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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 وزارة الصحة الاتحادية

 الصندوق القومي لإلمدادات الطبية

 

 لوالياتفروع الصندوق باأثاثات لوتركيب  توريد عطاء

 السادة أصحاب الشركات وأسماء ألاعمالالسيد املدير العام للصندوق القومي لإلمدادات الطبية  يدعو

الواليات و ( (4/0202/ع خ/ص ق)عطاء رقم )توريد وتركيب أثاثات لفروع الصندوق بالواليات عطاء لتقديم لل

( البحر ألاحمر-النيل ألازرق -غرب كردفان -شرق دارفور  -وسط دارفور  -غرب دارفور  -شمال دارفور )هى 

 والذي 
 
وفق  العطاء كراسة في  املوضحةحسب املواصفات والشروط وذلك فقط  سيتم التقديم له إلكترونيا

 :               الخطوات التالية

 على الراغبين في املشاركة في هذا العطاء إلالتزام باآلتي  : 

يقدم طلب الحصول على كراسة الشروط في ورق مروس باسم الشركة أو اسم العمل املقدم للعطاء  .2

 ب
ً
 .ختمهومختوما

 .ملء الاستمارة الخاصة بذلك .0

الشؤون املالية والحسابية إدارة مكتب مدير سكرتارية من واملواصفات تستلم كراسة الشروط  .3

 خالل ساعات العمل الرسمية طوال بالجزء الشمالي لرئاسة الصندوق  Bق الثاني للمبنى بالطاب
ً
يوميا

  جنيه سوداني عشرون ألففقط )سوداني  جنيه020222 مبلغمقابل دفع  فترة إعالن العطاء
ً
ال ( نقدا

 .ترد

 إلالكتروني الشراء نظام إستخدام ودليل املرور وكلمة الدخول  رمز العطاء في املشاركة جهةال تعطى .4

 
ً
 .املالي املستند إبراز بعد مباشرة

 يجب على املتقدمين للعطاء إرفاق املستندات التالية  : 

صادر من إحدى من قيمة العطاء تأمين مبدئي يقدم بخطاب ضمان مصرفي معتمد % 0 دفع مبلغ .2

خطاب ضمان من  أو الصندوق القومي لإلمدادات الطبيةبإسم مدير عام شيك مصرفي ، البنوك

ملدة املفعول  كون ساري يعلى أن  ،ملن يرسو عليه العطاء% 22تكمل لـ املعتمدة إحدي شركات التأمين 

 يومتسعون 
ً
  ا

ً
 .للتجديد وترد ملن ال يرسو عليه العطاء قابال

 .الشركة أو إسم العمل أسيسإحضار صورة من شهادة ت .0
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 .وقوائم مالية مراجعة إحضار شهادة مقدرة مالية .3

 .إحضار شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة باإلعفاء منها .4

 .إحضار شهادة إبراء ذمة من الزكاة سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منها .5

 ..إحضار شهادة تسجيل القيمة املضافة .6

 .املوحدإحضار الرقم التعريفي الضريبي  .7

 .استيفاء الدمغة القانونية .8

 .شهادة التسجيل في الغرف التجارية .9

 .السيرة الذاتية وألاعمال املشابهة .22

 .املدة الزمنية للتوريد والتركيب .22

 أصل من  فى مظروف محكم إلاغالق ومختوم بالشمع ألاحمر  ٌتقدم العروض ومستندات العطاء

في قاعة العطاءآت بالجزء الشمالي لرئاسة وضع داخل صندوق العطاءات املعد لذلك وت ةونسخ

 .الطابق ألارض ي( B)الصندوق املبنى 

  تقدم ألاسعار بالجنيه السوداني وتشمل القيمة املضافة وكل الرسوم القانونية، وتكون سارية

 .طيلة فترة العطاء

 الا تجاوزها او تعديلها العطاء واليجوز  فترة طيلة وسارية نهائية تكون  أن يجب املقدمة ألاسعار  
ً
 وفقا

 . للقانون 

  املالي املعتمد لم تقدم عرضها ( شركة أو إسم عمل)مقدمة للعطاء جهة أي(not  Confirmed(

Draft  تستبعد من املنافسةفي الشاشة إلالكترونية. 

  معمل الحاسوب  –مركز عبد الحميد إبراهيم في التدريب على التقديم إلالكتروني للعطاءات سيتم

 وفي حال الساعة أثناء ساعات العمل الرسمية من الساعة الحادية عشر حتى 
ً
الواحدة ظهرا

في رئاسة الصندوق  الطابق ألارض يب  (B)املبنىفي إنشغال املركز سيكون التدريب في قاعة العطاءات 

 .الجزء الشمالي –القومي لإلمدادات الطبية 

  20الساعة  م03/23/0202 املوافق الثالثاءيوم   العطاء لقفل صندوق آخر موعد  
ً
في قاعة  ظهرا

 Bالعطاءات بالطابق الارض ي للمبنى 

  يغلق إلالكتروني الشراء نظام( لن ينظر في أي عطاء يصل بعد الزمن املحدد مهما كانت املبررات 

 .(م03/23/0202افق  املوالثالثاء  يوم ظهرا عشر الثانية الساعة تلقائي عند
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  ستعراض وا (املستندات الورقية)ستفتح املظاريف التي تشمل العروض ومستندات العطاء

  ممثلي حضور  في إلكترونيا املالية  العروض
ً
 .الجهات املقدمة بعد قفل صندوق العطاء مباشرة

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

 تروني كلإلاالبريد  التواصل عبريمكن ستفسار  إللayman.abd@nmsf.gov.sd    
ً
على  أو تلفونيا

 .2920422849أو إلاتصال بالرقم 298: توصيلة إدارة تقنية ونظم املعلومات  283462765: الرقم

  القومي لإلمدادات الطبية على إلانترنت على  الصندوق  يمكن زيارة موقعملزيد من املعلومات

 .www.nmsf.gov.sd العنوان

 

 

 

 سعاد أحمد إبراهيم                                                                                        

 مدير عام الصندوق القومي لإلمدادات الطبية/ع                                                                
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