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 وزارة الصحة اإلتحادية

 الصندوق القومي لإلمدادات الطبية

 عطاء نظام اإلنذار املبكر واإلطفاء التلقائي للحريق

لعطاء نظام اإلنذار من شركات وأسماء أعمال م عطاءات تقديفي  الصندوق القومي لإلمدادات الطبيةعام مدير السيد/  يرغب

 .في كراسة العطاء املحددةاملواصفات و حسب الشروط على وذلك املبكر واإلطفاء التلقائي للحريق ملخازن اإلمدادات الطبية 

مدير اإلدارة العامة للتخطيط واملوارد بالجزء  يمكن الحصول على نسخة من كراسة العطاء من سكرتارية مكتب السيد

 أثناء ساعات العمل الرسمية مقابل دفع مبلغ الشمالي لرئاسة الصندو 
ً
جنيه  عشرة ألفجنيه سوداني )فقط  10,000ق يوميا

 سوداني( ال ترد. 

وتودع  الصندوق القومي لإلمدادات الطبيةبالشمع األحمر ومعنونة إلى السيد/ مدير عام  مختومةتقدم العطاءات في مظاريف 

أن ترفق معها و  الجزء الشمالي - رئاسة الصندوق القومي لإلمدادات الطبيةب Bبقاعة العطاءات باملبنى في صندوق العطاءات 

 :التاليةاملستندات 

 أو من قيمة العطاء  %2 دئيتأمين مب .1
ً
خطاب ضمان صادر من إحدى ببنكي أو  بشيك معتمد أو بخطاب ضماننقدا

  90ملدة  ساري املفعول غير مشروط وغير قابل لإللغاء  شركات التأمين اإلسالمية
ً
ن يرسو عليه مل %10يكمل إلى  يوما

 ن ال يرسو عليه العطاء.ملالعطاء ويرد 

 .تجاري سجل الاملمن صادرة سم العمل اشهادة تأسيس الشركة أو  .2

 من بنك محلي.صادرة الية شهادة مقدرة م .3

 .للدفاع املدنيشهادة مزاولة نشاط معتمدة من اإلدارة العامة  .4

 .أو اإلعفاء منها شهادة خلو طرف من الضرائب .5

 .أو اإلعفاء منها شهادة إبراء ذمة من الزكاة .6

 القيمة املضافة. فيشهادة تسجيل  .7

 إرفاق الرقم التعريفي الضريبي. .8

 ستيفاء الدمغة القانونية.ا .9

 .للجهة املتقدمةالسيرة الذاتية الهيكل اإلداري و  .10

11.  
ً
واألعمال املشابهة التي قامت  التي تعمل لدى الجهة املتقدمةالذاتية للكوادر الفنية  على السيرالعرض الفني مشتمال

 بتنفيذها.

 .املشروعالجدول الزمني للتنفيذ مع توضيح املدة الكلية لتنفيذ  .12

  وأي عطا12م في تمام السـ7/4/2019املوافق األحد ستالم مظاريف العطاءات هو يوم آخر موعد ال 
ً
ء يصل ـاعة ظهرا

 ف لن ينظر فيه مهما كانت األسباب.بعد املوعد املحدد سو 

 حضور مقدمي العطاءات أو مناديبهم.بالعطاء  بعد قفل صندوق فتح املظاريف مباشرة ت  س 

  غير مقيد بقبول أقل أو أي عطاء آخر. الصندوق القومي لإلمدادات الطبيةمدير عام 
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