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 :بياانت مقدم العطاء
 

 الشركةسم ا 

 عدد األصناف املقدمة يف الكراسة 

 ابليورو  األصناف املقدمة يف الكراسةإمجايل مبلغ  

 تكلفة املباين والتجهيزات ابجلنيه السوداين إمجايل 

 للعطاء املقدم الكليةمن القيمة % 2قيمة التأمني املبدئي للعطاء وتعادل  

 أو اسم العمل شركةاملسؤول ابلعتماد الشخص ا 

 أو اسم العمل لشركةختم ا 
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 قائمة حتقق مستندات العطاء
 

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

 
 

 :تنويه** 
 

جيب ويف حالة تقدمي التأمني ابجلنيه السوداين من أعلى قيمة مقدمة لعروض الشركة % 2املبدئي وهو ما يعادل نسبة  تأمنيال .1
 .(م22/4/2212)الرمسي من اتريخ إعالن العطاء اليوروحسب سعر ه معادلت

 عتمادالا
 الرقم املستند

 نعم ال
  .1 منهاشهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة ابإلعفاء   
  .2 الرقم التعريفي الضرييب  

  .3 من الزكاة سارية املفعول أو إفادة ابإلعفاء منها إبراء ذمة شهادة   

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

  .5 سارية املفعول أو اسم العمل الشركةصورة من شهادة أتسيس   

  .2 إستيفاء الدمغة القانونية  
  .7  شهادة مقدرة مالية  
  .8 من قيمة العطاء% 2إستيفاء التأمني املبدئي   

  .9  سرية ذاتية عن الشركة  

  Flash Memory 12.  
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
  لإلمدادات الطبية قوميال صندوقال

    Simulator -& CT ( Linear Accelerator2016/6(طبية لتوريد أجهزة ناقصة عامة دعوة للتقدمي مل

بنظام  لتوريد أجهزة طبية 6/2212ابلرقم صندوقللتقدمي لعطاء الاملستوردين لإلمدادات الطبية السادة  قوميال صندوقدير العام للالسيد امليدعو 
 :حسب الكميات واملواصفات والشروط املرفقة مع كراسة العطاء وذلك وفق اخلطوات التالية تسليم املفتاح

 :لتزام ابآليتاإل على الراغبني يف املشاركة يف هذا العطاء
 .الشركة للعطاء وخمتوم خبتم ةقدمتاملالشركة يقدم طلب احلصول على كراسة العطاء يف ورق مروس ابسم  .1
 .ستمارة اخلاصة بذلكملء اإل .2
 .من الساعة الثامنة صباحاً إىل الساعة الثالثة مساءاً يومياً  شراء والتعاقدية مدير اإلدارة العامة للسكراتر  ستلم كراسة العطاء من مكتبت   .3
 .ال ترد (جنيه سوداين لفأ)ج 1222الكراسة  رسوم .4
 .شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة ابإلعفاء منها .5
 .الرقم التعريفي الضرييب .2
 .من الزكاة سارية املفعول أو إفادة ابإلعفاء منها مةإبراء ذشهادة  .7
 .شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة إبعفاء من القيمة املضافة .8
 .صادرة من املسجل التجاري سارية املفعول أو اسم العملشركة أتسيس الصورة من شهادة  .9

 .إستيفاء الدمغة القانونية .12
  .شهادة مقدرة مالية .11
 .شركةلل وأعمال مشاهبةسرية ذاتية  .12
و بشيك معتمد ابسم مدير عام الصندوق القومي أيومًا  92ساري ملدة خبطاب ضمان مصريف  اً مبدئي اً من قيمة العطاء أتمين %2دفع  .13

ملن يرسو عليه % 12 إىلتكمل و  ترد ملن ال يرسو عليه العطاء أو خبطاب ضمان صادر من شركات التأمني نقداً لإلمدادات الطبية أو 
 .فيذ العقدطيلة فرتة تن قابلة للتجديد أشهر 2ملدة سارية املفعول  ضمان حسن التنفيذ% 12ال  العطاء على أن تكون

مكتب اإلستقبال  يف محر ويوضع داخل صندوق العطاءات املعد لذلكغالق وخمتوم ابلشمع األدم العطاء ىف مظروف حمكم اإليق .14
 .صندوقابل

 .ظهراً  12 ةالساع م6/1/2212املوافق  األربعاء يومهو  اتف العطاءاريمظ يدا آخر موعد إل .15
 .الصندوق مهما كانت املربرات لقفلأي عطاء يصل بعد الزمن احملدد ال يستلم  .12
 .بعد قفل الصندوق مباشرةستفتح املظاريف يف حضور ممثلي الشركات املقدمة للعطاء  .17
 .غري ملزم بقبول أدىن عطاء أو أي عطاء آخر صندوقمدير عام ال .18

 
 :لإلستفسار اإلتصال أثناء ساعات العمل بـ 

 مكتب مشرتايت األجهزة واملستهلكات الطبية  0120390931: ت
medical.equ@nmsf.gov.sdEmail:  

 
إنعام عبدهللا دبلوك.د  

لإلمدادات الطبية قوميال صندوقال عام مدير/   

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

 مدادات الطبيةلإل قوميال صندوقال

      Simulator -( Linear Accelerator & CT2016/6(طبية توريد أجهزة عطاء 

حسب الكميات  بنظام تسليم املفتاح لتوريد أجهزةللتقدمي لعطاء املستوردين لإلمدادات الطبية السادة  قوميال صندوقدير العام للالسيد امليدعو 
 :واملواصفات والشروط املرفقة مع كراسة العطاء وفق اخلطوات التالية

 وشروط عامة حكامأ :اوالا 

 :يت لتزام ابآلملشاركة يف هذا العطاء اإليف ااغبني الر على 

 .الشركة للعطاء وخمتوم خبتم ةقدمتاملالشركة سم على كراسة العطاء يف ورق مروس إب يقدم طلب احلصول .1
 .ستمارة اخلاصة بذلكملء اإل .2
واملواصفات ومجلة سعار صناف املطلوبة وهبا خاانت مللء األقوائم جاهزة ابأل يوالذى حيو    Flash Memoryـستلم كراسة العطاء والت   .3

من الساعة الثامنة صباحًا إىل الساعة الثالثة  يومياً  صندوقلاب للشراء والتعاقداإلدارة العامة من مكتب سكراترية مدير  كل صنفاملبالغ ل
 .مساءاً 

 .ال ترد (سوداين جنيه لفأ)ج 1222مبلغ الكراسة  .4
 .الضرائب أو إفادة ابإلعفاء منهاشهادة خلو طرف من  .5
 .الرقم التعريفي الضرييب .2
 .من الزكاة سارية املفعول أو إفادة ابإلعفاء منها إبراء ذمةشهادة  .7
 .شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة إبعفاء من القيمة املضافة .8
                                                                                                                                                                             .اريصادرة من املسجل التج سارية املفعول أو اسم العملشركة صورة من شهادة أتسيس ال .9

 .إستيفاء الدمغة القانونية .12
  .شهادة مقدرة مالية .11
 .سرية ذاتية عن الشركة .12
 .ابليورو صناف املقدمةالقيمة الكلية لألدراج إ .13
و بشيك معتمد ابسم مدير عام الصندوق القومي أيومًا  92ساري ملدة خبطاب ضمان مصريف  اً مبدئي اً من قيمة العطاء أتمين %2دفع  .14

ملن يرسو عليه % 12 إىلتكمل و  ترد ملن ال يرسو عليه العطاء أو خبطاب ضمان صادر من شركات التأمنيلإلمدادات الطبية أو نقدًا 
 .طيلة فرتة تنفيذ العقد قابلة للتجديد أشهر 2ملدة سارية املفعول  ضمان حسن التنفيذ% 12ال  العطاء على أن تكون

مكتب اإلستقبال  يف محر ويوضع داخل صندوق العطاءات املعد لذلكغالق وخمتوم ابلشمع األقدم العطاء ىف مظروف حمكم اإلي .15
 .القومي لإلمدادات الطبية صندوقابل

الزكاة  من شهادة خلو طرف الرقم التعريفي الضرييب ،الضرائب ، من الدمغة القانونية ، شهادة خلو طرف)  وتشمل املالية تفصل املستندات .12
 . (15)يف مظروف منفصل وتوضع يف املظروف املوضح يف الفقرة  (و التأمني املبدئيالقيمة املضافة ، شهادة مقدرة مالية  ،

 .ظهراً  12 ةالساع م6/1/2212املوافق  األربعاء العطاء هو يوم مظروف يدا آخر موعد إل .17
 .ستفتح املظاريف يف حضور ممثلي الشركات املقدمة للعطاء بعد قفل الصندوق مباشرة .18
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كراسة العطاء حيث   كتبت يف  لتلك اليتهى مطابقة  Flash Memory ــىف ال علومات اليتن املأكد من أالعطاء الت ى كل مشارك يفعل .19
 .لياً آدخاهلا احلاسوب ليتم فرزها إن كل البياانت واملعلومات سيتم أ

 .العطاء صندوققفل  زمنواملستندات هو نفس  الكتلوجاتستالم موعد إلر خآ .22
 .مهما كانت املربارات العطاء صندوق طاء يصل بعد الزمن احملدد لقفل أي ع ستلمي  ال  .21
 .%32 -+ /بنسية  أو زايدهتااحلق يف إنقاص الكميات املطروحة  القومي لإلمدادات الطبية صندوقالعام ملدير  .22
 . أي عطاء آخرو أغري ملزم بقبول أدىن  القومي لإلمدادات الطبية صندوقالعام مدير  .23

 سعاراأل :اثنيا

 :ن يكون هنائيا ويشمل أجيب  السعر املقدم
  .ابجلنيه السوداين متطلبات التشغيل بنظام تسليم املفتاح إنشاء وجتهيز املباين لألجهزة املطلوبة بكل .1
 لإلمدادات الطبية قوميال صندوقال أو أي مكان آخر حيدده ( شندي -مدين  -اخلرطوم )وتركيب وإختبار وتشغيل األجهزة  تكلفة وصول .2

  .(داخلي وخارجي) والتدريب عليها
 .والً أضافة للسعر املقدم إ أيكل الرسوم القانونية وال تقبل  .3
 .يقدم ابجلنيه السوداين 1عدا البند رقم  ابليوروسعار تقدم األ .4
 . املبدئية العطاء قيمة من من يتجزأ ال جزء% 122 بكفاءة اجلهاز بتشغيل اخلاصة والربجميات املادية املكوانت تعترب .5
 وعالج التشخيص ألغراض الطبية واملعلومات الصور نقل خدمات حيث من احلالية املراكز أجهزة مع للعمل متوافقة األجهزة تكون أن جيب .2

 .املبدئية العطاء قيمة من يتجزأ ال جزء البند هذا يف الالزمة املكوانت تعترب.  األورام
 للمراكز األورام وعالج تشخيص يف وإمكانياته العطاء يف املقدم اجلهاز عن املتعددة ابلوسائط تفصيلي عرض تقدمي املقدمة الشركة على .7

 . املستفيدة

 التوريد طريقة :اثلثاا 

 .ستالم األجهزة يف املواقع احملددة هلا من قبل الصندوقإيتم  .1
ملتطلبات الالزمة لتجهيز املوقع حسب متطلبات حتديد او  ملواقع والكشف عليهااب املباين بزايرة جهزةاأل/الشركة املرسى عليها اجلهازتزم تل .2

 .وتوقيع العقدابلرتسية النهائية غ يتبلالالشركة الصانعة لرتكيب وتشغيل هذه األجهزة ومبا ال يتجاوز مدة شهر من اتريخ 
 .العقد توقيعاتريخ من ستة أشهر قصاها أفرتة  يف التوريد .3

 طريقة الدفع:  رابعاا 

 لإلمدادات الطبية قوميال صندوقللصاحل ا مقابل الضماانت املقدمة وابجلنيه السوداين للمباين وجتهيزاهتالألجهزة  ابليوروردة صناف املو األ بلغيتم دفع م
 .يالتسليم النهائو 

 خدمات ما بعد البيع: خامساا 

جراءات السليمة وتوضيح اإل وتدريب وتشغيل وإختبار هتا حنو اجلهاز من تركيبالتزامن تقوم إبأصنف عليها جيب  أيترسية  يتم الشركة اليت .1
 .ستمرار اخلدمة املمتازة للجهازإلضمان  يدؤ ت اليت

 الطبية اخلدمة حسب% 122 بكفاءة يعمل اجلهاز يكون أن جيب العقد أو الضمان فرتة أوهناية والتسليم اإلختبار إجراءات هناية عند .2
 . هنائية بصورة اجلهاز قبول يتم وعندها ، املطلوبة
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 عقد فرتة هناية أو الضمان فرتة وخالل للجهاز زمالوال املعد والرتفيع اإلصدارات أحدث على حيتوي التسليم عند اجلهاز يكون أن جيب .3
 .الشامل الصيانة

سنوات من  ملدة ال تقل عن عشر بعد إنتهاء فرتة الضمان ابلقيمة (Soft Ware)وبرامج التشغيل  توفري قطع الغيار وملحقات اجلهاز .4
 متت إذ  وأي قطعة غيار للجهاز مل يتم ذكرها سوف يتم توفريها جماانً اتريخ الرتكيب والتشغيل وحتديد أسعارها ابليورو ترفق مع العرض 

 .هلا خالل تلك الفرتة احلاجة
 .والقبول النهائياإللتزام بتوفري الدعم الفين ملدة التقل عن عشر سنوات من اتريخ التسليم  .5

مبوجب كتاب و  التقل عن عشر سنوات بتقدمي التزام خطي من الشركة الصانعة بتأمني وتصنيع قطع الغيار لألجهزة املوردة لفرتة شركةتلتزم ال .2
 .ن الشركة املصنعةرمسي م

 :الصيانة .7
 -: اآليت يشتمل أن املناسبةعلى الفرتات إختيار ليتثىن العطاء مستندات ضمن صيانة عقد مقرتح املوردة الشركة توفر أن جيب

 لألغراض التشغيل متطلبات كل يشمل حبيث الضمان فرتة هناية بعد يبدأ سنوات(  5 -1) من لفرتة القيمة جمدول شامل صيانة عقد .أ 
 تدريب وتكلفة العقد خالل املتوقعة الرتفيع أعمال كل يتضمن أن جيب كما ، % 5 عن تزيد ال توقف وفرتة %95 تشغيل بفرتة الطبية

 . الثاين و األول للمستويني عنصابمل مهندس
 .ن يشمل العقد قطع الغيار والعماله بصوره كاملهأ .ب 
 .عمليات الصيانه تشمل املكوانت املاديه والربجميه للجهاز .ج 
من  % 5ال يتخطى  Down timeتلتزم الشركه إبختاذ كافه اإلجراءات الالزمه لعمل اجلهاز بكامل إمكانياته املمكنه وبزمن توقف   .د 

 :جراءاتن تشمل هذه اإلأالزمن املخطط له على 
 .(ةربع مرات ىف السنأقلها أ)سب دليل الصيانه التابع للشركة عمليات الصيانه الوقائيه وذلك حب .1
 .و إلجتيازه اإلختبارات الدوريه املعتمده من قبل اجلهات املختصهألتصحيحيه الالزمه لتشغيل اجلهاز عمليات الصيانه ا .2
 .و القياساتأالعالج  ةو دعم تتطلبه عمليأ فيناي تدخل  .3
 .الالزمه على الربجميات( Update-Upgrade)و الرتقيات أإجراء الرتفيعات  .4
 .إستجالب وتركيب اإلسبريات الالزمه مع اإللتزام بكون هذه اإلسبريات مورده من الشركه املصنعه للجهاز .5

 .ةاملصنع ةالصادره من الشرك( FCO)القيام إبجراءات  .ه 
 .ول والثاين حبيث يتم حتديد توارخيهما على مدار العاميه مسبقاً ابلتنسيق بني الطرف األتتم الربجمه للصيانه الدور  .و 
 .و اإلمييلأو الرسائل النصيه أتم إخطار الشركه عن طريق اهلاتف يف حالة األعطال ي  .ز 
 .إجتياز اإلختبارات املعتمده من قبل اجلهات املختصه يعترب اجلهاز يف حالة توقف عدم  وأيف حالة عدم عمل اجلهاز   .ح 
 .اً مساء ةالعاشر  ةصباحاً حىت الساع ةالثامن ةهي الفرته املمتده من بني الساع الزمن املخطط له لعمل اجلهاز  .ط 
 .ت املختصهحىت تسليم اجلهاز للجهاهو الزمن احملسوب من وقت البالغ  Down timeزمن التوقف    .ي 
 (.حتسب كفاءة اجلهاز وختصم من الكفاءه الكلية والزمن املخطط له)يف اجلهاز  همكانيات املوجودن يعمل اجلهاز بكامل كفاءته واإلأ .ك 
 :يتم حساب زمن التوقف وزمن عمل اجلهاز حبسب املعادله  .ل 

               Down time = {(Base time – Down time) / Base time} * 100% 
فرتة ) من الزمن املخطط له لعمل اجلهاز تلتزم الشركه بتمديد فرتة الصيانة اجملانية% 12 إىل% 5أكثر من  التوقف ختطي فرتة يف حالة  .م 

 .توقف من الزمن املخطط له%  1من الزمن املخطط له لعمل اجلهاز مقابل كل % 12( الضمان
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 وذلك للقيام أبنشطة الصيانة الوقائية من قبل الشركه املصنعه برخصه سارية املفعولجيب أن توفر الشركة املوردة كوادر فنية مدربة ومعتمد  .ن 
 (.ترفق مستندات)و العقد أوالتصحيحية أثناء فرتة الضمان  

املوردة وتوفر الشركة . ختبارات السالمة والكفاءة املوصى هبا من قبل املصنعإمان كل أنشطة الصيانة الوقائية و جيب أن تشتمل فرتة الض .س 
 .ا لتنفيذ أعمال الصيانة الوقائيةخطته

حدى املراكز قيد العطاء جيب أن تقدم الشركة املصنعة خطتها إلستدامة التشغيل األمثل لتلك ى من منتجات الشركة ىف إىف حالة وجود أ .  
 . األجهزة

 الشروط اجلزائية: سادساا 

مصادرة   احلق يف القومي لإلمدادات الطبية ن للصندوقإفلرتسية النهائية اإلبالغ ابألكثر من أسبو  من اتريخ عند التأخر يف توقيع العقد  .1
 %(.2)التأمني املبدئي كامل قيمة 

القومي  صندوقن للإف النهائية بالغ ابلرتسيةايم عمل من اتريخ اإلأ 15 من كثرأل%( 12)حسن التنفيذ ضمان تكملة خر عند أت .2
 %(.2)التأمني املبدئي مصادرة كامل قيمة  احلق يف لإلمدادات الطبية

 :يتختاذ اآلإكة بسحب عروضها من املناقصة يتم عند قيام الشر  .3
 .لتزاماتإ يأاملظاريف فال يرتتب عليها ذا قامت الشركة بسحب عرضها قبل فتح إ . أ

 .%(2)التأمني املبدئي يف فيتم مصادرة ذا قامت الشركة بسحب عرضها بعد فتح املظار إ . ب
 .%(12)يتم مصادرة ضمان حسن التنفيذ للمواصفات املطلوبة و أاملوردة لشروط العطاء  األصنافة حالة خمالف يف .4
عتبار عند ترسية خذ ذلك ىف اإلؤ ي و املواصفات سوفأحد الشروط املواعيد احملددة وخمالفتها أل يفم تقيد الشركة ابلتوريد دحالة ع يف .5

 .ستبعاد عروضهاإاحلق يف  صندوقللو القادمة كنقطة ضعف القومي لإلمدادات الطبية  صندوقعطاءات ال
من قيمة ( 000001)بدفع غرامة مقدارها  تلتزم الشركة من الزمن املخطط له لعمل اجلهاز% 12 من أكثر التوقف ختطي فرتة يف حالة .2

عن كل يوم أتخري بعد العشر أايم األوىل من ( 000003)الغرامة  أايم تصبح( 10)وإذا زادت مدة التأخري عن  ،اجلهاز عن كل يوم أتخري 
 .التأخري
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 معايري التقييم يف اللجنة الفنية لفرز العطاء

 :ينقسم التقييم إىل قسمني

   .(Technical Evaluation)  تقييم املواصفات الفنية .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 for Item 

8.  Warranty 

9.  Agency 

10.  Company Profile 

 

  : ( Item Specifications) مواصفات اجلهاز الفنية .1

 . طلوبة للجهاز يستبعد من املنافسةمن املواصفات الفنية امل%  111اى صنف اليتحصل على 

  : (Company Performance) أداء الشركة .2

 .والقطا  احلكومي الطبيةتقيم حسب األداء السابق للشركة مع الصندوق القومي لإلمدادات 

  : (Country of Origin) بلد املنشأ .3

 البلدان اجملموعة
 أورواب الغربية –الياابن  –أمريكا الشمالية األوىل
 أمريكا اجلنوبية –كوراي اجلنوبية   –تركيا  –أورواب الشرقية  الثانية
 بقية الدول الثالثة

 

  : (Delivery Time) زمن التسليم .4

 .من التاريخ احملدد ابلعقد ، الشركات اليت تلتزم تعطى الدرجة الكاملة  ستة أشهرمن شروط العطاء الزمن احملدد للتسليم 
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  : (Training)التدريب  .5

 العدد البلد الرقم

10  
 أشخاص 8 - تدريب داخلي

 لكل جهاز
 + طيب مهندس 2+  أشعة عالجية تقين 2+  أخصائي طبيب 2

 فيزايئي طيب 2 

20  
 أشخاص 8 –تدريب خارجي 

 لكل جهاز
 + طيب مهندس 2+  أشعة عالجية تقين 2+  أخصائي طبيب 2

 فيزايئي طيب 2 
 

 

  : (After Sales Service) خدمات مابعد البيع .6

 (عقود الصيانة)وتسعري تكلفة الصيانة الوقائية والتصحيحية ابليورو بعد إنقضاء فرتة الضمان  سبريات وتوفري الدعم الفينإذا التزمت الشركة بتوفري اإل
 .تعطي الدرجة الكاملة 

  : (Quality Certificate for Item) شهادات اجلودة للجهاز  .7

، واملنتج املصنع يف إحدى الدول ذات النظام الرقايب  (CE / FDA / TUV/JPAL)و   ISOإرفاق شهادات اجلودة للصنف املقدم يف العرض 
 .املعتمد أتخذ الدرجة الكاملة 

 : (Warranty) الضمان .8

بعد الرتكيب  صيانة األجهزة شاملة قطع الغيار جماانً طيلة فرتة الضمان على ان حتتسب املدة من اتريخ استالم األجهزة الشركة بضمان و لتزم ت
 .والتشغيل

 

 

  : (Agency) الوكالة .9

 النوع الرقم

 وكيل حصري  10
 وكيل عادي  20
 موز   30

 

  : (Company Profile) السرية الذاتية للشركة .11

ابلنسبة  داريةاخلربات اإل+اإلسهامات يف تطوير اجملال + عقود صيانة سابقة + أتهيل املهندسني + خربات الشركة السابقة يف اجملال + القوة العاملة 
 . لألجهزة موضو  العطاء

 التقييم املايل: 

 .أي تسهيالت يف الدفع تعطي أفضلية يف اإلختيار بعد إجتياز الشروط الفنية

 السنة الرقم

 سنتان  .1
 ثالث سنوات   .2


