وزارة الصحة الاتحادية
الصندوق القومي لإلمدادات الطبية
عطاء رقم 1028/03

مناقصة عامة لتخليص املنتجات الطبية في ميناء بورتسودان
تاريخ قفل الصندوق يوم لاحد املوافق 1028/7/2م

بيانات مقدم العطاء:
اسم الشركة أو اسم العمل
قيمة التأمين المبدئي للعطاء (ضمان الجدية)
اسم الشخص المسؤول
توقيع الشخص المسؤول
ختم الشركة أو اسم العمل
قائمة تحقق مستندات العطاء
يرجى التأكد من أن مؤسستكم أحضرت كل األوراق الرسمية المطلوبة بملء هذه اإلستمارة
الرقم

المستند

1
2
3
4
5
6
7

استيفاء الدمغة القانونية
استيفاء التأمين المبدئي للعطاء (ضمان الجدية)
شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة باإلعفاء منها
شهادة خلو طرف من الزكاة سارية المفعول أو إفادة باإلعفاء منها
شهادة تسجيل القيمة المضافة أو إفادة باإلعفاء منها
صورة من الرقم التعريفي الضريبي الموحد
صورة من شهادة تأسيس الشركة أوشهادة تسجيل اسم العمل
سارية المفعول
شهادة مقدرة مالية
شهادة مقدرة فنية مرفقة مع األعمال المشابهة (جهات سبق
التعامل معها في مجال التخليص البحري الجمركي)
رخصة مزوالة التخليص الجمركي مجددة للعام 2118

االعتماد
نعم

8
9
11

ال

سيتم مراجعة المستندات في حضور ممثلي الشركات المقدمة مع توقيعهم على االستمارة الخاصة بذلك.

وزارة الصحة الاتحادية
الصندوق القومي لإلمدادات الطبية
مناقصة عامة لتخليص المنتجات الطبية في ميناء بورتسودان
عطاء 8102/3
تاريخ إعالن العطاء األربعاء 8102/6/6
يدعو السيد املدير العام للصندوق القومي لإلمدادات الطبية السادة شركات التخليص وأصحاب العمل للتقديم لعطاء
خدمة التخليص الجمركي لكافة املنتجات الطبية التي يتم استيرادها عبرميناء بورتسودان لصالح الصندوق .وعليه سوف يوقع
اتفاق طويل ألاجل لفترة أولية مدتها  42شهر قابلة للتجديد ملدة  24شهرا إضافية تخضع ألداء مرض ي من قبل مقدم العطاء
حسب املواصفات والشروط املرفقة في كراسة العطاء وذلك وفق الخطوات التالية:

على الراغبين في املشاركة في هذا العطاء إلالتزام باآلتي:
 .2يقدم طلب الحصول على كراسة الشروط في ورق مروس باسم الشركة أو اسم العمل املقدم للعطاء بختمه العام وموقعا.
 .4ملء الاستمارة الخاصة بذلك.
 .3تستلم كراسة الشروط من مكتب سكرتارية لادارة العامة للشراء و التعاقد بالطابق الارض ي املبنى )  ( Bيوميا"خالل
ساعات العمل الرسمية طوال فترة إعالن العطاء.
 .2مبلغ الكراسة  0555جنيه سوداني ال ترد.
 .0إحضار السيرة الذاتية للجهة املتقدمة.
 .6إحضار شهادة مقدرة مالية.
 .7شهادة مقدرة فنية أي ما يفيد بتوظيف الشركة لكوادر مؤهلة في مجال التخليص الجمركي مع إرفاق ألاعمال املشابهة
لجهات حكومية أو قطاع خاص سبق التعامل معها في مجال التخليص البحري الجمركي مصحوبة بشهادة حجم العمل من
الجمارك (شهادة معتمدة من الجمارك وتظهر جميع الرسائل التي قام املخلص بتخليصها خالل العام وتثبت ملكية املخلص
لرخصة التخليص).
 .8إحضار شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة باإلعفاء منها.
 .9إحضار شهادة خلو طرف من الزكاة سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منها.
 .25إحضار شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة بإإلعفاء منها.
 .22إحضار الرقم التعريفي الضريبي املوحد.
 .24إحضار شهادة تأسيس الشركة أو شهادة تسجيل اسم العمل صادرة من املسجل التجاري.

 .23ترخيص ممارسة مهنة التخليص الجمركي صادرة من الجهة املختصة وهي رئاسة هيئة الجمارك السودانية (رخصة مزوالة
التخليص الجمركي على أن تكون غير مقيدة بدائرة جمركية معينة أي أنها تعمل في جميع الدوائر الجمركية و مجددة للعام
.)4528
 .22استيفاء الدمغة القانونية.
 .20تقدم العروض ومستندات العطاء فى مظروف محكم لاغالق ومختوم بالشمع ألاحمر ويحوي بداخله مظروفين:
لاول  :مظروف املستندات املالية
الثاني  :مظروف املستندات الفنية أو التقنية
على أن يحتوي املظروف الخارجي اسم مقدم الطلب وعنوانه و يوضع داخل صندوق العطاءات املعد لذلك بصالة العطاءات
جوار قسم التخليص و إدارة العالقات العامة و الاعالم  -املبنى  Bالصندوق القومي لإلمدادات الطبية.
 .26دفع مبلغ  050555جنيه من قيمة العطاء 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"  0تكمل
إلى  %25ملن يرسو عليه العطاء (ضمان حسن التنفيذ) ،على أن تكون سارية املفعول ملدة  6أشهر ،قابلة للتجديد وترد ملن
ال يرسو عليه العطاء.
 .27تقدم ألاسعار بالجنيه السوداني وتشمل القيمة املضافة وكل املصروفات وتكون سارية طيلة فترة العطاء.
 .28آخر موعد الستالم مظروف العطاء) املستندات املطلوبة ( يوم ألاحد املوافق  4528/7/2الساعة  24ظهرا".
 .29لن ينظر في أي عطاء يصل بعد الزمن املحدد مهما كانت املبررات.
 .45ستفتح املظاريف التي تشمل مستندات العطاء بحضور ممثلي الجهات املقدمة للعطاء بعد إحضار تفويض من شركاتهم
بتمثيلها في العطاء بعد قفل الصندوق مباشرة.
 .42سيتم استعراض العروض إلكترونيا ( و التي ستصل للمشاركين املتنافسين عبر بريدهم الالكتروني) بحضور ممثلي
الشركات املفوضين في يوم قفل الصندوق.
 .44فترة العطاء  42شهر من تاريخ توقيع العقد قابلة للتمديد و التجديد ملدة  24شهرا إضافية بعد الاتفاق بين الطرفين.
 .43لإلستفسار فيما يتعلق بالتقديم للعطاء أثناء ساعات العمل الرسمية يرجى كتابة رسالة لاليميل
 tenderqueries@nmsf.gov.sdمعنون برقم العطاء أو لاتصال على الشخص املخول له الرد على الاستفسارات على الرقم
 5283262760توصيلة  2408/2243/2226وذلك حتى قبل يومي عمل من موعد قفل العطاء املعلن في الصحف وال يقبل
أي استفسار بعد ذلك ،الاستفسارات وأجوبتها ستعمم على كل املتقدمين بعد حذف اسم املتقدم باالستفسار ،ملزيد من
املعلومات يرجى الرجوع ملوقع الصندوق www.nmsf.gov.sd

 .42تنويه :على الراغبين في املشاركة في العطاء التسجيل في نظام الشراء الالكتروني للصندوق قبل استالم الكراسة و يمكن
التسجيل عبر موقع الصندوق املوضح أعاله أو الحضور ملكتب خدمات العمالء باإلدارة العامة للشراء و التعاقد بمباني
الصندوق.
 .40مدير الصندوق غير ملزم بقبول أدنى عطاء أو أي عطاء آخر.
تسليم العطاء:
 .2تقدم العروض الكترونيا" عبر موقع الصندوق (نظام الشراء الالكتروني يغلق تلقائيا") عند الساعة الثانية عشر ظهرا"
يوم ألاحد املوافق 4528/7/2
 .4يجب على كل مقدم في العطاء التأكد من صحة املعلومات التي أدرجت في العرض املقدم قبل عمل ال Authorization
في شاشة البرنامج و إرساله و لن يقبل اي تعديل الحقا.
 .3سيكون هناك موظف من إدارة تقنية املعلومات بالصندوق لتدريب املشاركين على كيفية التقديم الالكتروني للعطاء.
يمكن التسجيل بإرسال بريد الكتروني للعنوان  tenderqueries @nmsf.gov.sdاو لاتصال تلفونيا على الارقام:
 0283612710توصيلة قسم تقنية املعلومات 2261/2211/2210/2216:
الشروط واملواصفات الخاصة بالعطاء:
 .2يجب على املخلص تقديم خدمة متكاملة لعملية التخليص الجمركي البحري بمجرد استالمه املستندات الاصلية للشحنة مع
إستمارة لاستيراد ( )I.M Formواملستندات الالزمة من وحدة تخليص الصندوق القومي لالمدادات الطبية بميناء
بورتسودان وتولي كافة إجراءات التخليص (إبتداء من استالم إذن التسليم /املوانئ /نقل الحاويات /إجراءات الجمارك من
كشف (جمركي و مواصفات) و متابعة متبقي إجراءات الجمارك للدورة الجمركية كاملة بما فيها الاعفاءات حتى استالم إذن
الخروج.
 .4إجادة استخدام الحاسوب (هنالك تقارير متابعة يومية ستطلب بواسطة الصندوق للمرس ى عليه العطاء).
 .3لابالغ عن الشحنات الواردة في حال إخطار الوكيل املاليحي أو وكالء الشحن بوصول الشحنة.
 .2يجب أن تحظى الرسالة بكامل اهتمام املخلص من يوم استالمه املستندات والبدء في إجراءات التخليص مباشرة لتجنب
التأخير والتكاليف املتراكمة ،ولابالغ الفوري عن املخاطر املحتملة التي تهدد سالمة الشحنات وتأخير تخليصها ولن يتم
استيفاء أي رسوم تأخير تسبب فيها.
 .0التقيد باألنظمة ولاجراءات والقوانين املعمول بها وعدم تجاوزها.
 .6يجب على املخلص التواصل الفعال مع الجهات الحكومية املعنية بعمليات التخليص ولابالغ الفوري باملشاكل و الصعوبات
التي تحدث مع الجهات ذات الصلة.
 .7القيام بكافة لاجراءات القانونية املتعلقة بمستندات التخليص حال فقدانها أو حال حدوث تلف أو فقدان (كلي أو جزئي)
للشحنات الواردة مع تمليك املعلومات للصندوق فوريا.

 .8يجب الحفاظ على الخصوصية والسرية ملعلومات وبيانات الصندوق املتداولة .
 .9تسلم الحاويات املخلصة إلى وحدة تخليص ميناء بورتسودان – الصندوق القومي لإلمدادات الطبية.
 .25التأكد من استالم الوكيل املاليحي للحاويات بعد تفريغها وإرفاق ايصاالت التفريغ باملطالبة املالية.
 .22يلتزم املخلص بتنفيذ إجراءات الكشف الجمركي وإجراءات التخليص والتسليم في فترة ال تتجاوز  2أيام عمل في الظروف
العادية مع تسريع لاجراءات شاملة سداد قيمة إستمارات ( فورمات) و غيره.
 .24يتم إحضار مصروفات التخليص (فاتورة التخليص) املدفوعة نيابة عن الصندوق للسداد بواسطة املخلص خالل 42
ساعة من استالم فواتير الوكيل املاليحي وفي حالة التأخير يتم فرض غرامة مالية ينص عليها في العقد ،كما يجب عمل
كشف لجميع فواتير التخليص في نهاية كل شهر ويظهر به املوقف املالي .
 .23يلتزم املخلص بتخصيص ملف للصندوق تحفظ فيه جميع املراسالت والخطابات املتبادلة بين الطرفين ويكون امللف ملك
للمخلص بعد انتهاء مدة العقد.
 .22يلتزم املخلص بعمل تقارير دورية وتقارير عند الطلب عن ألاعمال التي يتم تكليفه بها من قبل الصندوق ويتم فيها إدراج كافة
تفاصيل تخليص الشحنة بعدد ألايام املستغرقة منذ وصول الباخرة إلى امليناء وحتى تسليم البضاعة لوحدة تخليص
الصندوق ببورتسودان مع توضيح عدد أيام التأخيرفي كل خطوة.
 .20يلتزم املخلص بسرعة اجراءات تخليص رسائل املخزن ومتابعة الوكيل في سرعة تفريغ الحاوية (.(LCL

الشروط الجزائية-:
 .2عند التأخر في توقيع العقد ألكثر من أسبوع من تاريخ لابالغ بالترسية النهائية فإن للصندوق القومي لإلمدادات الطبية
الحق في إلغاء الترسية ومصادرة التأمين املبدئي (ضمان الجدية).
 .4عند تأخر تكملة ضمان حسن التنفيذ ( )%25ألكثر من  20أيام عمل من تاريخ لابالغ بالترسية النهائية فإن للصندوق
القومي لإلمدادات الطبية الحق في إلغاء الترسية و مصادرة التأمين املبدئي (ضمان الجدية).
 .3عند قيام الجهة املقدمة للعطاء بسحب عروضها من املناقصة يتم إتخاذ آلاتي:
أ.

إذا قامت الجهة املقدمة للعطاء بسحب عرضها قبل فتح املظاريف فال يترتب عليها أي إلتزامات.

ب .إذا قامت الجهة املقدمة للعطاء بسحب عرضها بعد فتح املظاريف فيتم مصادرة التأمين املبدئي (ضمان الجدية).
 .2في حالة مخالفة الجهة املقدمة للعطاء للمواصفات املطلوبة الواردة في كراسة العطاء يتم مصادرة ضمان حسن
التنفيذ (.)%25

