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العطاء:بيانات مقدم   

 

الشركةاسم    

 عدد األصناف املقدمة في الكراسة 

يإجمالي مبلغ  األصناف املقدمة في الكراسة  بالجنيه السودان   

من القيمة الكلية %2قيمة التأمين املبدئي للعطاء وتعادل    

الشركةاعتماد الشخص املسؤول ب   

الشركةختم    
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 العطاءقائمة تحقق مستندات 
 

 يرجى التأكد من أن مؤسستكم أحضرت كل األوراق الرسمية املطلوبة بملء هذه اإلستمارة

 

 تنويه:** 

 .من أعلى قيمة مقدمة لعروض الشركة  %2املبدئي وهو ما يعادل نسبة  تأمنيال .1
 ستتم مراجعة املستندات يف حضور ممثلي الشركات. .2

 
 

 الرقم املستند االعتماد
 نعم ال

 1 إستيفاء الدمغة القانونية  
 2 من قيمة العطاء %2إستيفاء التأمين املبدئي   
 3 شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة باإلعفاء منها  

 4 شهادة خلو طرف من الزكاة سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منها  

 5 منهاعفاء تسجيل القيمة املضافة أو إفادة باإل شهادة   

 6 املوحد الرقم التعريفي الضريبي صورة من  

 7 2018مجددة للعام  صادرة من املجلس القومى لألدوية والسموم الشركةصورة من رخصة   

 8 سارية املفعول  سم العملإ تسجيلالشركة أو  أسيسشهادة تصورة من   

 9 شهادة مقدرة مالية  

 10 )ما يفيد بتوظيف الشركة لكوادر مؤهلة ومخازن مهيئة وعربات نقل مبردة( شهادة مقدرة فنية  

 11 سارية املفعول  رخصة مزاولة عمل وكيل تجاري صادرة من قسم التوكيالت التجارية بوزارة العدل  

 12 سارية و صادرة من املجلس القومي لألدوية والسموم شهادة تسجيل األصناف  

صناف موضوع الوكالة التجارية صادرة من واأل  شهادة تسجيل تتضمن نوع الوكالة )حصرية أو موزع(  

 مراقب الوكالء التجاريين وزارة العدل سارية املفعول -قسم التوكيالت التجارية

13 
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 االتحاديةوزارة الصحة 

 الصندوق القومي لإلمدادات الطبية 

 ومستلزمات معامل طبية إعالن عن  مناقصة عامة لتوريد محاليل ومستهلكات

 70/8201عطاء رقم  

يدعو السيد املدير العام للصندوق القومي لإلمدادات الطبية السادة مصنعي و مستوردي مستهلكات املعامل الطبية  

لتوريد محاليل ومستهلكات ومستلزمات معامل طبية حسب املواصفات  07/2018بالرقم للتقديم لعطاء الصندوق 

 
 
حسب الكميات واملواصفات املوضحة والشروط املرفقة مع  فقط واملتطلبات املطلوبة والذي سيتم التقديم له إلكترونيا

 كراسة العطاء وذلك وفق الخطوات التالية:

   ة في هذا العطاء اإللتزام باآلتيعلى الراغبين في املشارك

 بختمه ةيقدم طلب الحصول على كراسة الشروط في ورق مروس باسم الشركة املقدم .1
 
 اللعطاء ومختوما

 العام.

 الخاصة بذلك.ملء االستمارة  .2

 خالل ساعات العمل  تستلم كراسة الشروط من مكتب .3
 
سكرتارية مدير اإلدارة العامة للشراء والتعاقد يوميا

 .م(3:00إلى الساعة  –ص  7:00)من الساعة   الرسمية طوال فترة إعالن العطاء

 جنيه فقط(  ال ترد. 5,000مبلغ الكراسة خمسة الف جنيه سوداني ) .4

 طرف من الضرائب أو إفادة باإلعفاء منها.احضار شهادة خلو  .5

 احضار شهادة خلو طرف من الزكاة سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منها. .6

 احضار صورة من شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة بإإلعفاء منها. .7

 احضار الرقم التعريفي الضريبي املوحد. .8

 ارية املفعول.س احضار صورة من شهادة تسجيل الشركة أو اسم العمل .9

 استيفاء الدمغة القانونية. .10

 احضار شهادة مقدرة مالية. .11

 احضار شهادة مقدرة فنية )ما يفيد بتوظيف الشركة لكوادر مؤهلة ومخازن مهيئة وعربات نقل مبردة(. .12

سارية  احضار رخصة مزاولة عمل وكيل تجاري سارية و صادرة من قسم التوكيالت التجارية بوزارة العدل .13

 .املفعول 

 .2018صورة من رخصة الشركة صادرة من املجلس القومي لألدوية والسموم ومجددة للعام  .14

 .احضار شهادات تسجيل األصناف سارية و صادرة من املجلس القومي لألدوية والسموم .15
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)ال تشمل العروض املالية( فى مظروف محكم اإلغالق ومختوم للشروط العامة ٌتقدم مستندات العطاء  .16

 (Bقاعة العطاءات الطابق األرض ى املبنى )بالشمع األحمر ويوضع داخل صندوق العطاءات املعد لذلك في 

 بالصندوق.

 بخطاب ضمان مصرفي ساري ملدة  %2دفع  .17
 
 مبدئيا

 
 أو بشيك معتمد باسم  90من قيمة العطاء تأمينا

 
يوما

 أو بخطاب ضمان صادر من شركات التأمين اإلسالمية مدير ع
 
ام الصندوق القومي لإلمدادات الطبية أو نقدا

ضمان حسن  %10ملن يرسو عليه العطاء على أن تكون ال  %10ترد ملن ال يرسو عليه العطاء و تكمل إلى 

 التنفيذ سارية املفعول طيلة فترة الضمان.

  املالية تقدم العروض .18
 
 & Submittedفقط، وال يعتمد اي عرض مالي غير مقدم و مجاز ) للعطاء إلكترونيا

authorized.بالنظام االلكتروني ) 

عطى الشركة املشاركة في العطاء  رمز الدخول وكلمة املرور ودليل إستخدام نظام الشراء اإللكتروني مباشرة  .19
ٌ
ت

 لعطاء.بعد إبراز املستند املالي الخاص بسحب كراسة شروط ا

تقدم األسعار لألصناف الواردة بالعطاء بالجنيه السوداني وتشمل تسليم مخازن الصندوق القومي لإلمدادات  .20

 الطبية و كل الرسوم القانونية، وتكون سارية طيلة فترة العطاء.

الساعة عند  2018 /15/08)املستندات املطلوبة( يوم األربعاء املوافق  آخر موعد الستالم مظروف العطاء .21

 
 
 .الثانية عشر ظهرا

سلم مستندات الجودة مباشرة لقسم الجودة مع العينات. .22
ُ
 ت

الكتلوجات توضع داخل صندوق املستندات الفنية بقاعة صندوق العطاءات بالصندوق القومي لإلمدادات  .23

 .الطبية قبل املوعد املحدد لقفل صندوق العطاء

 .15/08/2018األربعاء املوافق  آخر موعد الستالم العينات ومستندات الجودة يوم .24

25.  
ُ
 سلم املستندات املطلوبة بالصندوق املعد لذلك باستقبال الصندوق.ت

 عند  .26
 
لن ينظر في أي عطاء يصل بعد الزمن املحدد مهما كانت املبررات )نظام الشراء اإللكتروني ُيغلق تلقائيا

 يوم األربعاء 
 
 .15/08/2018الساعة الثانية عشر ظهرا

 عند الساعة الثانية عشر  تقدم العروض .27
 
 عبر موقع الصندوق )نظام الشراء اإللكتروني ُيغلق تلقائيا

 
إلكترونيا

 يوم 
 
 15/08/2018ظهرا

 أي شركة لم تقدم عرضها في الشاشة االلكترونية يستبعد  عرضها من املنافسة. .28

ممثلي الشركات املقدمة  ستفتح املظاريف والتي تشمل مستندات العطاء )ال تشمل العروض املالية( في حضور  .29

 للعطاء بعد قفل الصندوق مباشرة في قاعة العطاءات.

 في حضور ممثلي الشركات يوم األربعاء املوافق  .30
 
 .15/08/2018سيتم استعراض العروض إلكترونيا
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قبل  %50أو زيادتها بنسبة أقصاها  %20ملدير الصندوق الحق في إنقاص الكميات املطروحة بنسبة أقصاها  .31

 ية النهائية. الترس

 فترة العطاء  عامين من تاريخ توقيع العقد قابلة للتمديد بعد اإلتفاق بين الطرفين. .32

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

مكتب   1322/1115 /1321 توصيلة  0183461765لإلستفسار أثناء ساعات العمل يرجى اإلتصال بالتلفون  .34

  tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sdاإللكترونيواملستهلكات الطبية أو البريد مشتريات األجهزة 

 www.nmsf.gov.sdمزيد من املعلومات يرجى الرجوع ملوقع  الصندوق:  .35

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

 عبر موقع الصندوق.
 
 إلكترونيا

 تنويه

على الراغبين في املشاركة في العطاء التسجيل في نظام الشراء اإللكتروني بالصندوق قبل إستالم كراسة  .1

الشروط، يمكن التسجيل عبر موقع الصندوق املوضح أعاله أو الحضور ملكتب خدمات الزبائن باإلدارة 

 سة الصندوق.من الجزء الشمالي برئا Bاملبني  –العامة للشراء و التعاقد بالطابق األرض ي 

يعلن الصندوق القومي لإلمدادات الطبية عن برنامج تدريبي للسادة مصنعي و مستوردي مستهلكات املعامل  .2

الطبية  الراغبين في املشاركة في عطاء توريد محاليل ومستهلكات ومستلزمات معامل طبية والذي سيكون 

، تسجيل أسمائهم لدى مكتب خدمات الزبا
 
 بأن التقديم له إلكترونيا

 
ئن باإلدارة العامة للشراء والتعاقد، علما

من وسيبدأ التدريب إن شاء هللا  ،التدريب سيكون مفتوح طيلة فترة التقديم للعطاء حسب أسبقية التسجيل

.  18/07/2018املوافق  ربعاءيوم اإل 
 
 عند الساعة الثانية عشر ظهرا

 tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sd للعنوانيمكن التسجيل بإرسال بريد الكتروني  .3

 االتصال على الرقم
 
 1194/1195/1196املعلومات : قسم تقنية توصيلة 0183461765:أو تلفونيا

 

 

 

 د.نوال الطاهر بكري 

 مدير اإلدارة العامة للشراء والتعاقد

 لإلمدادات الطبيةع/مدير عام الصندوق القومي 

 

 

 

mailto:tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sd
http://www.nmsf.gov.sd/
mailto:tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sd
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 تحاديةوزارة الصحة اال

 الصندوق القومي لإلمدادات الطبية 

 ومستلزمات معامل طبية محاليل ومستهلكاتدعوة للتقديم ملناقصة عامة لتوريد 

 70/8201عطاء رقم  

مستهلكات املعامل الطبية  للتقديم لعطاء يدعو السيد املدير العام للصندوق القومي لإلمدادات الطبية السادة مصنعي و مستوردي       

لتوريد محاليل ومستهلكات ومستلزمات معامل طبية حسب املواصفات واملتطلبات املطلوبة والذي سيتم  07/2018الصندوق بالرقم 

 فقط حسب الكميات واملواصفات املوضحة والشروط املرفقة مع كراسة العطاء وذلك وفق
 
 التاليةت الخطوا التقديم له إلكترونيا

 على الراغبين في املشاركة في هذا العطاء اإللتزام باآلتي

 بختمه ةيقدم طلب الحصول على كراسة الشروط في ورق مروس باسم الشركة املقدم .1
 
 العام. اللعطاء ومختوما

 ملء االستمارة الخاصة بذلك. .2

 خالل ساعات العمل الرسمية طوال سكرتارية مدير اإلدارة العامة للشراء  تستلم كراسة الشروط من مكتب .3
 
والتعاقد يوميا

 م(.3:00إلى الساعة  –ص  7:00فترة إعالن العطاء  )من الساعة 

 جنيه فقط(  ال ترد. 5000مبلغ الكراسة خمسة الف جنيه سوداني ) .4

 احضار شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة باإلعفاء منها. .5

 فعول أو إفادة باإلعفاء منها.احضار شهادة خلو طرف من الزكاة سارية امل .6

 احضار صورة من شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة بإإلعفاء منها. .7

 احضار الرقم التعريفي الضريبي املوحد. .8

 .سارية املفعول  سارية املفعول  احضار صورة من شهادة تسجيل الشركة أو اسم العمل .9

 استيفاء الدمغة القانونية. .10

 .احضار شهادة مقدرة مالية .11

 احضار شهادة مقدرة فنية )ما يفيد بتوظيف الشركة لكوادر مؤهلة ومخازن مهيئة وعربات نقل مبردة(. .12

 .سارية املفعول  احضار رخصة مزاولة عمل وكيل تجاري سارية و صادرة من قسم التوكيالت التجارية بوزارة العدل .13

 .2018ددة للعام صورة من رخصة الشركة صادرة من املجلس القومي لألدوية والسموم ومج .14

 احضار شهادات تسجيل األصناف سارية و صادرة من املجلس القومي لألدوية والسموم. .15

ٌتقدم مستندات العطاء للشروط العامة )ال تشمل العروض املالية( فى مظروف محكم اإلغالق ومختوم بالشمع األحمر ويوضع  .16

 ( بالصندوق.Bألرض ى املبنى )داخل صندوق العطاءات املعد لذلك في قاعة العطاءات الطابق ا
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 بخطاب ضمان مصرفي ساري ملدة  %2دفع  .17
 
 مبدئيا

 
 أو بشيك معتمد باسم مدير عام الصندوق  90من قيمة العطاء تأمينا

 
يوما

 أو بخطاب ضمان صادر من شركات التأمين اإلسالمية ترد ملن ال يرسو عليه العطاء و تكمل 
 
القومي لإلمدادات الطبية أو نقدا

 ضمان حسن التنفيذ سارية املفعول طيلة فترة الضمان. %10ملن يرسو عليه العطاء على أن تكون ال  %10إلى 

  املالية تقدم العروض .18
 
( Subbmitted & authorizedفقط، وال يعتمد اي عرض مالي غير مقدم و مجاز ) للعطاء إلكترونيا

 بالنظام االلكتروني.

عطى الشركة املشاركة في العطاء  رمز  .19
ٌ
الدخول وكلمة املرور ودليل إستخدام نظام الشراء اإللكتروني مباشرة بعد إبراز املستند ت

 املالي الخاص بسحب كراسة شروط العطاء.

تقدم األسعار لألصناف الواردة بالعطاء بالجنيه السوداني وتشمل تسليم مخازن الصندوق القومي لإلمدادات الطبية و كل  .20

 ة طيلة فترة العطاء.الرسوم القانونية، وتكون ساري

  2018/ 15/08)املستندات املطلوبة( يوم األربعاء املوافق  آخر موعد الستالم مظروف العطاء .21
 
 .عند الساعة الثانية عشر ظهرا

سلم مستندات الجودة مباشرة لقسم الجودة مع العينات. .22
ُ
 ت

وق القومي لإلمدادات الطبية قبل املوعد الكتلوجات توضع داخل صندوق املستندات الفنية بقاعة صندوق العطاءات بالصند .23

 .املحدد لقفل صندوق العطاء

 .15/08/2018آخر موعد الستالم العينات ومستندات الجودة يوم األربعاء املوافق  .24

سلم املستندات املطلوبة بالصندوق املعد لذلك باستقبال الصندوق. .25
ُ
 ت

 عند الساعة الثانية لن ينظر في أي عطاء يصل بعد الزمن املحدد مهما كانت املبر .26
 
رات )نظام الشراء اإللكتروني ُيغلق تلقائيا

 يوم األربعاء 
 
 .15/08/2018عشر ظهرا

 يوم  .27
 
 عند الساعة الثانية عشر ظهرا

 
 عبر موقع الصندوق )نظام الشراء اإللكتروني ُيغلق تلقائيا

 
تقدم العروض إلكترونيا

15/08/2018 

 كترونية يستبعد  عرضها من املنافسة.أي شركة لم تقدم عرضها في الشاشة االل .28

ستفتح املظاريف والتي تشمل مستندات العطاء )ال تشمل العروض املالية( في حضور ممثلي الشركات املقدمة للعطاء بعد قفل  .29

 الصندوق مباشرة في قاعة العطاءات.

 في حضور ممثلي الشركات يوم األربعاء املوافق  .30
 
 .15/08/2018سيتم استعراض العروض إلكترونيا

 قبل الترسية النهائية.  %50أو زيادتها بنسبة أقصاها  %20ملدير الصندوق الحق في إنقاص الكميات املطروحة بنسبة أقصاها  .31

 فترة العطاء  عامين من تاريخ توقيع العقد قابلة للتمديد بعد اإلتفاق بين الطرفين. .32

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

مكتب مشتريات األجهزة   1322/1115 /1321 توصيلة  0183461765لإلستفسار أثناء ساعات العمل يرجى اإلتصال بالتلفون  .34

  tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sdواملستهلكات الطبية أو البريد اإللكتروني

 www.nmsf.gov.sdمزيد من املعلومات يرجى الرجوع ملوقع  الصندوق:  .35

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

 الصندوق.

 تنويه

mailto:tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sd
http://www.nmsf.gov.sd/
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في العطاء التسجيل في نظام الشراء اإللكتروني بالصندوق قبل إستالم كراسة الشروط، يمكن على الراغبين في املشاركة  .1

التسجيل عبر موقع الصندوق املوضح أعاله أو الحضور ملكتب خدمات الزبائن باإلدارة العامة للشراء و التعاقد بالطابق 

 من الجزء الشمالي برئاسة الصندوق. Bاملبني  –األرض ي 

يعلن الصندوق القومي لإلمدادات الطبية عن برنامج تدريبي للسادة مصنعي و مستوردي مستهلكات املعامل الطبية  الراغبين  .2

، تسجيل 
 
في املشاركة في عطاء توريد محاليل ومستهلكات ومستلزمات معامل طبية والذي سيكون التقديم له إلكترونيا

 بأن التدريب سيكون مفتوح طيلة فترة التقديم أسمائهم لدى مكتب خدمات الزبائن باإلدارة 
 
العامة للشراء والتعاقد، علما

عند الساعة الثانية  18/07/2018املوافق  ربعاءمن يوم اإل للعطاء حسب أسبقية التسجيل. وسيبدأ التدريب إن شاء هللا 

.
 
 عشر ظهرا

    tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sd  ويمكن التسجيل بإرسال بريد الكتروني للعنوان .3

 االتصال على الرقم
 
 1194/1195/1196املعلومات  قسم تقنية توصيلة 0183461765:أو تلفونيا

 تسليم العطاء 

1.  
 
 عبر موقع الصندوق )نظام الشراء اإللكتروني ُيغلق تلقائيا

 
 يوم يوم تقدم العروض إلكترونيا

 
عند الساعة الثانية عشر ظهرا

 (. 25/01/2017األربعاء املوافق 

 عبر موقع  .2
 
يجب على كل مقدم في العطاء التأكد من صحة املعلومات التي تمت كتابتها في العرض املقدم قبل اإلرسال إلكترونيا

 الصندوق.

 التوريد 

 بعد التبليغ بالترسية وتوقيع العقد. راء والتعاقد بالصندوق،الصادرة من اإلدارة العامة للش التوريد حسب الجدولة       

 طريقة الدفع 

 بمخازن يوم من  30بعد تدفع قيمة الفواتير بالجنيه السوداني 
 
 نهائيا

 
  .الصندوق استالم البضاعة وقبولها قبوال

  للعطاءمستندات الجودة املطلوبة 

  تاريخ إغالق صندوق العطاء.يبدأ استالم مستندات الجودة والعينات قبل إسبوع من 

 سلم مستندات الجودة مباشرة لقسم الجودة مع العينات
ُ
 وتشمل: ت

 .مجددة وسارية املفعول صادرة من املجلس القومي لألدوية والسموم  الشركةصورة من رخصة  .أ

 شهادات تسجيل األصناف املقدم بها في العطاء سارية من املجلس القومي لألدوية والسموم. .ب

 ( لكل صنف.بما فيها العبوات الخارجيةتقديم عينات من )ثالث عبوات  .ج

 إرفاق شهادة الجودة العاملية إن وجدت. .د

 شروط الجودة للتوريد 

 .املعمل القومي للصحة العامة–من املختبر الرقابي للجودة  إحضار شهادة تحليل الصنف .1

 املجلس القومي لألدوية والسموم. لدياملسجلة  للعينةيجب أن تكون مطابقة  املوردة ألصنافا .2

 .سارية عند التوريدتكون شهادات تسجيل األصناف املوردة يجب أن  .3

 . لألصناف املوردة قوائم التعبئةإرفاق  .4

mailto:tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sd


10 
 

 متسلسلة وعليها  .5
 
أن تكون أحجام عبوات الشحن متجانسة وذات أحجام ومحتويات متساوية وأن تحمل الكراتين أرقاما

 نتهاء الصالحية وشروط التخزين.إ، تاريخ اإلنتاج و رقم التشغيلةسم الصنف، إ، اوعنوانه الشركةديباجات توضح اسم 

 .طيلة فترة العقد املتفق عليها عند الترسية لتزام بالتوريد بنفس العبواتإلا .6

 تجدول الكميات بالتنسيق بين الطرفين بحيث تكون الكراتين مكتملة -ال تقبل أي كراتين بها تكملة  .7

وشعار الصندوق القومي لإلمدادات الطبية والباركود بصورة واضحة على الكرتونة الخارجية ، الصندوق الداخلي طباعة اسم  .8

 و أصغر وحدة إمداد للصنف.

 (.لحظة التوريد %75متبقي فترة الصالحية ال يقل عن الصندوق )حديث التصنيع عند وصوله مخازن  املنتجأن يكون  .9

مستطيلة الشكل وقوية ومتينة تتحمل الظروف القاسية في التخزين والترحيل وحرارة الطقس والرطوبة أن تكون كراتين التعبئة  .10

وأن تقاوم الضغط الواقع على الصفوف التحتية في حالة تخزين الكراتين بعضها فوق بعض وأن يوضح املورد إلى أي ارتفاع 

 للمواصفات يمكن رص الكراتين فوق بعضها دون أن تتأثر الكراتين أو املنت
 
 بذلك من حيث سالمة العبوة، وذلك وفقا

 
ج سلبا

  .العاملية املعمول بها من حيث املتانة وتحمل الرص

 التوريد ملخازن الصندوق بعربات مبردة. .11

 يجب أن تكون الكراتين متناسقة الشكل واألبعاد ومطابقه من حيث الشكل والحجم واألبعاد لكل كرتونة.: الشكل الفيزيائي .12

 ال يسمح بوجود فجوات أو تداخل.  .13

  طباعة شعارات التخزين والترحيل بوضوح على الكرتونة. .14

 الشروط الجزائية 

للصندوق ، فإن  بالترسيةبعد التبليغ  ألكثر من اسبوع أو عدم احضار ضمان حسن التنفيذ املورد في توقيع العقدعند تأخر  .1

، و تحول الترسية ألحد املتنافسين في العطاء حسب ( %2مصادرة كامل قيمة الضمان املبدئي ) ال  إلغاء الترسية و الحق فى

 .الشروط و الضوابط املعلنة

 عند قيام املورد بسحب عروضه من املناقصة يتم اتخاذ اآلتي : .2

 إذا قام املورد بسحب عرضه قبل فتح املظاريف فال يترتب عليه أي التزامات. .أ

 .الصندوق  إذا قام املورد بسحب عرضه بعد فتح املظاريف فيتم مصادرة الضمان البنكي االبتدائي من قبل  .ب

 بمصادرة الضمان اإلبتدائى.الصندوق وم يقإذا قام املورد بسحب عرضه بعد التبليغ بالترسية  .ج

ضمان  %10الحق في مصادرة مبلغ ال للصندوق ن إعاقدية املنصوص عليها في العقد فعند تأخر املورد في الوفاء بالتزاماته الت .3

 حسن التنفيذ.

د كتابة .4 ِّ
 الحاالت اآلتية: في يجوز للصندوق إلغاء التعاقد في أي وقت بعد إخطار املور 

د عن تنفيذ العقد أو لضعف أداءه. .أ ِّ
 عجز املور 

 .ظهور منتج طبي جديد أكثر مأمونية ونجاعة وأفضل جودة من املنتج الطبي املتعاقد عليه .ب

د تعديل السعر املتعاقد عليه. .ت ِّ
 أو في السوق السوداني ويرفض املور 

 
 إنخفاض سعر املنتج الطبي املتعاقد عليه عامليا

 عاقد عليه.تظهور عيوب متكررة في املنتج الطبي امل .ث

الحق في للصندوق فيكون ى الطب للمنتجمشاكل فنية  من املجلس القومي لألدوية والسموم  تفيد بحدوثعند صدور تقارير  .5

 قيمة ما تبقى من الكمية التي تم توريدها. الصندوق إلغاء الكمية املتبقية من هذا الصنف مع تعويض 
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 في حالة مخالفة البضائع املوردة لشروط العطاء أو للمواصفات املطلوبة أو عرض املورد املقبول فعلى الشركة : .6

من تاريخ  واستبدال البضائع املخالفة خالل فترة التتجاوز شهر ركةإخطار الشسحب هذه البضائع خالل أسبوع من تاريخ  .أ

توريدها على أن يستكمل توريد باقي الكمية خالل شهر من تاريخ توريد الكمية األولى. إذا لم يلتزم املورد بسحب البضائع 

،  ألبلد املنش إلرجاعها
 
 على حساب املورد.بإبادتها  الصندوق قوم يأو إبادتها خالل الفترة املحددة آنفا

في حالة حدوث تغيير في املواصفات إلحدى التشغيالت للصنف املورد خالل التخزين وفق شروط الديباجة وضمن فترة  .ب

إبادتها خالل أسبوعين من تاريخ إخطاره بذلك و إحضار إفادة  واملتبقية باملخزون أ الكمية  بسحبالصالحية يقوم املورد 

 ،
 
بإبادتها الصندوق  يقومالجهات املختصة باإلبادة فإذا لم يلتزم املورد بسحب البضائع أو إبادتها خالل الفترة املحددة آنفا

 على حساب املورد.

 مصادرة ضمان التنفيذ.  في حالة عدم توريد الكمية املستبدلة خالل املدة املحددة للتوريد يتم .ج

مصادرة الحق في إلغاء الكمية املوردة مع للصندوق في حالة تكرار نفس املشكلة في الصنف ذاته ومع نفس املورد، فإن  .د

 .ضمان حسن التنفيذ %10مبلغ ال 

سوف يؤخذ ذلك  في حالة عدم تقيد املورد بالتوريد في املواعيد املحددة ومخالفته ألحد الشروط او املواصفات أو كالهما .ه

 .عروضه لغاءفي االعتبار عند ترسية العطاءات القادمة كنقطة ضعف ويحق ا

 أحكام عامة 

 عند الترسية سيطبق نظام تقييم أداء الشركات.  .أ

.الصندوق االلتزام بمتطلبات  .ب
 
 املرفقة كجزء ال يتجزأ من العطاء الحقا

 لإلمدادات الطبية للتوريد. الصندوق القوميدده يحااللتزام بالجدول الزمني الذي  .ج

 العقد.وملزمة للطرفين علي الكمية املتفق عليها طوال فترة سريان  وتشمل كل الرسوم القانونيةاألسعار املقدمة نهائية  .د

 وملزم للطرفين. .ه
 
 في حالة النزاع حول قانونية أو جودة صنف ما يكون قرار املجلس القومي لألدوية والسموم نهائيا

  واإلستئنافاملراجعة 

للمقدم في العطاء الحق في مراجعة قرار لجنة العطاء بتقديم شكوي أو إبداء أي تحفظات ملدير عام الصندوق القومي 

 لإلمدادات الطبية خالل اسبوع من تاريخ اعالن الترسيات األولية.

 

 

 د.نوال الطاهر بكري 

 للشراء والتعاقدمدير اإلدارة العامة 

 لإلمدادات الطبية القوميالصندوق ع/مدير عام 

 

 

  لفرز العطاء الفني معايير التقييم
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 .(Technical Evaluation)  تقييم املواصفات الفنية

  

 ل تقييم املواصفات الفنية كاآلتيتفاصي 

No. Description 

1.  Item Specifications 

2.  Company Performance 

3.  Registration 

4.  Country of Origin 

5.  Delivery Time 

6.  Agency 

7.  Quality Certificates 

8.  Company Profile 

 

  ( Item Specifications)الفنية  الصنفمواصفات  .1

 يجب أن يجتاز الصنف املواصفات الفنية.

  (Company Performance)أداء الشركة  .2

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

 (Registration) تسجيل الصنف .3

 يعطي أولوية في الترسية. 2018باملجلس القومي لألدوية والسموم للعام  املنتج املسجل 

 (Country of Origin) املنشأ بلد .4

 األصناف الواردة من الدول ذات النظام الرقابي املعتمد من منظمة الصحة العاملية تعطي أولوية في الترسية

  (Delivery Time)زمن التسليم  .5

 .والتعاقد الجدولة الصادرة من اإلدارة العامة للشراءاإللتزام ب

  (Agency)الوكالة  .6

 النوع الرقم

 وكيل حصري   .1

 مفوض أو موزع  .2

 

 

  (Quality Certificate for Item) لألصناف والتحليل شهادات الجودة .7
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إرفاق  يجب 

إحدى 

 ، الشركة التي ال تلتزم يستبعد صنفها املقدم من املنافسة.املقدم في العرض  للصنف  والتحليل سارية الصالحية شهادات الجودة

  (Company Profile)السيرة الذاتية للشركة  .8

موضوع لألصناف الخبرات االدارية بالنسبة  القوة العاملة + خبرات الشركة السابقة في املجال + اإلسهامات في تطوير املجال +

 العطاء.

 

 

 

 

 

 د.نوال الطاهر بكري 

 مدير اإلدارة العامة للشراء والتعاقد

 ع/مدير عام الصندوق القومي لإلمدادات الطبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 الصندوق القومي لإلمدادات الطبية 

 اإلدارة العامة للشراء والتعاقد
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الصندوق   استمارة إشعار توريد بضاعة من الصناعة الوطنية ملخازن   

GOODS DELIVERY NOTIFICATION 

إدارة تخطيط املخزونالسيد/ مدير   

 االستالم  قسم املخازن و رئيس  السيد/

 املحترمين

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته,,,,,,,,,,,,,

................................................................................نود إخطار سيادتكم نحن مصنع/شركة................................  

................................................................................................................بأننا سنقوم بتوريد الصنف..................  

 ................................................................... ( UOM).وحدة اإلمداد ............................................الكمية................

عب......متر مك............االرتفاع( هي: .............................×العرض×املساحة التخزينية املطلوبة بالتقريب )الطول   

 لوصول 
 
 ظهرا. / الساعة.........صباحا م 2018 /..البضاعة مخازن الصندوق هو....../...التاريخ املبرمج مسبقا

االسم  )ثالثيا( للموظف املسؤول عن تسليم البضاعة من مخازن املصنع/الشركة إلى مخازن الصندوق    

 .2018 .................بتاريخ....../....../........................وتوقيعه......................................................................................

 ملحوظة هامة:

رورة أو مكتب السكرتارية عند الحاجة, مع ض -/ تطلب هذه االستمارة بشكل دوري من قسم مشتريات األدوية 1

صنف.االحتفاظ بنسخة أصلية لدى جميع املصانع للنسخ منها عند توريد كل   

/  يسلم اإلخطار بعد ملء كل البيانات املطلوبة إما باليد ويسلم لسكرتارية اإلدارة العامة للشراء والتعاقد أو يرسل 2

 (.Five working days( قبل خمسة أيام عمل )00000000000000000عبر االيميل الخاص بالصندوق )

 

 
 
 وشكرا

 

التاريخ:                                                        التوقيع:                           مقدم الطلب:                                    

 


