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 الطبية لإلمدادات القومي الصندوق 

 

 البحري  بورتسودان ميناءالواردة عبر  الطبية للتخليص الجمركي للمنتجات عامة مناقصة

 05/2120عطاء  

 م12/08/2021  الخميس اءتاريخ إعالن العط

 شركات التخليص وأصحاب العمل السادة الطبية لإلمدادات القومي للصندوق  العام املدير السيد يدعو       

بورتسودان  ميناء الطبية التي يتم استيرادها عبر املنتجات لعطاء خدمة التخليص الجمركي لكافة للتقديم

 يبدأ اإلع الذيو  ق لصالح الصندو 
 
والذي م 12/08/2021 خميسالمن يوم  الن عنه في الصحف اليومية إعتبارا

 سيتم التقديم له 
ً
 :التالية الخطوات وذلك وفق العطاء كراسة في املرفقة والشروط املواصفات حسبإلكترونيا

 :باآلتي اإللتزام العطاء هذا في املشاركة في الراغبين على

 العام وموقعا. للعطاء بختمه املقدم العمل اسم أو الشركة باسم مروس ورق في الشروط كراسة على الحصول  طلب يقدم .1

 .بذلك الخاصة االستمارة ملء .2

 يوميا"خالل( B ) العامة للشراء و التعاقد بالطابق االرض ي املبنى دارة سكرتارية اإل   مكتب من الشروط كراسة تستلم .3

 .العطاء إعالن طوال فترة الرسمية العمل ساعات

 .ترد ال  (سوداني جنيه ) فقط خمسون الف سوداني جنيه 50,000الكراسة مبلغ .4

 .املتقدمة للجهة الذاتية السيرة حضارإ .5

 (.أشهر 6آلخر مالية ) تقرير حساب بنكي  مقدرة شهادة إحضار .6

األعمال املشابهة   مؤهلة في مجال التخليص الجمركي مع إرفاق لكوادر الشركة بتوظيف يفيد فنية أي ما مقدرة شهادة .7

يئة ه  لجهات حكومية أو قطاع خاص سبق التعامل معها في مجال التخليص الجمركي مصحوبة بشهادة حجم العمل من

صها بتخلي الجمارك السودانية  )شهادة معتمدة من هيئة الجمارك السودانية وتظهر جميع الرسائل التي قام املخلص

 خالل العام وتثبت ملكية املخلص لرخصة التخليص(.

 .منها باإلعفاء إفادة أو الضرائب من طرف خلو شهادة حضارإ .8

 .منها باإلعفاء إفادة أو املفعول  سارية الزكاة من إبراء ذمة شهادة حضارإ .9

 .منها بإإلعفاء إفادة أو املضافة القيمة تسجيل شهادة حضارإ .10

 .املوحد الضريبي التعريفي الرقم حضارإ .11

 .القانونية الدمغة استيفاء .12



 التجاري  املسجل صادرة من العمل اسم أو شهادة تسجيل ملف اكمال شهادة ارفاق مع الشركة شهادة تأسيس حضارإ .13

 .العدلوزارة  -

رخصة مزوالة التخليص إرفاق  رئاسة هيئة الجمارك السودانية )  من ممارسة مهنة التخليص الجمركي صادرة ترخيص .14

 2021 مجددة للعامعلى أن تكون غير مقيدة بدائرة جمركية معينة أي أنها تعمل في جميع الدوائر الجمركية و (، الجمركي

 (.وسارية  املفعول طيلة فترة سريان العقد

ودليل إستخدام نظام الشراء اإللكتروني مباشرة بعد إبراز اإليصال املالي الخاص  تعطى الشركة رمز الدخول وكلمة املرور  .15

 بسحب كراسة شروط العطاء.

ستبعد من املنافسة. .16
ٌ
 أي شركة لم تقدم عرضها في الشاشة االلكترونية ت

 ويحوي بداخله مظروفين: األحمر بالشمع ومختوم اإلغالق محكم مظروف فى العطاء ومستندات العروض تقدم .17

      املستندات املاليةمظروف ول : ال 

 .الفنية املستنداتمظروف الثاني :     

بصالة العطاءات  لذلك املعد العطاءات داخل صندوق  املظروف الخارجي اسم مقدم الطلب وعنوانه و يوضعوضح في يعلى أن 

 .الطبية لإلمدادات القومي الصندوق  B املبنى  -االدارة العامة للشراء و التعاقد  -

 باسم معتمد بشيك يقدممن عدد الحاويات املشار إليها في كراسة العطاء ، من قيمة العرض املقدم  مبدئي تأمين %2 دفع .18

 تكمل ،"نقدا أو التأمين شركاتإحدى  من ضمان خطاب،  مصرفي ضمان خطاب، الطبية لإلمدادات القومي الصندوق 

 وترد قابلة للتجديد أشهر، 6 ملدة املفعول  سارية تكون  أن على العطاء )ضمان حسن التنفيذ(، عليه يرسو ملن   %10إلى 

 العطاء. عليه يرسو ال ملن

 .العطاء فترة طيلة سارية وكل املصروفات وتكون  املضافة القيمة وتشمل السوداني بالجنيه األسعار تقدم .19

 ."ظهرا 12الساعة  م  24/08/2021املوافق  لثالثاءا يوم  )املطلوبة املستنداتء  )العطا مظروف الستالم موعد آخر .20

 .املبررات كانت مهما املحدد الزمن بعد يصل عطاء أي في ينظر لن .21

 أي شركة لم تقدم عرضها في الشاشة االلكترونية يستبعد  عرضها من املنافسة. .22

والتي تشمل مستندات العطاء )ال تشمل عروض األسعار( في حضور ممثلي الشركات املقدمة للعطاء ستفتح املظاريف  .23

 بعد قفل صندوق العطاء مباشرة.

ور ممثلي بحض)والتي ستصل للمشاركين املتنافسين عبر بريدهم االلكتروني( لكترونيا إسيتم استعراض العروض  .24

 24/08/2021يوم الثالثاء  في يوم قفل الصندوق املفوضين الشركات 

 العطاء غير قابل للتجزئه. .25

 مدير عام الصندوق القومي لإلمدادات الطبية غير ملزم بقبول أدنى عطاء أو أي عطاء آخر .26

 



كتابة رسالة لاليميل  يرجى الرسمية العمل ساعات أثناء علق بالتقديم للعطاءتي فيما لإلستفسار .27

tenderqueries@nmsf.gov.sd على لشخص املخول له الرد على االستفسارات على ااإلتصال  العطاء أو معنون برقم

في الصحف وال يقبل  عنه وذلك حتى قبل موعد قفل العطاء املعلن   1116/1502/1258 توصيلة  0183461765 لرقم ا

د من بعد حذف اسم املتقدم باالستفسار، ملزي وأجوبتها ستعمم على كل املتقدمينأي استفسار بعد ذلك، االستفسارات 

 www.nmsf.gov.sdاملعلومات يرجى الرجوع ملوقع الصندوق 

يمكن ة و ني للصندوق قبل استالم الكراستنويه: على الراغبين في املشاركة في العطاء التسجيل في نظام الشراء االلكترو  .28

 .دارة العامة للشراء و التعاقدباإل  إدارة التخليصالحضور ملكتب أو عاله أع الصندوق املوضح التسجيل عبر موق

 

 

 

 د/ إنعام عبد هللا دبلوك

 ع/مدير عام الصندوق القومي لالمدادات الطبية
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