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إعالن عطاء تنفيذ منحة الصندوق العربي لإلنماء إلاقتصادي وإلاجتماعي ملواجهة أثار وأضرار 

 02/0202عطاء رقم  الفيضانات

 

يدعو السيد املدير العام للصندوق القومي لإلمدادات الطبية السادة املستوردين للتقديم لعطاء تنفيذ 

 02/0202منحة الصندوق العربي لإلنماء إلاقتصادي وإلاجتماعي ملواجهة أثار وأضرار الفيضانات عطاء رقم 

 -:والخاص ب 

 .عيادات متجولة  .1

 .معامل متجولة  .0

 .إسعافات  .2

 حسب الكميات واملواصفات املوضحة في صفحة العطاء بموقع الصندوق والذي سيتم 
ً
التقديم له إلكترونيا

 :والشروط املرفقة مع كراسة شروط العطاء وذلك وفق الخطوات التالية

 :على الراغبين في املشاركة في هذا العطاءإلالتزام باآلتي

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

 .بختمها العام

 .ملء إلاستمارة الخاصة بذلك .0

ستلم كراسة شروط العطاء من مكتب .2
ُ
سكرتارية مدير إلادارة العامة للشراء والتعاقد بالصندوق  ت

 خالل ساعات العمل الرسمية
ً
 .طوال فترة إعالن العطاء يوميا

لنسخ مستندات العطاء والذي  Flash Memoryاسم العمل املتقدمة للعطاء إحضار /على الشركة .4

 .لألصناف املقدمة ويسلم مع كراسة الشروط (Attachment) يجب أن توضع فيه املواصفات الفنية 

 .فقط بالدوالرتقدم ألاسعار   .5

 .نقدا أو بشيك مصرفي ال ترد( ألف جنيه سوداني مائة) جنيه سوداني  1220222رسوم الكراسة  .6

 .إلكترونيا للعطاء التقديم .7

عطى الشركة او اسم العمل رمز الدخول وكلمة املرور ودليل إستخدام نظام الشراء إلالكتروني  .8
ُ
ت

 .العطاء كراسةشروط بسحب مباشرة بعد إبراز املستند املالي الخاص

 .التجارية حدالبنوكأ من مالية مقدرة شهادة احضار .9



 .مهيئة ومخازن  ةمؤهل لكوادر بالسودان الوكيل بتوظيف شهادة مقدرة فنية ،مايفيد .12

 .العمل اسم أو لشركةل مشابهة وأعمال ذاتية سيرة شهادة .11

 .منها باإلعفاء إفادة أو املفعول  سارية العطاء بغرض الضرائب من طرف خلو شهادة إحضار .10

 .إحضار الرقم التعريفي الضريبي املوحد  .12

 .باإلعفاءمنها إفادة أو املفعول  سارية الزكاة ذمةمن ابراء شهادة إحضار .14

 .منها بإإلعفاء إفادة أو املفعول  سارية املضافة القيمة تسجيل شهادة إحضار .15

 .املفعول  سارية والسموم لألدوية القومي املجلس من صادرة العمل واسمأ الشركة رخصة من صورة .16

 .العدل بوزارة التجاري  املسجل من صادرة العمل أواسم الشركة تسجيل شهادة من صورة .17

 .القانونيةإستيفاء الدمغة  .18

ستبعد من املنافسة عبر النظامأي شركة لم تقدم عرضها املالي  .11
ُ
 .الالكتروني ت

فى مظروف العطاء  محكم إلاغالق ومستندات الشروط العامة اصل وصورتين  العطاء كراسةٌتقدم   .02

( B)ومختوم بالشمع ألاحمر ويوضع داخل صندوق العطاءات املعد لذلك في قاعة العطاءات املبنى 

 .بالصندوق القومي لإلمدادات الطبية  قبل املوعد املحدد لقفل الصندوق 

  تأمينا العطاء قيمة من %2 دفع .01
ً
 معتمد بشيك أو يوما 90 ملدة مصرفي ساري  ضمان بخطاب مبدئيا

 شركاتى حدإن م صادر ضمان بخطاب أو الطبية لإلمدادات الصندوق القومي عام مدير باسم

 وترد العطاء يرسوعليه ملن % 10 لىإ يكمل نأعلى  لغاءلإل قابل وغير مشروط غير إلاسالمية التأمين

 ساري ملدة مصرفي ضمان بخطاب %(12)التنفيذ  حسن قيمة تكون  أن على .العطاء عليه اليرسو ملن

 بخطاب وأ الطبية لإلمدادات القومي الصندوق  عام مدير باسم معتمد بشيك أو قلألاى عل شهرأ 6

 القومي الصندوق  من املعتمدة بالصيغة( ألاسالمية التأمين شركاتى حدإ من ضمان صادر

 .العقد تنفيذ  فترة طيلة املفعول  سارية )الطبية لالمدادات

 كل (شامله كل الرسوم والتسليم حسب ماهو موضح في كراسة ألاصناف تقدم ألاسعار بالدوالر .00

 .العطاء فترة طيلة سارية وتكون  )وجدت  نإ والقيمةاملضافة القانونية الرسوم

 .م07/22/0202املوافق إلاثنين يوم ( مستندات الشروط العامة)آخر موعد الستالم مظروف العطاء  .02

 عبر موقع الصندوق  .04
ً
 عند الساعة )تقدم العروض إلكترونيا

ً
نظام الشراء إلالكتروني ُيغلق تلقائيا

  عشر الثانية
ً
 . م07/22/0202املوافق إلاثنين يوم  ظهرا

 .في  أي عطاء يصل بعد الزمن املحدد مهما كانت املبرراتال ينظر  .05

الاعمال بعد  اسماء او ستفتح املظاريف والتي تشمل مستندات العطاء في حضور ممثلي الشركات .06

 .احضار تفويض من الجهة املقدمة للعطاء بعد قفل الصندوق مباشرة



 في حضور ممثلي الشركات او اسم .07
ً
املوافق إلاثنين  يوم اء الاعمالسيتم استعراض العروض إلكترونيا

 .الساعة الثانية عشر ظهرا م07/22/0202

 .الطرفين برض ى للتمديد قابلة العقد توقيع تاريخ من فترة سريان العقد عام .08

 .مدير عام الصندوق غير ملزم بقبول أدنى عطاء أو أي عطاء آخر .09

يوم قبل tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sd   لإلستفسار أثناء ساعات العمل بالبريد إلالكتروني .22

افق   .م23/03/0202الخميس املو

 www.nmsf.gov.sdملزيد من املعلومات يرجى الرجوع ملوقع الصندوق  .21

املعلومات التي تمت كتابتها في العرض املقدم قبل يجب على كل مقدم في العطاء التأكد من صحة  .20

 عبر موقع الصندوق 
ً
 .إلارسال إلكترونيا

 : تنويه

ستالم االشراء إلالكتروني بالصندوق قبل على الراغبين في املشاركة في العطاء التسجيل في نظام  .1

سكرتارية  الكراسة، يمكن التسجيل عبر موقع الصندوق املوضح أعاله أو الحضور ملكتب 

 .إلادارة العامة للشراء والتعاقد بمباني الصندوق 

يعلن الصندوق القومي لإلمدادات الطبية عن برنامج تدريبي للسادة الراغبين في املشاركة في  .0

عطاء تنفيذ منحة الصندوق العربي لإلنماء إلاقتصادي وإلاجتماعي ملواجهة أثار وأضرار 

، وعلى الراغبين تسجيل  20/0202الفيضانات  عطاء رقم 
ً
والذي سيكون التقديم له إلكترونيا

 بأن التدريب سيكون مفتوح طيلة 
ً
أسمائهم لدى سكرتارية إلادارة العامة للشراء والتعاقد، علما

وسيبدأ التدريب بإدارة تقنية ونظم املعلومات . فترة التقديم للعطاء حسب أسبقية التسجيل

افق م حتى 26/22/0202 وافقإلاثنين امل إن شاء هللا من يوم يوم الخميس املو

 .م23/03/0202

 tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sdوان ويمكن التسجيل بإرسال بريد الكتروني للعن .2
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