إعالن للتعاقذ مع مسود خذمة
ثطوير وإدارة هظام سوق العمل الافتراض ي
حُعلً وشازة املىازد البشسٍت والخىطين عً فخح باب كبىل طلباث للخعاكد مع أحد مصودي
الخدمت لخطىٍس وإدازة هظام سىق العمل الافتراض ي مً خالل الشساكت املسؤسااجُت مع
اللطاع الخاص وفم معاًير ُبسهامج إلامازاث للخدمت الحكىمُت املخميزةُ .
يهدف الخعاكد مع اللطاع الخاص لالسخفادة مً خبراجه في هرا املجال بما ًدعم مسوهت
الاهخلال باىق العمل أحد ألاهداف الاستراجُجُت بالىشازة؛ مً خالل جطىٍس وإدازة هظام سىق
العمل ألافتراض ي وذلك وفلا للظىابط والاحكام التي جُحددها الىشازةُ .
ًخم جطىٍس هرا الىظام لداهُل وزصد حسكت اهخلال العمال في دولت إلامازاث العسبُت املخحدة
مً شسكت ووظُفت إلى أخسي .وسِامح هرا الىظام للباحثين عً عمل وأصحاب العمل
ووكاالث الخىظُف الخاصت بالخفاعل بطسٍلت محكىمت لبدء عالكت بين العمال وأصحاب
العملُ .
معايير ثرخيص مسود الخذمة:
 .1ملف الشسكت
 .2خبرة وسابلت الاعمال قي مشازَع مماثلت
 .3خبرة وسابلت الاعمال مع الىشازة
1/3

 .4خبرة وسابلت أعمال فسٍم العمل
 .5اللُمت املظافت امللدمت للىشازة
مسؤوليات مسود الخذمة:
 .1جصمُم وجطىٍس هظام معلىماث سىق العمل والري ٌشمل على سبُل املثال ال الحصس؛
ألاحهصة واملعداث ،الاهظمت ،البرامج ،كىاعد البُاهاث ،أدواث الدعم والسكابت ،كىىاث
جلدًم الخدماث.
 .2جطىٍس وجىفُر طبلت زبط الىظام مع ألاهظمت الداخلُت بالىشازة.
 .3حشغُل وادازة الىظام مً داخل مسكص البُاهاث الخابع للىشازة.
 .4طمان جلدًم الخدماث للمخعاملين بكفاءة وفعالُت.
 .5صُاهت الىظام ،والدعم الفني بىاءُ على اجفاكُت ماخىي الخدمت مع الىشازة.
 .6الالتزام بالهىٍئت املسئُت ومعاًير جطىٍس الاهظمت وكىاعد البُاهاث املعخمدة مً كبل
الىشازة.
 .7طمان سسٍت املعلىماث والبُاهاث.
 .8الالتزام بمعاًير الخدمت وفلا ملعاًير بسهامج إلامازاث للخدمت الحكىمُت املخميزة.
 .9الداىٍم للىظام ،والخدماث امللدمت ُوكىىاث جلديها.
مسئوليات الوزارة :
 .1إطافت مصود الخدمت املعخمد على املىكع ألالكترووي للىشازة.
 .2جىفير طبلت زبط الىظام مع ألاهظمت الداخلُت.
 .3خفع زسىم جصازٍح عمل الاهخلال ملازهت بخصازٍح الاسخلدام مً خازج الدولت.
 .4دفع زسم ملصود الخدمت املعخمد كدزه  44دزهم عً كل سيرة ذاجُت مسفىعت عً طسٍم
الىظام مً الباحث عً عمل؛ وزسم كدزه  84دزهم عً كل عسض عمل ملدم عً
طسٍم الىظام مً امليشآة.
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آلية ثقييم الطلبات:
جخىلى إدازة مكاجب العمل إسخالم ُوجلُُم طلباث جسخُص مصودي الخدمت وزفع الىخائج
لالعخماد وفلا ملعاًير الترخُص ُ
الحق في رفض العروض:
للىشازة الحم في زفع العسوض امللدمت وال جلتزم بدفع أي جكالُف كد ًخحملها ملدم الطلب
إلعداد هره العسوض.
ثواريخ هامة:
إلاعالن عً طلب جلدًم العسوض

 6هىفمبر 2417مُ ُ

املىعد النهائي لخلدًم العسوض

 26هىفمبر 2417م

جلُُم العسوض امللدمت

 29هىفمبر 2417م

الاشعاز بالىخائج

 30هىفمبر 2417م

الاحخماع الافخخاحي ألاول مع مصود الخدمت

 5دٌامبر 2418

ُ
آلية ثقذيم الطلبات:
جلدم الطلباث عبر البرًد إلالكترووي الخاليzh.alameeri@mohre.gov.ae :
لالسخفااز ًسجى الخىاصل عبر السكم الخالي06-5012347 :
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