
 وزارة الصحة االتحادية

 الصندوق القومي لإلمدادات الطبية

 12/2022إعالن عطاء  عام  لتوريد الغازات الطبية  رقم 

  

يدعو السيد المدير العام للصندوق القومي لإلمدادات الطبية رئيس لجنة الشراء الموحد السادة 

الطبية للتقديم لعطاء الصندوق المفتوح والذي سيتم التقديم  الغازاتالشركات العاملة في مجال 

طبية حسب  غازات وذلك لتوريد  04/12/2022 الموافق االحدمن له إلكترونياً اعتبارا 

 على الكميات والمواصفات والشروط المرفقة مع كراسة العطاء وذلك وفق الخطوات التالية:

 ام باآلتي:  الراغبين في المشاركة في هذا العطاءاإللتز

 اسم العمل قدم طلب الحصول على كراسة الشروط في ورق مروس باسم الشركة/ي   .1

 المقدمة للعطاء ومختوماً بختمها العام. 

 ملء االستمارة الخاصة بذلك.  .2

ستلم كراسة الشروط من مكتب سكرتارية مدير اإلدارة العامة للشراء والتعاقد ت   .3

 يومياً خالل ساعات العمل الرسمية طوال فترة إعالن العطاء. 

 نقداً  أو بشيك مصرفي ال ترد.  (يه سودانيجن 100 ,000) مبلغ الكراسة  .4

مرور المشاركة في العطاء رمز الدخول وكلمة ال اسم العمل تعطى الشركة/ .5

 ودليل إستخدام نظام الشراء اإللكتروني مباشرةً  بعد إبراز المستند المالي. 

 احضار شهادة مقدرة مالية.  .6

مايفيد بتوظيف الشركة/اسم العمل لكوادر مؤهلة  )فنية المقدرة الاحضار .7

 . (ومخازن مهيئة وعربات نقل

إفادة  أو بغرض العطاء سارية المفعولمن الضرائب احضار شهادة خلو طرف  .8

 باإلعفاء منها. 

أو إفادة بغرض العطاء سارية المفعول احضار شهادة إبراء ذمة من الزكاة  .9

 باإلعفاء منها. 

 احضار شهادة تسجيل القيمة المضافة سارية المفعول أو إفادة بإإلعفاء منها.  .10

 احضار الرقم التعريفي الضريبي الموحد.  .11

 استيفاء الدمغة القانونية.  .12

شهادة تأسيس الشركة أو تسجيل اسم العمل صادرة من  احضار صورة من .13

 وزارة العدل.  - المسجل التجاري

صورة من رخصة الشركة/اسم العمل صادرة من المجلس القومي لألدوية  .14

 أو إفادة منه.  سارية المفعولوالسموم 



في مظروف  (ال تشمل العر وض المالية)قدم النسخة األصلية لمستندات العطاء ت   .15

غالق ومختوم بالشمع األحمر ويوعع داخل صندوق العطاءات المعد لذلك في محكم اإل

 قاعة العطاءات بالصندوق المبنى الشمالي 

 . Bالطابق األرعي المبني  -

 

  أي شركة لم تقدم عرضها الكترونيا  تستبعد من المنافسة. .16

باسم  معتمد مصرفي بشيكمن قيمة العطاء كتأمين مبدئي يقدم  %2دفع مبلغ  .17

من بنك  خطاب ضمان مصرفي معتمدمدير عام الصندوق القومي لإلمدادات الطبية أو 

 ترد لمن ال يرسو عليه العطاء. و خطاب ضمان من إحدي شركات التأمينمحلي أو 

)عمان حسن التنفيذ( لمن يرسو عليه العطاء، على أن  %10إلى  %2تكمل  .18

 :%10تكون ال 

 رة تنفيذ العقد.سارية المفعول طيلة فت   1.18 

اشهر علي االقل أو بشيك معتمد باسم  6بخطاب عمان مصرفي ساري لمدة   2.18

مدير عام الصندوق القومي لإلمدادات الطبية او بخطاب عمان صادر من إحدى 

 .شركات التأمين )بالصيغة المعتمدة من الصندوق القومي لالمدادات الطبية(

مستشفيات واليات  تسليم األصناف ملةشا جنية السودانيقدم األسعار  بالت   .19

  .او أي جهة يحددها الصندوق القومي لالمدادات الطبية داخل السودان  السودان المختلفة

ية طيلة فترة العطاء واليجوز رالمقدمة يجب أن تكون نهائية  وسااألسعار  .20

 ن.تعديلها أو تجاوزها اال وفقاً للقانو

الموافق يوم االحد  (المستندات المطلوبة)آخر موعد  إلستالم مظروف العطاء  .21

 ظهراً.  12الساعة  18/12/2022

لن  .22
 
نظام )نظر في أي عرض يصل بعد الزمن المحدد مهما كانت المبررات ي  

الشراء اإللكتروني 
 

فق الموا دحااليوم  " الساعة الثانية عشر ظهرايغلق تلقائياً عند 

18/12/2022.  

ال تشمل )ستفتح المظاريف والتي تشمل مستندات العطاء للشروط العامة  .23

 في حضور ممثلي الشركات المقدمة للعطاء بعد قفل الصندوق مباشرةً .  (العرض المالي

 االحديوم سيتم إستعراض العروض إلكترونياً  في حضور ممثلي الشركات  .24

 ظهرا.  12الساعة  18/12/2022الموافق  

أو  %20الحق في إنقاص الكميات المطروحة بنسبة أقصاها  لمدير الصندوق .25

 .%50زيادتها بنسبة أقصاها 

 قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.  عاممدة العقد  .26

  عام.الكميات المعلنة بالعطاء لمدة  .27



 مدير عام الصندوق غير ملزم بقبول أدنى عطاء أو أي عطاء آخر.  .28

 اإللكترونيعبر البريد  تواصللإلستفسار يٌرجى ال .29

Local-tender@nmsf.gov.sd 

  www.nmsf.gov.sdلمزيد من المعلومات يرجى الرجوع لموقع  الصندوق: .30
 

  

على الراغبين في المشاركة في العطاء التسجيل في نظام الشراء اإللكتروني تنويه: 

بالصندوق قبل استالم الكراسة، يمكن التسجيل عبر موقع الصندوق الموعح أعاله أو 

الحضور لمكتب سكرتارية اإلدارة العامة للشراء والتعاقد بمباني الصندو ق خالل 

 ساعات العمل الرسمية. 

  
  

 

 ر عبد الرحمنجميلة بد د.

 ةلإلمدادات الطبي ع/ مدير عام الصندوق القومي


