وزارة الصحة اإلتحادية
الهيئة العامة لإلمدادات الطبية المركزية
لجنة الشراء الموحد

عطاء إحتياجات الطوارئ
( املخاطر الكيميائية والنووية ,مبيدات كيميائية,كواشف معملية
وانموسيات مشبعة)

عطاء رقم 1025/5
اتريخ قفل الصندوق األحد املوافق 1025/4/5

1

بياانت مقدم العطاء:
اسم الشركة
عدد األصناف املقدمة يف الكراسة
إمجايل مبلغ األصناف املقدمة يف الكراسة ابجلنيه السوداين
قيمة التأمني املبدئي للعطاء وتعادل  %2من القيمة الكلية ابجلنيه السوداين
إعتماد الشخص املسؤول ابلشركة أو اسم العمل
ختم الشركة أو اسم العمل

2

قائمة حتقق مستندات العطاء
يرجى التأكد من أن مؤسستكم أحضرت كل األوراق الرمسية املطلوبة مبلء هذه اإلستمارة
الرقم

االعتماد

املستند

نعم

.1

شهادة خلو طرف من الضرائب سارية املفعول أو إفادة ابإلعفاء منها وأرفاق
الرقم التعريفي الضرييب

.2

شهادة خلو طرف من الزكاة سارية املفعول أو إفادة ابإلعفاء منها وأرفاق الرقم
التعريفي الضرييب

.3

شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة إبعفاء من القيمة املضافة

.4

صورة من شهادة أتسيس الشركة أو اسم العمل سارية املفعول صادرة من
املسجل التجاري

.5

إستيفاء الدمغة القانونية

.6

شهادة مقدرة مالية

.7

صورة من رخصة الشركة جمددة للعام 2102م

.8

 %2من قيمة العطاء كتأمني مبدئي خبطاب ضمان مصريف ساري ملدة  01يوماً
أو بشيك معتمد ابسم مدير عام اهليئة العامة لإلمدادات الطبية أو نقداً

.9

سرية ذاتية وأعمال مشاهبة للشركة
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ال

بسمميحرلا نمحرلا هللا 
اهليئة العامة لإلمدادات الطبية املركزية
إعالن للتقدمي ملناقصة عامة لتوريد إحتياجات الطوارئ
(إحتياجات املخاطر الكيميائية والنووية ,مبيدات كيميائية,كواشف معملية وانموسيات مشبعة) 1025/5
يعلن السيد املدير العام للهيئة العامة لإلمدادات الطبية املركزية السادة املستوردين للتقدمي لعطاء اهليئة لتوريد إحتياجات الطوارئ (إحتياجات املخاطر الكيميائية
والنووية ,مبيدات كيميائية,كواشف معمليةوانموسيات مشبعة) حسب الكميات واملواصفات والشروط املرفقة مع كراسة العطاء وذلك وفق اخلطوات التالية:
على الراغبني يف املشاركة يف هذا العطاء اإللتزام ابآليت:
 .0يقدم طلب احلصول على كراسة العطاء يف ورق مروس ابسم الشركة املتقدمة للعطاء وخمتوم خبتم الشركة.
.2

ملء اإلستمارة اخلاصة بذلك.
تستلم كراسة العطاء من مكتب سكراترية مدير اإلدارة العامة للمشرتايت يومياً خالل ساعات العمل الرمسية.
رسوم الكراسة 0111جنيه سوداين (الف جنيه سوداين) ال ترد.

.2

شهادة خلو طرف من الضرائب سارية املفعول أو إفادة ابإلعفاء منها وأرفاق الرقم التعريفي الضرييب.
شهادة خلو طرف من الزكاة سارية املفعول أو إفادة ابإلعفاء منها.

.7

شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة إبعفاء من القيمة املضافة.
صورة من شهادة أتسيس الشركة أو اسم العمل سارية املفعول صادرة من املسجل التجاري.
إستيفاء الدمغة القانونية.
شهادة مقدرة مالية.
صورة من رخصة الشركة جمددة للعام 2102م.
سرية ذاتية وأعمال مشاهبة للشركة.
إرفاق إستمارة املواصفات الفنية للمبيد املقدم للعطاء.

.3
.4
.6
.8
.0
.01
.00
.02
.03
.04
.02
.06
.07
.08
.00
.21
.20

رخصة إسترياد مبيدات صادرة من اجمللس القومى للمبيدات.
شهادة تسجيل املنتج من اجمللس القومى للمبيدات.
إحضار شهادة وكالة للمبيد من املسجل التجارى .
عضوية شعبة الكيماوايت الزراعية.
دفع  % 2من قيمة العطاء أتمني مبدئي خبطاب ضمان مصريف ساري ملدة  01يوماً أو بشيك معتمد ابسم مدير عام اهليئة العامة لإلمدادات الطبية
أو نقداً تكمل إىل  %11ملن يرسو عليه العطاء على أن تكون سارية املفعول ملدة  6أشهر قابلة للتجديد وترد ملن ال يرسو عليه العطاء.
يقدم العطاء ىف مظروف حمكم اإلغالق وخمتوم ابلشمع األمحر ويوضع داخل صندوق العطاءات املعد لذلك يف مكتب اإلستقبال ابهليئة.
آخر موعد إليدا مظاريف العطاءات هو يوم األحد 2115/4/5م الساعة  12ظهراً.
لن يستلم أي عطاء يصل بعد الزمن احملدد لقفل الصندوق مهما كانت املربرات.

 .22ستفتح املظاريف يف حضور ممثلي الشركات املقدمة للعطاء بعد قفل الصندوق مباشرة.
 .23مدير عام اهليئة غري ملزم بقبول أدىن عطاء أو أي عطاء آخر.
لإلستفسار اإلتصال أثناء ساعات العمل بـ:
هاتف0157972538 :
Email: medical.equ@cms.gov.sd
م.عثمان عوض دمحم
/مدير عام اهليئة العامة لإلمدادات الطبية
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مجهورية السودان
اهليئة العامة لإلمدادات الطبية
عطاء توريد إحتياجات املخاطر الكيميائية والنووية ,مبيدات كيميائية,كواشف معملية وانموسيات مشبعة 2102/4
يدعو السيد املدير العام للهيئة العامة لإلمدادات الطبية املركزية السادة املستوردين للتقدمي لعطاء اهليئة لتوريد إحتياجات الطوارئ
(إحتياجات املخاطر الكيميائية والنووية ,مبيدات كيميائية,كواشف معمليةوانموسيات مشبعة) حسب الكميات واملواصفات
والشروط املرفقة مع كراسة العطاء وفق اخلطوات التالية:
اوالا :أحكام وشروط عامة

على الراغبني يف املشاركة يف هذا العطاء اإللتزام ابآليت :
 .0يقدم طلب احلصول على كراسة العطاء يف ورق مروس ابسم الشركة املتقدمة للعطاء وخمتوم خبتم الشركة.
 .2ملء اإلستمارة اخلاصة بذلك.
.3

تستلم كراسة العطاء والـ  Flash Memoryوالذى حيوي قوائم جاهزة ابألصناف املطلوبة وهبا خاانت مللء األسعار
واملواصفات ومجلة املبالغ لكل صنف من مكتب سكراترية مدير اإلدارة العامة للمشرتايت ابهليئة يومياً خالل ساعات
العمل الرمسية طوال فرتة إعالن العطاء.

.4

مبلغ الكراسة 0111جنيه سوداىن (الف جنيه سوداين) ال ترد.
شهادة خلو طرف من الضرائب سارية املفعول أو إفادة ابإلعفاء منها وإرفاق الرقم التعريفي الضرييب.
شهادة خلو طرف من الزكاة سارية املفعول أو إفادة ابإلعفاء منها.
شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة إبعفاء منها.

.8

صورة من شهادة أتسيس الشركة أو اسم العمل سارية املفعول صادرة من املسجل التجاري.
إستيفاء الدمغة القانونية.
شهادة مقدرة مالية.

.2
.6
.7
.0
.01
.00
.02

صورة من رخصة الشركة جمددة للعام 2102م.
سرية ذاتية وأعمال مشاهبة للشركة.

.03

إرفاق إستمارة املواصفات الفنية للمبيد املقدم للعطاء.
رخصة إسترياد مبيدات صادرة من اجمللس القومى للمبيدات.
شهادة تسجيل املنتج من اجمللس القومى للمبيدات.
إحضار شهادة وكالة للمبيد من املسجل التجارى .
عضوية شعبة الكيماوايت الزراعية.

.08

إدراج القيمة الكلية لألصناف املقدمة ابجلنيه السوداين.

.04
.02
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.07
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.00

.21
.20

.22
.23
.24
.22
.26
.27
.28

دفع  % 2من قيمة العطاء أتمني مبدئي خبطاب ضمان مصريف ساري ملدة  01يوماً أو بشيك معتمد ابسم مدير عام
اهليئة العامة لإلمدادات الطبية أو نقداً تكمل إىل  %01ملن يرسو عليه العطاء على أن تكون سارية املفعول ملدة  6أشهر
قابلة للتجديد وترد ملن ال يرسو عليه العطاء.
يقدم العطاء ىف مظروف حمكم اإلغالق وخمتوم ابلشمع األمحر ويوضع داخل صندوق العطاءات املعد لذلك يف مكتب
اإلستقبال ابهليئة.
تفصل املستندات املالية وتشمل ( الدمغة القانونية  ،شهادة خلو طرف من الضرائب ،شهادة خلو طرف من الزكاة ،صورة
من شهادة التأسيس ،القيمة املضافة ،شهادة مقدرة مالية ،السرية الذاتية والتأمني املبدئي) يف مظروف منفصل وتوضع يف
املظروف املوضح يف الفقرة (. )02
آخر موعد إليدا مظروف العطاء هو يوماألحد املوافق  2102/4/2الساعة  02ظهراً.
ستفتح املظاريف يف حضور ممثلي الشركات املقدمة للعطاء بعد قفل الصندوق مباشرة.
على كل مشارك يف العطاء التأكد من أن املعلومات اليت ىف ال ـ  Flash Memoryهى مطابقة لتلك اليت كتبت يف
كراسة العطاء حيث أن كل البياانت واملعلومات سيتم إدخاهلا احلاسوب ليتم فرزها آلياً.
آخر موعد إلستالم الكتلوجات واملستندات هو نفس زمن قفل الصندوق.
ال يستلم أي عطاء يصل بعد الزمن احملدد لقفل الصندوق مهما كانت املربارات .
ملدير اهليئة احلق يف إنقاص الكميات املطروحة أو زايدهتا.
مدير اهليئة غري ملزم بقبول أدىن أو أي عطاء آخر .

اثنيا" :الكميات املوردة من املبيدات
جيب ان تستوىف الشروط اآلتية:
.1
.2
.3

إرفاق شهادة املنشأ.
إرفاق شهادة التحليل من املساح الدوىل.
كتابة لصاحل وزارة الصحة اإلاحتادية ىف ديباجة املبيد املستورد.

 .4على الشركة االلتزام بتحليل الكميات التجارية بعد وصوهلا البالد.
 .5إرفاق شهادة التحليل املعتمدة من اجمللس القومى للمبيدات .

اثلثا" :األسعار

السعر املقدم جيب أن يكون هنائيا ويشمل :
.0

تكلفة وصول خمازن اهليئة العامة لإلمدادات الطبية.
6

.2
.3

كل الرسوم القانونية وال تقبل أي إضافة للسعر املقدم أوالً.
تقدم األسعار ابجلنيه السوداين.

رابعا" :طريقة التوريد
.0
.2

التوريد يف خمازن اهليئة ,عدا املبيدات تورد خمازن وزارة الصحة اإلاحتادية.
التوريد يف فرتة أقصاها  6أسابيع من التاريخ احملدد يف العقد.

خامسا" :طريقة الدفع

يتم دفع مبلغ األصناف املوردة ابجلنيه السوداين بعد قبوهلا من اهليئة العامة لإلمدادات الطبية والتسليم النهائي.

سادسا :خدمات ما بعد البيع (خاص ابالجهزة الطبية)
.0

الشركة اليت يتم ترسية أي صنف عليها جيب أن تقوم إبلتزاماهتا حنو اجلهاز من تركيب وتدريب وتشغيل وتوضيح اإلجراءات
السليمة اليت تؤدي لضمان استمرار اخلدمة املمتازة للجهاز .

.2

توفري قطع الغيار وملحقات اجلهاز وبرامج التشغيل ) (Soft Wareملدة ال تقل عن عشرة سنوات من اتريخ الرتكيب
والتشغيل واحتديد أسعارها ابليورو ترفق مع العرض وأي قطعة غيار للجهاز مل يتم ذكرها سوف يتم توفريها جماانً إذ مت
احلوجة هلا خالل تلك الفرتة.

سابعا :الشروط اجلزائية
.0
.2

.3
.4

عند أتخر تكملة ضمان حسن التنفيذ ( )%01ألكثر من  01أايم عمل من اتريخ اإلبالغ ابلرتسية فإن للهيئة احلق يف
مصادرة كامل قيمة التأمني املبدئي (.)%2
عند قيام الشركة بسحب عروضها من املناقصة يتم إختاذ اآليت:

أ .إذا قامت الشركة بسحب عرضها قبل فتح املظاريف فال يرتتب عليها أي إلتزامات.
ب .إذا قامت الشركة بسحب عرضها بعد فتح املظاريف فيتم مصادرة التأمني املبدئي (. )%2
يف حالة خمالفة األصناف املوردة لشروط العطاء أو للمواصفات املطلوبة فعلى الشركة إستبدال األصناف خالل  31يوماً
من اتريخ توريدها ويف حالة اإلخالل بذلك يتم مصادرة ضمان حسن التنفيذ (.)%01
يف حالة عدم تقيد الشركة ابلتوريد يف املواعيد احملددة وخمالفتها ألحد الشروط أو املواصفات سوف يؤخذ ذلك ىف اإلعتبار
عند ترسية عطاءات اهليئة القادمة كنقطة ضعف وللهيئة احلق يف إستبعاد عروضها.
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معايري التقييم يف اللجنة الفنية لفرز العطاء
(خاص ابالجهزة الطبية)

ينقسم التقيم إىل قسمني:
 .0تقييم املواصفات الفنية ). (Technical Evaluation
.
 .2التقييم املايل )(Financial Evaluation
التقييم النهائي = تقييم املواصفات الفنية  +التقييم املايل .
 تفاصيل تقييم املواصفات الفنية كاآليت:

Description
Item Specifications
Company Performance
Country of Origin
Delivery Time
Training
After Sales Service
Quality Certificates for Item
Warranty
Agency
Company Profile
.0

مواصفات اجلهاز الفنية ) Specifications

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

: (Item

اى صنف اليتحصل على  % 80من املواصفات الفنية املطلوبة للجهاز يستبعد من املنافسة .
 .2أداء الشركة ): (Company Performance
تقيم حسب األداء السابق للشركة مع اهليئة العامة لإلمدادات الطبية والقطا احلكومي.
 .3بلد املنشأ ): (Country of Origin
البلدان

اجملموعة
األوىل

أمريكا الشمالية– الياابن – أورواب الغربية

الثانية

أورواب الشرقية – تركيا – كوراي اجلنوبية – أمريكا اجلنوبية

الثالثة

بقية الدول

 .4زمن التسليم
الزمن احملدد للتسليم 6أسابيع من التاريخ احملدد ابلعقد ،الشركات اليت تلتزم تعطى الدرجة الكاملة .
): (Delivery Time
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 .2التدريب

): (Training

الرقم

.6

خدمات مابعد البيع )Service

البلد

.1

تدريب داخلي

.2

تدريب خارجي – شخص واحد

.3

تدريب خارجي – شخصني أو أكثر

: (After Sales

إذا التزمت الشركة بتوفري االسبريات وتوفري الدعم الفين مىت ماطلب تعطي الدرجة الكاملة .
شهادات اجلودة للجهاز ): (Quality Certificate for Item
.7
 .8الضمان

.9

): (Warranty

الرقم

السنة

.1

سنتني وما فوق

.2

سنة ونصف

.3

سنة واحدة

الوكالة
تقدم شهادة الوكالة أو التفويض من الشركة املصنعة مباشرة للهيئة العامة لإلمدادات الطبية املركزية.
): (Agency

النو

الرقم
.1

وكيل حصري

.2

وكيل عادي

.3

مفوض أو موز

 .11السرية الذاتية للشركة
القوة العاملة  +خربات الشركة السابقة يف اجملال  +أتهيل املهندسني +اخلربات االدارية .
 التقيم املايل:
أي تسهيالت يف الدفع تعطي أفضلية يف اإلختيار بعد إجتياز الشروط الفنية.
): (Company Profile
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