وزارة الصحة اإلتحادية
الهيئة العامة لإلمدادات الطبية المركزية

عطاء لتوريد أدوية للصندوق القومي للتأمين الصحي وشركة الخرطوم للخدمات
العالجية (شوامخ)
عطاء رقم 1025/1
تاريخ قفل الصندوق 1025/01/28

1

بيانات مقدم العطاء:
اسم الشركة
عدد األصناف املقدمة يف الكراسة
إمجايل مبلغ األصناف املقدمة يف الكراسة باجلنيه السوداين
قيمة التأمني املبدئي للعطاء وتعادل  %2من القيمة الكلية باجلنيه السوداين
اعتماد الشخص املسؤول بالشركة أو اسم العمل
ختم الشركة أو اسم العمل

2

قائمة تحقق مستندات العطاء
يرجى التأكد من أن مؤسستكم أحضرت كل األوراق الرمسية املطلوبة مبلء هذه اإلستمارة
االعتماد

الرقم

المستند

.1

شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة باإلعفاء منها و ارفاق الرقم
التعريفي الضرييب

.2

شهادة خلو طرف من الزكاة سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منها

.3

شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة بإعفاء من القيمة املضافة

.4

صورة من شهادة تأسيس الشركة أو اسم العمل سارية املفعول

.5

إستيفاء الدمغة القانونية

.6

شهادة مقدرة مالية

.7

صورة من رخصة الشركة جمددة للعام 2015م

.8

إستيفاء التأمني املبدئي  %2من قيمة العطاء

.9

سرية ذاتية عن الشركة

نعم
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
وزارة الصحة اإلتحادية
الهيئة العامة لإلمدادات الطبية المركزية
دعوة للتقديم لمناقصة عامة لتوريد أدوية للصندوق القومي للتأمين الصحي وشركة الخرطوم للخدمات العالجية (شوامخ)
2015/01

يدعو السيد املدير العام للهيئة العامة لإلمدادات الطبية املركزية السادة املستوردين للتقدمي لعطاء اهليئة لتوريد أدوية للصندوق القومي للتأمني الصحي
وشركة اخلرطوم للخدمات العالجية (شوامخ) حسب الكميات واملواصفات والشروط املرفقة مع كراسة العطاء وذلك وفق اخلطوات التالية:
على الراغبين في المشاركة في هذا العطاء اإللتزام باآلتي:

 .1يقدم طلب احلصول على كراسة العطاء يف ورق مروس باسم الشركة املتقدمة للعطاء وخمتوم خبتم الشركة.
 .2ملء اإلستمارة اخلاصة بذلك.
 .3تستلم كراسة العطاء من مكتب سكرتارية مدير اإلدارة العامة للمشرتيات يومياً خالل ساعات العمل الرمسية.
 .4رسوم الكراسة 1000ج (الف جنيه سوداين) ال ترد.
 .5شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة باإلعفاء منها وأرفاق الرقم التعريفي الضرييب.
 .6شهادة خلو طرف من الزكاة سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منها.
 .7شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة بإعفاء من القيمة املضافة.
 .8صورة من شهادة تأسيس الشركة أو اسم العمل سارية املفعول صادرة من املسجل التجاري.
 .9إستيفاء الدمغة القانونية.
 .10شهادة مقدرة مالية.
 .11صورة من الرخصة سارية املفعول.
 .12سرية ذاتية وأعمال مشاهبة الشركة.
 .13دفع  %2من قيمة العطاء كتأمني مبدئي خبطاب ضمان مصريف أو بشيك معتمد باسم مدير عام اهليئة العامة لإلمدادات الطبية أو نقداً سارية
ملدة  90يوماً ترد ملن ال يرسو عليه العطاء أو تكمل إىل  %10ملن يرسو عليه العطاء على أن تكون سارية املفعول ملدة  6أشهر قابلة للتجديد.
 .14يقدم العطاء ىف مظروف حمكم اإلغالق وخمتوم بالشمع األمحر ويوضع داخل صندوق العطاءات املعد لذلك يف مكتب اإلستقبال باهليئة.
 .15آخر موعد إليداع مظاريف العطاءات هو يوم األربعاء املوافق 2015/01/28م الساعة  12ظهراً.
 .16ال يستلم أي عطاء يصل بعد الزمن احملدد لقفل الصندوق مهما كانت املربرات.
 .17ستفتح املظاريف يف حضور ممثلي الشركات املقدمة للعطاء بعد قفل الصندوق مباشرة.
 .18مدير عام اهليئة غري ملزم بقبول أدىن عطاء أو أي عطاء آخر.
لإلستفسار اإلتصال أثناء ساعات العمل بـ :
ت0120391407 :
Email: info @cms.gov.sd
د.نوال الطاهر بكري
ع/مدير عام اهليئة العامة لإلمدادات الطبية
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جمهورية السودان
الهيئة العامة لإلمدادات الطبية
مناقصة عامة لتوريد أدوية للصندوق القومي للتأمين الصحي وشركة الخرطوم للخدمات العالجية (شوامخ) 2015/01

يدعو السيد املدير العام للهيئة العامة لإلمدادات الطبية املركزية السادة املستوردين للتقدمي لعطاء اهليئة لتوريد أدوية و مستهلكات
طبية للصندوق القومي للتأمني الصحي وشركة اخلرطوم للخدمات العالجية (شوامخ) حسب الكميات واملواصفات والشروط املرفقة
مع كراسة العطاء وفق اخلطوات التالية:
اوالا :أحكام وشروط عامة

على الراغبني يف املشاركة يف هذا العطاء اإللتزام باآليت :
 .1يقدم طلب احلصول على كراسة العطاء يف ورق مروس باسم الشركة املتقدمة للعطاء وخمتوم خبتم الشركة.
.2
.3

.4
.5
.6

ملء اإلستمارة اخلاصة بذلك.
تستلم كراسة العطاء والـ  Flash Memoryوالذى حيوي قوائم جاهزة باألصناف املطلوبة وهبا خانات مللء األسعار لكل
وحدة أمام كل صنف ىف القائمة وكذلك مجلة املبالغ أمام كل صنف من مكتب سكرتارية مدير اإلدارة العامة للمشرتيات
باهليئة يومياً خالل ساعات العمل الرمسية طوال فرتة إعالن العطاء.
مبلغ الكراسة 1000ج (الف جنيه سوداين) ال ترد.
شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة باإلعفاء منها وأرفاق الرقم التعريفي الضرييب.
شهادة خلو طرف من الزكاة سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منها.

.7

شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة بإعفاء من القيمة املضافة.
صورة من شهادة تأسيس الشركة أو اسم العمل سارية املفعول صادرة من املسجل التجاري.
إستيفاء الدمغة القانونية.

.10

شهادة مقدرة مالية.
صورة من رخصة الشركة سارية املفعول.
سرية ذاتية عن الشركة.
إدراج القيمة الكلية لألصناف املقدمة باجلنيه السوداين.

.14

دفع  %2من قيمة العطاء كتأمني مبدئي خبطاب ضمان مصريف أو بشيك معتمد باسم مدير عام اهليئة العامة لإلمدادات
الطبية أو نقداً سارية ملدة  90يوماً ترد ملن ال يرسو عليه العطاء أو تكمل إىل  %10ملن يرسو عليه العطاء على أن تكون
سارية املفعول ملدة  6أشهر قابلة للتجديد.

.15

يقدم العطاء ىف مظروف حمكم اإلغالق وخمتوم بالشمع األمحر ويوضع داخل صندوق العطاءات املعد لذلك يف مكتب
اإلستقبال باهليئة.

.8
.9
.11
.12
.13
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.16

.17
.18
.19
.20
.21
.22

تفصل املستندات املالية وتشمل ( الدمغة القانونية ،شهادة خلو طرف من الضرائب ،شهادة خلو طرف من الزكاة ،صورة من
شهادة التأسيس  ،القيمة املضافة  ،شهادة مقدرة مالية و التأمني املبدئي) يف مظروف منفصل وتوضع يف املظروف املوضح يف
الفقرة (.)15
آخر موعد إليداع مظروف العطاء هو يوم األربعاء املوافق 2015/01/ 28م الساعة  12ظهراً.

ستفتح املظاريف يف حضور ممثلي الشركات املقدمة للعطاء بعد قفل الصندوق مباشرة.
على كل مشارك يف العطاء التأكد من أن املعلومات اليت ىف ال ـ  Flash Memoryهى مطابقة لتلك اليت كتبت يف كراسة
العطاء حيث أن كل البيانات واملعلومات سيتم إدخاهلا احلاسوب ليتم فرزها آلياً.

ال يستلم أي عطاء يصل بعد الزمن احملدد لقفل الصندوق مهما كانت املربارات .
ملدير اهليئة احلق يف إنقاص الكميات املطروحة أو زيادهتا بنسبة .%20
مدير اهليئة غري ملزم بقبول أدىن أو أي عطاء آخر .

ثانيا :األسعار
السعر املقدم جيب أن يكون هنائيا ويشمل :
 .1تكلفة وصول خمازن اهليئة العامة لإلمدادات الطبية.
 .2كل الرسوم القانونية وال تقبل أي إضافة للسعر املقدم أوالً.
 .3تقدم األسعار باجلنيه السوداين.
ثالث ا :طريقة التوريد
.1

التوريد يف خمازن اهليئة.

.2

التوريد يف فرتة أقصاها  3أسابيع من التاريخ احملدد يف العقد.

رابع ا :متطلبات الجودة

 .1احضار صورة من شهادة تسجيل األصناف.
.2
.3
.4
.5

احضار صورة من شهادة التحليل.
احضار  3عينات على األقل عند التقدمي (حسب املسجل لدى اجمللس القومي لألدوية والسموم).
قائمة التعبئة عند التوريد (مفصلة بكمية كل تشغيلة ،تاريخ التصنيع واالنتهاء وتوضيح الكراتني غري املكتملة).
أقصى عدد للتشغيالت  3تشغيالت لكل الكمية.

 .6توحيد العبوات لكل الكمية.
 .7أن تكون الفرتة املتبقية من صالحية األدوية ال تقل عن  %75من فرتة الصالحية.
 .8كتابة االسم العلمي بالفاتورة (مطبوعة) عند التوريد.
خامس ا :طريقة الدفع

يتم دفع مبلغ األصناف املوردة باجلنيه السوداين يف فرتة أقصاها شهر بعد تسليمها وقبوهلا من اهليئة العامة لإلمدادات الطبية.
خامس ا :الشروط الجزائية
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.1
.2

.3
.4

عند تأخر تكملة ضمان حسن التنفيذ ( )%10ألكثر من اسبوعني من تاريخ اإلبالغ بالرتسية فإن للهيئة احلق يف
مصادرة كامل قيمة التأمني املبدئي (.)%2
عند قيام الشركة بسحب عروضها من املناقصة يتم إختاذ اآليت:
أ .إذا قامت الشركة بسحب عرضها قبل فتح املظاريف فال يرتتب عليها أي إلتزامات.
ب .إذا قامت الشركة بسحب عرضها بعد فتح املظاريف فيتم مصادرة التأمني املبدئي (. )%2
يف حالة خمالفة األصناف املوردة لشروط العطاء أو للمواصفات املطلوبة فعلى الشركة استبدال األصناف خالل  30يوماً
من تاريخ توريدها ويف حالة اإلخالل بذلك يتم مصادرة ضمان حسن التنفيذ (.)%10
يف حالة عدم تقيد الشركة بالتوريد يف املواعيد احملددة وخمالفتها ألحد الشروط أو املواصفات سوف يؤخذ ذلك ىف اإلعتبار
عند ترسية عطاءات اهليئة القادمة كنقطة ضعف وللهيئة احلق يف استبعاد عروضها.
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