
 

 وزارة الصحة اإلحتادية
 الصندوق القومي لإلمدادات الطبية

 
 05/2022  القسطرة و جراحة القلب عمليات مستهلكاتإعالن عطاء لتوريد 

 

القسطرة و  ملياتع توريد مستهلكاتلعطاء للتقدمي املستوردين السادة  قومي لإلمدادات الطبيةال صندوقدير العام للالسيد امليدعو 
مبوقع  املوضحة يف صفحة العطاء حسب الكميات واملواصفاتوالذي سيتم التقدمي له إلكرتونياً  05/2022عطاء رقم  جراحة القلب

 العطاء وذلك وفق اخلطوات التالية: شروط والشروط املرفقة مع كراسة الصندوق
 لتزام ابآليت:اإل يف هذا العطاءعلى الراغبني يف املشاركة 

 .ها العاموخمتوم خبتم ةقدمتاملالشركة يقدم طلب احلصول على كراسة العطاء يف ورق مروس ابسم  .1
 ستمارة اخلاصة بذلك.ملء اإل .2
طوال فرتة إعالن  الرمسيةخالل ساعات العمل يومياً  ابلصندوق شراء والتعاقدسكراترية مدير اإلدارة العامة لل العطاء من مكتب شروط ستلم كراسةت   .3

 العطاء.
 ال ترد. (جنيه سوداين سوداين )مئة الف الف جنيه  100الكراسة  رسوم .4
 .ياالتقدمي للعطاء إلكرتون .5
 .اءطالشركة رمز الدخول وكلمة املرور ودليل إستخدام نظام الشراء اإللكرتوين مباشرة بعد إبراز اإليصال املايل اخلاص بسحب كراسة شروط العت عطى  .6
 من احد البنوك التجارية. مالية مقدرة شهادة احضار .7
 خمازن مهيئة.و شهادة مقدرة فنية ، ما يفيد بتوظيف الوكيل ابلسودان لكوادر مؤهلة  .8
 .سرية ذاتية وأعمال مشاهبة للشركةشهادة  .9

 .منها ابإلعفاء إفادة أو املفعول ساريةبغرض العطاء  الضرائب من طرف خلو شهادة حضارإ .10
 .منها ابإلعفاء إفادة أو املفعول ساريةبغرض العطاء  الزكاة من ذمة ابراء شهادة حضارإ .11
 .منها إبإلعفاء إفادة أو املفعول سارية املضافة القيمة تسجيل شهادة حضارإ .12
 .املوحد الضرييب التعريفي الرقم حضارإ .13
 . املفعول سارية مي لألدوية والسمومصادرة من اجمللس القو  او اسم العمل صورة من رخصة الشركة .14
 إستيفاء الدمغة القانونية. .15
 بوزارة العدل.صادرة من املسجل التجاري  أو اسم العملشركة ال سجيلصورة من شهادة ت .16
ىف مظروف حمكم اإلغالق وخمتوم ابلشمع األمحر ويوضع داخل صندوق  اصل وصورتني )مستندات الشروط العامة( ٌتقدم مستندات العطاء     .17

 ( ابلصندوق.Bلذلك يف قاعة العطاءات الطابق األرضى املبىن )العطاءات املعد 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الصندوق القومي لإلمدادات الطبية



يوماً أو بشيك معتمد ابسم مدير عام الصندوق القومي لإلمدادات الطبية  90من قيمة العطاء أتميناً مبدئياً خبطاب ضمان مصريف ساري ملدة  %2دفع  .18
ترد  ملن يرسو عليه العطاء و %10قابل لاللغاء على ان يكمل اىل  اإلسالمية غري مشروط وغري أو خبطاب ضمان صادر من إحدى شركات التأمني

 .العطاء ملن ال يرسو عليه
علي االقل أو  اشهر 6بخطاب ضمان مصرفي ساري ملدة  أو ة املفعول طيلة فترة تنفيذ العقدساري (%10قيمة حسن التنفيذ ) على أن تكون  .19

يغة )بالصاألسالمية بشيك معتمد باسم مدير عام الصندوق القومي لإلمدادات الطبية او بخطاب ضمان صادر من إحدى شركات التأمين 

 املعتمدة من الصندوق القومي لالمدادات الطبية( 
كون سارية طيلة فرتة وت (والقيمة املضافة ان وجدت كل الرسوم القانونية  ) تسليم خمازن الصندوق القومي لإلمدادات الطبية هلامشابليورو تقدم األسعار  .20

 .العطاء

 12/10/2022 املوافقاالربعاء  ( يوممستندات الشروط العامة) آخر موعد الستالم مظروف العطاء .21
 12/10/2022 املوافق االربعاء يومنية عشر ظهراً تقدم العروض إلكرتونياً عرب موقع الصندوق )نظام الشراء اإللكرتوين ي غلق تلقائياً عند الساعة الثا .22
  أي عطاء يصل بعد الزمن احملدد مهما كانت املربراتال ينظر يف   .23
عطاء بعد قفل املقدمة للأو أمساء أعمال بعد احضار تفويض من اجلهة  ممثلي الشركاتيف حضور واليت تشمل مستندات العطاء  ستفتح املظاريف .24

 الصندوق مباشرة.
 ًا.الساعة الثانية عشر ظهر 12/10/2022 املوافقاالربعاء  يومسيتم استعراض العروض إلكرتونياً يف حضور ممثلي الشركات  .25
 .برضى الطرفني من اتريخ توقيع العقد قابلة للتمديدعام  سراين العقدفرتة  .26
 مدير عام الصندوق غري ملزم بقبول أدىن عطاء أو أي عطاء آخر. .27
حىت اتريخ  nmsf.gov.sd@tenderqueries.cardioلإلستفسار أثناء ساعات العمل ابلربيد اإللكرتوين  .28

05/10/2022. 
 ندوق.رتونياً عرب موقع الصجيب على كل مقدم يف العطاء التأكد من صحة املعلومات اليت متت كتابتها يف العرض املقدم قبل اإلرسال إلك .29

 تنويه: 
ق و على الراغبني يف املشاركة يف العطاء التسجيل يف نظام الشراء اإللكرتوين ابلصندوق قبل إستالم الكراسة، ميكن التسجيل عرب موقع الصند .1

 املوضح أعاله أو احلضور ملكتب سكراترية  اإلدارة العامة للشراء والتعاقد مبباين الصندوق.
 و القسطرة ملياتع مستهلكات عطاءتوريدندوق القومي لإلمدادات الطبية عن برانمج تدرييب للسادة الراغبني يف املشاركة يف يعلن الص .2

دارة العامة اإل سكراتريةتسجيل أمسائهم لدى وعلى الراغبني والذي سيكون التقدمي له إلكرتونياً، م 05/2022عطاء رقم  القلب جراحة
دارة تقنية ونظم إبحسب أسبقية التسجيل. وسيبدأ التدريب  طيلة فرتة التقدمي للعطاءللشراء والتعاقد، علمًا أبن التدريب سيكون مفتوح 

 21/10/2022يوم االربعاء إن شاء هللا من املعلومات 
 tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sd وميكن التسجيل إبرسال بريد الكرتوين للعنوان .3

 www.nmsf.gov.sd : لصندوقملزيد من املعلومات يرجى الرجوع ملوقع ا .30
 
 

الصندوق  ع: على الراغبني يف املشاركة يف العطاء التسجيل يف نظام الشراء اإللكرتوين ابلصندوق قبل إستالم كراسة الشروط، ميكن التسجيل عرب موقتنوية
 الصندوق. من اجلزء الشمايل برائسة Bاملبين  –ابإلدارة العامة للشراء و التعاقد ابلطابق األرضي  سكراترية املوضح أعاله أو احلضور ملكتب 

 
 

عثمان عوض حممد.م  
صندوق القومي لإلمدادات الطبيةلل العام ديرع/ امل  
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