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 بسم هللا الرمحن الرحيم
مجهورية السودان 

 املركزية اهليئة العامة لإلمدادات الطبية
 01/2013مستهلكات غسيل الكلى الدموي وأدوية زارعي الكلى  عطاء إعالن

 
  واخلاص بشراء أدوية زارعي الكلى 1/2013 يعلن السيد املدير العام للهيئة العامة لإلمدادات الطبية املركزية عطاء اهليئة رقم

ومستهلكات ومنظفات ماكينات غسيل الكلى لتوريد حملول ومنظفات ماكينات الغسيل حسب الكميات واملواصفات والشروط 
 :املرفقة مع كراسة العطاء

االلتزام باآليت:  على الراغبني يف املشاركة يف هذا العطاء
يقدم طلب احلصول على كراسة العطاء يف ورق مروس باسم الشركة املستوردة أو املصنع احمللي املقدم للعطاء وخمتوًما خبتمها  -1

 العام.
 ملء االستمارة اخلاصة بذلك. -2
 صباحاً وحىت الساعة  9سكرتارية مدير اإلدارة العامة للمشرتيات باهليئة يومياً من الساعة  تستلم كراسة العطاء من مكتب -3

  .مساًء طيلة أيام العمل الرمسية3:00
 ) جنيه سوداين ال ترد.1000رسوم الكراسة ( -4
 استيفاء الدمغة القانونية. -5
 شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة باإلعفاء منها. -6
 شهادة خلو طرف من الزكاة سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منها. -7
 شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة بإعفاء من القيمة املضافة. -8
 شهادة مقدرة مالية. -9

 تسلم صورة من شهادة تأسيس الشركة والوكالة سارية املفعول. -10
 م ( صورة).2013يف حالة املصانع الوطنية تسلم صورة من رخصة املصنع سارية حىت �اية العام  -11
 من قيمة العطاء خبطاب ضمان مصريف معتمد من بنك حملي أو بشيك معتمد باسم مدير اهليئة العامة %2دفع مبلغ  -12

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

وتشمل األسعار كل الرسوم القانونية، وال  تسليم خمازن اهليئة تقدم األسعار باجلنيه السوداين بالنسبة للمصانع الوطنية فقط -13
 تقبل أي إضافة للسعر املقدم أوال.

 (املقارنة مع املصانع الوطنية ستكون بسعر اليورو الصادر من بنك السودان C&Fتقدم األسعار باليورو للشركات األجنبية  -14
 يف تاريخ قفل العطاء).
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يقدم العطاء يف مظروف حمكم اإلغالق وخمتوم بالشمع األمحر ويوضع املظروف املختوم داخل صندوق العطاء املعد لذلك  -15
 يف مكتب العطاء باهليئة العامة لإلمدادات الطبية.

 وتشمل املستندات (مستند 15فصل املستندات املالية يف مظروف منفصل وتوضع يف املظروف العام املوضح يف الفقرة  -16
 أو إفادة باإلعفاء منها، شهادة خلو طرف من الزكاة  الدمغة القانونية،  شهادة خلو طرف من الضرائب سارية املفعول

شهادة سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منها ، صورة من شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة بأعفاء من القيمة املضافة،
 % ).2 خطاب الضمان املصريف أو الشيك املعتمد لقيمة ال املقدرة املالية،

  ظهراً .12 م الساعة05/02/2014 املوافق األربعاءآخر موعد الستالم مظروف العطاء هو يوم  -17
 لن ينظر يف أي عطاء يصل بعد الزمن احملدد إلغالق الصندوق مهما كانت املربرات. -18
 الصندوق.قفل ستفتح املظاريف يف حضور ممثلي الشركات املقدمة للعطاء بعد  -19
 املدير العام غري ملزم بقبول أدىن عطاء أو أي عطاء آخر. -20

 

 

 د.نوال الطاهر بكري

 ع/مدير الهيئة العامة لإلمدادات الطبية


