
 

 

 وزارة الصحة االتحادية

 الصندوق القومي لإلمدادات الطبية

 04/2021عطاء رقم طبية الغازات ال إعالن عطاء تأهيل موردي

لعطاء  للتقديم  الغازات الطبيةوموردي  مصنعي    يدعو السيد املدير العام للصندوق القومي لإلمدادات الطبية السادة

 .العطاءكراسة بالشروط فق و  04/2021عطاء رقم طبية الغازات الالصندوق لتأهيل موردي 

 اإللتزام باآلتي: على الراغبين في املشاركة في هذا العطاء

 يقدم طلب الحصول على كراسة العطاء في ورق مروس باسم الشركة املتقدمة للعطاء ومختوم بختمها العام. .1

 ملء اإلستمارة الخاصة بذلك. .2

ستلم كراسة شروط  .3
ُ
 خالل ساعات العمل  العطاء من مكتبت

ً
سكرتارية مدير اإلدارة العامة للشراء والتعاقد يوميا

 الرسمية.

 .ال تردنيه سوداني( )خمسون الف ج  00050, رسوم الكراسة .4

 في فترة اقل االخيرة، في حالة املصانع املسجلة) ارفاق حجم التعامالت املالية خالل الخمسة سنوات  شهادة مقدرة مالية .5

 .(ملقدرة املالية من تاريخ التسجيلمن خمسة سنوات ترفق ا

 .)مخازن مهيئةو  لكوادر مؤهلة  الشركة سيرة ذاتية وأعمال مشابهة للشركة وما يفيد بتوظيف (شهادة مقدرة فنية  .6

 شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة باإلعفاء منها. .7

 إرفاق الرقم التعريفي الضريبي. .8

 الزكاة سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منها.شهادة خلو طرف من  .9

 شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة بإعفاء من القيمة املضافة. .10

 سارية املفعول صادرة من املسجل التجاري. أو اسم العمل  مع ارفاق شهادة اكمال ملف صورة من شهادة تأسيس الشركة .11

 لألدوية والسموم.شهادة تسجيل املصنع واملنتج من املجلس القومي  .12

فى مظروف محكم اإلغالق ومختوم بالشمع األحمر ويوضع داخل صندوق   Flash Memoryـتقدم مستندات العطاء وال .13

 .Bقاعة صندوق العطاءات باملبنى املعد لذلك في  العطاءات

افق  األربعاءيوم آخر موعد إلستالم مظروف العطاء )املستندات املطلوبة( هو  .14   12الساعة  م 2021/ 25/8املو
 
 .ظهرا

 .املبرراتال ينظر في أي عطاء يصل بعد الزمن املحدد مهما كانت  .15

   0183461765لإلستفسار أثناء ساعات العمل يرجى اإلتصال بالتلفون 

 املعلومات يرجى الرجوع ملوقع الصندوق من  ملزيد tenderqueries@nmsf.gov.sd: أو البريد اإللكتروني

..sdwww.nmsf.gov 

 . صباح سليمان عبد القادر د

 ع/ املدير العام للصندوق القومي لإلمدادات الطبية
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