وزارة الصحة إلاتحادية
الصندوق القومي لإلمدادات الطبية
دعوة للتقديم ملناصصة عامة لتخليص املنتجات الطبية في ميناء بورتسودان
عطاء رصم 8302/30
يدعو السيد املدير العام للصندوق القومي لإلمدادات الطبية السادة شركات التخليص وأصحاب العمل للتقديم لعطاء خدمة التخليص
الجمركي لكافة املنتجات الطبية التي يتم استيرادها عبر ميناء بورتسودان ( عطاء رقم  )8102/3والذي سيتم التقديم له إلكترونيا حسب
املواصفات والشروط املرفقة في كراسة العطاء وفق الخطوات التالية:
على الراغبين في املشاركة في هذا العطاء إلالتزام باآلتي:
.0

يقدم طلب الحصول على كراسة العطاء في ورق مروس باسم الشركة املتقدمة للعطاء ومختوم بختمها العام.

.8

ملء إلاستمارة الخاصة بذلك.

.3

تستلم كراسة شروط العطاء من مكتب سكرتارية مدير إلادارة العامة للشراء والتعاقد يوميا خالل ساعات العمل الرسمية.

.4

مبلغ الكراسة  ( 5,000خمسة ألف جنيه سوداني) ال ترد.

.5

تعطى الشركة رمز الدخول وكلمة املرور ودليل إستخدام نظام الشراء إلالكتروني مباشرة بعد إبراز إلايصال املالي الخاص بسحب
كراسة شروط العطاء.

.6

إرفاق شهادة مقدرة مالية.

.7

شهادة مقدرة فنية (ما يفيد بتوظيف الشركة لكوادر مؤهلة في مجال التخليص الجمركي) مع إرفاق الاعمال املشابهة لجهات حكومية
أو قطاع خاص سبق التعامل معها في مجال التخليص البحري الجمركي.

.2

إرفاق شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة باإلعفاء منها.

.9

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

 .01إرفاق شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة باإلعفاء منها.
 .00إرفاق الرقم التعريفي الضريبي املوحد.
 .08إرفاق صورة من شهادة تأسيس الشركة أو اسم العمل سارية املفعول صادرة من املسجل التجاري.
 .03إرفاق صورة من ترخيص ممارسة العمل صادرة من الجهات املختصة (رخصة مزوالة التخليص الجمركي على أن تكون غير مقيدة
بدائرة جمركية معينة أي أنها تعمل في جميع الدوائر الجمركية و مجددة للعام .)8102
 .04إستيفاء الدمغة القانونية.
 .05دفع مبلغ  51111جنيه سوداني كتأمين مبدئي(ضمان الجدية ) يقدم بخطاب ضمان مصرفي معتمد من بنك محلي ،شيك معتمد
باسم الصندوق القومي لإلمدادات الطبية ،خطاب ضمان من إحدى شركات التأمين أو نقدا تكمل إلى  %01ملن يرسو عليه العطاء
(ضمان حسن التنفيذ) ،على أن تكون سارية املفعول ملدة  6أشهر ،قابلة للتجديد وترد ملن ال يرسو عليه العطاء.
 .06تقدم ألاسعار بالجنيه السوداني وتشمل القيمة املضافة وكل املصروفات وتكون سارية طيلة فترة العطاء.
 .07تقدم مستندات العطاء وتشمل مستندات الشروط العامة فى مظروف محكم إلاغالق ومختوم بالشمع ألاحمر ويوضع داخل صندوق
العطاءات املعد لذلك في صالة العطاءات بالطابق ألارض ي – املبني  Bمن الجزء الشمالي جوار قسم التخليص باإلدارة العامة للشراء
والتعاقد و إدارة العالقات العامة و الاعالم برئاسة الصندوق.
1

 .02آخر موعد إلستالم مظروف العطاء (املستندات املطلوبة) يوم ألاحد املوافق 8102/17/10م الساعة  08ظهرا.
 .09ال 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 8102/17/10م.
 .81أي شركة لم تقدم عرضها في الشاشة الالكترونية يستبعد عرضها من املنافسة.
 .80ستفتح املظاريف والتي تشمل مستندات العطاء (ال تشمل عروض ألاسعار) في حضور ممثلي الشركات املقدمة للعطاء بعد قفل
صندوق العطاء مباشرة.
 .88سيتم استعراض العروض إلكترونيا في حضور ممثلي الشركات يوم ألاحد املوافق 8102/17/10م
 .83مدير عام الصندوق القومي لإلمدادات الطبية غير ملزم بقبول أدنى عطاء أو أي عطاء آخر.
 .84لإلستفسار أثناء ساعات العمل يرجى إلاتصال بالتلفون  1023460765توصيلة  0852/0083/0006مكاتب إدارة التخليص واملتابعة
باالدارة العامة للشراء والتعاقد أو الارسال للبريد إلالكتروني tenderqueries @nmsf.gov.sd
ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع للموقع الالكتروني للصندوق www.nmsf.gov.sd
تنويه:
 .0على 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 خدمات العمالء باإلدارة العامة للشراء و التعاقد بالطابق ألارض ي – املبني  Bمن
الجزء الشمالي برئاسة الصندوق.
 .8يعلن الصندوق القومي لإلمدادات الطبية عن برنامج تدريبي للسادة الراغبين في املشاركة في عطاء التخليص الجمركي للمنتجات
الطبية رقم  8102/13والذي سيكون التقديم له إلكترونيا ،تسجيل أسمائهم لدى مكتب خدمات العمالء باإلدارة العامة للشراء
والتعاقد ،علما بأن التدريب سيكون مفتوح طيلة فترة التقديم للعطاء حسب أسبقية التسجيل .وسيبدأ التدريب إن شاء هللا ابتداء
من يوم ألاربعاء املوافق 8102/16/6م عند الساعة الثانية عشر ظهرا بإدارة تقنية املعلومات بالصندوق.
 .0يمكن التسجيل بإرسال بريد الكتروني للعنوان tenderqueries @nmsf.gov.sd
 .4أو تلفونيا الاتصال على الرقم 3020610810 :توصيلة قسم تقنية املعلومات 0061/0011/0010/0016:

د .نوال الطاهربكري
ع /املديرالعام للصندوق القومي لإلمدادات الطبية
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