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 تحاديةوزارة الصحة اال

 الصندوق القومي لإلمدادات الطبية 

 01/9201رقم عطاء  2019زي العاملين املوحد للعام ناقصة عامة لتوريد م

 للتقديم لعطاء موردي الزي املوحديدعو السيد املدير العام للصندوق القومي لإلمدادات الطبية السادة 

الكميات واملواصفات جداول حسب  م2019للعام املوحد للعاملين  الزي الخاص بتوريد لصندوق و ا

 التالية:               شرووط والشروط املرفقة مع كراسة العطاء وذلك وفق ال

لتزام باآلتي:  على الراغبين في املشاركة في هذا العطاء اإل  

 بختمه ةاملقدم الجهةس باسم وو الحصول على كراسة الشروط في ورق مر يقدم طلب  .1
ً
 اللعطاء ومختوما

 العام.

 ملء االستمارة الخاصة بذلك. .2

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

 العمل الرسمية طوال فترة إعالن العطاء.

 ال ترد. نقدا أو بشيك مصرفي ( جنيه سوداني3,000مبلغ الكراسة ) .4

 .(العطاء عن اإلعالنمن تاريخ  دنىأ اشهر كحدستة  خركشف حساب ل ) احضار شهادة مقدرة مالية .5

 كذلمع ارفاق املستندات املؤيدة ل احضار شهادة مقدرة فنية ) املشاركة في اعمال مشابهة سابقة .6

 (.إن وجدت الكتالوجاتو

 .صناف املتقدم بها مع كراسة العطاءلكل ال  ( الترد)  عينات العطاء تقديميجب على مقدم  .7

ي الصندوق القومتعتبر كراسة الشروط واملواصفات جزء اليتجزأ من العقد الذى سيتم توقيعه بين  .8

 بالعطاء. والجهة الفائزة لالمدادات الطبية 

 .ن يستوفى العطاء جميع الشروط املحددة بكراسة العطاءأيجب  .9

 احضار شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة باإلعفاء منها. .10

 من الزكاة سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منها.ذمة براء إاحضار شهادة  .11

 احضار شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة بإإلعفاء منها. .12

 احضار الرقم التعريفي الضريبي املوحد. .13

 سارية املفعول. اسم العمل تسجيلالشركة أو  أسيست شهادةاحضار صورة من  .14

 استيفاء الدمغة القانونية. .15
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( فى مظروف محكم اإلغالق ومختوم ض املاليةستندات العطاء )ال تشمل العرو النسخة الصلية ملٌتقدم  .16

الطابق    (B)املبني قاعة صندوق العطاءاتبالشمع الحمر ويوضع داخل صندوق العطاءات املعد لذلك في 

  .قسم التخليص جوار ادارة العالقات العامة شرق االرض ي 

يك ش أو من قيمة العطاء كتأمين مبدئي يقدم بخطاب ضمان مصرفي معتمد من بنك محلي %2دفع مبلغ  .17

 تك خطاب ضمان من إحدي شركات التأمينأو  معتمد باسم الصندوق القومي لإلمدادات الطبية
ً
مل أو نقدا

أشهر، قابلة للتجديد وترد ملن ال يرسو  6تكون سارية املفعول ملدة ملن يرسو عليه العطاء، على أن  %10لـ 

 عليه العطاء.

  .خانن الصندوق لزي ملا تسليم و كل الرسوم القانونيةو تشمل  تقدم السعار بالجنيه السوداني .18

 .رة العطاء السعار املقدمة يجب أن تكون نهائية و سارية طيلة فت .19

 12الساعة 2019 /3/04املوافق االربعاء)املستندات املطلوبة( يوم  آخر موعد الستالم مظروف العطاء .20

.
ً
 ظهرا

 يوم  الزمن املحدد مهما كانت املبرراتلن ينظر في أي عطاء يصل بعد  .21
ً
عند الساعة الثانية عشر ظهرا

 (.2019 /3/04 ملوافقا االربعاء

ة للعطاء ممثلي الشركات املقدمفي حضور للشروط العامة  ستفتح املظاريف والتي تشمل مستندات العطاء .22

 بعد قفل الصندوق مباشرة.

 مدير عام الصندوق غير ملزم بقبول أدنى عطاء أو أي عطاء آخر. .23

 1123  ,1117توصيلة   00249183461765لإلستفسار أثناء ساعات العمل الرسمية ٌيرجى اإلتصال ب: .24

  tender queries@nmsf.gov.sdأو البريد اللكتروني:                                                              

  www.nmsf.gov.sd ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع ملوقع  الصندوق: .25

 

 إنعام عبدهللا دبلوكد.  

  ع/ مدير عام الصندوق القومي لإلمدادات الطبية

 

 

 


