
 

 

 وزارة الصحة االتحادية 

 الطبية الصندوق القومي لإلمدادات

عطاء لتوريد أدوية و مستهلكات طبية خاصة ببنوك الدم لجميع املؤسسات والجهات الحكومية بجميع اعالن 

 واليات السودان

 6/2022عطاء رقم  

ت العاملة ركاس لجنة الشراء املوحد السادة الشيدعو السيد املدير العام للصندوق القومي لإلمدادات الطبية رئي

 اعتبارا من و توح والذي سيتم التقديم له إلكترألدوية واملنتجات الطبية للتقديم لعطاء الصندوق املففي مجال ا
ً
نيا

الكميات واملواصفات والشروط املرفقة مع كراسة  منتجات طبية حسب وذلك لتوريد  م16/10/2022 حدال 

  العطاء وذلك وفق الخطوات التالية:

  على الراغبين في املشاركة في هذا العطاء اإللتزام باآلتي:  

  الشركة/اسم العملقدم طلب الحصول على كراسة الشروط في ورق مروس باسم ي   .1
ً
املقدمة للعطاء ومختوما

 بختمها العام. 

 ملء الستمارة الخاصة بذلك.  .2

3.  
 
 خالل ساعات ت

ً
ستلم كراسة الشروط من مكتب سكرتارية مدير اإلدارة العامة للشراء والتعاقد يوميا

 العمل الرسمية طوال فترة إعالن العطاء. 

  أو بشيك مصرفي ل ترد.  (جنيه سوداني 100 ,000) مبلغ الكراسة  .4
ً
 نقدا

املشاركة في العطاء رمز الدخو ل وكلمة املرور ودليل إستخدام نظام الشراء  الشركة/اسم العملتعطى  .5

  بعد إبراز املستند املالي. 
ً
 اإللكتروني مباشرة

 احضار شهادة مقدرة مالية.  .6

لكوادر مؤهلة  ومخازن مهيئة وعربات نقل  الشركة/اسم العملمايفيد بتوظيف )فنية القدرة املاحضار  .7

 . (مبردة

 أو إفادة باإلعفاء منها. سارية املفعول  لغرض العطاءاحضار شهادة خلو طرف من الضرائب  .8

 سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منها.  لغرض العطاءاحضار شهادة إبراء ذمة من الزكاة  .9

 أو إفادة بإإلعفاء منها. سارية املفعول احضار شهادة تسجيل القيمة املضافة  .10

 احضار الرقم التعريفي الضريبي املوحد.  .11

 أو تسجيل اسم العمل صادرة من املسجل التجاري وزارة العدل.  الشركةاحضار صورة من شهادة تأسيس  .12

 استيفاء الدمغة القانونية.  .13
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أو  2022صادرة من املجلس القومي لألدوية والسموم مجددة للعام  الشركة/اسم العملصورة من رخصة  .14

 إفادة منه. 

15.  
 
في مظروف محكم اإلغالق ومختوم بالشمع  (ل تشمل العر وض املالية)العطاء قدم النسخة األصلية ملستندات ت

بالصندوق املبنى  الطابق األرض ي األحمر ويوضع داخل صندوق العطاءات املعد لذلك في قاعة العطاءات

 . B الشمالي

  ستبعد من املنافسة.تأي شركة لم تقدم عرضها الكترونيا   .16

العطاء كتأمين مبدئي يقدم بشيك معتمد باسم مدير عام الصندوق القومي  من قيمة %2دفع مبلغ  .17

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

 ترد ملن ل يرسو عليه العطاء. و التأمين 

 :%10عطاء، على أن تكون ال )ضمان حسن التنفيذ( ملن يرسو عليه ال %10إلى  %2تكمل  .18

 سارية املفعول طيلة فترة تنفيذ العقد.   1.18 

اشهر علي القل أو بشيك معتمد باسم مدير عام الصندوق القومي  6بخطاب ضمان مصرفي ساري ملدة   2.18

صادر من إحدى شركات التأمين  غير مشروط وغير قابل لاللغاء لإلمدادات الطبية او بخطاب ضمان

 .)بالصيغة املعتمدة من الصندوق القومي لالمدادات الطبية(

19.  
 
فة تكل و وم او ميناء بورتسودان(ميناء الوصول)مطار الخرط تسليم األصناف شاملةقدم األسعار  باليورو  ت

  .)املخازن الرئيسية بالخرطوم( مخازن الصندوق القومي لالمدادات الطبية الى الوصول  يناءالترحيل من م

 األسعار املقدمة يجب أن تكون نهائية  وسارية طيلة فترة العطاء.  .20

 12الساعة م 23/11/2022املوافق  الربعاء يوم (املستندات املطلوبة)آخر موعد  إلستالم مظروف العطاء  .21

 .
ً
 ظهرا

من املجلس القومي لألدوية الصادرة -شهادات تسجيل املصنع واألصناف ) تسلم مستندات الجودة .22

  .مباشرة إلدارة تأكيدالجودة   (والسموم

األصناف املقدمة في العطاء وفق مطلوبات املجلس القومي لألدوية  والسموم  وقانون الصندوق القومي  .23

 2015لإلمدادات الطبية لسنة 

رض ي الطابق األ ب وق تسلم املستندات املطلوبة بصندو ق العطاءات املعد لذلك بقاعة العطاءات بالصند .24

 . B -املبنى الشمالي 

 يغلق تل نظام الشراء اإللكتروني )نظر في أي عرض يصل بعد الزمن املحدد مهما كانت املبررات ي   لن  .25
ً
قائيا

افق االربعاءيوم  " الساعة الثانية عشر ظهراعند    .(م23/11/2022 املو

ر ممثلي في حضو  (ل تشمل العرض املالي)ستفتح املظاريف والتي تشمل مستندات العطاء للشروط العامة  .26

 . 
ً
 الشركات املقدمة للعطاء بعد قفل الصندوق مباشرة
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  في حضور ممثلي الشركات  .27
ً
افق االربعاءيوم سيتم إستعراض العروض إلكترونيا م 23/11/2022  املو

 ظهرا.  12الساعة 

 . %50أو زيادتها بنسبة أقصاها  %20ملدير الصندوق الحق في إنقاص الكميات املطروحة بنسبة أقصاها  .28

 قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.  نامعامدة العقد  .29

  .مينعاالكميات املعلنة بالعطاء ملدة  .30

 عمل وكيل تجاري و شهادة الوكالة على الشركات التي تمت عليها الترسية النهائية إحضار  رخصة مزاولة .31

املسجل التجاري بوزارة العدل، في  –صادرة من مراقب الوكالء التجاريين  (وكيل حصري أو موزع معتمد)

 مرحلة توقيع العقد .

 مدير عام الصندوق غير ملزم بقبول أدنى عطاء أو أي عطاء آخر.  .32

  ر البريد اإللكتروني عب التواصلات العمل الرسمية ٌيرجى لإلستفسار أثناء ساع .33

 tenderqueries@nmsf.gov.sd 

  www.nmsf.gov.sdملزيد من املعلومات يرجى الرجوع ملوقع  الصندوق: .34

 

  
على الراغبين في املشاركة في العطاء التسجيل في نظام الشراء اإللكتروني بالصندوق قبل استالم تنويه: 

الكراسة، يمكن التسجيل عبر موقع الصندوق املوضح أعاله أو الحضور ملكتب سكرتارية اإلدارة العامة 

 للشراء والتعاقد بمباني الصندو ق خالل ساعات العمل الرسمية. 

  
  

 

 عبد الرحمن بدر  جميلةد.

 لإلمدادات الطبية ع/ مدير عام الصندوق القومي   
 


