
  

  

  

  

  

  مناقصةوثيقة 

  

 توفير رعاية طبية شاملة لموظفي منظمة أطباء بال حدود

 

 

 

 

  

  

  

  

    

   

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  المحتويات:

  3------------------------------------------------------------------------- مقدمة -1

  3---------------------------------------------------------------- المتبعاإلجراء  - 3

  3------------------------------------------------------------------- مدة االتفاق - 4

  3------------------------------------------------------ التأمين الصحي مواصفات -5

  4------------------------------------------------------------------------ التأمين -6

  4-------------------------------------------------------------------معايير األهلية -7

  5------------------------------------------------------------------- ةلغة المناقص -8

  5----------------------------------------------------------------- عملة المناقصة -9

  5----------------------------------------------------------------- معايير التقييم -10

  6------------------------------------------------------------------ئقتقديم الوثا -11

  6------------------------------------------------------- للعطاءالمطلوبة  الوثائق -12

  6--------------------------------------------------------حق االختيار أو الرفض -13

 

  

  

 

  

  

  

  

   



 

  يةهولندالأطباء بال حدود 

  مقدمة: -1

لكوارث لهي منظمة دولية إنسانية غير حكومية تقدم المساعدة لألشخاص المحتاجين نتيجة  أطباء بال حدودمنظمة 

  كوارث من صنع اإلنسان ، بغض النظر عن العرق أو الدين أو األيديولوجية أو االنتماء السياسي. وأطبيعية ال

ةتود منظمة أطباء بال حدود دعوة مقدمي  اري المفعول لتقديم رعاية طبية  المناقص لين على ترخيص س الحاص

  بشكل أساسي مع إمكانية ضم الوالدين).وخاصة الزوجة واألطفال (المحليين ومن يعولونهم شاملة للموظفين 

  الغرض من هذه الوثيقة: -2

ة هذه الوثيقة عبارة عن  اعدة مقدمي  اتم إعدادهوقد إيجاز لمناقص ةلتوفير معلومات لمس المحتملين في  المناقص

الهولندية ومن أطباء بال حدود التابعين لـ لموظفين الوطنيين إلى ارعاية طبية شاملة لتوفير إعداد وتقديم العروض 

  الجدول التالي:. انظر فرداً  2,472يعولونهم بإجمالي 

  

 األساس 771
 األطفال 1,159

 الزوجة 542
 اإلجمالي 2,472

 الوالدين (اختياري للموظفين)  تقريباً   700
  

  :المتبعاإلجراء  - 3

ة بدون أي قيود ، يقبل العرض من خالل تقديم  - ة التي مقدم المناقص روط العامة والخاص تنظم ، جميع الش

اء هذا العقد  اس وحيد إلجراءات إرس روط البيع هذه ، كأس ة ، مهما كانت ش ة به التي المناقص الخاص

  يتنازل عنها بموجب هذا.

ةيقر  - فات الواردة في ملف  مقدم المناقص روط التعاقدية والمواص بأنه قد راجع بعناية جميع التعليمات والش

  .هذه المناقصة ويمتثل لهاالمشاركة في 

ة على  - حة أدناه. العروض التي ال تحترم الشمقدمي المناقص روط والنماذج احترام جميع اإلجراءات الموض

  .المطلوبة سيتم استبعادها تلقائياً 

  .لم يكتمل ملفهاوسيتم استبعاد أي مناقصة  المناقصةيجب تقديم المستندات المطلوبة في  -

  مدة االتفاق: - 4

  إضافي.لعام مع إمكانية تمديدها  2023ديسمبر  31وحتى  2023يناير  1من  بدءاً  شهراً  12مدة االتفاقية 

  مواصفات التأمين الصحي: -5

  .)أ (المرفق بهذه الوثيقة ، الملحقالمزايا يرجى الرجوع إلى جدول  -

   



 

  :التأمين -6

حوادث العمل) ، أثناء العمل أو اإلجازة أو في المنزل الأثناء العمل أو خارجه (بما في ذلك  24/24حماية ال -

  (داخل اليمن).

أثناء العمل أو خارجه (بما في ذلك حوادث العمل) ، في العمل أو اإلجازة أو في  ،24/24: حماية التأمين -

  المنزل ، (خارج اليمن) ، مع مالحظة أن تكلفة التغطية الدولية ستكون إلزامية وتمول بشكل فردي.

يح،يرجى  - ول على التوض هيالت التالية: الحص ة بك توفر التس ركة التأمين الخاص  ما إذا كان بإمكان ش

تفادة من التأمين من يوم  تسهيالت االستمرارية حتى يتمكن جميع موظفينا ومن يعولونهم قانونياً  من االس

  في آخر يوم عمل لهم دون أي تأخير. والخروجالعمل األول 

  االنسداد الرئوي المزمن).ومرض التأمين جميع األمراض المزمنة (مثل الربو أن يغطي نطلب  -

  حاالت السرطان (سيتم قبول سقف محدود).ومعالجة  الفحوصاتن التأميأن يغطي نطلب  -

أخير في  - د (ال يتم قبول أي ت اريخ توقيع العق دء ت ة للموظفين أو أزواجهم لب ة األموم ب تغطي   نطل

  تغطية األمومة).

ا  - ة موظفين أن يتم تغطي اب ب انوني ومن يعولونهم نط ل ق ك أمين بش الت ب أو دون من ب ة أي طل   تعبئ

  .استمارة/ استبيان

هم (اختياري للموظفين وليس إلزامياً  - ) يجب أن يكون الموظفون قادرين على تغطية والديهم بتأمين بأنفس

بة  ه بالنس ط المتفق عليه هو نفس اركه  للموظفين،ويجب أال يكون القس تش جدول المزايا للوالد الذي س

  الشركة مع العرض.

  من قسم العيادات الخارجية.ال يلزم الحصول على موافقة مسبقة  -

وم وعادية وتعديل قائمة الموظفين. الوثيقة الحالية معقولة الهولندية يحق لمنظمة أطباء بال حدود  ير إلى رس تش

وم التي  توى العام للرس يدفعها الرعاية الطبية التي تعتبر معقولة ومألوفة إلى الحد الذي ال يتجاوز فيه المس

المستلزمات إلى خدمات أو الأو المعالجة . عند تقديم حيث يتم دفع الرسومالمنطقة  فيالمستوى من نفس اآلخرون 

  .األفراد من نفس الجنس أو العمر أو الدخل لنفس المرض أو اإلصابة

  :التي يتم تغطيتها بموجب سقف الوثيقة المقدمة،المزايا التكميلية 

  الملحق أ. الوثيقة،المرفق بهذه المزايا يرجى الرجوع إلى جدول  -

  معايير األهلية: -7

  المعايير التالية:مقدمي المناقصة يجب أن يكون لدى 

  العقد.ألداء بالقدرة االقتصادية والمالية والفنية والمهنية  المتقدمونيجب أن يتمتع  -1

  وسجل تجاري.ترخيص ساري وبطاقة ضريبية  هأن يكون لدي -2

  .فساد لم يتم إدانته أي أنشطة غير قانونية أو -3



 

  الخدمات المطلوبة خالل مدة العقد.أن يكون قادراً على توفير  -4

  إلخ ) خالل مدة العقد  أداء،أن يكون قادر على توفير ضمان بنكي (مبلغ مقدم، ضمان  -5

  :المناقصةلغة  -8

  يجب تقديم جميع الوثائق باللغة اإلنجليزية.

  :المناقصةعملة  -9

عار العروض  لة بالدوالر األمريكي. يجب يجب التعبير عن أس تندات ذات الص عر في العرض وجميع المس والس

ط كل خدمة مختلفة ( ارة إلى تكلفة قس نان،طب  األمومة،اإلش افة إلى التكلفة اإلجمالية  العيون، األس إلخ) باإلض

  .لكل فردللقسط 

  معايير التقييم: -10

 المعايير الوصف
ة  ائم ديم ق اءات تق دمي العط ب على مق ا يج ة بمزاي ل مفص

 واستثناءات
استيفاء المتطلبات الموضحة في مواصفات 

 التأمين الصحي (المذكورة أعاله)

يجب على مقدمي العطاءات تقديم أفضل شروط للدفع مع دفع 
 مرن لألقساط 

 شروط الدفع

يجب أن يقدم عرض مقدمي العطاءات أفضل الشروط المتعلقة 
 الماليبإضافة وحذف الموظفين في عرضهم 

 العرض المالي

 الطبية الرعاية تقديم على قادرين العطاءات مقدمو يكون أن يجب
 يناير 1 من بدءاً  لديهم الخدمة مزودي قائمة خالل من المثلى
  .إضافي عام لمدة التمديد إمكانية مع شهراً  12 ولمدة 2023

 استجابة توفير على قادرين العطاءات مقدمو يكون أن يجب
 حذف/  بإضافة المتعلق للتواصل المناسب الوقت وفي سريعة

   العاجلة للطلبات خاصة المستفيدين،

رين على توفير قاعدة بيانات ديجب أن يكون مقدمو العطاءات قا
 الحاجة دعت كلما للمستفيدينمحدثة 

 تقديم الخدمات

 الطبية الرعاية بمقدمي قائمة تقديم العطاءات مقدمي على يجب
 .المتاحة المختلفة والتخصصات الجودة مؤشر ذلك في بما

 قائمة المزودين

يكون  يجب على مقدمي العطاءات التأكد أن تقديم الرعاية س
 بجودة عالية

 تقديم الرعاية الطبية

 مقدمي من واسعة شبكة توفير العطاءات مقدمي على يجب
 تعز صنعاء محافظة في وخاصة اليمن في الطبية الرعاية
 .وعدن ومأرب

 مقدمي الخدمةموقع 

 الخبرة .المطلوبة بالخدمات الفنية والمعرفة السابقة الخبرة



 

قبل  من ترخيص/  تسجيل مقدمي العطاءات لدى يكون أن يجب
 .اليمنية السلطات

 التسجيل 

 بطاقات تسليم حول تفاصيل تقديم مقدمي العطاءات على يجب
  إلخ...  التغطية أو السداد وخيارات المطلوب، والوقت التأمين،

 للفترة الزمنية من األدنى الحد توفير مقدمي العطاءات على يجب
 .الصحي التأمين بطاقة إصدار حتى اإلضافة طلب استالم

 مالئمة العملية

  

  تقديم الوثائق: -11

ً  8:00يمكن تقديم عروض المناقصات بين الساعة  مساًء من األحد إلى الخميس من قبل األطراف  5:00 - صباحا

  إلى:الراغبة 

الحي السياسي، خلف مدرسة خولة بنت األزور.  بصنعاء،في الهولندية أطباء بال حدود التابع لـ مكتب التنسيق 

  2022نوفمبر  17آخر موعد لتقديم المظاريف المختومة للمناقصة 

  :للعطاءالمطلوبة  الوثائق -12

  مختوم:التالية في مظروف الوثائق تقديم العطاء يجب على مقدمي 

  .غطيةخطاب ت -1

  .ملف تعريفي بالشركة -2

  لمدة شهرين.عرض سعر ساٍر عرض /  -3

  المرفق.المزايا مزايا واستثناءات الرعاية الطبية المفصلة حسب جدول  -4

  وثيقة التأمين. -5

  .مومؤهالتهيتضمن المواقع مضغوط  قرص) اكسل(شبكة الشركة في ملف بقائمة  -6

  العرض المالي وشروط الدفع. -7

  والترخيص في اليمن. ،سارية المفعول والزكوية ةالضريبيوالبطاقة التجاري  لالتسجيشهادة  -8

  حق االختيار أو الرفض. -13

  والتجهيز.الذين سيتم اختياراهم لمزيد من المعلومات  التواصل مع المتقدمينسيتم 

 إعادة اإلعالن مرة أخرى. وأتحتفظ منظمة أطباء بال حدود بحقها في رفض جميع العروض 


