الهيئة العامة لإلمدادات الطبية المركزية
اإلدارة العامة للمشتريات

عطاء توريد أجهزة معايرة األجهزة الطبية

عطاء رقم 2102/2

تاريخ قفل الصندوق األربعاء الموافق 0اكتوبر2102

1

بيانات مقدم العطاء:
اسم الشركة
عدد األصناف املقدمة يف الكراسة
إمجايل مبلغ األصناف املقدمة يف الكراسة باجلنيه السوداين
قيمة التأمني املبدئي للعطاء وتعادل  %2من القيمة الكلية
اعتماد الشخص املسؤول بالشركة
ختم الشركة

2

قائمة تحقق مستندات العطاء

يرجى التأكد من أن مؤسستكم أحضرت كل األوراق الرمسية املطلوبة مبلء هذه اإلستمارة
الرقم

االعتماد

المستند
نعم

1

إستيفاء الدمغة القانونية

2

إستيفاء التأمني املبدئي  %2من قيمة العطاء

3

شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة باإلعفاء منها

4

شهادة خلو طرف من الزكاة سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منها

5

شهادة تسجيل القيمة املضافة.

6

صورة من شهادة تأسيس املصنع أو اسم العمل سارية املفعول

7

شهادة مقدرة مالية

8

صورة من رخصة الشركة جمددة للعام .2114
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ال

جمهوريه السودان
الهيئة العامة لالمدادات الطبية
عطاء توريد أجهزة معايرة األجهزة الطبية عطاء رقم 4102/4
يدعو السيد مدير عام اهليئة العامة لإلمدادات الطبية السادة اصحاب شركات االجهزة واملعدات الطبية لتقدمي عروضهم لبنود
العطاء املذكور اعاله حسب الكميات واملواصفات والشروط املرفقة مع كراسة العطاء وذلك وفق اخلطوات التالية -:

اوالا :احكام وشروط عامة

علي الراغبني املشاركة يف هذا العطاء اإلتزام بااليت -:
 .0يقدم طلب احلصول على الكراسة يف ورق مروس باسم الشركة املقدمة للعطاء وخمتوما خبتمها العام .
 .4ملء االإستمارة اخلاصة بذلك .
 .3تستلم كراسة العطاء والقرص املدمج  Compact Diskمن مكتب سكرتارية مدير مشرتيات اهليئة يوميا خالل ساعات
العمل الرمسية طوال فرتة اعالن العطاء .
 .2دفع مبلغ قدره  1,111جنيه ال ترد.
 .5إستيفاء الدمغة القانونية (ارفاق املستند وااليصال املاىل).
 .6شهادة مقدرة مالية .
 .7شهادة خلو طرف من الزكاة سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منها .
 .8شهادة خلو طرف من الضرائب سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منها .
 .9شهادة تسجيل القيمة املضافة .
 .01رخصة الشركة جمددة للعام .2114
 .00ادراج القيمة الكلية لالصناف املقدمة.
 .04دفع مبلغ  2%من قيمة العطاء خبطاب ضمان مصرىف معتمد من بنك حملى او بشيك معتمد بإسم مدير عام اهليئة العامة
لإلمدادات الطبية على ان تكون سارية املفعول ملدة  6اشهر قابلة للتجديد تكمل ل  11%ملن يرسو عليه العطاء  .وترد ملن ال يرسو
عليه العطاء .
 .03تقدم العطاءات ىف مظروف حمكم االغالق وخمتوم بالشمع االمحر ويوضع داخل صندوق العطاءات املعد لذلك مبباىن
املشرتيات باهليئة العامة لالمدادات الطبية ىف او قبل الساعة  12:11ظهرا ىف يوم االربعاء املوافق  2114/11/1م.
 .02تفصل املستندات ا ملالية يف مظروف منفصل وتوضع يف املظروف العام املوضح يف الفقرة ()13وتشمل مستندات ( الدمغة
القانونية  ,شهادة خلو طرف الضرائب  ,شهادة خلو طرف الزكاة  ,صورة من شهادة التسجيل  ,القيمة املضافة  ,شهادة مقدرة
مالية ,و خطاب الضمان البنكي)
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 .05تفتح املظاريف ىف حضور ممثلى الشركات املشاركة ىف العطاء ىف يوم االربعاء املوافق  2114/11/1الساعه 12:31ظهرا.
 .06علي كل املشاركني ىف العطاء تقدمي عطائهم ىف كراسة العطاء والقرص املدمج الذى يتم استالمه مع الكراسه والذى حيوى
قوائم جاهزة باالصناف املطلوبة وهبا خانات مللء االسعار لكل وحدة امام كل صنف ىف القائمة وكذلك مجلة املبالغ امام كل صنف.
 .07على كل مشارك ىف العطاء التاكد من ان املعلومات الىت ىف القرص املدمج هى مطابقة لتلك اليت كتبت ىف كراسة العطاء
حيث ان كل البيانات واملعلومات سيتم ادخاهلا يف احلاسوب ليتم فرزها اليا.
 .08إرفاق قائمة بأسعار املستهلكات واإلسبريات اخلاصة باألجهزة املقدمة.
 .09اخرموعد الستالم العينات واملستندات هو نفس تاريخ قفل الصندوق.
 .41ال ينظر يف أي عطاء يصل بعد الزمن احملدد لقفل الصندوق مهما كانت املربارات .
 .40ملدير اهليئة احلق يف إنقاص الكميات املطروحة بنسبة أقصاها  %21أو زيادهتا بنسبة أقصاها  % 51أو اكثر .
 .44مدير اهليئة غري ملزم بقبول أدىن عطاء او اكثر .

ثانيا :االسعار

 .0السعر املقدم جيب ان يكون هنائيا ويشمل علي تكمله
تكلفة وصول االصناف خمازن اهليئة العامة لإلمدادات الطبية و كل الرسوم القانونية وال تقبل اى اضافة للسعر املقدم اوال.
 .4تقدم االسعار بالعملة احمللية(جنية سوداين)

ثالثا :طريقة التوريد

التوريد ىف فرتة اقصاها  6اسابيع من استالم الرتسية.

رابعا :طريقة الدفع

 .0يتم دفع قيمة  %01من االصناف املوردة بعد التسليم النهائى وقبوهلا من ادارة توكيد اجلودة باهليئة.
 .4يتم حجز  %11من قيمة االصناف املوردة على ان ترد للشركة بعد انتهاء فرتة الضمان.

خامسا :خدمات ما بعد البيع

الشركة الىت متت ترسية اى صنف عليها جيب ان تقوم بالتزامتها حنو اجلهاز من تركيب وتدريب وتشغيل واالعمال املدنية وجتهيز الغرف
املراد تشغيل اجلهاز فيها وتوضيح االجراءات السليمة الىت تودى لضمان استمرار اخلدمة املمتازة للجهاز.

سادسا :الشروط الجزائية

 .0عند تاخر ارسال الضمان البنكى النهائى والفواتري املبدئية الكثرمن املدة احملددة لذلك( 11ايام عمل ) من تاريخ االبالغ بالرتسية
فان للهيئة احلق ىف توقيع الشروط اجلزائية التالية:
أ .خصم  %5من قيمة الضمان االبتدائى اىل هناية االسبوع االول.
ب .خصم  %11اىل هناية االسبوع الثاىن.
ت .خصم  %15اىل هناية االسبوع الثالث.
ث .خصم  %21اىل هناية االسبوع الرابع.
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ج .يف حاله التاخري اكثر من اربعة اسابيع للهيئة احلق يف مصادرة كامل قيمة الضمان االبتدائى.
عند قيام الشركة بسحب عروضها من املناقصة يتم اختاذ االتى:
أ .اذا قامت الشركة بسحب عرضها قبل فتح املظاريف فال يرتتب عليها اى التزامات.
ب .اذا قامت الشركة بسحب عرضها بعد فتح املظاريف فيتم مصادرة الضمان البنكى االبتدائى من قبل اهليئة.
ت .اذا قامت الشركة بسحب عرضها بعد التبليغ بالرتسية تقوم اهليئة بالرتسية على العرض املطابق الذى يليه وىف حالة تعذر
ذلك لكون العرض املقدم وحيد او ان السعر الذى يليه مرتفع جدا يتم تامني الصنف من السوق احمللى مباشرة (دون انذار
املورد) وحتميل الشركة فرق السعر مع مصادرة الضمان االبتدائي .
عند تأخر الشركة ىف الوفاء بالتزاماهتا التعاقدية املنصوص عليها ىف العقد فان للهيئة احلق ىف تطبيق ما يلى :
أ .رفض البضائع بعد انتهاء فرتة توريد الدفعة احملددة مع تطبيق غرامة عدم التوريد()%11من قيمة ما تاخرت ىف توريده أو
تامني الكميات املتاخرة من اى مصدر اخر على حساهبا وبنفس املواصفات واجلودة وحتميلها فروق االسعار ان وجدت بعد
انذارها خبطاب رمسى مسجل واعطاءها مهلة ( 15يوما)لتوفيق اوضاعها وىف حالة عدم توفيق اوضاعها ىف الفرتة احملددة
يصادر الضمان النهائى .
ب .قبول البضائع بعد اعطاء الشركة فرتة مساح لتتمكن من التوريد مع فرض غرامة  %1من قيمة الصنف او االصناف الىت
تتأخر ىف توريدها عن كل اسبوع تأخري وحبد اقصى  %11و حيق للهيئة خالل او بعد فرتة السماح مصادرة الضمان
النهائى والغاء امر التوريد او تطبيق ما ورد ىف الفقرة (3أ) اذا رات عدم مصداقية الشركة ىف التوريد.
ىف حالة خمالفة ا لبضائع املوردة لشروط العطاء او للمواصفات املطلوبة فعلى الشركة استبدال البضائع خالل  31يوما من تاريخ
توريدها.
ىف حالة عدم توريد الكمية املستبدلة خالل املدة احملددة يطبق على الشركة غرامة عدم التوريد املنصوص عليها ىف البند رقم (3أ)
اعاله.
ىف حالة عم تقيد الشركة بالتوريد ىف املواعيد احملددة وخمالفتها الحد الشروط او املواصفات سوف يوخذ ذلك ىف االعتبار عند
ترسية عطاءات اهليئة القادمة كنقطة ضعف وللهيئه احلق يف استبعاد عروضها.

سابعا:العينات والكتلوجات

تسلم العينات والكتلوجات اخلاصه باالصناف املقدمه يف كراسة العطاء يف او قبل يوم اغالق صندوق العطاءاملعرفة الدارة توكيد اجلودة
باهليئة .
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اهليئة العامة لإلمدادات الطبية املركزية
اإلدارة العامة للمشرتيات

استمارة إشعار توريد بضاعة من الصناعة الوطنية ملخازن اهليئة
GOODS DELIVERY NOTIFICATION
السيد /مدير إدارة التخزين
السيد /رئيس وحدة االستالم
احملرتمني
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته,,,,,,,,,,,,,
نود إخطار سيادتكم حنن مصنع/شركة ....................................................................................
بأننا سنقوم بتوريد الصنف ...............................................................................................
الكمية....................................وحدة اإلمداد ) .................................................. (UOM
املساحة التخزينية املطلوبة بالتقريب (الطول×العرض×االرتفاع) هي.................................. :مرت مكعب.
التاريخ املربمج مسبقا لوصول البضاعة خمازن اهليئة هو2114 /.../......م الساعة.........صباحا  /ظهرا.
االسم (ثالثيا) للموظف املسؤول عن تسليم البضاعة من خمازن املصنع/الشركة إىل خمازن اهليئة
.........................................................وتوقيعه..........................بتاريخ2114 /....../......
ملحوظة هامة:
 /1تطلب هذه االستمارة بشكل دوري من قسم مشرتيات األدوية  -مكتب السكرتارية عند احلاجة ,مع ضرورة االحتفاظ بنسخة أصلية لدى مجيع املصانع
للنسخ منها عند توريد كل صنف.
 /2يسلم اإلخطار بعد ملء كل البيانات املطلوبة إما باليد إىل قسم مشرتيات األدوية (سكرتارية اإلدارة العامة للمشرتيات) أو يرسل عرب االمييل اخلاص
باهليئة (موضح يف ذيل هذه االستمارة) أو عرب الفاكس  0183 460935 :قبل مخسة أيام عمل (.)Five working days
وشكرا
مقدم الطلب:

التاريخ:
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التوقيع:

