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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 ومستهلكات ومنظفات ماكينات غسيل الكلى لتوريد 1/2013 يعلن السيد املدير العام للهيئة العامة لإلمدادات الطبية املركزية عطاء اهليئة رقم 
 :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 العام. -1
 ملء االستمارة اخلاصة بذلك. -2
  .مساًء طيلة أيام العمل الرمسية3:00 صباحاً وحىت الساعة  9سكرتارية مدير اإلدارة العامة للمشرتيات باهليئة يومياً من الساعة  تستلم كراسة العطاء من مكتب -3
 ) 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
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 م ( صورة).2013يف حالة املصانع الوطنية تسلم صورة من رخصة املصنع سارية حىت �اية العام  -11
 ملن يرسو عليه العطاء %10 من قيمة العطاء خبطاب ضمان مصريف معتمد من بنك حملي أو بشيك معتمد باسم مدير اهليئة العامة لإلمدادات الطبية تكمل لـ %2دفع مبلغ  -12

  أشهر، قابلة للتجديد.6وترد ملن ال يرسو عليه العطاء، على أن تكون سارية املفعول ملدة 
 وتشمل األسعار كل الرسوم القانونية، وال تقبل أي إضافة للسعر املقدم أوال. تسليم خمازن اهليئة تقدم األسعار باجلنيه السوداين بالنسبة للمصانع الوطنية فقط -13
  (املقارنة مع املصانع الوطنية ستكون بسعر اليورو الصادر من بنك السودان يف تاريخ قفل العطاء).C&Fتقدم األسعار باليورو للشركات األجنبية  -14
 يقدم العطاء يف مظروف حمكم اإلغالق وخمتوم بالشمع األمحر ويوضع املظروف املختوم داخل صندوق العطاء املعد لذلك يف مكتب العطاء باهليئة العامة لإلمدادات الطبية. -15
 وتشمل املستندات (مستند الدمغة القانونية،  شهادة خلو طرف من الضرائب سارية 15فصل املستندات املالية يف مظروف منفصل وتوضع يف املظروف العام املوضح يف الفقرة  -16

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

  ظهراً .12 م الساعة05/02/2014 املوافق ربعاءآخر موعد الستالم مظروف العطاء هو يوم األ -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

 
 شروط عامة

 تقدم العروض يف كراسة العطاء األصلية ويف الفالش املرفق واملستلم من سكرتارية إدارة املشرتيات وملء كل اخلانات املعدة لذلك. -1
 على كل مقدم يف العطاء التأكد من صحة املعلومات اليت كتبت يف كراسة العطاء.والنسخة املعتمدة لإلسعار هي كراسة العطاء األصلية. -2
للجنة احلق يف إنقاص الكميات املطروحة أوزيادتا.   -3
 للجنة العطاء احلق يف تقسيم الكميات الفائزة عى أكثر من شركة ألسباب تدون كتابة. -4
 يتم التوريد شهرياً يف حال املصانع الوطنية وكل ستة أشهر يف حال االسترياد.  -5
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طريقة الدفع 
تدفع قيمة الفواتري باجلنيه السوداين وفق اجلدولة اليت ستسلم من اهليئة بعد اإلتفاق بني الطرفني وبعد استالم البضاعة وقبوهلا قبوًال �ائياً مبخازن اهليئة يف حال املصانع الوطنية  .1

والشركات املستوردة املوردة من خماز�ا. 
 يوم كحد أدىن يف حالة االسترياد. 120وبواسطة خطابات اعتماد آجلة  ال تقل فرتتا عن  .2

 مستندات اجلودة املطلوبة 
 م ( صورة).2013سارية حىت �اية العام  رخصة املصنع .أ
 عينات لكل صنف. 3تقدمي  .ب
 صورة من شهادة التسجيل سارية املفعول. .ج
  شهادة املنشأ (عند التوريد). .د
شهادة التحليل مطابقة ( عند التوريد).  .ه
 قوائم التعبئة ( عند التوريد). .و

شروط اجلودة للتوريد 
 % عند وصول الصنف خمازن اهليئة.75متبقي فرتة الصالحية ال يقل عن  .1
تشغيلة واحدة فقط. و  صنف واحد) وكل باليت حيتوي علىPalletsبالنسبة للمحاليل أن يكون التوريد يف  باليت ( .2
عند التوريد جيب أن تكون أحجام عبوات الشحن متجانسة وذات أحجام وحمتويات متساوية وأن حتمل الكراتني أرقاماً متسلسلة، عليها ديباجات توضح اسم الصنف ورقم  .3

 التشغيلة وتاريخ اإلنتاج وانتهاء الصالحية وشروط التخزين ، اسم املصنع وعنوانه وبلد املنشأ.
  االلتزام بالتوريد بنفس العينات املقدمة ىف العطاء. .4
 تشغيالت حسب الكمية.3  أال تزيد عدد التشغيالت للصنف الواحد عن  .5
 طباعة اسم وشعار اهليئة العامة لإلمدادات الطبية والباركود بصورة واضحة على الكرتونة اخلارجية و الوحدة الداخلية. .6
. املرفقةاإللتزام مبتطلبات اهليئة  .7
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الشروط اجلزائية 
 عند قيام املورد بسحب عروضه من املناقصة يتم اختاذ اآليت: -1
إذا قام املورد بسحب عرضه قبل فتح املظاريف فال يرتتب عليه أي التزامات.  )أ(
 إذا قام املورد بسحب عرضه بعد فتح املظاريف فيتم مصادرة الضمان البنكي اإلبتدائي من قبل اهليئة.  )ب(
إذا قام املورد بسحب عرضه بعد التبليغ بالرتسية تقوم اهليئة بالرتسية على العرض املطابق الذي يليه ويف حالة تعذر ذلك لكون العرض املقدم وحيداً أو إن السعر الذي يليه   )ت(

مرتفع جداً فيمكن للهيئة التأمني من السوق احمللي مباشرة (دون إنذار املوّرد) وحتميل الشركة فرق األسعار مع مصادرة الضمان اإلبتدائى. 
عند تأخر املوّرد يف الوفاء بالتزاماته التعاقدية املنصوص عليها يف العقد فإن للهيئة احلق يف تطبيق ما يلي:  -2
% من قيمة ما تأخر يف توريده) أو تأمني الكميات املتأخرة من أي مصدر آخر على 10رفض األصناف بعد انتهاء فرتة توريد الدفعة احملددة مع تطبيق غرامة عدم التوريد ( )أ(

) يوماً لتوفيق أوضاعه وىف حالة عدم توفيق أوضاعه 30حسابه وبنفس املواصفات واجلودة وحتميله فروق األسعار أن وجدت بعد إنذراه خبطاب رمسي مسجل وإعطاءه مهلة (
يف الفرتة احملددة يصادر الضمان النهائي. 

% من قيمة الصنف أو األصناف اليت تأخر يف توريدها عن كل أسبوع تأخري وحبد أقصى 1قبول األصناف بعد إعطاء املورد فرتة مساح ليتمكن من التوريد مع فرض غرامة  )ب(
) إذا رأت عدم مصداقية  أ2% (أي التأخري ملدة أربعة أسابيع) وحيق للهيئة  خالل أو بعد فرتة السماح مصادرة الضمان النهائي وإلغاء أمر التوريد أو تطبيق ما ورد يف الفقرة (10

املورد يف التوريد.  
عند صدور تقارير من اللس القومي لألدوية والسموم تفيد بوجود مشاكل فنية ألحد املستهلكات فيكون للهيئة احلق يف إلغاء الكمية املتبقية من هذا الصنف مع تعويض اهليئة  )ج(

 قيمة ما تبقى من الكمية اليت مت توريدها. 
 يوماً من تاريخ توريدها على أن 60يف حال خمالفة األصناف املوردة لشروط العطاء أو للمواصفات املطلوبة أو عرض املورد املقبول فعلى الشركة استبدال األصناف املخالفة خالل )ح(

يستكمل توريد باقي الكمية خالل شهرين من تاريخ توريد الكمية األوىل و جيب على املورد سحب هذه األصناف خالل إسبوع من تاريخ إخطاره بذلك فإن مل يلتزم املوّرد 
%"  من قيمة هذه البضاعة عن 0.5بسحب األصناف إلرجاعها أو إتالفها خالل الفرتة احملددة آنفاً، تقوم اهليئة  بإتالفها على حساب املورد ويطبق حبق الشركة غرامة بواقع "

 كل أسبوع تأخري.
يف حال حدوث تغيري يف املواصفات إلحدى التشغيالت للصنف املورد خالل التخزين وفق شروط الديباجة وضمن فرتة الصالحية،  يقوم املورد باسرتجاع الكمية  وإتالفها وتقدمي  )خ(

ما يثبت ذلك خالل الفرتة الزمنية احملددة خالل أسبوعني من تاريخ إخطارها بذلك فإن مل يلتزم املورد بسحب األصناف إلرجاعها أو إتالفها خالل الفرتة احملددة آنفاً، تقوم اجلهة 
 %"  من قيمة هذه البضاعة عن كل أسبوع تأخري.0.5اهليئة بإتالفها على حساب املورد ويطبق حبق الشركة غرامة بواقع "
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 ) أعاله. أ2يف حال عدم توريد الكمية املستبدلة خالل املدة احملددة للتوريد، يطبق على املورد غرامة عدم التوريد املنصوص عليها يف البند رقم ( )د(
 يف حال تكرار نفس املشكلة يف الصنف ذاته ومع نفس املورد، فإن للهيئة احلق يف إلغاء الكمية املوردة واملطالبة بتأمني البضاعة على حساب املورد مع مصادرة الضمان النهائي. )ذ(
يف حالة عدم تقيد املورد بالتوريد يف املواعيد احملددة وخمالفتها ألحد الشروط او املواصفات او كالمها سوف يؤخذ ذلك يف االعتبار عند ترسية العطاءات القادمة كنقطة ضعف  )ر(

 وحيق استبعاد عروض هذا املوّرد.
  يف حالة فشل املورد يف التوريد يف الزمن احملدد لالعتماد فانه يُلزم بدفع مصاريف متديد االعتماد. )ز(

 االستئنافات
حيق للمورد الذي استبعد عرضه معرفة أسباب االستبعاد إذا طلب ذلك كتابة بعد أسبوعني من تاريخ إعالن الرتسية (ال ينظر يف أى طلب بعد الفرتة احملددة). 

 
 

 
 

 د. نوال الطاهر بكري
 ع / مدير اهليئة العامة لإلمدادات الطبية املركزية

 
 


