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 بيانات مقدم العطاء:  

  

 اسم الشركة أو اسم العمل    

 عدد األصناف المقدمة في الكراسة    

 إجمالي مبلغ األصناف المقدمة في الكراسة  بالجنيه السوداني   

  
لالصناف  من القيمة الكلية %2قيمة التأمين المبدئي للعطاء وتعادل 

 المقدمة

 اعتماد الشخص المسؤول بالشركة أو اسم العمل   

 ختم الشركة أو اسم العمل   
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  قائمة تحقق مستندات العطا ء

  

يرجى التأكد من أن مؤسستكم أحضرت كل المستندات الرسمية المطلوبة بملء هذه 

 اإلستمارة  

  

 ا إلعتماد  

 الرقم   المستند  
 نعم  ال 

أو إفادة باإلعفاء سارية المفعول شهادة خلو طرف من الضرائب     

 منها  

1 

 2 الرقم التعريفي الضريبي الموحد     

 3 شهادة إبراء ذمة من الزكاة سارية المفعول أو إفادة باإلعفاء منها      

 4  منها  إلعفاءأو إفادة باسارية المفعول شهادة تسجيل القيمة المضافة     

صورة من شهادة تسجيل الشركة/اسم العمل أو المصنع سارية     

 المفعول

5 

صورة من رخصة الشركة/اسم العمل سارية المفعول أو إفادة من     

 المجلس

6 

 7 إستيفاء الدمغة القانونية      

 8 شهادة مقدرة مالية      

 9  %2إستيفاء التأمين المبدئي     

 10 مقدرة فنية     

  

  

 تنويه:    

 من أعلى قيمة مقدمة لعروض الشركة/اسم العمل  %2التأمين المبدئي وهو ما يعادل نسبة  .1

 ستتم مراجعة المستندات في حضور ممثلي الشركات مع التوقيع عليها.  .2
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 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 الشركات 

الطبية للتقديم لعطاء الصندوق المفتوح والذي سيتم التقديم له إلكترونياً اعتبارا  الغازاتالعاملة في مجال 

طبية حسب الكميات والمواصفات والشروط  غازات وذلك لتوريد  04/12/2022 الموافق حداالمن 

على الراغبين في المشاركة في هذا العطاءاإللتزام  المرفقة مع كراسة العطاء وذلك وفق الخطوات التالية:

 باآلتي:  

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

 للعطاء ومختوماً بختمها العام. 

 ملء االستمارة الخاصة بذلك.  .2

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

 ساعات العمل الرسمية طوال فترة إعالن العطاء. 

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

المشاركة في العطاء رمز الدخول وكلمة المرور ودليل إستخدام  اسم العمل تعطى الشركة/ .5

 نظام الشراء اإللكتروني مباشرةً  بعد إبراز المستند المالي. 

 احضار شهادة مقدرة مالية.  .6

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

 . (وعربات نقل

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

 منها. 

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

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

 الرقم التعريفي الضريبي الموحد.  احضار .11

 استيفاء الدمغة القانونية.  .12

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

 وزارة العدل.  - التجاري

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

 أو إفادة منه.  المفعول

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

اإلغالق ومختوم بالشمع األحمر ويوضع داخل صندوق العطاءات المعد لذلك في قاعة العطاءات 

 بالصندوق المبنى الشمالي 

 . Bالطابق األرضي المبني  -

 



5  

  

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

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

خطاب ضمان من بنك محلي أو  خطاب ضمان مصرفي معتمدالصندوق القومي لإلمدادات الطبية أو 

 ترد لمن ال يرسو عليه العطاء. و من إحدي شركات التأمين

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

10%: 

 سارية المفعول طيلة فترة تنفيذ العقد.   1.18 

اشهر علي االقل أو بشيك معتمد باسم مدير عام  6بخطاب ضمان مصرفي ساري لمدة   2.18

الصندوق القومي لإلمدادات الطبية او بخطاب ضمان صادر من إحدى شركات التأمين 

 .من الصندوق القومي لالمدادات الطبية( )بالصيغة المعتمدة

 ختلفةواليات السودان الم مستشفيات تسليم األصناف شاملة جنية السودانيقدم األسعار  بالت   .19

  .او أي جهة يحددها الصندوق القومي لالمدادات الطبية داخل السودان 

تعديلها أو األسعار المقدمة يجب أن تكون نهائية  وسارية طيلة فترة العطاء واليجوز  .20

 ن.تجاوزها اال وفقاً للقانو

الموافق  حديوم اال (المستندات المطلوبة)آخر موعد  إلستالم مظروف العطاء  .21

 ظهراً.  12الساعة  18/12/2022

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

اإللكتروني 
 

  .18/12/2022الموافق  دحااليوم  " عشر ظهراالساعة الثانية يغلق تلقائياً عند 

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

 في حضور ممثلي الشركات المقدمة للعطاء بعد قفل الصندوق مباشرةً . 

 الموافق  حدااليوم سيتم إستعراض العروض إلكترونياً  في حضور ممثلي الشركات  .24

 ظهرا.  12الساعة  18/12/2022

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

 .%50أقصاها 

 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

 tender@nmsf.gov.sd-localعبر البريد اإللكتروني  تواصللإلستفسار يٌرجى ال .29

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

  

دوق قبل شراء اإللكتروني بالصنعلى الراغبين في المشاركة في العطاء التسجيل في نظام التنويه: 

استالم الكراسة، يمكن التسجيل عبر موقع الصندوق الموضح أعاله أو الحضور لمكتب سكرتارية 

 اإلدارة العامة للشراء والتعاقد بمباني الصندو ق خالل ساعات العمل الرسمية. 

  
  

 

 جميلة بدر عبد الرحمن د.

 ةلإلمدادات الطبي ع/ مدير عام الصندوق القومي
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 وزارة الصحة االتحادية 

 الصندوق القومي لإلمدادات الطبية  

  11111الرمز البريدي  –الخرطوم  297ص.ب: 

 www.nmsf.gov.sd :الموقع  اإللكتروني  
  

 

  12/2022دعوة للتقديم  لعطاء  عام لتوريد الغازات الطبية رقم 

  

القومي لإلمدادات الطبية الشركات للتقديم لعطاء الصندوق لتوريد غازات يدعو السيد المدير العام للصندوق 

 الكميات والمواصفات والشروط المرفقة مع كراسة العطاء وفق الخطوات التالية:   طبية حسب

   :أوالً: أحكام وشروط عامة

 على الراغبين في المشاركة في هذا العطاء اإللتزام باآلتي: 

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

 ومختوماً بختمها العام. 

 ملء االستمارة الخاصة بذلك.  .2

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

 ساعات العمل الرسمية طوال فترة إعالن العطاء. 

 نقداً  أو بشيك مصرفي ال ترد.  (جنيه سوداني 100 ,000) ة مبلغ الكراس .4

المشاركة في العطاء رمز الدخول وكلمة المرور ودليل إستخدام نظام  اسم العمل تعطى الشركة/ .5

 الشراء اإللكتروني مباشرةً  بعد إبراز المستند المالي. 

 احضار شهادة مقدرة مالية.  .6

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

 . (وعربات نقل

 أو إفادة باإلعفاء منها. سارية المفعول احضار شهادة خلو طرف من الضرائب  .8

 احضار شهادة إبراء ذمة من الزكاة سارية المفعول أو إفادة باإلعفاء منها.  .9

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

 احضار الرقم التعريفي الضريبي الموحد.  .11

 استيفاء الدمغة القانونية.  .12

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

 وزارة العدل. 

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

 أو إفادة منه.  المفعول
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في مظروف محكم اإلغالق  (ال تشمل العر وض المالية)قدم النسخة األصلية لمستندات العطاء ت   .15

ومختوم بالشمع األحمر ويوضع داخل صندوق العطاءات المعد لذلك في قاعة العطاءات بالصندوق 

 المبنى الشمالي 

 . Bالطابق األرضي المبني  -

 

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

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

خطاب من بنك محلي أو  خطاب ضمان مصرفي معتمدالصندوق القومي لإلمدادات الطبية أو 

 ترد لمن ال يرسو عليه العطاء. و ضمان من إحدي شركات التأمين

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

 سارية المفعول طيلة فترة تنفيذ العقد.   1.18 

اشهر علي االقل أو بشيك معتمد باسم مدير عام  6بخطاب ضمان مصرفي ساري لمدة   2.18

التأمين الصندوق القومي لإلمدادات الطبية او بخطاب ضمان صادر من إحدى شركات 

 .)بالصيغة المعتمدة من الصندوق القومي لالمدادات الطبية(

او  ةواليات السودان المختلف مستشفيات تسليم األصناف شاملة جنية السودانيقدم األسعار  بالت   .19

  .ي جهة يحددها الصندوق القومي لالمدادات الطبية داخل السودانأ

طيلة فترة العطاء واليجوز تعديلها أو تجاوزها األسعار المقدمة يجب أن تكون نهائية  وسارية  .20

 ن.اال وفقاً للقانو

 18/12/2022الموافق  حدااليوم  (المستندات المطلوبة)آخر موعد  إلستالم مظروف العطاء  .21

 ظهراً.  12الساعة 

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

 

  .18/12/2022الموافق  حديوم اال " الساعة الثانية عشر ظهرايغلق تلقائياً عند 

في  (ال تشمل العرض المالي)ستفتح المظاريف والتي تشمل مستندات العطاء للشروط العامة  .23

 حضور ممثلي الشركات المقدمة للعطاء بعد قفل الصندوق مباشرةً . 

الموافق   االحديوم ممثلي الشركات  سيتم إستعراض العروض إلكترونياً  في حضور .24

 ظهرا.  12الساعة  18/12/2022

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

 . %50أقصاها 

 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

 tender@nmsf.gov.sd-localعبر البريد اإللكتروني  تواصللإلستفسار يٌرجى ال .29

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

 

 

 

mailto:local-tender@nmsf.gov.sd
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 ثانياً : األسعار:  

 

 السعر المقدم يجب أن يكون نهائيا ويشمل :  

ي  جهة يحددها الصندوق تكلفة وصول  اسطوانات الغازات الطبية لمستشفيات واليات السودان أو أ  .1

 القومي لإلمدادات الطبية داخل السودان. 

 ى.  رأخ حكوميةوم سراني شاملة القيمة المضافة وأي تقدم األسعار بالجنيه السود .2

 

 ثالثاً : طريقة التوريد:  
 

 التوريد بالمواقع التى يحددها الطرف ا ألول في جميع واليات السودان.   

 رابعاً :  طريقة الدفع:  

تدفع قيمة الغازات الطبية الموردة بالجنيه السوداني بعد توريدها واستالم إإلفادة باالستالم من الجهات  

 شروط العطاء.   المستفيدة حسب

  :خامساً : الشروط الجزائية 

عند التأخر في توقيع العقد ألكثر من خمسة أيام عمل من تاريخ اإلبالغ بالترسية النهائية تعتبر الترسية  .1

والتعاقد  %2الغية و للصندوق القومي لإلمدادات الطبية الحق في مصادرة كامل قيمة التأمين المبدئي 

 مع الفائز الثاني في العطاء. 

يوم عمل من تاريخ اإلبالغ بالترسية النهائية  15ألكثر من  %10عند تأخر تكملة ضمان حسن التنفيذ  .2

تعتبر الترسية الغية و للصندوق القومي لإلمدادات الطبية الحق في مصادرة كامل قيمة التأمين 

 ي العطاء.  الثاني ف والتعاقد مع الفائز  %2المبدئي 

 يتم إتخاذ اآلتي:  عطاءالعند قيام الشركة أو اسم العمل بسحب عروضها من  .3

ال يترتب عليها أي إلتزامات  إذا قامت الشركة بسحب عرضها  .أ

 قبل فتح المظاريف.  

إذا قامت الشركة بسحب  %2يتم مصادرة التأمين المبدئي  .ب

 عرضها بعد فتح المظاريف. 

 لمواصفاتاأو في حالة مخالفة أي شرط من شروط العطاء  %10مصادرة ضمان حسن التنفيذ  .4

 المطلوبة.  

في حالة عدم تقيد الشركة بالتوريد في المواعيد المحددة ومخالفتها ألحد الشروط سوف يؤخذ ذلك  .5

دمة كنقطة ضعف وق القومي لإلمدادات الطبية القافى اإلعتبار عند ترسية عطاءات الصند

 د عروضها.  وللصندوق الحق في استبعا

وللطرف األو ل الحق في توفير  الكميات المطلوبة  على حساب الطرف الثاني مهما   

 .كانت األسعار
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   :سادساً  : المراجعة  واإلستئناف

 

بداء أي تحفظات لمدير عام للمقدم فى العطاء الحق في مراجعة قرار لجنة العطاء بتقديم استفسار أو إ

 القومي لإلمدادات الطبية خالل أسبوع من تاريخ إعالن الترسيات األولية.   قالصندو

 الشروط الخاصة  للغازات الطبية واإلسطوانات و مستودعات التخزين:  

 يجب أن تكون  لمقدم العطاء خبرة في امداد وتعبئة الغازات الطبية للمستشفيات.   .1

إلسطوانات والغازات الطبية مطابقة للمواصفات السودانية والعالمية للغازات الطبية يجب أن تكون ا .2

(Medical Grade)  

ؤولية توصيل االسطوانات بعد تعبئتها للموقع الذي يحدده الصندوق القومي يتحمل مقدم العطاء مس .3

 الطبية  وجمع االسطوانات الفارغة.   لإلمدادات

 إلمدادات الطارئة والخدمة على مدار الساعة. اسية مكتوبة لالعطاء إجراءات قي ن لمقدميكو .4
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 ساعة .  48
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  (.درجة النقاء ونسبةالشوائب
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 جميلة بدر عبد الرحمن د.
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