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 وزارة الصحة اإلتحادية 

 المركزية الهيئة العامة لإلمدادات الطبية

 شؤون المالية واإلداريةلل ةدارة العامإلا
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 :بياانت مقدم العطاء
 

 الشركةسم ا 

 يف الكراسة املقدمة سيارات اإلسعافعدد  

 ابجلنيه السوداين  يف الكراسةلبغ  املإمجايل  

 ابجلنيه السوداين من القيمة الكغية% 2قيمة التأمني امللبدئي لغعطاء وتعادل  

 أو اسم العمل شركةعتماد الشخص املسؤول ابلا 

 أو اسم العمل لشركةختم ا 
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 قائمة حتقق مستندات العطاء
 

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

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 عتمادالا
 الرقم املستند

 نعم ال
  .1 شهادة خغو طرف من الضرائب أو إفادة ابإلعفاء منها  

  .2 شهادة خغو طرف من الزكاة سارية املفعول أو إفادة ابإلعفاء منها  

  .3 شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة إبعفاء من القيمة املضافة  

  .4 سارية املفعول أو اسم العمل الشركةصورة من شهادة أتسيس   

  .5 إستيفاء الدمغة القانونية  
  .6  شهادة مقدرة مالية  
  .7 م2015جمددة لغعام شركة صورة من رخصة ال  

  .8 من قيمة العطاء% 2إستيفاء التأمني امللبدئي   

  .9  سرية ذاتية عن الشركة  

  .10 الرقم التعريفي الضرييب  
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 وزارة الصحة اإلحتادية
 املركزية اهليئة العامة لإلمدادات الطبية

 ملشروع التوسع يف رعاية اخلدمات الطبية ت إسعافسيارا لتوريدناقصة عامة للتقدمي مل عالنأ

سيارات إسعاف ملشروع التوسع يف رعاية لغتقدمي لعطاء اهليئة لتوريد املستوردين السادة  دير العام لغهيئة العامة لإلمدادات الطلبية املركزيةالسيد امل يعغن
 :اخلطوات التاليةلغشروط و  كراسة العطاء وذلك وفقحسب الكميات واملواصفات والشروط املرفقة مع   اخلدمات الطلبية

 :لتزام ابآليتاإل على الراغبني يف املشاركة يف هذا العطاء
 .الشركة لغعطاء وخمتوم خبتم ةقدمتاملالشركة يقدم طغب احلصول عغى كراسة العطاء يف ورق مروس ابسم  .1
 .ستمارة اخلاصة بذلكملء اإل .2
 .خالل ساعات العمل الرمسيةيومياً  لغشؤون املالية واإلداريةسكراترية مدير اإلدارة العامة  تستغم كراسة العطاء من مكتب .3
 .ال ترد (جنيه سوداين الف)ج 1000الكراسة  رسوم .4
 .شهادة خغو طرف من الضرائب أو إفادة ابإلعفاء منها .5
 .شهادة خغو طرف من الزكاة سارية املفعول أو إفادة ابإلعفاء منها .6
 .لقيمة املضافة أو إفادة إبعفاء من القيمة املضافةشهادة تسجيل ا .7
 .صادرة من املسجل التجاري سارية املفعول أو اسم العملشركة صورة من شهادة أتسيس ال .8
 .إستيفاء الدمغة القانونية .9
 .الرقم التعريفي الضرييب .10
  .شهادة مقدرة مالية .11
 .شركة سارية املفعولصورة من رخصة ال .12
 .سرية ذاتية عن الشركة .13
خبطاب ضمان مصريف أو بشيك معتمد ابسم مدير عام اهليئة العامة لإلمدادات الطلبية أو نقداً  ملبدئياً  أتميناً من قيمة العطاء  %2دفع ملبغ   .14

 .أشهر قابغة لغتجديد وترد ملن ال يرسو عغيه العطاء 6ملن يرسو عغيه العطاء عغى أن تكون سارية املفعول ملدة  %10 إىلتكمل 
 .مكتب اإلستقلبال ابهليئة يف محر ويوضع داخل صندوق العطاءات املعد لذلكغالق وخمتوم ابلشمع األت ىف مظروف حمكم اإلاتقدم العطاء .15
 .ظهراً  12 ةالساع م9/4/2015املوافق اخلميس هو يوم اتف العطاءاريمظ يداعآخر موعد إل .16
 .الصندوق مهما كانت املربرات قفلعطاء يصل بعد الزمن احملدد لأي ال يستغم  .17
 .ستفتح املظاريف يف حضور ممثغي الشركات املقدمة لغعطاء بعد قفل الصندوق ملباشرة .18
 .مدير عام اهليئة غري مغزم بقلبول أدىن عطاء أو أي عطاء آخر .19

 :لإلستفسار اإلتصال أثناء ساعات العمل بـ 
 0157972538: ت
 medical.equ@cms.gov.sdEmail:  
 

عثمان عوض دمحم.م  
اهليئة العامة لإلمدادات الطلبية عام مدير/ع  

mailto:medical.equ@cms.gov.sd
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 السودان ةمجهوري

 وزارة الصحة اإلحتادية

 مدادات الطبيةاهليئة العامة لإل

 سيارات إسعاف ملشروع التوسع يف رعاية اخلدمات الطبيةعطاء توريد 

سيارات إسعاف ملشروع  لتوريدلغتقدمي لعطاء اهليئة املستوردين السادة  لغهيئة العامة لإلمدادات الطلبية املركزيةدير العام السيد امل يعغن
 :وفق اخلطوات التالية حسب الكميات واملواصفات والشروط املرفقة مع كراسة العطاء التوسع يف رعاية اخلدمات الطلبية

 حكام وشروط عامةأ :اوالا 

 :يت لتزام ابآلملشاركة يف هذا العطاء اإليف ااغلبني الر عغى 

 .الشركة لغعطاء وخمتوم خبتم ةقدمتاملالشركة يقدم طغب احلصول عغى كراسة العطاء يف ورق مروس ابسم  .1
 .ستمارة اخلاصة بذلكملء اإل .2
سعار لكل األصناف املطغوبة وهبا خاانت مللء قوائم جاهزة ابأل يوالذى حيو    Flash Memoryـتستغم كراسة العطاء وال .3

و ة لغشؤون املالياإلدارة العامة من مكتب سكراترية مدير  مام كل صنفأمام كل صنف ىف القائمة وكذلك مجغة امللبال  أوحدة 
 .عالن العطاءإخالل ساعات العمل الرمسية طوال فرتة  يومياً  واإلدارية

 .ال ترد (جنيه سوداين الف)ج 1000الكراسة رسوم  .4
 .الضرائب أو إفادة ابإلعفاء منهاشهادة خغو طرف من  .5
 .شهادة خغو طرف من الزكاة سارية املفعول أو إفادة ابإلعفاء منها .6
 .شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة إبعفاء من القيمة املضافة .7
 .الرقم التعريفي الضرييب .8
 .صادرة من املسجل التجاري سارية املفعول أو اسم العملشركة صورة من شهادة أتسيس ال .9
 .إستيفاء الدمغة القانونية .10
  .شهادة مقدرة مالية .11
 .شركة سارية املفعولصورة من رخصة ال .12
 .سرية ذاتية عن الشركة .13
 .ابجلنيه السوداين صناف املقدمةدراج القيمة الكغية لألإ .14
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ابسم مدير عام اهليئة العامة لإلمدادات  خبطاب ضمان مصريف أو بشيك معتمد اً ملبدئي اً من قيمة العطاء أتمين %2دفع ملبغ   .15
أشهر قابغة لغتجديد وترد ملن ال  6ملن يرسو عغيه العطاء عغى أن تكون سارية املفعول ملدة  %10 إىلالطلبية أو نقدًا تكمل 

 .يرسو عغيه العطاء
مكتب  يف املعد لذلكمحر ويوضع داخل صندوق العطاءات غالق وخمتوم ابلشمع األت ىف مظروف حمكم اإلاتقدم العطاء .16

 .اإلستقلبال ابهليئة
شهادة خغو ،الرقم التعريفي الضرييب الضرائب ، من الدمغة القانونية ، شهادة خغو طرف)  وتشمل ملالية ا تفصل املستندات .17

منفصل يف مظروف  (و التأمني امللبدئيالزكاة ، صورة من شهادة التسجيل ، القيمة املضافة ، شهادة مقدرة مالية  من طرف
 . (16)وتوضع يف املظروف املوضح يف الفقرة 

 .ظهراً  12 ةالساع2015/ 9/4 اخلميس هو يوم اتف العطاءاريمظ يداعآخر موعد إل .18
 .ستفتح املظاريف يف حضور ممثغي الشركات املقدمة لغعطاء بعد قفل الصندوق ملباشرة .19
كراسة   كتلبت يف  لتغك اليتهى مطابقة  Flash Memory ــىف ال عغومات اليتن املأكد من أالعطاء الت ى كل مشارك يفعغ .20

 .لياً آدخاهلا احلاسوب ليتم فرزها إن كل اللبياانت واملعغومات سيتم أالعطاء حيث 
 .قفل الصندوق زمنواملستندات هو نفس  الكتغوجاتستالم موعد إلر خآ .21
 .أي عطاء يصل بعد الزمن احملدد لقفل الصندوق مهما كانت املربارات  يستغمال  .22
 .أو زايدهتاملدير اهليئة احلق يف إنقاص الكميات املطروحة  .23
 . أي عطاء آخرو أمدير اهليئة غري مغزم بقلبول أدىن  .24

 سعاراأل :اثنيا

 :ن يكون هنائيا ويشمل أجيب  السعر املقدم

  .لإلمدادات الطلبيةتكغفة وصول خمازن اهليئة العامة  .1
 .والً أضافة لغسعر املقدم إ أيكل الرسوم القانونية وال تقلبل  .2
 .نيه السوداينسعار ابجلتقدم األ .3

 التوريد طريقة :اثلثاا 

 . خمازن اهليئةالتوريد يف .1
 .يع العقدقأسابيع من اتريخ تو  8قصاها أفرتة  يف التوريد .2

 طريقة الدفع:  رابعاا 

 . طغوبةاستالم السيارات من حيث الكميات واملواصفات امل بعد ابجلنيه السوداينصناف املوردة األتدفع قيمة
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 خدمات ما بعد البيع: خامسا

 وصيانة من تركيب وتدريب وتشغيل السيارات واألجهزة املغحقةهتا حنو التزامن تقوم إبأجيب عغيها  يرسى الشركة اليت .1
 .استمرار اخلدمة املمتازة لضمان يدؤ ت جراءات السغيمة اليتوتوضيح اإل

ترفق  ملدة ال تقل عن عشرة سنوات من اتريخ الرتكيب والتشغيل وحتديد أسعارها ابليوروتوفري قطع الغيار ومغحقات اجلهاز  .2
 .مع العرض

 -:الضمان  .3
 .أيهما أول كم50000لسنتني أو ضمان السيارات  *

 .جيب ان حيدد لكل جهاز  األجهزة الطلبية املغحقة ابإلسعاف ضمان *  

 الشروط اجلزائية: سادسا

 يئة احلق يفهلان إبالغ ابلرتسية فايم عمل من اتريخ اإلأ 10 من كثرأل%( 10)حسن التنفيذ ضمان تكمغة خر عند أت .1
 %(.2)التأمني امللبدئي مصادرة كامل قيمة 

 :يتختاذ اآلإكة بسحب عروضها من املناقصة يتم عند قيام الشر  .2
 .لتزاماتإ يأاملظاريف فال يرتتب عغيها ذا قامت الشركة بسحب عرضها قلبل فتح إ . أ
 %(.2)التأمني امللبدئي يف فيتم مصادرة ذا قامت الشركة بسحب عرضها بعد فتح املظار إ . ب

 .%(10)يتم مصادرة ضمان حسن التنفيذ  لغمواصفات املطغوبة و أاملوردة لشروط العطاء  األصنافة حالة خمالف يف .3
عتلبار خذ ذلك ىف اإلؤ ي و املواصفات سوفأحد الشروط املواعيد احملددة وخمالفتها أل يفم تقيد الشركة ابلتوريد دحالة ع يف .4

 .ستلبعاد عروضهاإاحلق يف  ةلغهيئو عند ترسية عطاءات اهليئة القادمة كنقطة ضعف 
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 معايري التقييم لفرز العطاء

 :ينقسم التقيم إىل قسمني

   . (Technical Evaluation)  الفنيةتقييم املواصفات  .1

   . (Financial  Evaluation) التقييم املايل .2

 . التقييم املايل+ تقييم املواصفات الفنية = التقييم النهائي 

 

 تفاصيل تقييم املواصفات الفنية كاآليت: 

No. Description 

1.  Item Specifications 

2.  Company Performance 

3.  Country of Origin 

4.  Delivery Time 

5.  Training 

6.  After Sales Service 

7.  Quality Certificates  

8.  Warranty 

9.  Agency 

10.  Company Profile 

 

  : ( Item Specifications) واصفات الفنيةامل .1

 . املطغوبة يستلبعد من املنافسة الفنية من املواصفات %  57اى صنف اليتحصل عغى 

 : (Company Performance) أداء الشركة .2

 . واجلهات األخرى املشاهبة وزارة الصحة اإلحتادية ووزارة املالية واإلقتصاد الوطينتقيم حسب األداء السابق لغشركة مع 

 : (Country of Origin) لألجهزة الطلبية املغحقة ابلسيارة بغد املنشأ .3

 البلدان المجموعة

 أورواب الغربية –الياابن  –الشماليةأمريكا  األولى
 أمريكا اجلنوبية – كوراي اجلنوبية  –تركيا  –أورواب الشرقية  الثانية
 بقية الدول الثالثة

 

 : (Delivery Time) زمن التسغيم .4

 .الكامغة ة تغتزم تعطى الدرجخطار الشركة بقلبول العرض املقدم ، الشركات اليت أسابيع من اتريخ إ 8من شروط العطاء الزمن احملدد لغتسغيم
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 : (Training)التدريب  .7

 البلد الرقم

 لطاقم اإلسعاف تدريب داخغي  .1
 ملهندسي األجهزة الطلبيةتدريب خارجي   .2

 

 : (After Sales Service) خدمات مابعد اللبيع .6

 .تعطي الدرجة الكامغة  منها مىت ماطغب إذا التزمت الشركة بتوفري االسلبريات وتوفري الدعم الفين

  : (Quality Certificate for Item) اجلودة لغجهازشهادات   .5

 .املنتج املصنع يف إحدى الدول ذات النظام الرقايب املعتمد أتخذ الدرجة الكامغة 

 : (Warranty) لضمانا .8

 السنة الرقم

 ثالثة سنوات  .1
 ونصف تانسن  .2
 سنتان  .3

 

  : (Agency) الوكالة .9

 النوع الرقم

 وكيل حصري  .1
 وكيل عادي  .2
 أو موزع مفوض  .3

 .العامة لإلمدادات الطلبية املركزية أو التفويض من الشركة املصنعة ملباشرة لغهيئة تقدم شهادة الوكالة

 : (Company Profile) السرية الذاتية لغشركة .11

 .اخلربات االدارية  +أتهيل املهندسني + خربات الشركة السابقة يف اجملال + القوة العامغة 

 التقيم املايل: 

 .تسهيالت يف الدفع تعطي أفضغية يف اإلختيار بعد إجتياز الشروط الفنيةأي 

 

 


