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 وزارة الصحة إلاتحادية

 لإلمدادات الطبية قوميال صندوق ال

 العامة للشراء والتعاقدإلادارة 

 

 

 

 

جتماعي تنفيذ منحة الصندوق العربي لإلنماء إلاقتصادي وإلا عطاء 

 ضانات ملواجهة أثار وأضرار الفي

 02/2023عطاء رقم  

 م22/03/2023إلاثنين  يوم تاريخ قفل الصندوق 
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 :بيانات مقدم العطاء

 

 او اسم العمل الشركةاسم  

 عدد ألاصناف املقدمة في الكراسة 

 دوالربال العطاءألاصناف املقدمة في إجمالي مبلغ  

 املقدمللعطاء  من القيمة الكلية% 2قيمة التأمين املبدئي للعطاء وتعادل  

 أو اسم العمل شركةاعتماد الشخص املسؤول بال 

 أو اسم العمل لشركةختم ا 
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 قائمة تحقق مستندات العطاء
 

تحت عمود نعم  في حالة وضع  √نرجو شاكرين التأكد من أن مستندات الشروط العامة قد وضعت في املظروف ووضع عالمة 

 :تحت عمود ال في حالة عدم وضع املستند في املظروف √، ووضع عالمة   املستند في املظروف

 

 :تنويه

 

 التأمين تقديم حالة وفي العمل سما أو من أعلى قيمة مقدمة لعروض الشركة% 2التأمين املبدئي وهو ما يعادل نسبة  .1

مقابل الجنيه  لدوالر اصرف سعر ) املعلن من بنك السودان الصرف سعر حسب معادلته يجب السودانيبالجنيه 

 .( 090السوداني هو 

 .او اسماء الاعمال ستتم مراجعة املستندات في حضور ممثلي الشركات .2

  

 الاعتماد
 الرقم املستند

 نعم ال

  .1 من قيمة العطاء% 2إستيفاء التأمين املبدئي   

  .2 أو إفادة باإلعفاء منها لغرض العطاء شهادة خلو طرف من الضرائب  

  .3 إفادة باإلعفاء منهاسارية املفعول أو  الزكاة ابراء ذمة منشهادة   

  .4 أو إفادة باإلعفاء منها سارية املفعول  ة تسجيل القيمة املضافةشهاد  

  .5 إستيفاء الدمغة القانونية  

  .6 الرقم التعريفي الضريبي  

  .7  من املسجل التجاري بوزارة العدل صادرة الشركة أو اسم العمل تسجيلصورة من شهادة   

  .8 من املجلس القومي لألدوية والسموم أو اسم العمل إعتماد تسجيل الشركة  

  .9 شهادة مقدرة مالية  

  .11 مقدرة فنية   

  .11 سيرة ذاتية عن الشركة  

  Flash Memory 12.  
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 وزارة الصحة الاتحادية

 الصندوق القومي لإلمدادات الطبية

 

 ضاناتجتماعي ملواجهة أثار وأضرار الفيالعربي لإلنماء إلاقتصادي وإلا تنفيذ منحة الصندوق إعالن عطاء 

 02/2023عطاء رقم 

 

تنفيذ منحة الصندوق لعطاء السادة املستوردين للتقديم لإلمدادات الطبية  قوميال صندوق يدعو السيد املدير العام لل

 -:والخاص ب  02/2123عطاء رقم ضانات جتماعي ملواجهة أثار وأضرار الفيالعربي لإلنماء إلاقتصادي وإلا 

 .عيادات متجولة  .1

 .ولة معامل متج .2

 .إسعافات  .3

 
ً
والشروط املرفقة  بموقع الصندوق  املوضحة في صفحة العطاء حسب الكميات واملواصفاتوالذي سيتم التقديم له إلكترونيا

 :العطاء وذلك وفق الخطوات التالية شروط مع كراسة

 :في هذا العطاءإلالتزام باآلتي على الراغبين في املشاركة

 .ها العاميقدم طلب الحصول على كراسة العطاء في ورق مروس باسم الشركة املتقدمة للعطاء ومختوم بختم .1

 .ملء إلاستمارة الخاصة بذلك .2

3.  
 
 خالل  بالصندوق  ية مدير إلادارة العامة للشراء والتعاقدسكرتار  العطاء من مكتب شروط ستلم كراسةت

ً
يوميا

 .طوال فترة إعالن العطاء ساعات العمل الرسمية

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

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

 .فقط بالدوالرتقدم ألاسعار   .5

 .نقدا أو بشيك مصرفي ال ترد( ألف جنيه سوداني مائة) جنيه سوداني  1110111م الكراسة رسو  .6

 .إلكترونيا للعطاء التقديم .7

عطى  .8
 
رمز الدخول وكلمة املرور ودليل إستخدام نظام الشراء إلالكتروني مباشرة بعد إبراز  او اسم العمل الشركةت

 .العطاء كراسةشروط بسحب املالي الخاصاملستند 

 .التجارية حدالبنوكأ من مالية مقدرة شهادة احضار .9

 .مهيئة ومخازن  مؤهلة لكوادر بالسودان الوكيل بتوظيف ،مايفيدشهادة مقدرة فنية  .11

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

 .منها باإلعفاء إفادة أو املفعول  سارية العطاء بغرض الضرائب من طرف خلو شهادة إحضار .12

 .الرقم التعريفي الضريبي املوحد  إحضار .13

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

 .إستيفاء الدمغة القانونية .18

ستبعد من املنافسة عبر النظامأي شركة لم تقدم عرضها املالي  .19
ُ
 .الالكتروني ت

محكم إلاغالق ومختوم بالشمع فى مظروف العطاء  ومستندات الشروط العامة اصل وصورتين  العطاء كراسة  ٌتقدم .21

بالصندوق القومي لإلمدادات ( B)ألاحمر ويوضع داخل صندوق العطاءات املعد لذلك في قاعة العطاءات املبنى 

 .قبل املوعد املحدد لقفل الصندوق  الطبية 

  تأمينا العطاء قيمة من %2 دفع .21
ً
 عام مدير باسم معتمد بشيك أو يوما 90 ملدة مصرفي ساري  ضمان بخطاب مبدئيا

 وغير مشروط غير إلاسالمية التأمين شركاتى حدإن م صادر ضمان بخطاب أو الطبية لإلمدادات القومي الصندوق 

 حسن قيمة تكون  أن على .العطاء عليه اليرسو ملن وترد العطاء يرسوعليه ملن % 10 لىإ يكمل نأعلى  لغاءلإل قابل

 الصندوق  عام مدير باسم معتمد بشيك أو قلألا ىعل شهرأ 6 ساري ملدة مصرفي ضمان بخطاب %(11)التنفيذ 

 من املعتمدة بالصيغة( ألاسالمية التأمين شركاتى حدإ من ضمان صادر بخطاب وأ الطبية لإلمدادات القومي

 .العقد تنفيذ  فترة طيلة املفعول  سارية )الطبية لالمدادات القومي الصندوق 

 القانونية الرسوم كل (سب ماهو موضح في كراسة ألاصنافكل الرسوم والتسليم ح هلشام بالدوالرتقدم ألاسعار  .22

 .العطاء فترة طيلة سارية وتكون  )وجدت  نإ والقيمةاملضافة

 .م27/13/2123املوافق إلاثنين يوم ( مستندات الشروط العامة)آخر موعد الستالم مظروف العطاء  .23

 عبر موقع الصندوق  .24
ً
 عند الساعة )تقدم العروض إلكترونيا

ً
غلق تلقائيا   عشر الثانيةنظام الشراء إلالكتروني ي 

ً
 ظهرا

 . م27/13/2123املوافق إلاثنين يوم 

 .أي عطاء يصل بعد الزمن املحدد مهما كانت املبررات ينظر في ال  .25

الاعمال بعد احضار تفويض من  اسماء او ممثلي الشركاتفي حضور والتي تشمل مستندات العطاء  ستفتح املظاريف .26

 .الجهة املقدمة للعطاء بعد قفل الصندوق مباشرة

 في حضور ممثلي الشركات .27
ً
 م27/13/2123املوافق إلاثنين  يوم او اسماء الاعمال سيتم استعراض العروض إلكترونيا

 .الثانية عشر ظهرا لساعةا

 .الطرفين برض ى للتمديد قابلة العقد توقيع تاريخ من فترة سريان العقد عام .28

 .غير ملزم بقبول أدنى عطاء أو أي عطاء آخر صندوق مدير عام ال .29

افق قبل tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sd   البريد إلالكترونيبلإلستفسار أثناء ساعات العمل  .31 يوم الخميس املو

 .م23/03/2023

 www.nmsf.gov.sdملزيد من املعلومات يرجى الرجوع ملوقع الصندوق  .31

32.  
ً
يجب على كل مقدم في العطاء التأكد من صحة املعلومات التي تمت كتابتها في العرض املقدم قبل إلارسال إلكترونيا

 .عبر موقع الصندوق 

mailto:tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sd
mailto:tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sd
http://www.nmsf.gov.sd/
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 : تنويه

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

التسجيل عبر موقع الصندوق املوضح أعاله أو الحضور ملكتب سكرتارية  إلادارة العامة للشراء والتعاقد بمباني 

 .الصندوق 

عطاء تنفيذ منحة نامج تدريبي للسادة الراغبين في املشاركة في يعلن الصندوق القومي لإلمدادات الطبية عن بر  .2

والذي  12/2123عطاء رقم ضانات  جتماعي ملواجهة أثار وأضرار الفيالصندوق العربي لإلنماء إلاقتصادي وإلا 

، وعلى الراغبين تسجيل أسمائهم لدى سكرتارية إلادارة العامة للشراء والتعاقد، 
ً
سيكون التقديم له إلكترونيا

 بأن التدريب سيكون مفتوح طيلة فترة التقديم للعطاء حسب أسبقية التسجيل
ً
وسيبدأ التدريب بإدارة . علما

افق م حتى 16/13/2123 وافقإلاثنين امل يومتقنية ونظم املعلومات إن شاء هللا من  يوم الخميس املو

 .م23/03/2023

 tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sdوان ويمكن التسجيل بإرسال بريد الكتروني للعن .3

 

عثمان عوض دمحم. م  

 املدير العام للصندوق القومي لإلمدادات الطبية/ ع
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 عطاء وإلاجتماعي ملواجهة أثار وأضرار الفيضاناتعطاء تنفيذ منحة الصندوق العربي لإلنماء إلاقتصادي 

  03/2023رقم 

عطاء تنفيذ منحة الصندوق ليدعو السيد املدير العام للصندوق القومي لإلمدادات الطبية السادة املستوردين 

 والذي سيتم  13/2123العربي لإلنماء إلاقتصادي وإلاجتماعي ملواجهة أثار وأضرار الفيضانات عطاء رقم 
ً
التقديم له إلكترونيا

فقط حسب الكميات واملواصفات املوضحة في صفحة العطاء والشروط املرفقة مع كراسة شروط العطاء وذلك وفق 

 :الخطوات التالية

 
ا
 أحكام وشروط عامة: اوال

 :على الراغبين في املشاركة في هذا العطاء إلالتزام باآلتي

 .روس باسم الشركة املتقدمة للعطاء ومختوم بختمها العاميقدم طلب الحصول على كراسة العطاء في ورق م .1

 .ملء إلاستمارة الخاصة بذلك .2

ستلم كراسة شروط العطاء من مكتب .3
 
 خالل  ت

ً
سكرتارية مدير إلادارة العامة للشراء والتعاقد بالصندوق يوميا

 .طوال فترة إعالن العطاء ساعات العمل الرسمية

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

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

 .فقط بالدوالرتقدم ألاسعار   .5

 .ا أو بشيك مصرفي ال تردنقد( ألف جنيه سوداني مائة) جنيه سوداني  0000010رسوم الكراسة  .6

 .إلكترونيا للعطاء التقديم .7

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

 .العطاء كراسةشروط بسحب املستند املالي الخاص

 .التجارية حدالبنوكأ من مالية مقدرة شهادة احضار .9

 .مهيئة ومخازن  مؤهلة لكوادر بالسودان الوكيل بتوظيف فنية ،مايفيد شهادة مقدرة .11

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

 .منها باإلعفاء إفادة أو املفعول  سارية العطاء بغرض الضرائب من طرف خلو شهادة إحضار .12

 .إحضار الرقم التعريفي الضريبي املوحد  .13

 وزارة الصحة الاتحادية

 لإلمدادات الطبيةالصندوق القومي 

 11111الرمز البريدي  –الخرطوم  292: ب.ص

 www.nmsf.gov.sd: املوقع إلالكتروني

 tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sd: البريد إلالكتروني للعطاء

mailto:tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sd
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 .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

 .إستيفاء الدمغة القانونية .18

فى مظروف العطاء  محكم إلاغالق ومختوم بالشمع ومستندات الشروط العامة اصل وصورتين  العطاء كراسةٌتقدم   .19

بالصندوق القومي لإلمدادات ( B)ألاحمر ويوضع داخل صندوق العطاءات املعد لذلك في قاعة العطاءات املبنى 

 .ية  قبل املوعد املحدد لقفل الصندوق الطب

  تأمينا العطاء قيمة من %2 دفع .21
ً
 عام مدير باسم معتمد بشيك أو يوما 90 ملدة مصرفي ساري  ضمان بخطاب مبدئيا

 مشروط غير إلاسالمية التأمين شركاتى حدإن م صادر ضمان خطاب أوب الطبية لإلمدادات الصندوق القومي

 قيمة تكون  أن على .العطاء عليه اليرسو ملن وترد العطاء يرسوعليه ملن % 10 لىإ يكمل نأعلى  لاللغاء قابل وغير

 عام مدير باسم معتمد أوبشيك قلألاى عل شهرأ 6 ساري ملدة مصرفي ضمان بخطاب %(11)التنفيذ  حسن

 بالصيغة (سالميةإلا  التأمين شركاتى حدإ من ضمان صادر بخطاب وأ الطبية لإلمدادات القومي الصندوق 

 .العقد تنفيذ  فترة طيلة املفعول  سارية )الطبية لالمدادات القومي الصندوق  من املعتمدة

 القانونية الرسوم كل (شامله كل الرسوم والتسليم حسب ماهو موضح في كراسة ألاصناف تقدم ألاسعار بالدوالر .21

 .العطاء فترة طيلة سارية وتكون  )وجدت  نإ والقيمةاملضافة

 .التقديم في صنف واحد أو أكثر حسب الكميات املطلوبةيمكن  .22

اسم العمل /، الشركة شامل العرض ألاساس ي فقط تقبل العروض البديلة للصنف الواحد على أن ال تتجاوز عرضين .23

 .من املنافسةصنفها ستبعد التي التلتزم ي

 .من املنافسةستبعد تالالكتروني  النظام عبراسم العمل لم تقدم عرضها املالي /أي شركة .24

 .اسم العمل لم تقدم املواصفات الفنية في الفالش تستبعد من املنافسة/أي شركة .25

 –املواصفة الفنية  -الوكالة  -شهادة الجودة : )وهي  يجب إرفاق املستندات الفنية للصنف في الفالش ميموري فقط .26

 -خدمات مابعد البيع   -التدريب   -جنةية بالعملة ألا  (Spare Parts)قطع الغيار قائمة أسعار  –الكتالوجات الفنية 

 .Soft Copy))بصورة منفصلة لكل صنف ( إلالتزامات ألاخرى وأي مستندات فنية خاصة باملواصفات

 .م27/13/2123إلاثنين املوافق يوم ( مستندات الشروط العامة)آخر موعد الستالم مظروف العطاء  .27

 عبر موقع الصندوق  .28
ً
 عند الساعة الثانية)تقدم العروض إلكترونيا

ً
غلق تلقائيا   عشر نظام الشراء إلالكتروني ي 

ً
 ظهرا

 . م27/13/2123املوافق إلاثنين يوم 

 .ال ينظر في  أي عطاء يصل بعد الزمن املحدد مهما كانت املبررات .29

يض من الاعمال بعد احضار تفو  اسماء او ستفتح املظاريف والتي تشمل مستندات العطاء في حضور ممثلي الشركات .31

 .الجهة املقدمة للعطاء بعد قفل الصندوق مباشرة
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 في حضور ممثلي الشركات او اسماء الاعمال .31
ً
 م27/13/2123املوافق إلاثنين  يوم سيتم استعراض العروض إلكترونيا

 .الساعة الثانية عشر ظهرا

 .الطرفين برض ى للتمديد قابلة العقد توقيع تاريخ من فترة سريان العقد عام .32

 .الصندوق غير ملزم بقبول أدنى عطاء أو أي عطاء آخر مدير عام .33

افق قبل tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sd   لإلستفسار أثناء ساعات العمل بالبريد إلالكتروني .34 يوم الخميس املو

 .م23/03/2023

 www.nmsf.gov.sdملزيد من املعلومات يرجى الرجوع ملوقع الصندوق  .35

36.  
ً
يجب على كل مقدم في العطاء التأكد من صحة املعلومات التي تمت كتابتها في العرض املقدم قبل إلارسال إلكترونيا

 .عبر موقع الصندوق 

 

 
ا
 :ألاسعار: ثانيا

 :ان يكون  يجباملقدم السعر 

 بالدوالر .1

 .صناف في املوقع املحدد في كراسة أالصنافألا تكلفة وصول  .2

  املقدم للسعر إضافة أي والتقبل القانونية الرسوم كل يشمل .3
ً
 .أوال

 :التوريد : ثالثا ا

 .العقد توقيع تاريخ من يوم 91 أقصاها فترة في التوريد يبدأ .1

 .مكان التوريد موضح في كراسة أالصناف .2

 .تورد مع بعضها البعض وتكون مرقمة التي تحتوي على أ كثرمن وحدة واحدةصناف ألا  .3

 
ا
 :طريقةالسداد: رابعا

نات القانونية باسم وكيل بعد تقديم الضما% 21يجوز دفع مقدم للشركة التي يرس ى عليها العطاء كحد أقص ى  .1

 .املالية

 .بعد قبولها والتسليم النهائي بالدوالريتم دفع متبقي مبلغ أالصناف ااملوردة  .2

 
ا
 :خدمات ما بعد البيع: خامسا

يجب أن تقوم الشركة أو اسم العمل التي يتم ترسية أي صنف عليها بإلتزاماتها نحو أالصناف من تركيب وتدريب  .1

 .للصنفاملمتازة  الخدمة تؤدي لضمان استمرار التي إالجراءات السليمة وتشغيل وتوضيح

من تاريخ التركيب والتشغيل  ثالثة سنواتتقل عن  الدةملجهزة صناف وألا ألا لغيار وملحقات بقطع ايجب توفير قائمة  .2

سوف يتم توفيرها مجانا  لحاجةإذ تمت ا اترفق مع العرض وأي قطعة غيار لم يتم ذكره رها بالدوالروتحديد أسعا

  .تلك الفترةخالل 

 .بتأمين وتصنيع قطع الغيار لفترة العمر التشغيلي لها تلتزم الشركة بتقديم إلتزام خطي من الشركة الصانعة .3

 
ا
 :الصيانة: سادسا

mailto:tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sd
mailto:tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sd
http://www.nmsf.gov.sd/
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ساعة وبخالف ذلك (24)تلتزم الشركة أثناء فترة الضمان بتلبية طلب الخدمة بالهاتف معززا بالبريد إلالكتروني خالل  .1

 .ملدةأسبوع عن كل يوم تأخير (فترة الضمان)املجانية  يتم تمديد فترة الصيانة

  .عن العطل ساعة من تاريخ الابالغ 72دمة خالل فترة جهزة واعادتها للخالا  صناف أوبإصالح الا  الشركةتلتزم  .2

أعاله واذا (ب)جهزة عن كل يوم تأخير عما ورد بالبند ألا من قيمة الصنف أو % 1بدفع غرامة مقدارها  تلتزم الشركة .3

 .ولى من التأخيرعن كل يوم تأخير بعد العشرة أيام ألا  %3أيام تصبح الغرامة ( 11)التأخير عنزادت مدة 

بندين إليها بالاملشار ة يتوقف احتساب الغرامات لة عن تلك املتعطلفيحال تقديم الشركة لصنف أو أجهزة بدي .4

 وكفاءة ومواصفات أالصيل على أن الومنذ تاريخ إحضار البديل ويشترط أن يكون البديل بنفس جودة عاله ا )ب،جـ)

 .تزيد مدة الاستبدال شهر

 
ا
 الشروط الجزائية: سابعا

عمل من تاريخ  إلابالغ بالترسية النهائية تعتبر الغية ، و  أيام 5ألكثر من%( 11)عند تأخر تكملة ضمان حسن التنفيذ  .1

 .وتحويل الترسية %( 2)ملدير عام الصندوق الحق فى مصادرة كامل قيمة الضمان املبدئي 

و ملدير عام ، النهائية تعتبر الغية  بالترسيةايام عمل من تاريخ إلابالغ  7تأخر في توقيع العقد ألكثر من العند  .2

 .%(2)ل قيمة الضمان املبدئي مصادرة كامالحق فى  الصندوق 

 :من املناقصة يتم اتخاذ آلاتي  ابسحب عروضه الشركة أو أسم العمل عند قيام .3

  بسحب عرضها قبل فتح املظاريف  إذا قامت الشركة  أي التزامات ايترتب عليهال. 

  إذا قامت الشركة  بسحب عرضها بعد فتح املظاريف%( 2)يتم مصادرة التامين املبدئي  . 

ِّد كتابة في الحاالت آلاتيةإلغاء  ملدير عام الصندوق يجوز  .4
 :التعاقد في أي وقت بعد إخطار املور 

  ِّد عن تنفيذ العقد أو لضعف
 .أداءهعجز املور 

 أو في السوق السوداني  ويرفض ا 
ً
 .ملورد تعديل السعر املتعاقد عليهإنخفاض سعر املنتج املتعاقد علية عامليا

 ظهور عيوب متكررة في املنتج الطبي املتعاقد عليه. 

  باملامونية أو النجاعة أو الجودةوقف إستعمال املنتج ألسباب تتعلق. 

  مأمونية أو نجاعة أو جودة املنتجتفيد بعدم وجود براهين علمية من مصادر موثوقة. 

فعلى الشركة سحب املقبول  لمواصفات املطلوبة أو عرض املوردفي حالة مخالفة أالصناف املوردة لشروط العطاء أو ل .5

صناف املخالفة خالل فتر ة ال تتجاوز شهر من تاريخ الا سبوع من تاريخ إخطارالشركة واستبدال ل اصناف خالهذه الا 

 .توريدها

سوف يؤخذ ذلك فى املحددة ومخالفتها ألحد الشروط أو املواصفات  ملواعيدالتوريد في اب ي حالة عدم تقيد الشركةف .6

 .عند ترسية العطاءات القادمة كنقطة ضعفالاعتبار 

 املراجعة :ثامنا

خالل أسبوع صندوق ملدير عام الللمقدم فى العطاء الحق فى مراجعة قرار لجنةالعطاء بتقديم شكوى أو إبداء أي تحفظات 

 .وليةالا الترسيات  عالن منتاريخ إ

 عثمان عوض دمحم. م

 املدير العام للصندوق القومي لإلمدادات الطبية/ ع
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 معايير التقييم في اللجنة الفنية لفرز العطاء

 يم إلى قسمينيينقسم التق

   .(Technical Evaluation)تقييم املواصفات الفنية

 .(Financial  Evaluation)املاليالتقييم 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -:تفاصيل تقييم املواصفات الفنية  كاالتي 

  ( Item Specifications)واصفات الفنية امل .1

 . مواصفات الفنية املطلوبة يستبعد من املنافسة لل%100غير مطابقاى صنف 

 (Company Performance)أداء الشركة  .2

 .تقيم حسب ألاداء السابق للشركة مع القطاع الحكومي

 (Country of Origin)بلد املنشأ  .3

 

 البلدان املجموعة

 استراليا  –أوروبا الغربية –اليابان –أمريكا الشمالية  ألاولى

 امريكا الجنوبية–كوريا الجنوبية –تركيا –أوروبا الشرقية  الثانية 

 بقية الدول  الثالثة 

 

 

 

 

No. Description 

1 Item Specifications 

2 Company Performance 

3 Country of Origin 

4 Delivery Time 

0 Training 

6 After Sale Service 

2 Quality Certificates for Item 

8 Warranty 

9 Agency 

10 Company Profile 
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 (Delivery Time)زمن التسليم  .4

 .وألافضلية للشركات التي تلتزم بزمن تسليم اقل( ألاصناف حسب ماهو محدد في كراسة )الزمن املحدد للتسليم 

 (Training)التدريب  .0

 العدد البلد الرقم

 مرفق كراسة التدريب  تدريب داخلي 1

 مرفق كراسة التدريب تدريب خارجي  2

 .يجب أن ترفق الشركة تفاصيل التدريب الداخلي والخارجي 

 (After Sale Service) خدمات ما بعد البيع .6

 .اذا التزمت الشركة بتوفيرالاسبيرات وتوفيرالدعم الفني متى ماطلب تعطي الدرجة الكاملة

 (Quality Certificate for Item)شهادات الجودة للصنف  .2

 .  (CE / FDA / TUV/JPAL/ISO13485/TUV)يجب ان يكون الصنف حاصال على إحدى شهادات الجودة 

 (Warranty)الضمان .8

 .املنافسة من سنتين تستبعد من الشركة التي تقدم أقل

 (Agency)الوكالة .9

 النوع الرقم

 وكيل حصري  1

 (موزع)وكيل عادي  2

 

 . ( Company Profile)السيرة الذاتية للشركة  .11

 .الخبرات الادارية +تأهيل املهندسين والفنين + خبرات الشركة السابقة في املجال + القوة العاملة 


