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 وزارة الصحة اإلحتادية
 الصندوق القومي لإلمدادات الطبية

 م2222و2222للعامني ومقدمي خدمات عطاء أتهيل مقاولني وموردين للتقدمي  إعالن

الشركات أو أسماء ألاعمال للتقديم لعطاء تاهيل مقاولين  السيد املدير العام للصندوق القومي لإلمدادات الطبية يعلن

 م2222و2222وموردين للعامين 

 :حسب املواصفات والشروط املرفقة مع كراسة العطاء وتشمل

 ( الخ........مولدات_انظمة طاقة شمسية _تكييف وتبريد_كهربائية _مدنية )جميع الاعمال الهندسية املختلفة-1

رعاية _نظافة وتأمين وحراسة _خدمات أجهزة إلكترونية_متحركات_تدريب وتأهيل )ملختلفةجميع أعمال الخدمات ا_2

- أثاث-حدائق

 (الخ......أدوات مكتبية

 .جميع أعمال مجاالت املوردين املختلفة-3

 للشروط والخطوات التالية
ً
 :وذلك وفقا

 ملء و  تمهابخطاء ومختوم يقدم طلب الحصول على كراسة العطاء في ورق مروس بإسم الجهة املقدمة للع

 .إلاستمارة الخاصة بذلك

 خالل ساعات العمل  تستلم كراسة العطاء من مكتب 
ً
سكرتارية مدير إلادارة العامة للموارد املالية والبشرية يوميا

 .الرسمية

  ال ترد( جنيه سودانيخمسون ألف )ج 020222رسوم الكراسة. 

 :العطاءإلالتزام بإرفاق املستندات آلاتيةعلى الراغبين في املشاركة في هذا 

 .سارية املفعول صادرة من املسجل التجاري  صورة من شهادة تأسيس الشركة أو إسم العمل .1

 .غرض العطاءسارية املفعول ل شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة باإلعفاء منها .2

 .غرض العطاءسارية املفعول ل شهادة إبراء ذمة من الزكاة سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منها .2

 .القيمة املضافة أو إفادة باإلعفاء منهالدي الضريبة على شهادة تسجيل  .4

 . الرقم التعريفي الضريبي .0

 (كشف حساب)على ألاقل سابقة أشهر 6دة مل شهادة مقدرة مالية .6

شهادة التسجيل في إتحاد املقاولين السودانيين أو ما يعادلها بالنسبة للمتقدمين من خارج السودان في املجاالت التي  .7

 ينطبق عليها 

 .بالنسبة للمقاولين( لألعمال الهندسية فقط)شرط التسجيل في إتحاد املقاولين السودانيين 

 .بالنسبة للمقاولين( لألعمال الهندسية فقط)شهادة تسجيل وتصنيف في مجلس تنظيم مقاولي ألاعمال الهندسية  .8

 .السيرة الذاتية وألاعمال املشابهة .9

 .بالنسبة للموردينشهادة عضوية في إتحاد الغرف التجارية سارية املفعول  .12

 .بالنسبة للموردينسارية املفعول  شهادة تسجيل املصدرين واملستوردين صادرة من وزارة التجارة .11
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 .ما يفيد الترخيص من الجهات املعتمدةبالنسبة للمجاالت املتخصصة يجب إحضار  .12

 وتودع داخل الصندوق  من أصل وصورة تقدم العطاءات فى مظاريف محكمة إلاغالق ومختومة بالشمع ألاحمر

 قاعة  املعد لذلك في

 .الجزء الشمالي -مباني رئاسة الصندوق ب( B)العطاءآت بالطابق ألارض ي للمبنى 

  12م الساعة18/20/2222املوافق . ألاربعاءآخر موعد إليداع مظاريف العطاءات هو يوم  
ً
 .ظهرا

  يصل بعد الزمن املحدد لقفل الصندوق مهما كانت ألاسباب مصروفال يستلم أي. 

  آخر ويكتب على املظروف روفواملوردين في مظمنفصل يتم التقديم لعطاء تأهيل املقاولين في مظروف 

  مجاالت التأهيل املطلوبة/مجال

 .(مقاولين أم موردين)

  ممثلي الشركات املقدمة للعطاء بعد قفل الصندوق مباشرة من حضر من ستفتح املظاريف في حضور. 

 مدير عام الصندوق غير مقيد أو ملزم بقبول أي عطاء. 

  إدارة الخدمات املساعدةمكتب يمكن املتابعة مع لإلستفسار أثناء ساعات العمل الرسمية. 

 

 

 سعاد أحمد إبراهيم          

 مدير عام الصندوق القومي لإلمدادات الطبية/ ع
 

 

 


