباشرة حسب األنظمة المتبعة لدى ك منهم.
 -2تقوم ك جهة صحية حكومية أو شركة نوبكو بإصدار تعاميد وعقود لصاحب العرض المرسى عليه،
لذا يعتبر تاريخ خطاب التعاميد أو توقيع العقود مع الجهات الصحية الحكومية أو شركة نوبكو هو
بداية فترة التوريد.
 -3تتولى الجهات الصحية الحكومية أو شركة نوبكو إدارة التعاميد والعقود ومتابعتها وعمل
التعديالت الالزمة وزيادة الكميات المطلوبة أو تخفيضها وذلك حسب األنظمة المتبعة لدى الجهة
الصحية الحكومية أو شركة نوبكو.
 -4يتم تطبيق غرامات التأخير وسحب العمل من المورد وتبعات ذلك حسب األنظمة المتبعة وحسب ما
يتم النص عليه في العقد.
 -5يتم استالم البنود الموردة للجهات الصحية الحكومية أو شركة نوبكو حسب األنظمة المتبعة لدى
الجهات الصحية الحكومية أو شركة نوبكو.
 -6تتولى ك جهة صحية حكومية أو شركة نوبكو سداد قيمة البنود الموردة حسب األنظمة المتبعة
لدى الجهات الصحية الحكومية أو شركة نوبكو.
( )43قوانين االستيراد والجمارك والقواعد المنظمة لها بالمملكة العربية السعودية:
يقر المورد بعلمه بأن أنظمة وأحاكم االستيراد والجمارك في المملكة العربية السعودية هي التي يجري
تطبيقها على توريد وشحن أي منتجات أو أجزاء منها الى المملكة أو منها بما في ذلك األحاكم
المتعلقة بحظر االستيراد.

( )44مواقع التوريد:
على مقدم العطاء أن يراعي عند تقديم عطائة اآلتي:
.1

البنود المطلوبة تخدم عدة جهات صحية حكومية مختلفة في المملكة العربية السعودية
وعليه فإن مواقع توريد هذه البنود تشمل مستودعات الجهات الصحية الحكومية في جميع
أنحاء المملكة العربية السعودية.

 .2توريد الدفعة األولى لصالح الجهات الصحية الحكومية أو لشركة نوبكو خالل فترة التتجاوز ()120
يوم ًا من تاريخ خطابات التعاميد أو توقيع العقود مع الجهات الصحية الحكومية أو شركة نوبكو.
 .3توريد البنود المرساة عليه لصالح الجهات الصحية الحكومية على دفعات يتم تحديدها من
قبل ك جهة صحية حكومية أو شركة نوبكو ،ويلزم المورد توضيح المدة الالزمة لتسليم أمر
التوريد للدفعات في خانة المالحظات أمام ك بند.

القسم الثامن :الشروط العامة.
 -1يلتزم مقدم العطاء في حال تقديم عروض لبنود غير مسجلة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء
بتقديم خطاب تعهد بتقديم ملف تسجيل المنتج للهيئة العامة للغذاء خالل ثالثة أشهر من تاريخ
إعالن النتائج النهائية للمنافسة وفي حال عدم التزام المورد بذلك فيحق لنوبكو إلغاء الترسية على
المورد.
 -2يلتزم المورد بأن تكون البنود الموردة والمرساة عليه حسب توصيات الشراكت المصنعة فيما يخص
عملية التخزين ،مع مراعاة ما يرد في قوائم الكميات والمواصفات والمتطلبات.
 -3يلتزم المورد في حالة ترسية أي بند من بنود المنافسة عليه بتزويد نوبكو بصورة من التعاميد أو
العقود الموقعة مع الجهات الصحية الحكومية.
 -4يلتزم المورد بعد التبليغ بالكميات النهائية من نوبكو باالحتفاظ بمخزون تقديري يكفي الستهالك
ثالثة أشهر من الكميات النهائية للجهات الصحية الحكومية وذلك كمخزون احتياطي يتيح لنوبكو
والجهات الصحية الحكومية الحصول على كمية من هذا االحتياطي عند الحاجة.
 -5يجب على مقدم العطاء أن يقدم مع عطائه شهادة تثبت أن المنتج مسوق في بلد المنشأ وتكون
مصدقة من السفارة /القنصلية في بلد المنشأ وذلك للبنود غير المسجلة.
 -6يلتزم المورد بتوريد البنود إلى المواقع التي تحددها نوبكو أو الجهات الصحية الحكومية
وتسليمها في مستودعاتها ويلتزم المورد في حالة توريدها باستخدام السيارات والحاويات المبردة
وبدرجات حرارة تتناسب مع المنتج لضمان الجودة والمأمونية والفعالية وذلك حسب اشتراطات الشراكت
الصانعة وحسب متطلبات  SFDAمن حيث درجة الحرارة و طريقة المناولة مع ارفاق المستندات الخاصة
بذلك و عند االخالل بأي من الشروط الخاصة بظروف التخزين فيحق للجهات الصحية الحكومية التحفظ
على البضائع الموردة وإتالفها حسب المتبع و بحضور مندوب من الشركة و كذلك المطالبة بالبديل

في مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ،على أن يكون التوريد حسب جداول التوريد التي تحددها ك جهة
صحية حكومية.
 -7يلتزم المورد بوضع مؤشرات لقياس درجات الحرارة مع الشحنة لمعرفة درجات الحرارة التي تعرضت لها
خالل النقل والتخزين والتأكد من أنه تم نقلها في ظروف التخزين الموصى بها من الشركة الصانعة.
 -8يجب االلتزام بالمواصفات المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء ( )SFDAوالخاصة بمؤشرات
قياس درجات الحرارة المرفقة مع الشحنة.
 -9يلتزم المورد بإرفاق اكمل المستندات المطلوبة للفسح والموضحة على الموقع االلكتروني الخاص
بالهيئة العامة للغذاء والدواء ( )SFDAوذلك تالفي ًا ألي تأخير قد يحدث في فسح الشحنة.
 -10للك جهة صحية حكومية أو من يمثلها الحق في رفض البنود التي ترى أنها من نوع رديء أو غير
مطابقة للشروط والمواصفات أو غير صالحة لالستعمال البشري أو غير مطلوبة.
 -11يحق للك جهة صحية حكومية في أي وقت أثناء فترة تنفيذ العقد أن تقوم بفحص وتحليل واختبار
البنود المتعاقد عليها وغيرها من اإلجراءات أو تلكيف طرف ثالث للقيام بذلك وذلك على نفقة المورد.
 -12يلتزم المورد أن تكون البيانات على العبوات الموردة والنشرة الداخلية باللغة اإلنجليزية /العربية ويجب
أن تحتوي على اسم المنتج ورقم التشغيلة واسم الشركة المصنعة وتاريخ صنع الدواء وتاريخ انتهائه و
ظروف التخزين.
 -13يجب أن تحمل أشرطة األقراص والكبسوالت و التحاميل اكفة المعلومات الخاصة باالسم العلمي و
التجاري للصنف و تاريخ التصنيع وانتهاء الصالحية إضافة إلى تركيز الصنف ورقم التشغيلة مع مالحظة:
 أن يكون عدد األقراص /الكبسوالت حسب ماهو مسجل لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء. -14جميع أنواع األشربة والمعلقات و المستحضرات السائلة يجب توريدها في عبوات محكمة الغلق
مع أكس إعطاء أو ملعقة مرفقة بالقارورة.
 -15يلتزم المورد بتوريد البنود التي تطلبها ك جهة صحية حكومية طبق ًا للمواصفات الفنية الواردة
بمستندات المنافسة ،وفي حال مخالفة ذلك فيجب على المورد سحب البنود واستبدالها بكمية
مماثلة خالل ( )15خمسة عشر يوم ًا من تاريخ إخطاره بذلك ،فإن لم يلتزم بذلك فيحق للك جهة صحية
حكومية القيام بإتالفها على حساب المورد وفق ًا لقواعد اإلتالف ،وتأمين الكمية المماثلة بالطريقة
التي تراها ك جهة صحية حكومية مناسبة والرجوع على المورد بالتعويضات.
 -16يلتزم المورد وخالل ( )15خمسة عشر يوم ًا من تاريخ إبالغه باسترجاع أي كمية واستبدالها في حالة
حدوث تغيير في المواصفات الفيزيائية لخلل في التصنيع إلحدى التشغيالت للبند المورد خالل التخزين
وضمن فترة الصالحية.
 -17مع مراعاة مدة صالحية البنود المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء يلتزم المورد بما يلي :
أ) توريد األدوية ذات الصالحية ثالث سنوات فأكثر بـ ( )%66المدة المتبقية للصالحية على األقل.

ب) توريد األدوية التي تكون صالحيتها أقل من ثالث سنوات بـ ( )%75المدة المتبقية للصالحية على
األقل.
ج) توريد األدوية التي ال تحمل تاريخ االنتاج فيجب إرفاق خطاب من الشركة الصانعة يوضح التاريخ الفعلي
لإلنتاج للك تشغيله وللجهات الصحية الحكومية قبولها أو رفضها حسب أنظمتها.
 -18عند صدور تقارير عالمية أو محلية تفيد حدوث تفاعالت عكسية أو مشلكات فنية ألحد البنود او
المصنع فيحق للك جهة صحية حكومية إلغاء الكمية المتبقية من هذا البند وعلى المورد تعويض ك
جهة صحية حكومية عن قيمة ما تبقى من الكمية التي تم توريدها.
 -19يلتزم المورد فيما يخص منتجات الدم بأن يكون جميع المتبرعين إلنتاج هذا المنتج تم فحصهم
والتأكد من خلوهم من اكفة األمراض المعدية ومنها على سبيل المثال األمراض التاليةHEPATITIS ( :
 )A,B,C, 2 & 1-HIVو غيرها من األمراض وبما يتوافق مع متطلبات ( )SFDA
 - 20يجب على الشراكت المصنعة تقديم شهادات صادرة معتمدة ومصدقة من السلطات الصحية
المعنية في بلد المنشأ تؤكد أن الدم المستخدم في تصنيع المنتجات البيولوجية مأخوذ من
متطوعين أصحاء وأنه خال من جميع األمراض المعدية والتي تنتقل عن طريق الدم مثل جميع أنواع
التهاب الكبد الفيروسي ونقص المناعة المكتسبة وغير حاملين لمرض فيروس ( )TSEوغير مقيمين
في الدول ( حسب تصنيف المنظمات العالمية)لمدة أكثر من ستة أشهر .
 -21في حال ثبوت إيجابية الفحوصات ألي من األمراض المذكورة أو مخالفة متطلبات الهيئة العامة
للغذاء والدواء فسيتم التحفظ على الشحنة والتصرف بها حسب األنظمة والقوانين المتبعة في مثل
هذه الحاالت وعلى المورد تعويض ك جهة صحية حكومية بكمية مماثلة للكمية المتحفظ عليها
خالل ( )15خمسة عشر يوم ًا من تاريخ إبالغه وتحمل المورد تاكليف ما يترتب على ذلك.
 -22يلتزم المورد بتقديم عدد ( )6-2عبوات إضافية مجانية لبنود الدم أو شهادة تحليل معتمده حسب
متطلبات الجهات الصحية الحكومية أو شركة نوبكو من ك رقم تشغيلة سوف يتم توريدها وذلك للك
جهة صحية حكومية أو نوبكو إلجراء الفحوصات المخبرية حسب متطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء
(.)SFDA
 -23يلتزم المورد بتزويد ك جهة صحية حكومية بشهادة منشأ (لألدوية) الموردة وتكون الشهادات
معتمدة من الجهات المختصة في نفس البلد المنتج ومصدقة من السفارة السعودية وفي حال
عدم وجود ممثليات سعودية في بلد التصدير تصدق الشهادات في الغرفة التجارية أو إتحاد الصناعات
ويجب أن تحتوي الشهادات على رقم التشغيلة واسم (الدواء).
 -24يجب على المورد االلتزام بأنظمة الهيئة العامة للغذاء و الدواء فيما يخص تطبيق طباعة الباركود
ثنائي األبعاد ( )DATA MATRIXالصادر من منظمة ( )GS1العالمية المتمثلة في مركز الترقيم

السعودي بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية على المستحضرات الصيدالنية وأن يرمز الباركود
ليحتوي البيانات التالية:
 -1رقم الـ ( )GTINالخاص بالدواء  -2تاريخ انتهاء صالحية الدواء

 -3رقم التشغيلة

-4الرقم

التسلسلي للعبوة.
 -25يلتزم المورد بأن ال تتجاوز نسبة اإليثانول لألشربة وقطرات الفم عما هو مسجل لدى الهيئة العامة
للغذاء والدواء ويفضل األصناف الخالية من اإليثانول .كما يجب ذكر نسبة الكحول المضافة الى تركيبة
األدوية السائلة إن وجدت بوضوح على العبوة الداخلية والخارجية.
 -26في حال انتقال واكلة منتج تم ترسيته بالمنافسة إلى وكيل آخر جديد ,سيبقى الوكيل القديم ملزم ًا
بتوريد البند حسب شروط المنافسة لحين تقديم المستندات النظامية الدالة على انتقال الواكلة
وتحديد المسؤوليات بين الطرفين من الجهات التنظيمية ذات العالقة مثال (وزارة التجارة واالستثمار ،
الهيئة العامة للغذاء والدواء )  ،وذلك بعد دراسة المستندات المقدمة والموافقة عليها من قبل
نوبكو.
 -27في حالة توقف تصنيع دواء معين فللجهات الصحية الحكومية الحق في قبول البديل من نفس
الشركة الموردة أو إلغاء البند أو التأمين على حساب المورد وتحميله فروقات األسعار وذلك بالتنسيق
مع شركة نوبكو.
 -28في حالة التقديم على بنود من األدوية المخدرة أو الخاضعة للرقابة :
أ) يجب أن يكون المورد مصرح له من قبل الهيئة العامة للغذاء و الدواء باستيراد هذه المواد ووفقا
الشتراطاتها بما فيها ضرورة أن يكون تغليف شحنات األدوية المخدرة و المؤثرات العقلية في صناديق
خشبية محكمة اإلغالق للحفاظ عليها من التلف أو السرقة حسب أنظمة وتعليمات الهيئة العامة
للغذاء و الدواء (. )SFDA
ب) تلتزم الشركة بالتقدم للجهة المستفيدة (لدى الجهات الصحية الحكومية) بطلب الحصول على
رخصة االستيراد خالل ( )15خمسة عشر يوم ًا من تاريخ التعميد الصادر من الجهات الصحية الحكومية
ويحق للجهة المستفيدة التأمين على حساب الشركة في حال تأخرها بعد هذه المدة المحددة حسب
األنظمة واإلجراءات المتبعة لديهم .
 -29يجب على الشركة المرسى عليها البند تبديل الكمية الموجودة في مستودعات التموين الطبي
للمنطقة/المحافظة إذا بقي من انتهاء الصالحية ثالثة أشهر أو أقل ,وعلى الشركة تقديم خطاب
ضمان مع ك عقد.
 -30يلتزم المورد بتقديم شهادة تحليل المنتج من مختبرات معتمدة لدى الجهات الرقابية العالمية
مثل ( )EMA \ USFDAفي بلد المنشأ لجميع الشحنات التي سيتم توريدها مع تصديق الشهادة من
السفارة السعودية في بلد المنشأ.

 -31يجب أن تتضمن مستندات الشحن الخاصة بلك شحنة المواصفات الاكملة للبند و أحدث طريقة
للتحليل و شهادة التحليل للك تشغيلة مصدقة من السلطات الصحية ببلد المنشأ ،و يجب أن تتضمن
كذلك االسم الاكمل و العنوان الخاص بالشركة المصنعة إضافة إلى رقم التشغيلة و شهادة مطابقتها
لاكفة االشتراطات الفنية.
 -32عند حدوث تغير في راصد التبريد أثناء الشحن و التوريد فلن تقبل الشحنة الموردة و لن ترسل
عيناتها إلى المختبر للتحليل.
 -33يلتزم مقدم العطاء بتقديم شهادة تحليل من إحدى الجهات الرقابية العالمية مثل (\ USFDA
مصدقة من السفارة السعودية في بلد المنشأ وذلك ألي دفعة يتم توريدها للجهات الصحية
)EMA
ً
الحكومية.
 -34يجب على الشركة المصنعة تقديم شهادة إفراج الدفعة الصادرة من الجهة المرخصة (السلطة
الوطنية المختصة) في بلد المنشأ.
 -35يلتزم المورد أن يذكر بالعروض تفاصيل األصناف التي يدخل في تركيبها مواد من مصدر بقري و
أسماء الدول التي يتم استيراد هذه المواد منها.
 -36يلتزم المورد بتقديم الطريقة العلمية اآلمنة المعتمدة عالمي ًا و غير مضرة بالبيئة إلتالف ك صنف.
 -37في حال وجود اختالف أو تناقض بين الشروط العامة و الشروط الخاصة للمنافسة فإن الشروط
العامة هي التي تسود على الشروط الخاصة.

القسم الثامن :الشروط الخاصة.
-

يجب على مقدم العطاء تقديم شهادة خ

األساس للمحتوى المحلي لمصنعي منتجات

األدوية والمستحضرات الطبية المدرجة بالقائمة اإللزامية في حال التقديم على بنود ضمن
القائمة اإللزامية.
-

شهرا ميالدي ًا من
مدة المنافسة :ستكون مدة ثبات األسعار المرساة في المنافسة ثالثون
ً
تاريخ إعالن النتائج النهائية للمنافسة قابلة للتمديد لسنة ميالدية إضافية ،وعليه فستبقى
األسعار المرساة سارية المفعول خالل هذة الفترة ويحق لنوبكو طلب أو إضافة أي كميات
وعلى صاحب العطاء المرسى عليه االلتزام بذلك.

-

البريد الخاص بالمنافسة.)NPT0035/22( :
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