وزارة الصحة الاتحادية
الصندوق القومي لإلمدادات الطبية
إلادارة العامة للشراء والتعاقد

عطاء توريد النظائراملشعة واملواد الصيدالنية املساعدة ملراكز
عالج ألاورام
عطاء رقم 2002/08
تاريخ قفل الصندوق يوم ألاحد املو افق 0204/3/41

1

بيانات مقدم العطاء:
اسم الشركة أو اسم العمل
عدد ألاصناف املقدمة في الكراسة
إجمالي مبلغ ألاصناف املقدمة في الكراسة باليورو
قيمة التأمين املبدئي للعطاء وتعادل  %2من القيمة الكلية لألصناف
اعتماد الشخص املسؤول بالشركة أو اسم العمل
ختم الشركة أو اسم العمل

تنويه:
 -التأمين املبدئي وهو مايعادل نسبة  2%من أعلى قيمة مقدمة لعروض الشركة.

2

قائمة تحقق مستندات العطاء
نرجو شاكرين التأكد من أن مستندات الشروط العامة قد وضعت في املظروف ووضع عالمة √ تحت عمود نعم في حالة
وضع املستند في املظروف  ،ووضع عالمة  Xتحت عمود ال في حالة عدم وضع املستند في املظروف:
الرقم

الاعتماد
ال
نعم

املستند

.1

شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة باإلعفاء منها
الرقم التعريفي الضريبي املوحد

.3

شهادة إبراء ذمة من الزكاة سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منها

.4

شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة باإلعفاء منها

.5

صورة من شهادة تأسيس الشركة أو اسم العمل سارية املفعول

.2

.6
.7
.8

رخصة مزاولة عمل وكيل تجاري سارية صادرة من قسم التوكيالت التجارية بوزارة
العدل
رخصة مزاولة عمل إشعاعي من الجهاز الوطني للرقابة النووية وإلاشعاعية سارية
املفعول في حالة توريد النظائر املشعة
استيفاء الدمغة القانونية

.9

شهادة مقدرة مالية

.11

استيفاء التأمين املبدئي  %2من قيمة العطاء

.11

سيرة ذاتية عن الشركة

.12

Flash Memory

تنويه:
.1

.2

التأمين املبدئي وهو ما يعادل نسبة  %2من أعلى قيمة مقدمة لعروض الشركة ويجب معادلتها بالجنيه السوداني
حسب سعر اليورو الرسمي املعلن من بنك السودان املركزي.
ستتم مراجعة املستندات في حضور ممثلي الشركات.
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وزارة الصحة الاتحادية
الصندوق القومي لإلمدادات الطبية
إعالن عطاء توريد النظائر املشعة واملواد الصيدالنية املساعدة ملراكز عالج ألاورام رقم 0202/20
يدعو السيد املدير العام للصندوق القومي لإلمدادات الطبية السادة املوردين للتقديم لعطاء توريد النظائر املشعة واملواد
الصيدالنية املساعدة ملراكز عالج ألاورام رقم  2020/08والذي سيتم التقديم له إلكترونيا فقط حسب الكميات واملواصفات املوضحة في
صفحة العطاء بموقع الصندوق القومي لإلمدادات الطبية إلالكتروني والشروط املرفقة مع كراسة شروط العطاء والذي سيبدأ الاعالن عنه
يوم ألاحد املوافق 2021/12/28م وذلك وفق الخطوات التالية:
على الراغبين في املشاركة في هذا العطاءإلالتزام باآلتي:
 .1تقديم طلب الحصول على كراسة العطاء في ورق مروس باسم مقدم الطلب للعطاء ومختوم بختمه.
 .2ملء إلاستمارة الخاصة بذلك.
 .3إستالم كراسة العطاء من مكتب سكرتارية مدير إلادارة العامة للشراء والتعاقد يوميا خالل ساعات العمل الرسمية.
 .4رسوم الكراسة  320222جنيه ( ثالثون ألف جنيه سوداني) نقدا أو بشيك مصرفي ال ترد.
.5

.6
.7

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

.14
.15

.16

ٌ
تعطى الشركة املشاركة في العطاء رمز الدخول وكلمة املرور ودليل إستخدام نظام الشراء إلالكتروني مباشرة بعد
إبراز املستند املالي.
احضار شهادة مقدرة مالية.
إرفاق شهادة مقدرة فنية ،سيرة ذاتية وأعمال مشابهة للشركة ،ما يفيد بتوظيف الوكيل بالسودان لكوادر مؤهلة
و مخازن مهيئة.
إرفاق شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة باإلعفاء منها.
إرفاق الرقم التعريفي الضريبي املوحد.
إرفاق شهادة إبراء ذمة من الزكاة سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منها.
إرفاق شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة باإلعفاء منها.
إرفاق صورة من شهادة تأسيس الشركة أو تسجيل اسم العمل صادرة من املسجل التجاري.
إرفاق رخصة مزاولة عمل وكيل تجاري من مراقب الوكالء التجاريين – املسجل التجاري – وزارة العدل سارية
املفعول.
إستيفاء الدمغة القانونية.
تقدم مستندات العطاء والتي تشمل مستندات الشروط العامة والـ  Flash Memoryوالكتالوجات الفنية في
مظروف العطاء ،ويكون املظروف محكم إلاغالق ومختوم بالشمع ألاحمر معنون باسم السيد مدير عام الصندوق
القومي لإلمدادات الطبية موضحا به اسم العمل/الشركة املقدمة للعطاء ورقم العطاء ،يوضع داخل صندوق
العطاءات املعد لذلك في قاعة صندوق العطاءات باملبنى  Bقبل املوعد املحدد لقفل الصندوق يوم ألاحد املوافق
2121/3/14م.
يجب إرفاق املستندات الفنية للصنف في الفالش ميموري وهي ( :شهادة الجودة  -الوكالة التجارية من مراقب
الوكالء التجاريين  -املواصفة الفنية – الكتالوجات الفنية  -وأي مستندات فنية خاصة باملواصفات) بصورة
منفصلة لكل صنف ( (Soft Copyباإلضافة إلحضار الكتالوجات الفنية .Hard copy
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ٌ
 .41أي اسم عمل/شركة لم تقدم عرضها املالي املعتمد ) (Authorized not Draftفي الشاشة الالكترونية تستبعد
من املنافسة.
 .18دفع  %2من قيمة العطاء تأمينا مبدئيا بخطاب ضمان مصرفي ساري ملدة  91يوما أو بشيك معتمد باسم مدير
عام الصندوق القومي لإلمدادات الطبية أو من إحدى شركات التأمين أو نقدا ترد ملن ال يرسو عليه العطاء و
تكمل إلى  %11ملن يرسو عليه العطاء على أن تكون ال  %11ضمان حسن التنفيذ سارية املفعول طيلة فترة
العقد.
 .19التأمين املبدئي وهو ما يعادل نسبة  %2من أعلى قيمة مقدمة للعروض ويجب معادلتها بالجنيه السوداني حسب
سعر اليورو الرسمي املعلن من بنك السودان املركزي.
 .21ضمان حسن التنفيذ وهو ما يعادل نسبة 11%ويكون معادلتها بالجنيه السوداني حسب سعر اليورو الرسمي
املعلن من بنك السودان املركزي.
 .21تقدم ألاسعار باليورو شاملة كل الرسوم تسليم مراكز ألاورام (الخرطوم – مدني – شندي).
 .22ألاسعار املقدمة يجب أن تكون نهائية و سارية طيلة فترة العقد واليجوز تعديلها أو تجاوزها.
 .23مدة العطاء عام واحد.
 .24آخر موعد إلستالم مظروف العطاء (املستندات املطلوبة) يوم ألاحد املوافق 2121/3/14م الساعة الثانية عشر
ظهرا ،وال ينظر في أي عطاء يصل بعد الزمن املحدد مهما كانت املبررات.
 .25نظام الشراء إلالكتروني يغلق تلقائيا عند الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم ألاحد املوافق 2121/3/14م.
 .26تفتح املظاريف والتي تشمل مستندات العطاء (مستندات الشروط العامة) في حضور املمثلين املتقدمين للعطاء
بعد قفل صندوق العطاء مباشرة.
 .27يتم استعراض العروض إلكترونيا في حضور املمثلين املتقدمين للعطاء يوم ألاحد املوافق 2121/3/14م الساعة
الثانية عشر ظهرا.
 .28مدير عام الصندوق القومي لإلمدادات الطبية غير ملزم بقبول أدنى عطاء أو أي عطاء آخر.
 .29لإلستفسار أثناء ساعات العمل يرجى إلاتصال بالتلفون  1183461765توصيلة  1115/1300/1114أو البريد
إلالكتروني tenderqueries @nmsf.gov.sd
 .31ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع ملوقع الصندوقwww.nmsf.gov.sd :
تنويه:
 .1على الراغبين في املشاركة في العطاء التسجيل في نظام الشراء إلالكتروني بالصندوق قبل إستالم كراسة الشروط،
يمكن التسجيل عبر موقع الصندوق املوضح أعاله أو الحضور ملكتب سكرتارية إلادارة العامة للشراء و التعاقد
بالطابق ألارض ي – املبنى  Bمن الجزء الشمالي برئاسة الصندوق.
 .2يعلن الصندوق القومي لإلمدادات الطبية عن برنامج تدريبي للسادة موردي النظائر املشعة واملواد الصيدالنية
املساعدة الراغبين في املشاركة في عطاء توريد النظائر املشعة واملواد الصيدالنية املساعدة ملراكز عالج ألاورام رقم
 2121/18والذي سيكون التقديم له إلكترونيا ،تسجيل أسمائهم لدى سكرتارية إلادارة العامة للشراء والتعاقد،
5

علما بأن التدريب سيكون مفتوح طيلة فترة التقديم للعطاء حسب أسبقية التسجيل .وسيبدأ التدريب بإدارة
تقنية ونظم املعلومات من يوم إلاثنين املوافق 2021/13/11م.
 .3ويمكن التسجيل بإرسال بريد الكتروني للعنوان tenderqueries @nmsf.gov.sd
 .4أو تلفونيا الاتصال على الرقم 2403114110 :توصيلة إدارة تقنية ونظم املعلومات 4411/4411/4410/4411 :

د .صباح سليمان عبد القادر
ع /املدير العام للصندوق القومي لإلمدادات الطبية
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وزارة الصحة الاتحادية
الصندوق القومي لإلمدادات الطبية
ص.ب 011 :الخرطوم – الرمزالبريدي 44444
املوقع إلالكترونيwww.nmsf.gov.sd :
البريد إلالكتروني للعطاءtenderqueries@nmsf.gov.sd :
عطاء توريد النظائر املشعة
واملواد الصيدالنية املساعدة ملراكز عالج ألاورام رقم 2020/08
يدعو السيد املدير العام للصندوق القومي لإلمدادات الطبية السادة املوردين للتقديم لعطاء توريد النظائر املشعة واملواد

الصيدالنية املساعدة ملراكز عالج ألاورام عطاء رقم  2020/08والذي بدأ إلاعالن عنه يوم ألاحد املوافق 2021/2/28م وسيتم
التقديم له إلكترونيا فقط حسب الكميات واملواصفات املوضحة في صفحة العطاء بموقع الصندوق والشروط املرفقة مع كراسة
شروط العطاء وذلك وفق الخطوات التالية:
ا
اوال :أحكام وشروط عامة
على الراغبين في املشاركة في هذا العطاء إلالتزام باآلتي:
.1

تقديم طلب الحصول على كراسة العطاء في ورق مروس باسم مقدم الطلب للعطاء ومختوم بختمه.
ملء إلاستمارة الخاصة بذلك.
إستالم كراسة العطاء من مكتب سكرتارية مدير إلادارة العامة للشراء والتعاقد يوميا خالل ساعات العمل الرسمية.

.4

رسوم الكراسة  320222جنيه ( ثالثون ألف جنيه سوداني) نقدا أو بشيك مصرفي ال ترد.

.5

إرفاق شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة باإلعفاء منها.
إرفاق الرقم التعريفي الضريبي املوحد.
إرفاق شهادة إبراء ذمة من الزكاة سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منها.
إرفاق شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة باإلعفاء منها.
إرفاق شهادة مقدرة مالية.
إستيفاء الدمغة القانونية.
إرفاق صورة من شهادة تأسيس الشركة أو اسم العمل سارية املفعول صادرة من املسجل التجاري.
إرفاق رخصة مزاولة عمل وكيل تجاري سارية صادرة من قسم التوكيالت التجارية بوزارة العدل.
إرفاق مقدرة فنية ،سيرة ذاتية وأعمال مشابهة للشركة/اسم العمل.
إرفاق رخصة مزاولة عمل إشعاعي من الجهاز الوطني للرقابة النووية وإلاشعاعية سارية املفعول في حالة النظائر املشعة (مرفق
الشروط).
إرفاق شهادة تسجيل املنتج أو موافقه من املجلس القومي لألدوية والسموم.
دفع  %2من قيمة العطاء تأمينا مبدئيا بخطاب ضمان مصرفي ساري ملدة  91يوما أو بشيك معتمد باسم مدير عام الصندوق
القومي لإلمدادات الطبية أو نقدا أو بخطاب ضمان صادر من شركات التأمين ترد ملن ال يرسو عليه العطاء وتكمل إلى  %11ملن
يرسو عليه العطاء على أن تكون ال  %11ضمان حسن التنفيذ سارية طيلة فترة تنفيذ العقد.

.2
.3

.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15
.16
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 .17تقدم مستندات العطاء وتشمل مستندات الشروط العامة والـ  Flash Memoryفى مظروف محكم إلاغالق ومختوم بالشمع ألاحمر

معنون باسم السيد مدير عام الصندوق القومي لإلمدادات الطبية موضحا به اسم العمل/الشركة املقدمة
للعطاء ورقم العطاء ،يوضع داخل صندوق العطاءات املعد لذلك في قاعة صندوق العطاءات باملبنى  Bقبل
املوعد املحدد لقفل الصندوق.
 .18آخر موعد الستالم مظروف العطاء (املستندات املطلوبة) يوم ألاحد املوافق 2021/3/14م عند الساعة الثانية عشر ظهرا.
 .19آخر موعد الستالم الكتلوجات هو نفس زمن قفل صندوق العطاء.
 .21ال ينظر في أي عطاء يصل بعد الزمن املحدد مهما كانت املبررات ،نظام الشراء إلالكتروني يغلق تلقائيا عند الساعة الثانية عشر
ظهرا من يوم ألاحد املوافق 2021/3/14م.
.04

ٌ
أي اسم عمل/شركة لم تقدم عرضها املالي املعتمد ) (Authorized not Draftفي الشاشة الالكترونية تستبعد
من املنافسة.

 .22ستفتح املظاريف والتي تشمل مستندات العطاء (ال تشمل العروض الفنية) في حضور ممثلي الشركات/أسماء ألاعمال املقدمة
للعطاء بعد قفل الصندوق مباشرة.
 .23سيتم استعراض العروض إلكترونيا في حضور ممثلي الشركات/أسماء ألاعمال يوم ألاحد املوافق 2021/3/14م الساعة الثانية
عشر ظهرا.
 .24مدة العطاء عام واحد.
 .25آخر موعد إلستالم الكتلوجات واملستندات هو نفس زمن قفل صندوق العطاء.
 .26يجب تسليم شهادة منشأ للنظائر املشعة مع مستندات العطاء قبل قفل الصندوق.
 .27ال ُيستلم أي عطاء يصل بعد الزمن املحدد لقفل صندوق العطاء مهما كانت املبررات.
 .28ملدير عام الصندوق القومي لإلمدادات الطبية الحق في إنقاص الكميات املطروحة أو زيادتها بنسية .%31 -/ +
 .29مدير عام الصندوق القومي لإلمدادات الطبية غير ملزم بقبول أدنى أو أي عطاء آخر .
 .31لإلستفسار أثناء ساعات العمل يرجى إلاتصال بالتلفون  1183461765توصيلة 1115/1321/1312/1311
 .31ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع ملوقع الصندوقwww.nmsf.gov.sd :
ثانيا :ألاسعار
السعر املقدم يجب أن يكون نهائيا ويشمل:
 .1تكلفة وصول النظائر املشعة واملواد الصيدالنية املساعدة حسب الشروط املجازة من الجهات املختصة (الخرطوم  -مدني -
شندي) أو أي مكان آخر يحدده الصندوق القومي لإلمدادات الطبية.
 .2كل الرسوم القانونية وال تقبل أي إضافة للسعر املقدم أوال.
 .3تقدم ألاسعار باليورو.
ا
ثالثا :طريقة التوريد
.1
.2
.3
.4

يتم استالم النظائر املشعة واملواد الصيدالنية املساعدة في املواقع املحددة لها من قبل الصندوق.
يجب أن يكون النقل و التسليم حسب شروط السالمة العاملية.
التوريد حسب الجدول الزمني لكل مركز قبل تاريخ املعايرة املرجعي للمادة املشعة قبل خمسة أيام ) (Calibration Dateملولد
النظائر املشعة.
الالتزام بوصول طلبيات ألايودين املشع بصورة راتبة في يوم متفق عليه من أيام ألاسبوع وقبل تاريخ املعايرة املرجعي بيومين على
أقل تقدير .وأن رفع الطلبية التالية يكون بعد يومين على أقل تقدير من تاريخ املعايرة املرجعي للطلبية التي قبلها.
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.5

التوريد للـ  Kitsيكون على أربع دفعات (كل ثالثة أشهر على ألاكثر) خالل السنة مع مراعاة تاريخ الصالحية (بشرط أن يكون متبقي
الصالحية عند الوصول ال يقل عن .)%75

ا
رابعا :طريقة الدفع
يتم سداد مبالغ ألاصناف املوردة عن طريق خطاب اعتماد أو دفع مؤجل أو دفع مقدم.
ا
خامسا :الشروط الجزائية
.1
.2
.3

.4
.5

عند التأخر في توقيع العقد ألكثر من أسبوع من تاريخ إلابالغ بالترسية النهائية فإن للصندوق القومي لإلمدادات الطبية الحق في
مصادرة كامل قيمة التأمين املبدئي (.)%2
عند تأخر تكملة ضمان حسن التنفيذ ( )%11ألكثر من  15يوم عمل من تاريخ إلابالغ بالترسية النهائية فإن للصندوق القومي
لإلمدادات الطبية الحق في مصادرة كامل قيمة التأمين املبدئي (.)%2
عند قيام الشركة بسحب عروضها من املناقصة يتم إتخاذ آلاتي:
أ .إذا قامت الشركة بسحب عرضها قبل فتح املظاريف فال يترتب عليها أي إلتزامات.
ب .إذا قامت الشركة بسحب عرضها بعد فتح املظاريف فيتم مصادرة التأمين املبدئي (.)%2
في حالة مخالفة ألاصناف املوردة لشروط العطاء أو للمواصفات املطلوبة للصندوق الحق في إنهاء العقد ومصادرة ضمان حسن
التنفيذ (.)%11
في حالة عدم تقيد الشركة بتوريد الـ  Kitsوالنظائر املشعة في املواعيد املحددة أومخالفتها ألحد الشروط أو املواصفات سوف
تفرض عليها  %11غرامة مالية تخصم من الفاتورة املستحقة الدفع للمورد وفي هذه الحالة يجوز للصندوق توفير ألاصناف من
طرف ثالث على أن يتحمل املورد فروقات السعر و يؤخذ ذلك فى الاعتبار عند ترسية عطاءات الصندوق القومي لإلمدادات الطبية
القادمة كنقطة ضعف وللصندوق الحق في استبعاد عروضها.

ا
سادسا  :املراجعة و الاستئناف
للمقدم فى العطاء الحق فى مراجعة قرار لجنة العطاء بتقديم شكوى أو إبداء أي تحفظات ملدير عام الصندوق القومي
لإلمدادات الطبية خالل أسبوع من تاريخ إعالن الترسيات ألاولية.
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معاييرالتقييم لفرزالعطاء
تقييم املواصفات الفنية ).(Technical Evaluation
 تفاصيل تقييم املواصفات الفنية كاآلتي:
Description

Item Specifications
Company Performance
Quality Certificates for Item
Agency
Company Profile
.1

No.

1.
2.
3.
4.
5.

املواصفات الفنية (Item Specifications ):

أي صنف اليتحصل على  % 111من املواصفات الفنية املطلوبة للصنف يستبعد من املنافسة.
.2

أداء الشركة ): (Company Performance

تقيم حسب ألاداء السابق للشركة مع الصندوق القومي لإلمدادات الطبية والقطاع الحكومي.
.3

شهادات الجودة ):(Quality Certificate for Item

إرفاق شهادات الجودة املعتمدة عامليا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
.4

الوكالة ): (Agency

يجب إرفاق رخصة مزاولة عمل وكيل تجاري سارية املفعول وشهادة تسجيل إلستيراد ألاصناف موضوع العطاء صادرة من قسم التوكيالت
التجارية بوزارة العدل.
.5

السيرة الذاتية للشركة ):(Company Profile

القوة العاملة  +خبرات الشركة السابقة في املجال  +تأهيل املختصين  +عقود توريد سابقة  +إلاسهامات في تطوير املجال +الخبرات إلادارية
في املجال موضوع العطاء.
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