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 وزارة الصحة الاتحادية

  الصندوق القومي لإلمدادات الطبية

 الادارة العامة للشراء و التعاقد  

05/0001عطاء رقم     

 

ميناء الواردة عبر  الطبية الجمركي للمنتجات للتخليص عامة مناقصة

 البحري  بورتسودان

 5/0001عطاء رقم 

افق  رععاءالا تاريخ قفل الصندوق يوم     م01/00/0001املو
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 :العطاء مقدم بيانات

  العمل اسم أو الشركة اسم

   لعطاءل المبدئي التأمين قيمة

  المسؤول الشخص اسم

  المسؤول الشخص توقيع

  العمل اسم أو الشركة ختم

 

 

 

 

 العطاء مستندات تحقق قائمة

 

 :اإلستمارة هذه بملء المطلوبة الرسمية األوراق كل أحضرت مؤسستكم أن من التأكد يرجى

 

 االعتماد  المستند الرقم

 ال نعم

   القانونية الدمغة استيفاء 1

   من قيمة العرض المقدم%  2 لعطاءل المبدئي التأمين استيفاء 2

 باإلعفاء إفادة أو معنونه لصالح العطاء الضرائب من طرف خلو شهادة 3

 منها

  

 إفادة أو المفعول سارية  معنونه لصالح العطاء الزكاة منإبراء ذمة  شهادة 4

 منها باإلعفاء

  

    المضافة القيمة تسجيل شهادة 5

   الموحد الضريبي التعريفي الرقم من صورة 6

شهادة أو ملف اكمال شهادة ارفاق مع الشركة تأسيس شهادة من صورة 7

 وزارة العدل -صادرة من المسجل التجاري  العمل اسم تسجيل

  

   .أشهر 6تقرير حساب بنكي آلخر و   مالية مقدرة شهادة 8

سبق )على األقل  مشابهةعمال أنموذج لثالثة إرفاق  مع  فنية مقدرة شهادة 9

  (التعامل معها في مجال التخليص الجمركي

  

   2121رخصة مزوالة التخليص الجمركي مجددة للعام  11

 

 على االستمارة أخذ تواقيعهم معفى هذا العطاء المقدمة سيتم مراجعة المستندات في حضور ممثلي الشركات 

 .الخاصة بذلك
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 الاتحادية الصحة وزارة

 الطبية لإلمدادات القومي الصندوق 

 

 البحري  بورتسودان ميناءالواردة عبر  الطبية الجمركي للمنتجات للتخليص عامة مناقصة

 50/1000عطاء  

 م12/08/0001خميسال اءعالن العطتاريخ إ

 شركات التخليص وأصحاب العمل السادة الطبية لإلمدادات القومي للصندوق  العام املدير السيد يدعو       

بورتسودان  ميناء التي يتم استيرادها عبر الطبية املنتجات الجمركي لكافة تخليصخدمة ال لعطاء للتقديم

 يبدأ إلاع الذيو  ق لصالح الصندو 
 
والذي  م21/08/1012   لخميسامن يوم  الن عنه في الصحف اليومية إعتبارا

 سيتم التقديم له 
ً
 :التالية الخطوات وفق وذلك العطاء كراسة في املرفقة والشروط املواصفات حسبإلكترونيا

 :باآلتي إلالتزام العطاء هذا في املشاركة في الراغبين على

 .وقعامو  العام بختمه للعطاء املقدم العمل اسم أو الشركة باسم مروس ورق في الشروط كراسة على الحصول  طلب يقدم .2

 .بذلك الخاصة الاستمارة ملء .1

 خالل"يوميا( B ) بالطابق الارض ي املبنى  العامة للشراء و التعاقددارة سكرتارية إلا   مكتب من الشروط كراسة تستلم .3

 .العطاء إعالن فترة طوال الرسمية العمل ساعات

 .ترد ال(  سوداني جنيه الف خمسون  فقط)  سوداني جنيه 000000الكراسة مبلغ .4

 .املتقدمة للجهة الذاتية السيرة حضارإ .0

 (.أشهر 6 خرل تقرير حساب بنكي  )مالية  مقدرة شهادة حضارإ .6

عمال املشابهة  لا  رفاقإالجمركي مع  في مجال التخليص مؤهلة لكوادر الشركة بتوظيف يفيد ماأي فنية  مقدرة شهادة .7

هيئة  شهادة حجم العمل من بفي مجال التخليص الجمركي مصحوبة  سبق التعامل معها قطاع خاص حكومية أو لجهات

بتخليصها  وتظهر جميع الرسائل التي قام املخلصالسودانية الجمارك هيئة شهادة معتمدة من ) السودانية  الجمارك

 (.خالل العام وتثبت ملكية املخلص لرخصة التخليص

 .منها باإلعفاء إفادة أو معنونه لصالح العطاء الضرائب من طرف خلو شهادة حضارإ .8

 .منها باإلعفاء إفادة أو العطاء لصالح معنونه املفعول  سارية الزكاة من إبراء ذمة شهادة حضارإ .9

 .منها بإإلعفاء إفادة أو املضافة القيمة تسجيل شهادة حضارإ .20

 .املوحد الضريبي التعريفي الرقم حضارإ .22
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 - التجاري  املسجل منصادرة  العمل اسم شهادة تسجيل أو ملف اكمال شهادة ارفاق مع الشركة تأسيس شهادة حضارإ .21

  .وزارة العدل

 .القانونية الدمغة استيفاء .23

رخصة مزوالة التخليص إرفاق ) الجمارك السودانيةرئاسة هيئة   من مهنة التخليص الجمركي صادرة ممارسة ترخيص  .24

 1012 مجددة للعامعلى أن تكون غير مقيدة بدائرة جمركية معينة أي أنها تعمل في جميع الدوائر الجمركية و ، (الجمركي

 (.وسارية  املفعول طيلة فترة سريان العقد

إلالكتروني مباشرة بعد إبراز ودليل إستخدام نظام الشراء  تعطى الشركة رمز الدخول وكلمة املرور  .20

 .إلايصال املالي الخاص بسحب كراسة شروط العطاء

ستبعد من املنافسة .26
ٌ
 .أي شركة لم تقدم عرضها في الشاشة الالكترونية ت

 :يحوي بداخله مظروفينو  لاحمر بالشمع ومختوم إلاغالق محكم مظروف فى العطاء ومستندات العروض قدمت .27

      املاليةاملستندات مظروف : ول لا 

 .الفنية املستنداتمظروف : الثاني     

 -لة العطاءات صاب لذلك املعد العطاءات صندوق  داخل يوضعو اسم مقدم الطلب وعنوانه  املظروف الخارجيوضح في يأن على 

 .الطبية لإلمدادات القومي لصندوق ا B املبنى  -الادارة العامة للشراء و التعاقد 

 حاوية  2100-2000خالل فترة عام يتراوح من عدد الحاويات املتوقع تخليصها لصالح الصندوق القومي لإلمدادات الطبية  .28

 (حاويات LCL  20 -حاويه 90قدم  10 -حاويه 2200قدم  40)  حجم العمل السنوي التقريبي

 باسم معتمد بشيك يقدمأعاله 28من قيمة العرض املقدم من عدد الحاويات املشار إليها في البند  مبدئي تأمين %1 دفع .29

إلى  تكمل ،"نقدا أو التأمين إحدى شركات من ضمان خطاب،  مصرفي ضمان خطاب، الطبية لإلمدادات القومي الصندوق 

 ال ملن وترد قابلة للتجديد أشهر، 6 ملدة املفعول  سارية تكون  أن على ،(ضمان حسن التنفيذ)العطاء  عليه يرسو ملن   20%

 .العطاء عليه يرسو

شاملة مصروفات  غيرو  شاملة القيمة املضافةتخليص الحاوية عمولة عبارة عن   السوداني بالجنيه لاسعار تقدم .10

يلتزم عطاء و ال فترة  طيلة سارية وتكون كل على حدا الجاف مبرد و لل (  LCL -قدم 10-قدم  40 ) للحاوياتى خر التخليص لا 

ستالمه اتية حال إذاملصروفات الالزمة لعملية التخليص من موارده العليه العطاء بسداد كافة الرسوم و من يرسو 

التوقيع و  بورتسودان بمدينة لصندوق بالشحنة من وحدة التخليص التابعة  ل مستندات شحن املنتجات الطبية الخاصة

 . الصندوق  على فورم الاستالم املعتمد من قبل

 
ً
 (1جدول توضيحي رقم ) تقدم لاسعار في الشاشة الاليكترونية منفصلة لعمولة تخليص الحاوية اول

  العامة غير املستندية املصروفاتو  الرسوم وملتبقي 
ً
 :كاآلتي (0جدول توضيحي رقم ) ثانيا
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 :(1جدول توضيحي رقم )طيلة فترة العقدوتكون سارية  لحاوية شاملة القيمة املضافةاعمولة تخليص *

 

 بالجنيه السوداني / السعر للوحدة ( نوع الحاوية) الوصف 

  (مبرد/ عادية) قدم 40الحاوية 

  (مبرد/عادية) قدم 10الحاوية 

  (LCL)الحاوية املجزأة  أو بضاعة املخزن 

 مستندية مصروفات عامة غير /نقل الحاوياترسوم  /ةعمالرسوم / البضاعة كشفرسوم / رسوم مناولة*

 ( :0جدول توضيحي رقم )طيلة فترة العقد وتكون سارية 

 بالجنيه السوداني/ السعر للوحدة ( نوع الحاوية) الوصف

  (مبرد/عادية) قدم 40الحاوية  

  (مبرد/عادية)قدم 10الحاوية  

  (LCL) بضاعة املخزن الحاوية املجزأة أو 

 

املوانئ  رسوم و التسليم إذن مثل رسمية إيصاالتب منفصلة دفعها ويتم املستندية املصروفات وهي: ثالث طرف مصروفات

 .رسمي بإيصال حكومية رسوم أي أو املالحي الوكيل أرضيات رسومو ( واملقاييس املواصفات) الجودة  ورسوم الجمركية والرسوم

 في الشاشةالجداول املرفقة في الكراسة توضيحية فقط و على املتقدم ملء املعلومات : ملحوظة
 
 .اليكترونيا

يام العمل الرسمية بعد  فات التخليص املستحقة فورا خالل أيلتزم الصندوق القومي لإلمدادات الطبية بسداد مصرو  .12

   .تقديم املستندات املؤيدة إلكمال عملية التخليص

 ."ظهرا 21الساعة  م02/09/1012 املوافقرععاءالا  يوم  )املطلوبة املستندات)ء  العطا مظروف الستالم موعد آخر .11

 .املبررات كانت مهما املحدد الزمن بعد يصل عطاء أي في ينظر لن .13

حضار تفويض من شركاتهم بعد إ للعطاء املقدمة الجهات ممثلي بحضور  العطاء مستندات تشمل التي املظاريف ستفتح .14

  .مباشرة الصندوق  قفل بعد في العطاء بتمثيلها 

بحضور ممثلي الشركات ( عبر بريدهم الالكتروني التي ستصل للمشاركين املتنافسينو )كترونيا لإسيتم استعراض العروض  .10

 .في يوم قفل الصندوق املفوضين 

 الطرفين بإتفاق للتجديد قابلة العقد توقيع تاريخ من تبدأ عام العقد مدة .16

 

لاليميل رسالة كتابة  رجىي الرسمية العمل ساعات أثناء علق بالتقديم للعطاءتي فيما لإلستفسار .17

tenderqueries@nmsf.gov.sd  على له الرد على الاستفسارات  ول لشخص املخعلى اإلاتصال  أومعنون برقم العطاء

في الصحف وال يقبل  عنه قفل العطاء املعلنقبل موعد حتى وذلك    2226/2001/2108 توصيلة  0283462760 لرقم ا
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، ملزيد من بعد حذف اسم املتقدم باالستفسار على كل املتقدمينوأجوبتها ستعمم الاستفسارات  أي استفسار بعد ذلك،

 www.nmsf.gov.sdاملعلومات يرجى الرجوع ملوقع الصندوق 

يمكن ني للصندوق قبل استالم الكراسة و على الراغبين في املشاركة في العطاء التسجيل في نظام الشراء الالكترو : تنويه .18

 .دارة العامة للشراء و التعاقدباإل  إدارة التخليصالحضور ملكتب أو  عالهأالتسجيل عبر موقع الصندوق املوضح 

 .خرآعطاء ي أو أعطاء  أو أعلى دنىأمدير الصندوق غير ملزم بقبول  .19

 .العطاء غير قابل للتجزئه .30

 

 

 : تسليم العطاء

عند الساعة الثانية عشر  "يغلق تلقائيا يذو ال الشراء الالكتروني نظام)عبر موقع الصندوق  "ترونياكتقدم العروض ال .2

 .م02/09/1012 الارععاءاملوافق يوميوم " ظهرا

 confirm andدرجت في العرض املقدم قبل عمل ال  أمن صحة املعلومات التي  كدأيجب على كل مقدم في العطاء الت .1

send   تعديل الحقاي و لن يقبل أ رسالهإ وفي شاشة البرنامج. 

 .للعطاءالالكتروني  املشاركين على كيفية التقديملتدريب  بالصندوق  دارة تقنية املعلوماتإسيكون هناك موظف من  .3

  :على الارقام و إلاتصال تلفونياأ  tenderqueries @nmsf.gov.sd يمكن التسجيل بإرسال بريد الكتروني للعنوان

 11981161//1106/1105/1101:املعلومات  تقنية قسم توصيلة  0181611815

 :بالعطاء الخاصة واملواصفات الشروط

مع الجمركي بمجرد استالمه املستندات الاصلية للشحنة  لتخليصعملية اكاملة لمتتقديم خدمة  خلصيجب على امل .2

بميناء  القومي لالمدادات الطبية  من وحدة تخليص الصندوق واملستندات الالزمة ( IM Form)ستيراد إستمارة إلا 

 منالجمارك جراءات إ/ الحاويات نقل/ املوانئ/ذن التسليم إ بتداء من استالمإ) جراءات التخليص إوتولي كافة بورتسودان 

ذن إ حتى استالم بما فيها الاعفاءات اءات الجمارك للدورة الجمركية كاملة جر إو متابعة متبقي ( مواصفاتجمركي و )كشف 

  .الخروج

يجب على املخلص عند إستالمه صور املستندات التأكد من وصول الشحنات مليناء بورتسودان و إخطار الصندوق القومي  .1

 . لإلمدادات الطبيه

 .بميناء بورتسودان توضح موقف تخليص الرسائل الصندوق إلى وحدة تخليص تقارير متابعة يومية  إلالتزام بإرسال .3

 .حي أو وكالء الشحن بوصول الشحنةفي حال إخطار الوكيل املالعن الشحنات الواردة الفوري  إلابالغ  .4

http://www.nmsf.gov.sd/
mailto:tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sd
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لتجنب  في إجراءات التخليص مباشرة والبدء من يوم استالمه املستندات املخلص هتمامأن تحظى الرسالة بكامل ا يجب .0

لن يتم إلابالغ الفوري عن املخاطر املحتملة التي تهدد سالمة الشحنات وتأخير تخليصها و و  التكاليف املتراكمةو  التأخير

 . تأخيرا الذتسببت في ه استيفاء أي رسوم 

 .املعمول بها وعدم تجاوزهاوالقوانين وإلاجراءات التقيد باألنظمة  .6

الصعوبات وري باملشاكل و التخليص وإلابالغ الف املعنية بعملياتيجب على املخلص التواصل الفعال مع الجهات الحكومية  .7

 .التي تحدث مع الجهات ذات الصلة

( جزئي أوكلي ) القيام بكافة إلاجراءات القانونية املتعلقة بمستندات التخليص حال فقدانها أو حال حدوث تلف أو فقدان .8

 .فوريا صندوق للشحنات الواردة مع تمليك املعلومات لل

 .لومات وبيانات الصندوق املتداولةالحفاظ على الخصوصية والسرية ملع يجب .9

  .ميناء بورتسودانب الصندوق  تخليصوحدة  لىإ ت تخليصها جراءانتهاء إفورا وبمجرد إ املخلصة الحاويات تسلم .20

  .املاليةمطالبة للرفاق ايصاالت التفريغ إتفريغها و التأكد من استالم الوكيل املالحي للحاويات بعد  .22

في الظروف  عمل أيام 4الكشف الجمركي وإجراءات التخليص والتسليم في فترة ال تتجاوز يلتزم املخلص بتنفيذ إجراءات  .21

 .و غيرهرانيك التخليص جميع إستمارات  وأقيمة سداد شامال ذلك    جراءاتإلا تسريع العادية مع 

 خلص للسداد بواسطة املاملدفوعة نيابة عن الصندوق  يتم إحضار مصروفات  التخليص .23
 
 .فواتيرالاستالم  حال  فورا

 .ة كل شهرنهايفواتير التخليص لجميع مفصل كشف  تقديم .24

يلتزم املخلص بتخصيص ملف للصندوق تحفظ فيه جميع املراسالت والخطابات املتبادلة بين الطرفين ويكون امللف ملك  .20

 .العقدللمخلص بعد انتهاء مدة 

وتقارير عند الطلب عن لاعمال التي يتم تكليفه بها من قبل ج املعدة  مسبقا ذوفق النمايلتزم املخلص بعمل تقارير دورية  .26

م الصندوق ويتم فيها إدراج كافة تفاصيل تخليص الشحنة بعدد لايام املستغرقة منذ وصول الباخرة إلى امليناء وحتى تسلي

 .إجراءكل في  أيام التأخيرالبضاعة لوحدة تخليص الصندوق ببورتسودان مع توضيح عدد 

 .LCL))املجزأة في سرعة تفريغ الحاوية املالحي ومتابعة الوكيل الصندوق يلتزم املخلص بسرعة اجراءات تخليص رسائل  .27

 .لدى الصندوق  املستحقة لهاملخلص من املبالغ تأخير سبب بسيتم خصم أي مبالغ ترتب عليها أرضيات  .28

يتراوح من 1011- 1012خالل فترة العام عدد الحاويات املتوقع تخليصها لصالح الصندوق القومي لإلمدادات الطبية  .29

 (.السنوي التقريبي حجم العمل) حاوية  2000-2100

 :الشروط الجزائية

فإن للصندوق القومي لإلمدادات  بالترسية النهائية  عند التأخر في توقيع العقد ألكثر من أسبوع من تاريخ إلابالغ  .2

 .والتعاقد مع الفائز الثاني بالعطاء لترسية ومصادرة التأمين املبدئيالطبية الحق في إلغاء ا
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م عمل من تاريخ إلابالغ بالترسية النهائية فإن للصندوق يو  20ألكثر من %( 20)سن التنفيذ عند تأخر تكملة ضمان ح .1

 .والتعاقد مع الفائز الثاني بالعطاءالقومي لإلمدادات الطبية الحق في إلغاء الترسية و مصادرة التأمين املبدئي 

 :بسحب عروضها من املناقصة يتم إتخاذ آلاتي  جهة املقدمة للعطاءعند قيام ال .3

 .بسحب عرضها قبل فتح املظاريف فال يترتب عليها أي إلتزامات عطاءاملقدمة لل جهةإذا قامت ال . أ

 . بسحب عرضها بعد فتح املظاريف فيتم مصادرة التأمين املبدئي املقدمة للعطاء جهة قامت الإذا  . ب

 الواردة في كراسة للمواصفات املطلوبةبشروط العقد املبرم بين الطرفين  لعطاءجهة الفائزة في افي حالة مخالفة ال .4

ــــــــــ م مصادرة ضمان حسن التنفيذ العطاء يت ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ  %(.20) الـ

 ذمن القيمة الكلية للعقد على الجهة الفائزة في حالة التأخير في تنفي %20سوف تفرض غرامة تأخير بنسبة ال تتجاوز  .0

 .إلالتزامات

 

 إنعام عبد هللا دبلوك/ د

 الصندوق القومي لالمدادات الطبيةمدير عام /ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


