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 وزارة الصحة االتحادية

 الصندوق القومي لإلمدادات الطبية

 

 

 

 

 عطاء اعالن

 تـرحيـل المنتجات الطبية

 الوالياتو  مستودعات الصندوق بالخرطومل من ميناء بورتسودان

 ومن مستودعات الصندوق بالخرطوم للواليات المختلفة

 

 

 

 

 

 52/25/5252الموافق  الخميسيوم تاريــــخ قفل الصندوق 

  25:22 الســــ
 
 ـــــــــــــــــــــاعة  ظهرا

  



(2) 
 

 عطاء إعالن

 تـرحيـل المنتجات الطبية

 والواليات من ميناء بورتسودان إىل مستودعات الصندوق بالخرطوم

 ومن مستودعات الصندوق بالخرطوم للواليات المختلفة

ركات وأسماء األعمال للتقديم لعطاء ـأصحاب الشيدعو السيد المدير العام للصندوق القومي لإلمدادات الطبية السادة 

الواليات و بالخرطوم  إىل مستودعات الصندوق القومي لإلمدادات الطبية تـرحيـل المنتجات الطبية من ميناء بورتسودان

روط المرفقة مع كراسة ـالسودان حسب المواصفات والشب الصندوق بالخرطوم للواليات المختلفة مستودعاتومن 

- :الخطوات التالية وذلك وفقالعطاء 

 ي هذا العطاء االعىل الراغب
 
ي المشاركة ف

 
ي ـلتيـن ف

 -:زام باآلت 

 ي    .1
ً
ي ورق مروس باسم الشـركة أو اسم العمل المقدم للعطاء ومختوما

قدم طلب الحصول عىل كراسة الشـروط ف 

 .بختمه

 .ملء االستمارة الخاصة بذلك  .2

3.   
 
ي للمبن  ت

 (B)ستلم كراسة العطاء من مكتب سكرتارية مدير اإلدارة العامة للموارد المالية والبشـرية بالطابق الثان 

 خالل ساعات العمل الرسمية طوال فتـرة إعالن العطاء مقابل دفع مبلغ 
ً
بالجزء الشماىلي لرئاسة الصندوق يوميا

ي  022222
ي  رةـعشفقط )جنيه سودان 

  ال ( ألف جنيه سودان 
 
 .ردت

، أو  %5 دفع مبلغ  .4 ي معتمد من بنك محىلي
قدم بخطاب ضمان مصـرف  ي ي 

من قيمة العرض المقدم كتأميـن مبدن 

بشيك معتمد باسم مدير عام الصندوق القومي لإلمدادات الطبية أو خطاب ضمان غيـر مشـروط وغيـر قابل 

 يتم توريدها بخزينة الصندوق، تك
ً
لمن يرسو عليه  %22 مل لـلإللغاء من احدى شـركات التأميـن المعتمدة، أو نقدا

 .العطاء وعىل أن تكون سارية المفعول طوال مدة العقد قابلة للتجديد وترد لمن ال يرسو عليه العطاء

 .من المسجل التجاري حضار صورة من شهادة تأسيس الشـركة أو تسجيل اسم العمل صادرةا  .5

 .حضار شهادة مقدرة ماليةا  .6

 .المشابهة للجهة المقدمة إن وجدت حضار السيـرة الذاتية واألعمالا  .7

 .حضار شهادة خلو طرف من الضـرائب أو إفادة باإلعفاء منهاا  .8

 .حضار شهادة إبراء ذمة من الزكاة أو إفادة باإلعفاء منهاا  .9

 .استيفاء الدمغة القانونية  .11

 .حضار شهادة تسجيل القيمة المضافةا  .11

رد ـمب)مع تحديد الحمولة بالطن والحجم والنوع  و اسم العملأ ركةـللشحضار الوثائق الثبوتية للعربات المملوكة ا  .12

 (.ردـر مبـو غيأ

ي الض  ا  .13
ي الموحديحضار صورة من الرقم التعريف   .ن 

ي ا  .14
 .ن وجدتإتحاد غرف النقل لآلليات الثقيلة احضار شهادة التسجيل ف 

15.   
 
ي ت

وتوضع  أصل وصورةمظروف محكم اإلغالق ومختوم بالشمع األحمر من  قدم العروض ومستندات العطاء ف 

الطابق  (B)ت بالجزء الشماىلي لرئاسة الصندوق بالمبن  ابقاعة العطاءداخل صندوق العطاءات المعد لذلك 

ي 
 .األرض 

16.   
 
 .السودانىل مخازن الصندوق بالمركز والواليات او أي جهة يحددها الصندوق داخل إسلم المنتجات المنقولة ت

17.   
 
ي وتشمل القيمة المضافة وتكاليف الشحن والتفريــــغ والتت

رتيب داخل المخزن وكل ـقدم األسعار بالجنيه السودان 

 .رة العطاءـالرسوم القانونية وتكون سارية طيلة فت

ي االعتبار أن الواليات داخل القطاعات ال ـيمكن تقديم العروض ألكث  .18
جزأر من قطاع حسب الرغبة مع الوضع ف 

 
 .ت



(3) 
 

ي قاعة العطاءات  25:22 الســ 52/2/5252الموافق  الخميسآخر موعد لقفل صندوق العطاء يوم   .19
 ف 
ً
ـــــــاعة ظهرا

ي المبن  
 .(B)بالطابق االرض 

ي أي عطاء يصل بعد الزمن المحدد مهما كانت المبلن ي    .21
 .رراتـنظر ف 

ي تشمل العروض ومستندات العطاء ست    .21
بحضور ممثىلي الجهات المقدمة للعطاء بعد قفل فتح المظاريف الن 

 ـصندوق العطاء مباش
 
 .رة

 .نـن الطرفيـتفاق بيقابلة للتمديد بعد اال  مدة العقد عام واحد من تاريــــخ التوقيع عليه  .22

 .لعطاءتنفيذ ار من مرحل لـاختيار أكث أن يتم يمكن  .23

 .ر ملزم بقبول أدن  أو أي عطاء آخرـمدير عام الصندوق غي  .24

ي الصندوق 5252راير ـفب 21 الثالثاء رح للكراسة يومـسوف يكون هنالك تنوير وش  .25
 .بمبان 

 2252151511 :ـــــتصال برج  اال ستفسار أثناء ساعات العمل الرسمية ي  لال   .26

ي ـلكتريد اإلـالبأو 
 husham.siddiq@nmsf.gov.sd: رون 

 

 

 

 

 

 براهيم سليمانإهاله عبدالحميد 

 الصندوق القومي لإلمدادات الطبية مدير عام/ع

 

 

 . يمكن معاينة مواقع مخازن الصندوق عىل الطبيعة أثناء ساعات العمل الرسمية بالتنسيق مع إدارة الخدمات اللوجستية** 
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