
 

 

 

  
 وزارة الصحة الاتحادية

  الطبية الصندوق القومي لإلمدادات

العطاء املفتوح لتوريد املنتجات الطبية الحيوية  و ذات املدى العالجي الضيق وألامصال واللقاحات وأدوية عالج مرض اعالن 

 م2222السودان للعام بجميع واليات  املؤسسات والجهات الحكوميةالسرطان لجميع 

  4/2222عطاء رقم  

ركات س لجنة الشراء املوحد السادة الشيدعو السيد املدير العام للصندوق القومي لإلمدادات الطبية رئي

 الاقديل له إلكتراوح والذي سيال دو ة واملناجات الطبية للاقديل لعطاء الصندوق امل العاملة في مجال لا 
ً
ونيا

مناجات طبية حسب الكميات واملواص ات والشروط املرفقة مع كراسة  وذلك لاور د م11/9/2222اعابارا من 

  :العطاء وذلك وفق الخطوات الاالية

  :  على الراغبين في املشاركة في هذا العطاء إلالتزام باآلتي

  اسل العمل /الشركةقدم طلب الحصول على كراسة الشروط في ورق مروس باسل ي   .1
ً
املقدمة للعطاء ومخاوما

 . بخامها العام

 . ملء الاسامارة الخاصة بذلك .2

3.  
 
 خالل ساعات ت

ً
سالل كراسة الشروط من مكاب سكرتار ة مدير إلادارة العامة للشراء والاعاقد يوميا

 . لعطاءالعمل الرسمية طوال فترة إعالن ا

  أو بشيك مصرفي ال ترد (جنيه سوداني 022 ,222) الكراسة مبلغ  .4
ً
 . نقدا

املشاركة في العطاء رمز الدخو ل وكلمة املرور ودليل إساخدام نظام الشراء  العملاسل  /الشركةتعطى  .5

  بعد إبراز املستند املالي
ً
 . إلالكتروني مباشرة

 . احضار شهادة مقدرة مالية .6

لكوادر مؤهلة  ومخازن مهيئة وعربات نقل  اسل العمل/الشركةماي يد باوظيف ) نية القدرة املاحضار  .7

 . (مبردة

 . أو إفادة باإلع اء منهاسار ة امل عول احضار شهادة خلو طرف من الضرائب  .8

 . احضار شهادة إبراء ذمة من الزكاة سار ة امل عول أو إفادة باإلع اء منها .9

 . أو إفادة بإإلع اء منهاسار ة امل عول احضار شهادة تسجيل القيمة املضافة  .11

 . احضار الرقل الاعر  ي الضر بي املوحد .11

 . أو تسجيل اسل العمل صادرة من املسجل الاجاري وزارة العدل الشركةاحضار صورة من شهادة تأسيس  .12
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 . استي اء الدمغة القانونية .13

أو  2122صادرة من املجلس القومي لألدو ة والسموم مجددة للعام  اسل العمل/الشركةصورة من رخصة  .14

 . إفادة منه

15.  
 
في مظروف محكل إلاغالق ومخاوم بالشمع  (وض املاليةال تشمل العر )قدم النسخة لاصلية ملستندات العطاء ت

 لاحمر و وضع داخل صندوق العطاءات املعد لذلك في قاعة العطاءات بالصندوق املبنى الشمالي 

 . Bي املبني الطابق لارض  -

  .ستبعد من املنافسةتأي شركة لم تقدم عرضها الكترونيا   .16

العطاء كاأمين مبدئي يقدم بشيك معامد باسل مدير عام الصندوق القومي  من قيمة% 2دفع مبلغ  .17

لإلمدادات الطبية أو خطاب ضمان مصرفي معامد من بنك محلي أو خطاب ضمان من إحدي شركات 

 . ترد ملن ال يرسو عليه العطاءو الاأمين 

 %:11ملن يرسو عليه العطاء، على أن تكون ال ( ضمان حسن الان يذ% )11إلى % 2تكمل  .18

 .سار ة امل عول طيلة فترة تن يذ العقد   1.18 

اشهر علي الاقل أو بشيك معامد باسل مدير عام الصندوق  6بخطاب ضمان مصرفي ساري ملدة   2.18

بالصيغة املعامدة من )او بخطاب ضمان صادر من إحدى شركات الاأمين القومي لإلمدادات الطبية 

 .(الصندوق القومي لالمدادات الطبية

 -املبنى الشمالي   العطاءات بالصندوق  تسلل املستندات املطلوبة بصندوق العطاءات املعد لذلك بقاعة .19

 . Bي املبنىالطابق لارض 

الساعة الثانية عشر م  2/11/2122يوم الاحد ( املستندات املطلوبة)آخر موعد ألساالم مظروف العطاء  .21

 ،ظهر 
ً
لن و  ا

 
نظام الشراء إلالكتروني )نظر في أي عرض يصل بعد الزمن املحدد مهما كانت املبررات ي  

 
يغلق 

 عند 
ً
افق الاحديوم  " الساعة الثانية عشر ظهراتلقائيا   .(م22/02/2222 املو

في حضور ممثلي  (ال تشمل العرض املالي)سا اح املظار ف والتي تشمل مستندات العطاء للشروط العامة  .21

 
ً
 . الشركات املقدمة للعطاء بعد ق ل الصندوق مباشرة

  في حضور ممثلي الشركات  .22
ً
افق   الاحديوم سيال إساعراض العروض إلكترونيا م 22/02/2222املو

ظهر 12الساعة 
 

 . ا

 . مدير عام الصندوق غير ملزم بقبول أدنى عطاء أو أي عطاء آخر .23

  عبر البريد إلالكتروني  اواصلات العمل الرسمية ٌيرجى اللإلسا سار أثناء ساع .24

tenderqueries@nmsf.gov.sd 
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  www.nmsf.gov.sd :ملز د من املعلومات يرجى الرجوع ملوقع  الصندوق  .25

  
على الراغبين في املشاركة في العطاء التسجيل في نظام الشراء إلالكتروني بالصندوق قبل اساالم : تنويه

ة سكرتار ة إلادارة العامالكراسة، يمكن التسجيل عبر موقع الصندوق املوضح أعاله أو الحضور ملكاب 

 . ق خالل ساعات العمل الرسميةللشراء والاعاقد بمباني الصندو 

   
 

 

 إنعام عبد هللا دبلوك.د

 

 لإلمدادات الطبية مدير عام الصندوق القومي/ ع   

 

 

 

 
 

  
 


