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 وزارة الصحة اإلتحادية

 لإلمدادات الطبية قوميال صندوقال

 العامة للشراء والتعاقددارة إلا

 

 
 

 

  العام للشراء الموحد عطاءال

 طبية ألجهزة والمعدات الل

 

 1/1016 عطاء رقم 

 م10/00/1016 األربعاءيوم  تاريخ قفل الصندوق
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 :تنويه

  .من أعلى قيمة مقدمة لعروض الشركة% 2املبدئي وهو ما يعادل نسبة  تأمنيال

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 :بياانت مقدم العطاء

 الشركةسم ا 

 عدد األصناف املقدمة يف الكراسة 

 األصناف املقدمة يف الكراسة ابجلنيه السوداينإمجايل مبلغ  

 ابجلنيه السوداين من القيمة الكلية% 2قيمة التأمني املبدئي للعطاء وتعادل  

 أو اسم العمل شركةعتماد الشخص املسؤول ابلا 

 أو اسم العمل لشركةختم ا 
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 قائمة حتقق مستندات العطاء
 

 يرجى التأكد من أن مؤسستكم أحضرت كل األوراق الرمسية املطلوبة مبلء هذه اإلستمارة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .ستتم مراجعة املستندات يف حضور ممثلي الشركات** 

 عتمادالا
 الرقم املستند

 نعم ال
  .1 شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة ابإلعفاء منها  
  .2 الرقم التعريفي الضرييب  
  .3 شهادة خلو طرف من الزكاة سارية املفعول أو إفادة ابإلعفاء منها  
  .4 شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة إبعفاء من القيمة املضافة  
  .5 سارية املفعول أو اسم العمل الشركةصورة من شهادة أتسيس   
  .6 إستيفاء الدمغة القانونية  
  .7  شهادة مقدرة مالية  
  .8 من قيمة العطاء% 2إستيفاء التأمني املبدئي   
  .9 (سرية ذاتية عن الشركة)مقدرة فنية   
  Flash Memory 11.  
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 1/1016 أجهزة ومعدات طبية إعالن عطاء لتوريد
 

للتقدمي لعطاء املستوردين السادة رئيس جلنة الشراء املوحد لألجهزة واملعدات الطبية  لإلمدادات الطبية قوميال صندوقدير العام للالسيد امليدعو 
والشروط  املوضحة يف صفحة العطاء حسب الكميات واملواصفاتوالذي سيتم التقدمي له إلكرتونياً  1/2116لتوريد أجهزة ومعدات طبية  العام صندوقال

 :العطاء وذلك وفق اخلطوات التالية شروط املرفقة مع كراسة
 :لتزام ابآليتاإل على الراغبني يف املشاركة يف هذا العطاء

 .ها العامللعطاء وخمتوم خبتم ةقدمتاملالشركة يقدم طلب احلصول على كراسة العطاء يف ورق مروس ابسم  .1
 .ستمارة اخلاصة بذلكملء اإل .2
 .خالل ساعات العمل الرمسيةيومياً  شراء والتعاقدمدير اإلدارة العامة للية سكراتر  العطاء من مكتب شروط ستلم كراسةت   .3
 .ال ترد (جنيه سوداين الفثالثة )ج 3000الكراسة  رسوم .4
ط تعطى الشركة رمز الدخول وكلمة املرور ودليل إستخدام نظام الشراء اإللكرتوين مباشرة بعد إبراز اإليصال املايل اخلاص بسحب كراسة شرو  .5

 .العطاء
 .شهادة مقدرة مالية .6
 .)هندسني طبينب و خمازن مهيئةان لكوادر مؤهلة من مما يفيد بتوظيف الوكيل ابلسودو  وأعمال مشاهبة للشركةسرية ذاتية (شهادة مقدرة فنية  .7
 .شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة ابإلعفاء منها .8
 .الرقم التعريفي الضرييبإرفاق  .9

 .املفعول أو إفادة ابإلعفاء منهاشهادة خلو طرف من الزكاة سارية  .11
 .شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة إبعفاء من القيمة املضافة .11
 .صادرة من املسجل التجاري سارية املفعول أو اسم العملشركة صورة من شهادة أتسيس ال .12
 .إستيفاء الدمغة القانونية .13
 قوميال صندوقبشيك معتمد ابسم مدير عام ال أويومًا  91ساري ملدة خبطاب ضمان مصريف  اً مبدئي اً من قيمة العطاء أتمين %2دفع  .14

ملن يرسو عليه العطاء  %11 إىلتكمل و  ترد ملن ال يرسو عليه العطاء أو خبطاب ضمان صادر من شركات التأمنيلإلمدادات الطبية أو نقداً 
 .للتجديدأشهر قابلة  6سارية املفعول ملدة  ضمان حسن التنفيذ% 11ال  على أن تكون

 يف محر ويوضع داخل صندوق العطاءات املعد لذلكغالق وخمتوم ابلشمع األىف مظروف حمكم اإل (التشمل العروض)  العطاءمستندات دم قت .15
 .صندوقمكتب اإلستقبال ابل

 

 ميحرلا نمحرلا هللابسم 

 وزارة الصحة اإلحتادية

 الصندوق القومي لإلمدادات الطبية

 جلنة الشراء املوحد لألجهزة واملعدات الطبية
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 .التقنية الطبيةتسلم مباشرة إلدارة  والعينات الكتلوجات .16
 .ظهراً  12 ةالساع م21/17/2116املوافق  األربعاء هو يوم (املطلوبةاملستندات )العطاء  فرو مظ ستالمآخر موعد إل .17
نظام الشراء اإللكرتوين يغلق تلقائياً عند الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم )  أي عطاء يصل بعد الزمن احملدد مهما كانت املربرات ينظر يف ال  .18

 .(م21/17/2116املوافق  األربعاء
 .يف حضور ممثلي الشركات املقدمة للعطاء بعد قفل الصندوق مباشرة (ال تشمل العروض)واليت تشمل مستندات العطاء  ستفتح املظاريف .19
 .الساعة الثانية عشر ظهر اً م 21/17/2116املوافق  األربعاءسيتم استعراض العروض إلكرتونياً يف حضور ممثلي الشركات يوم  .21
 .العقد قابلة للتمديد فرتة العطاء ثالثة اعوام من اتريخ توقيع .21
 .غري ملزم بقبول أدىن عطاء أو أي عطاء آخر صندوقمدير عام ال .22
مكتب مشرتايت األجهزة واملستهلكات الطبية أو الربيد   0120390931لإلستفسار أثناء ساعات العمل يرجى اإلتصال ابلتلفون  .23

 tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sd اإللكرتوين
 

 www.nmsf.gov.sd : الصندوقملزيد من املعلومات يرجى الرجوع ملوقع  .24
 

الصندوق على الراغبني يف املشاركة يف العطاء التسجيل يف نظام الشراء اإللكرتوين ابلصندوق قبل إستالم كراسة الشروط، ميكن التسجيل عرب موقع : تنوية
 .يل برائسة الصندوقمن اجلزء الشما Bاملبين  –املوضح أعاله أو احلضور ملكتب خدمات العمالء ابإلدارة العامة للشراء و التعاقد ابلطابق األرضي 

 
 
 

  مجال خلف هللا دمحم علي. د
 لإلمدادات الطبية قوميال صندوقلل عامال ديرملا
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 1/1016لتوريد أجهزة ومعدات طبية  إعالن عن برانمج تدرييب لعطاء
 

الراغبني يف املشاركة يف العطاء العام الطبية  مستوردي األجهزة واملعداتسادة عن برانمج تدرييب لللإلمدادات الطبية  يعلن الصندوق القومي
العامة للشراء والتعاقد،  خدمات العمالء ابإلدارة مكتبوالذي سيكون التقدمي له إلكرتونياً، تسجيل أمسائهم لدى  2116لألجهزة واملعدات الطبية للعام 

م 23/15/2116املوافق  اإلثننيوسيبدأ التدريب إن شاء هللا من يوم . علماً أبن التدريب سيكون مفتوح ملدة ثالث أايم متتالية حسب أسبقية التسجيل
 .عند الساعة الثانية عشر ظهراً 

  tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sd وميكن التسجيل إبرسال بريد الكرتوين للعنوان
 

 1121391175: أو تلفونياً لالتصال على الرقم
 :تنويه

: سيكون هنالك مندوب دائم من إدارة تقنية املعلومات ابلصندوق للمساعدة مىت ماطلب ذلك وميكن التواصل معه عرب الربيد اإللكرتوين
tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sd 

 

 :أثناء ساعات العمل الرمسية أو اإلتصال علي األرقام اآلتية
 .مكتب خدمات العمالء ابإلدارة العامة للشراء والتعاقد  1121391175**   
 .الطبيةمكتب مشرتايت األجهزة واملستهلكات    0120390931**  

 
 . التسجيل والتدريب جماانً لكل الراغبني من السادة ممثلي الشركات وال تتجاوز مدة التدريب ثالثة ساعات

 
 وشكرًا،،،

 
 مجال خلف هللا دمحم علي. د

 صندوق القومي لإلمدادات الطبيةلل العام ديرامل

 
 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 وزارة الصحة اإلحتادية

 الصندوق القومي لإلمدادات الطبية

 جلنة الشراء املوحد لألجهزة واملعدات الطبية

mailto:tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sd
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 م1012 – م1016عطاء الشراء املوحد لألجهزة واملعدات الطبية 
 

  01/1016لعطاء الشراء املوحد لألجهزة واملعدات الطبية عطاء رقم دعوة للتقدمي 
 

للتقدمي لعطاء املستوردين السادة رئيس جلنة الشراء املوحد لألجهزة واملعدات الطبية  دير العام للصندوق القومي لإلمدادات الطبيةالسيد امليدعو 
والشروط  املوضحة يف صفحة العطاء حسب الكميات واملواصفاتالتقدمي له إلكرتونياً والذي سيتم  1/2116لتوريد أجهزة ومعدات طبية  العام الصندوق

 :العطاء وذلك وفق اخلطوات التالية شروط املرفقة مع كراسة

 حكام وشروط عامةأ :اوالً 

 :يت لتزام ابآلملشاركة يف هذا العطاء اإليف ااغبني الر على 

 .ها العامللعطاء وخمتوم خبتم ةقدمتاملالشركة يقدم طلب احلصول على كراسة العطاء يف ورق مروس ابسم  .1
 .ستمارة اخلاصة بذلكملء اإل .2
 .خالل ساعات العمل الرمسيةيومياً  شراء والتعاقدسكراترية مدير اإلدارة العامة لل العطاء من مكتب شروط ستلم كراسةت   .3
لألصناف املقدمة  (attachment)  جيب أن توضع فيه املواصفات الفنيةوالذى    Flash Memoryـوال العطاءشروط ستلم كراسة ت   .4

 .ويسلم مع كراسة الشروط
 .ال ترد (جنيه سوداين الفثالثة ) 30111الكراسة  رسوم .5
يصال املايل اخلاص بسحب كراسة شروط تعطى الشركة رمز الدخول وكلمة املرور ودليل إستخدام نظام الشراء اإللكرتوين مباشرة بعد إبراز اإل .6

 .العطاء
 .شهادة مقدرة مالية .7
 .)سرية ذاتية وأعمال مشاهبة للشركة وما يفيد بتوظيف الوكيل ابلسودان لكوادر مؤهلة من مهندسني طبينب و خمازن مهيئة(شهادة مقدرة فنية  .8
 .شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة ابإلعفاء منها .9

 .التعريفي الضرييبإرفاق الرقم  .11
 .شهادة خلو طرف من الزكاة سارية املفعول أو إفادة ابإلعفاء منها .11
 .شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة إبعفاء من القيمة املضافة .12

 وزارة الصحة اإلحتادية

 مدادات الطبيةلصندوق القومي لإلا
 11111الرمز الربيدي  –اخلرطوم  292: ب.ص

 www.nmsf.gov.sd: املوقع اإللكرتوين
 tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sd: الربيد اإللكرتوين للعطاء
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 .صادرة من املسجل التجاري سارية املفعول أو اسم العملشركة صورة من شهادة أتسيس ال .13
 .إستيفاء الدمغة القانونية .14
 .ابجلنيه السوداين صناف املقدمةالقيمة الكلية لألدراج إ .15
و بشيك معتمد ابسم مدير عام الصندوق القومي أيومًا  91ساري ملدة خبطاب ضمان مصريف  اً مبدئي اً من قيمة العطاء أتمين %2دفع  .16

ملن يرسو عليه العطاء % 11 إىلتكمل  و ترد ملن ال يرسو عليه العطاءطاب ضمان صادر من شركات التأمني خبأو لإلمدادات الطبية أو نقداً 
 .أشهر قابلة للتجديد 6سارية املفعول ملدة  ضمان حسن التنفيذ% 11ال  على أن تكون

محر ويوضع داخل غالق وخمتوم ابلشمع األىف مظروف حمكم اإل  Flash Memoryوال( التشمل العروض)  العطاءمستندات دم تق .17
 .اإلستقبال ابلصندوقمكتب  يف صندوق العطاءات املعد لذلك

 .تسلم مباشرة إلدارة التقنية الطبية والعينات الكتلوجات .18
 .العطاء إحضار شهادة تسجيل املصنع واملنتج من اجمللس القومي لألدوية والسموم اعليه جيب على الشركة اليت يرسى .19
 .إجتياز املواصفات الفنية املطلوبةاألصناف املسجلة يف اجمللس القومي لألدوية والسموم تعطى أولية يف الرتسية بعد  .21
 .شهادة مساح لتوزيع املنتج من اجمللس القومي لألدوية والسموم جيب على الشركة اليت يرسى عليها العطاء إحضار .21
 .ظهراً  12 ةالساع م21/17/2116املوافق  األربعاء هو يوم (املستندات املطلوبة)العطاء  فرو مظ ستالمآخر موعد إل .22
 .العطاء قفل صندوق زمنهو نفس للمستهلكات الطبية  والعينات الكتلوجاتم ستالموعد إلر خآ .23
نظام الشراء اإللكرتوين يغلق تلقائيًا عند الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم )  أي عطاء يصل بعد الزمن احملدد مهما كانت املربرات ينظر يفال  .24

 .(م21/17/2116املوافق  األربعاء
 .يف حضور ممثلي الشركات املقدمة للعطاء بعد قفل الصندوق مباشرة (ال تشمل العروض)واليت تشمل مستندات العطاء  ستفتح املظاريف .25
 .الساعة الثانية عشر ظهر اً  م21/17/2116املوافق  األربعاءسيتم استعراض العروض إلكرتونياً يف حضور ممثلي الشركات يوم  .26
 .العقد قابلة للتمديد فرتة العطاء ثالثة اعوام من اتريخ توقيع .27
 .% 25بنسبة  الصندوق احلق يف إنقاص الكميات املطروحة أو زايدهتا عام ملدير .28
 .مدير عام الصندوق غري ملزم بقبول أدىن عطاء أو أي عطاء آخر .29

 مكتب مشرتايت األجهزة واملستهلكات الطبية أو الربيد اإللكرتوين  0120390931لإلستفسار أثناء ساعات العمل يرجى اإلتصال ابلتلفون 
tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sd 

 www.nmsf.gov.sd صندوقعلومات يرجى الرجوع ملوقع الملزيد من امل .31

 سعاراأل :اثنيا

 :على اآليت السعر املقدم يشتملن أجيب 

 .داخل والية اخلرطوم لإلمدادات الطبية قوميال صندوقتكلفة وصول خمازن ال .1
 .والً أضافة للسعر املقدم إ أيكل الرسوم القانونية وال تقبل  .2
 .تركيب مجيع األجهزة داخل وخارج والية اخلرطوم .3

mailto:tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sd
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 .نيه السوداينسعار ابجلتقدم األ .4

 التوريد طريقة :اثلثاً 

 .داخل والية اخلرطوم القومي لإلمدادات الطبية صندوق خمازن الالتوريد يف .1
 .العقداتريخ توقيع من  بوعأس  16قصاها أفرتة  يف التوريد .2

 طريقة الدفع:  رابعاً 

 .أو حسب ماينص عليه العقد يالنهائالتسليم و  لإلمدادات الطبية قوميال صندوقالقبوهلا من  بعد ابجلنيه السوداينصناف املوردة األ بلغيتم دفع م

 خدمات ما بعد البيع: خامساً 

 يدؤ ت جراءات السليمة اليتهتا حنو اجلهاز من تركيب وتدريب وتشغيل وتوضيح اإلالتزامصنف عليها إب أيترسية  يتم اليت الشركة ن تقومأجيب  .1
 .لضمان استمرار اخلدمة املمتازة للجهاز

سنوات من اتريخ الرتكيب والتشغيل وحتديد أسعارها ابليورو ترفق مع العرض توفري قطع الغيار وملحقات اجلهاز ملدة ال تقل عن عشرة جيب  .2
 .هلا خالل تلك الفرتة احلاجة متتوأي قطعة غيار للجهاز مل يتم ذكرها سوف يتم توفريها جماانً إذ 

 .جماانً  (Soft Ware)حتديث برامج التشغيل  جيب  .3

 الشروط اجلزائية: سادساً 

مصادرة كامل  احلق يف القومي لإلمدادات الطبية ن للصندوقإفلرتسية النهائية ألكثر من أسبوع من اتريخ اإلبالغ ابعند التأخر يف توقيع العقد  .1
 %(.2)التأمني املبدئي قيمة 

القومي لإلمدادات  صندوقن للإف النهائية بالغ ابلرتسيةايم عمل من اتريخ اإلأ 15 من كثرأل%( 11)حسن التنفيذ ضمان تكملة خر عند أت .2
 %(.2)التأمني املبدئي مصادرة كامل قيمة  احلق يف الطبية

 :يتختاذ اآلإكة بسحب عروضها من املناقصة يتم عند قيام الشر  .3
 .ذا قامت الشركة بسحب عرضها قبل فتح املظاريفإ لتزاماتإ يأال يرتتب عليها  . أ

 .يفذا قامت الشركة بسحب عرضها بعد فتح املظار إ%( 2)التأمني املبدئي يتم مصادرة  . ب
 .%(11)يتم مصادرة ضمان حسن التنفيذ للمواصفات املطلوبة و أاملوردة لشروط العطاء  األصنافة حالة خمالف يف .4
عتبار عند ترسية عطاءات خذ ذلك ىف اإلؤ ي سوفو املواصفات أحد الشروط املواعيد احملددة وخمالفتها أل يفم تقيد الشركة ابلتوريد دحالة ع يف .5

 .ستبعاد عروضهاإاحلق يف  صندوقللو القادمة كنقطة ضعف القومي لإلمدادات الطبية  صندوقال
 

 مجال خلف هللا دمحم علي. د
 صندوق القومي لإلمدادات الطبيةلل العام ديرامل
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 معايري التقييم يف اللجنة الفنية لفرز العطاء

 :إىل قسمنيينقسم التقيم 

   . (Technical Evaluation)  تقييم املواصفات الفنية .1

   . (Financial  Evaluation) التقييم املايل .2

 . التقييم املايل+ تقييم املواصفات الفنية = التقييم النهائي 

 تفاصيل تقييم املواصفات الفنية كاآليت: 

No. Description 

1.  Item Specifications 

2.  Company Performance 

3.  Country of Origin 

4.  Delivery Time 

5.  Training 

6.  After Sales Service 

7.  Quality Certificates for Item 

8.  Warranty 

9.  Agency 

10.  Company Profile 

 

  : ( Item Specifications) مواصفات اجلهاز الفنية .1

 . من املواصفات الفنية املطلوبة للجهاز يستبعد من املنافسة %  80اى صنف اليتحصل على 

 : (Company Performance) أداء الشركة .2

 .والقطاع احلكومي لإلمدادات الطبية قوميال صندوقتقيم حسب األداء السابق للشركة مع ال

 : (Country of Origin) بلد املنشأ .3

 البلدان المجموعة

 أورواب الغربية –الياابن  –أمريكا الشمالية األولى
 أمريكا اجلنوبية –كوراي اجلنوبية   –تركيا  –أورواب الشرقية  الثانية
 بقية الدول الثالثة

 

 : (Delivery Time) زمن التسليم .4

 .من التاريخ احملدد ابلعقد ، الشركات اليت تلتزم تعطى الدرجة الكاملة  بوعأس 16من شروط العطاء الزمن احملدد للتسليم 
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 : (Training)التدريب  .5

 البلد الرقم

 تدريب داخلي  .1
 شخص واحد –تدريب خارجي   .2
 شخصني أو أكثر –تدريب خارجي   .3

 

 : (After Sales Service) خدمات مابعد البيع .6

 .إذا التزمت الشركة بتوفري االسبريات وتوفري الدعم الفين مىت ماطلب تعطي الدرجة الكاملة 

  : (Quality Certificate for Item) شهادات اجلودة للجهاز  .7

، واملنتج املصنع يف إحدى الدول ذات النظام الرقايب املعتمد أتخذ  (CE / FDA / TUV/JPAL)إرفاق شهادات اجلودة للصنف املقدم يف العرض 
 .الدرجة الكاملة 

 : (Warranty) الضمان .8

 السنة الرقم

 سنتني وما فوق  .1
 سنة ونصف  .2
 سنة واحدة  .3

 

  : (Agency) الوكالة .9

 النوع الرقم

 وكيل حصري  .1
 وكيل عادي  .2
 موزع  .3

 

 : (Company Profile) السرية الذاتية للشركة .11

 .اخلربات االدارية  +أتهيل املهندسني + خربات الشركة السابقة يف اجملال + القوة العاملة 

 التقيم املايل: 

 .أفضلية يف اإلختيار بعد إجتياز الشروط الفنية أي تسهيالت يف الدفع تعطى


