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  ألاورام عالج ملراكز املساعدة الصيدالنية واملواداملشعة النظائر توريدطلب عروض اسعار  ل

 

 املساعدة الصيدالنية واملواد املشعة النظائر ورديم/السادة

 السالم عليكم ورحمة هللا ،،،،،،،،،،،،،،،،،،

لكل صنف من ( Best competitive offer prices)نرجو كريم تفضلكم بتقديم أفضل ألاسعار بالجنيه السوداني 

 والذي سيتم   املرفقة الاصناف
 
طلب  -عطاءات الصندوق  حسب الكميات واملواصفات املوضحة في صفحة فقط التقديم له إلكترونيا

الخميس   يوم والذي سيبدأ الاعالن عنه  املرفقة والشروط بموقع الصندوق القومي لإلمدادات الطبية إلالكتروني2222عروض 

                              :التالية الخطوات وفق ذلكو   71/20/222

عطى الشركة املشاركة في  .7
ٌ
 رمز الدخول وكلمة املرور ودليل إستخدام نظام الشراء إلالكتروني عروضالت

ستبعد من املنافسة  (Authorized not Draft)املالي املعتمد شركة لم تقدم عرضها /اسم عملأي  .2
ٌ
نظام ،في الشاشة الالكترونية ت

 عند إلالكتروني  الشراء
 
 من الساعة ايغلق تلقائيا

 
 22/20/2222الثالثاء  يوملثانية عشر ظهرا

 نظام الشراء قبل قفلإلدارة تأكيد الجودة  املساعدة الصيدالنية واملواد يجب تسليم شهادة منشأ للنظائر املشعة .0

 .إلالكتروني

 .مهما كانت املبرراتيصل بعد الزمن املحدد عرض ال ُيستلم أي  .4

 %.02 -+ /ملدير عام الصندوق القومي لإلمدادات الطبية الحق في إنقاص الكميات املطروحة أو زيادتها بنسية  .5

 .آخر  عرضمدير عام الصندوق القومي لإلمدادات الطبية غير ملزم بقبول أدنى أو أي  .6

 www.nmsf.gov.sd  :ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع ملوقع الصندوق  .1

 سعارألا  :ثانيا

 يجب أ السعر املقدم
 
 :ويشمل ن يكون نهائيا

 -مدني  -الخرطوم ) حسب الشروط املجازة من الجهات املختصة املساعدة الصيدالنية واملواد املشعة النظائر تكلفة وصول  .7

 .لإلمدادات الطبية قوميال صندوق ال أو أي مكان آخر يحدده( شندي

 كل الرسوم القانونية وال تقبل أي إضافة للسعر املقدم أ .2
 
 .وال

 بالجنيه السودانيسعار ألا تقدم  .0

4.  

 
 
 التوريد طريقة :ثالثا

 تحاديةالاوزارة الصحة 

 الصندوق القومي لإلمدادات الطبية

 11111الرمز البريدي  –الخرطوم  792: ب.ص

 www.nmsf.gov.sd: املوقع إلالكتروني
 

http://www.nmsf.gov.sd/
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 .في املواقع املحددة لها من قبل الصندوق  املساعدة الصيدالنية واملواد املشعة النظائرستالم ايتم  .7

 .حسب شروط السالمة العامليةالتسليم النقل و يجب أن يكون  .2

 (Mo-99 Tc-99mملولد النظائر املشعة تاريخ املعايرة املرجعي  علي الاقل من أيامثالثة   قبل حسب الجدول الزمني لكل مركز التوريد .0

Generator ( 

تاريخ املعايرة املرجعي بيومين على تفق عليه من أيام ألاسبوع وقبل امليوم الالالتزام بوصول طلبيات ألايودين املشع بصورة راتبة في  .4

 .كون بعد يومين على أقل تقدير من تاريخ املعايرة املرجعي للطلبية التي قبلهاالطلبية التالية ي رفعوأن  .أقل تقدير

 ةالصالحي تاريخ مراعاة مع املتفق عليها في هذا العرض يكون خالل مدة العرض املساعدة الصيدالنية واملواد املشعة النظائرتوريد  .7

 .%(15ال يقل عن  الوصول  عند أن يكون متبقي الصالحية شرطب)

 

 
 
 طريقة الدفع:  رابعا

 .باالستالم  ألاورام   مراكزبعد افادة  يتم سداد مبالغ ألاصناف املوردة 

 
 
 الشروط الجزائية: خامسا

 .للصندوق الحق في إلغاء الترسية الترسية النهائية ألكثر من أسبوع من تاريخ إلابالغ بعند التأخر في توقيع العقد  .7

القومي  صندوق ن للفإ النهائية بالغ بالترسيةعمل من تاريخ إلا  يوم 75 من كثرأل%( 72)حسن التنفيذ  ضمان سليم تعند تأخر  .2

 .في إلغاء الترسيةالحق  لإلمدادات الطبية

مصادرة ضمان حسن للصندوق الحق في إنهاء العقد و  للمواصفات املطلوبةو املوردة لشروط العطاء أ ألاصنافة حالة مخالف في .0

 .%(72)التنفيذ 

و ومخالفتها ألحد الشروط أأاملواعيد املحددة  في املساعدة الصيدالنية واملواد املشعة النظائر توريدم تقيد الشركة بدحالة ع في .4

غرامة مالية تخصم من الفاتورة املستحقة الدفع للمورد وفي هذه الحالة يجوز للصندوق % 72تفرض عليها  املواصفات سوف

 صندوق عتبار عند ترسية عطاءات اليؤخذ ذلك فى الا توفير ألاصناف من طرف ثالث على أن يتحمل املورد فروقات السعر و 

 .ستبعاد عروضهااالحق في  صندوق للو القادمة كنقطة ضعف القومي لإلمدادات الطبية 

 

 شيخ الدين عبد الباقي البشير.د

 مدير إدارة املشتريات

 الصندوق القومي لإلمدادات الطبية
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  العروضمعايير التقييم لفرز 

     .(Technical Evaluation) تقييم املواصفات الفنية

 تفاصيل تقييم املواصفات الفنية كاآلتي: 

No. Description 

1.  Item Specifications 

2.  Company Performance 

3.  Quality Certificates for Item 

4.  Agency 

5.  Company Profile 

 

  :( Item Specifications) واصفات الفنيةامل .7

 . يستبعد من املنافسة للصنفمن املواصفات الفنية املطلوبة %  722صنف اليتحصل على  أي

 : (Company Performance) أداء الشركة .2

 .والقطاع الحكومي تقيم حسب ألاداء السابق للشركة مع الصندوق القومي لإلمدادات الطبية

 :(Quality Certificate for Item)شهادات الجودة  .0

 لدى الوكالة الدولية للطاقة إرفاق شهادات الجودة 
 
 .ريةذالاملعتمدة عامليا

  : (Agency) الوكالة .4

التوكيالت يجب إرفاق رخصة مزاولة عمل وكيل تجاري سارية املفعول وشهادة تسجيل إلستيراد ألاصناف موضوع العطاء  صادرة من قسم 

 .التجارية بوزارة العدل
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 99Mo – 99m Tc Generator الشهادات املطلوبة للنظائر املشعة ولل 

 .منشور السالمة الدوائية -7

 . GMP)ممارسة التصنيع الجيدة(  شهادة ضبط الجودة -2

 .QAشهادة توكيد الجودة  -0

 QC..(Characteristics of the Eluate from the generator (شهادة ضبط جودة كاملة للمنتج -4

 .نشرة  تفصيلية لكيفية إستخدام املنتج -5

 .شهادة إستيفاء املنتج ملتطلبات الوقاية من إلاشعاع -6

 (.99Mo – 99m Tc Generatorـ ــ وال 707 -اليود  (شهادة بلد املنشأ للنظائر املشعة  -1

 .رخصة السلطة الرقابية في السودان -8

 .رخصة السلطة الرقابية في بلد املنشأ -9

 .(Packaging Certificate)إستيفاء مواصفات التعبئة العاملية  -72
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Quality Assurance Requirement for Transportation 

 

 Storage condition should be observed at all times, including during transportation. The 

requirements are applicable not only to pharmaceuticals products that need to be stored at 

low temperature (cold –chain products) but also to medicines that should be stored below 

30C (temperature chain products). 

 Shipments of pharmaceuticals products should be suitable for their purpose and 

appropriately equipped to prevent exposure of products to conditions that could affect 

their stability and packaging integrity, and to prevent any contamination. 

 Sea Shipment must be in temperature controlled containers with digital data logger with 

USP connect to record temperature and humidity. 

 In the cold –chain, pharmaceuticals products cartons must be clearly labeled (keep cool 

plus the required range of temperature) and the airway bill must also be clearly marked 

(keep cool during transport or transit plus the required range of temperature). 

 Cold storage items which need cold chain transportation and storage (e.g. 2-8°c or) must be 

delivered in special cold transport boxes which will keep the temperature of the items within 

the required range of temperature till the items are delivered and received into the centre 

cold stores. ALL items should be shipped with digital data logger with USB connector that 

can be easily checked by the centre´s staff. The data logger should be linked to the specific 

carton or pallet until reach the centre cold store. 

 

 

 


