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 تحاديةوزارة الصحة الا

 لإلمدادات الطبية قوميال صندوق ال

 العامة للشراء والتعاقدإلادارة 

 

 

 
 

 في أفريقيا  منحة املصرف العربي للتنمية إلاقتصاديةتنفيذ  عطاء

 الفيضاناتوأضرار  91ملواجهة آثار جائحة كوفيد 

 

 30/0309عطاء رقم  

افق إلاثنين يوم تاريخ قفل الصندوق   م02/08/0309 املو
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 :بيانات مقدم العطاء

 أو اسم العمل الشركةاسم  

 املقدمة Lotsالـ  أرقام 

 بالجنيه السوداني املقدمة Lotsالـ إجمالي مبلغ  

 املقدمالعرض قيمة من % 2ن املبدئي للعطاء وتعادل قيمة التأمي 

 أو اسم العمل شركةاعتماد الشخص املسؤول بال 

 أو اسم العمل لشركةختم ا 
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 قائمة تحقق مستندات العطاء

 

تحت عمود نعم  في حالة وضع  √نرجو شاكرين التأكد من أن مستندات الشروط العامة قد وضعت في املظروف ووضع عالمة 

 :تحت عمود ال في حالة عدم وضع املستند في املظروف X، ووضع عالمة   املستند في املظروف

 
 

 

 : تنويه

 من أعلى قيمة مقدمة لعروض الشركة بالجنيه السوداني % 2التأمين املبدئي وهو ما يعادل نسبة  .1

 .ستتم مراجعة املستندات في حضور ممثلي الشركات .2

 

 

 

 

 

 

 

 عتمادالا 
 الرقم املستند

 نعم ال

  .1 شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة باإلعفاء منها  

  .2 حداملو  الرقم التعريفي الضريبي  

  .3 من الزكاة سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منها إبراء ذمةشهادة   

  .4 هاعفاء مناإل املضافة أو إفادة ب تسجيل القيمةشهادة   

  .5 اسم العملتسجيل أو  الشركةصورة من شهادة تأسيس   

  .6 وزارة العدل –املسجل التجاري  –رخصة مزاولة عمل وكيل تجاري من مراقب الوكالء التجاريين    

  .7 ستيفاء الدمغة القانونيةا  

  .8 شهادة مقدرة مالية  

  .9 قيمة العطاء من% 2ستيفاء التأمين املبدئي ا  

  .11 (سيرة ذاتية عن الشركة)مقدرة فنية   

  Flash Memory 11.  
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 تحاديةوزارة الصحة الا

 لإلمدادات الطبية قوميال صندوق ال

 الفيضانات وأضرار 91 كوفيد جائحة آثار ملواجهةا أفريقي في إلاقتصادية للتنمية العربي املصرف منحة تنفيذعطاء إعالن 

 30/0309رقم 

 

 املصرف منحة تنفيذعطاء لالسادة املستوردين للتقديم لإلمدادات الطبية  قوميال صندوق يدعو السيد املدير العام لل

 :والخاص بـ  13/2121رقم  الفيضانات وأضرار 19 كوفيد جائحة آثار ملواجهة أفريقيا في إلاقتصادية للتنمية العربي

 .مبيدات حشريةماكينات رش  .1

 .Pick-upsسيارات  .2

 .سيارات إسعاف مجهزة .3

 .رنين مغناطيس يجهاز  .4

 
ً
 شروط والشروط املرفقة مع كراسة املوضحة في صفحة العطاء حسب الكميات واملواصفاتوالذي سيتم التقديم له إلكترونيا

 :التالية العطاء وذلك وفق الخطوات

 :إلالتزام باآلتي على الراغبين في املشاركة في هذا العطاء

ها املتقدمة للعطاء ومختوم بختم أو اسم العمل يقدم طلب الحصول على كراسة العطاء في ورق مروس باسم الشركة .1

 .العام

 .إلاستمارة الخاصة بذلكملء  .2

3.  
 
 خالل ساعات العمل  ية مدير إلادارة العامة للشراء والتعاقدسكرتار  العطاء من مكتب شروط ستلم كراسةت

ً
يوميا

 .بالصندوق القومي لإلمدادات الطبية الرسمية

 .نقدا أو بشيك مصرفي ال ترد( جنيه سودانيخمسون ألف  ) 00050,رسوم الكراسة  .4

5.  
 
رمز الدخول وكلمة املرور ودليل إستخدام نظام الشراء إلالكتروني مباشرة بعد إبراز ركة املشاركة في العطاء عطى الشت

 .املستند املالي

 .إرفاق شهادة مقدرة مالية .6

 .(سيرة ذاتية وأعمال مشابهة للشركة) شهادة مقدرة فنية .7

 .شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة باإلعفاء منهاإرفاق  .8

 .حداملو  الرقم التعريفي الضريبيإرفاق  .9

 .من الزكاة سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منها إبراء ذمةإرفاق شهادة  .11

 .إرفاق شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة باإلعفاء منها .11

 .صادرة من املسجل التجاري  اسم العملتسجيل إرفاق صورة من شهادة تأسيس الشركة أو  .12

 .وزارة العدل سارية املفعول  –املسجل التجاري  –رخصة مزاولة عمل وكيل تجاري من مراقب الوكالء التجاريين  إرفاق  .13

 .إستيفاء الدمغة القانونية .14
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فقط في مظروف العطاء، ويكون  Flash Memoryـ وال والتي تشمل مستندات الشروط العامةتقدم مستندات العطاء  .15

 صندوق  قاعة في لذلك املعد العطاءات صندوق وضع داخل يبالشمع ألاحمر و محكم إلاغالق ومختوم املظروف 

 .قبل املوعد املحدد لقفل الصندوق  بالصندوق القومي لإلمدادات الطبية B باملبنى العطاءات

ستبعد من املنافسة .91
ٌ
 .أي شركة لم تقدم عرضها في الشاشة الالكترونية ت

 من قيمة العطاء تأمين% 2دفع  .17
ً
 مبدئي ا

ً
  91ساري ملدة بخطاب ضمان مصرفي  ا

ً
أو  وكيل املاليةو بشيك معتمد باسم أيوما

 
ً
ملن يرسو عليه  %11تكمل إلى ترد ملن ال يرسو عليه العطاء و إلاسالمية أو بخطاب ضمان صادر من شركات التأمين نقدا

 .بشيك مصرفي غير مشروط ضمان حسن التنفيذ% 11 ـال العطاء على أن تكون 

 .من أعلى قيمة مقدمة لعروض الشركة% 2ملبدئي وهو ما يعادل نسبة التأمين ا .18

 .ألاصناف كراسةحسب ماهو موضح في  ميلتسوال كل الرسوم شاملة بالجنيه السودانيتقدم ألاسعار  .19

 . و تجاوزهاألة فترة العطاء واليجوز تعديلها ألاسعار املقدمة يجب أن تكون نهائية و سارية طي .21

  م12/18/2121 املوافق إلاثنين يوم (املستندات املطلوبة)مظروف العطاء آخر موعد إلستالم  .21
ً
الساعة الثانية عشر ظهرا

 .ال ينظر في أي عطاء يصل بعد الزمن املحدد مهما كانت املبررات، و (12:00)

 من  .22
ً
 عند الساعة الثانية عشر ظهرا

ً
 .م12/18/2121 املوافق إلاثنين يومنظام الشراء إلالكتروني يغلق تلقائيا

 .أي شركة لم تقدم عرضها في الشاشة الالكترونية يستبعد  عرضها من املنافسة .00

في حضور ممثلي الشركات املقدمة للعطاء ( الشروط العامة مستندات)تفتح املظاريف والتي تشمل مستندات العطاء  .24

 .مباشرةالعطاء بعد قفل صندوق 

 في حضور ممثلي يتم استعراض العروض إ .25
ً
الساعة الثانية عشر  م12/18/2121 املوافق إلاثنين يوم الشركاتلكترونيا

 
ً
 .ظهرا

 (واحد أو أكثر  Lotأي يمكن التقديم في ) العطاء قابل للتجزئة  .26

 .غير ملزم بقبول أدنى عطاء أو أي عطاء آخرالقومي لإلمدادات الطبية مدير عام الصندوق  .27

مكتب مشتريات ألاجهزة   1322/1115 توصيلة  1183461765لإلستفسار أثناء ساعات العمل يرجى إلاتصال بالتلفون  .28

 tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sd الطبية أو البريد إلالكتروني واملعدات

 .www.nmsf.gov.sdالصندوق ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع ملوقع 

 :هتنوي

على الراغبين في املشاركة في العطاء التسجيل في نظام الشراء إلالكتروني بالصندوق قبل إستالم كراسة الشروط، يمكن   .1

إلادارة العامة للشراء و التعاقد بالطابق  سكرتاريةالتسجيل عبر موقع الصندوق املوضح أعاله أو الحضور ملكتب 

 .من الجزء الشمالي برئاسة الصندوق  Bاملبني  –ألارض ي 

 املصرف منحة تنفيذعطاء يعلن الصندوق القومي لإلمدادات الطبية عن برنامج تدريبي للسادة الراغبين في املشاركة في  .2

والذي سيكون  13/2121رقم  الفيضانات وأضرار 19 كوفيد جائحة آثار ملواجهة أفريقيا في إلاقتصادية للتنمية العربي

 ،
ً
 بأن التدريب  سكرتاريةتسجيل أسمائهم لدى على الراغبين التقديم له إلكترونيا

ً
إلادارة العامة للشراء والتعاقد، علما

إن علومات بإدارة تقنية ونظم املوسيبدأ التدريب . حسب أسبقية التسجيل طيلة فترة التقديم للعطاءسيكون مفتوح 

  م 28/16/2121 املوافق إلاثنين يوم شاء هللا من
ً
 .عند الساعة الثانية عشر ظهرا

mailto:tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sd
mailto:tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sd
http://www.nmsf.gov.sd/


 
 
 
 

6 
 

 . tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sd ويمكن التسجيل بإرسال بريد الكتروني للعنوان .0

4.  
ً
 9916/9910/9911/9961:.املعلومات ونظم إدارة تقنية توصيلة 3970619810 :تصال على الرقمالاأو تلفونيا

 

 دير العام للصندوق القومي لإلمدادات الطبيةامل
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  عطاء تنفيذ منحة املصرف العربي للتنمية إلاقتصادية في أفريقيا

 ملواجهة آثار جائحة كوفيد 91 وأضرار الفيضانات

 املصرف منحة تنفيذعطاء ليدعو السيد املدير العام للصندوق القومي لإلمدادات الطبية السادة املستوردين للتقديم 

 :والخاص بـ  13/2121رقم  الفيضانات وأضرار 19 كوفيد جائحة آثار ملواجهة أفريقيا في إلاقتصادية للتنمية العربي

 .مبيدات حشريةماكينات رش  .1

 .Pick-upsسيارات  .2

 .سيارات إسعاف مجهزة .3

 .جهاز رنين مغناطيس ي .4

 حسب الكميات واملواصفات املوضحة في صفحة العطاء والشروط املرفقة مع كراسة 
ً
والذي سيتم التقديم له إلكترونيا

 :شروط العطاء وذلك وفق الخطوات التالية

 
ا
 حكام وشروط عامةأ: اوال

 :تي باآلملشاركة في هذا العطاء إلالتزام في ااغبين الر على 

 .املتقدمة للعطاء ومختوم بختمها العام أو اسم العمل يقدم طلب الحصول على كراسة العطاء في ورق مروس باسم الشركة .1

 .ملء إلاستمارة الخاصة بذلك .2

ستلم كراسة شروط العطاء من مكتب .3
 
بالصندوق القومي لإلمدادات سكرتارية مدير إلادارة العامة للشراء والتعاقد  ت

 خالل ساعات العمل الرسميةيو الطبية 
ً
 .ميا

 .ال ترد( جنيه سوداني فخمسون أل ) 00050,رسوم الكراسة  .4

 .شهادة مقدرة ماليةإرفاق  .5

 .شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة باإلعفاء منها .6

 .حدو امل إرفاق الرقم التعريفي الضريبي .7

 .من الزكاة سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منها إبراء ذمةشهادة إرفاق  .8

 .باإلعفاء منها شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادةإرفاق  .9

 .صادرة من املسجل التجاري  اسم العملتسجيل صورة من شهادة تأسيس الشركة أو إرفاق  .11

 .وزارة العدل سارية املفعول  –املسجل التجاري  –رخصة مزاولة عمل وكيل تجاري من مراقب الوكالء التجاريين  إرفاق  .11

 .وزارة العدل سارية املفعول  –املسجل التجاري  –شهادة تسجيل الوكالة التجارية من مراقب الوكالء التجاريين إرفاق  .12

 .إستيفاء الدمغة القانونية .13

 تحاديةوزارة الصحة الا

 لصندوق القومي لإلمدادات الطبيةا

 99999الرمز البريدي  –الخرطوم  018: ب.ص

 www.nmsf.gov.sd: املوقع إلالكتروني

 tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sd: البريد إلالكتروني للعطاء
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 بخطاب ضمان مصرفي ساري ملدة % 2دفع  .14
ً
 مبدئيا

ً
 أو  91من قيمة العطاء تأمينا

ً
أو  وكيل املاليةبشيك معتمد باسم يوما

 أو بخطاب ضمان صادر من شركات التأمين
ً
ملن يرسو عليه % 11عليه العطاء و تكمل إلى  ترد ملن ال يرسو إلاسالمية نقدا

 .بشيك مصرفي غير مشروطضمان حسن التنفيذ % 11العطاء على أن تكون ال 

نظام الشراء إلالكتروني مباشرة بعد إبراز إلايصال املالي الخاص تعطى الشركة رمز الدخول وكلمة املرور ودليل إستخدام  .15

 .بسحب كراسة شروط العطاء

 . (سيرة ذاتية وأعمال مشابهة للشركة)شهادة مقدرة فنية إرفاق  .16

 .أي شركة لم تقدم عرضها في الشاشة الالكترونية يستبعد من املنافسة .17

 الفنية الكتالوجات – الفنية املواصفة - الوكالة - الجودة شهادة: )وهي ميموري الفالش في للصنف الفنية املستندات قرفت  .18

 خاصة فنية مستندات وأي ألاخرى  إلالتزامات - البيع مابعد خدمات  - التدريب - بالعملة ألاجنبية  إلاسبيراتأسعار  قائمة –

 .Soft Copy)) صنف لكل منفصلة بصورة( باملواصفات

محكم إلاغالق ومختوم  منفصل فى مظروف  Flash Memoryـ وال( الشروط العامة مستندات)تقدم مستندات العطاء  .19

 .B باملبنى العطاءات صندوق  قاعة في لذلك املعد العطاءات صندوق بالشمع ألاحمر ويوضع داخل 

  12الساعة   م12/18/2121 املوافق إلاثنين يومهو ( املستندات املطلوبة)آخر موعد إلستالم مظروف العطاء  .21
ً
 .ظهرا

 .لزمن املحدد مهما كانت املبرراتعطاء يصل بعد ا أي ال ينظر في .21

 من  .22
ً
 عند الساعة الثانية عشر ظهرا

ً
 .م12/18/2121 املوافق إلاثنين يوم نظام الشراء إلالكتروني يغلق تلقائيا

لشركات املقدمة للعطاء بعد في حضور ممثلي ا ( مستندات الشروط العامة) ستفتح املظاريف والتي تشمل مستندات العطاء .23

 .مباشرةالعطاء صندوق قفل 

 في حضور ممثلي الشركات  .24
ً
الساعة الثانية عشر  م12/18/2121 املوافق إلاثنين يومسيتم استعراض العروض إلكترونيا

 
ً
 .ظهر ا

 .ملدير عام الصندوق القومي لإلمدادات الطبية الحق في إنقاص الكميات املطروحة أو زيادتها .25

 (واحد أو أكثر  Lotأي يمكن التقديم في ) العطاء قابل للتجزئة  .26

 .مدير عام الصندوق غير ملزم بقبول أدنى عطاء أو أي عطاء آخر .27

مكتب مشتريات ألاجهزة  1115/  1322توصيلة  1183461765لإلستفسار أثناء ساعات العمل يرجى إلاتصال بالتلفون 

 1194  -توصيلة     tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sd, 1183461765الطبية أو البريد إلالكتروني  واملعدات

 .املعلومات ونظم إدارة تقنية  1148/1195/1196/

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

 سعارلا  :ثانيا

 :السعر املقدم على آلاتي يشتمليجب أن 

 .ألاصناف كراسةاملحدد في في املوقع  ألاصنافوصول تكلفة  .1

 كل الرسوم القانونية وال تقبل أي إضافة للسعر املقدم أ .2
ً
 .وال

  .شامل القيمة املضافة إن وجدت بالجنيه السوداني سعارتقدم ألا  .3

 
ا
 التوريد :ثالثا

mailto:tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sd
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 .في كراسة ألاصناف زمن التوريد موضح .1

 .التي تحتوي على أكثر من وحدة واحدة تورد مع بعضها البعض وتكون مرقمة ألاصناف .2

 
ا
 الدفع:  رابعا

 .وكيل املاليةباسم  بعد تقديم الضمانات القانونية% 71كحد أقص ى  العطاء عليها رس ىي   التي لشركةل يجوز دفع مقدم .1

 .بعد قبولها والتسليم النهائيبالجنيه السوداني  مبلغ ألاصناف املوردةمتبقي يتم دفع  .2

 
ا
  خدمات ما بعد البيع: خامسا

 وتدريب تركيب من ألاصناف نحو بإلتزاماتها عليها صنف أي ترسية يتم التي أو اسم العمل الشركة تقوم أن يجب .1

 .للصنفإلاجراءات السليمة التي تؤدي لضمان استمرار الخدمة املمتازة  وتوضيح وتشغيل

من تاريخ التركيب والتشغيل  أعوام خمسةملدة ال تقل عن  وألاجهزة ألاصنافقطع الغيار وملحقات قائمة بتوفير يجب  .2

 إذ تمتوتحديد أسعارها باليورو ترفق مع العرض وأي قطعة غيار لم يتم ذكره
ً
الحاجة لها  ا سوف يتم توفيرها مجانا

 .خالل تلك الفترة

 .خطي من الشركة الصانعة بتأمين وتصنيع قطع الغيار لفترة العمر التشغيلي لهالتزام إبتقديم تلتزم الشركة  .3

 

 
ا
 الصيانة: سادسا

 بالبريد إلالكترونى خالل  .1
ً
ساعة  وبخالف ذلك ( 24)تلتزم الشركة أثناء فترة الضمان بتلبية طلب الخدمة بالهاتف معززا

 .عن كل يوم تأخير ملدة أسبوع( فترة الضمان) يتم تمديد فترة الصيانة املجانية

 .من تاريخ إلابالغ عن العطل ساعة 72للخدمة خالل فترة  اوإعادته ألاجهزة وأ ألاصنافتلتزم الشركة بإصالح  .2

أعاله وإذا ( ب)عن كل يوم تأخير عما ورد بالبند  ألاجهزة وأ الصنفمن قيمة ( %1)تلتزم الشركة بدفع غرامة مقدارها   .3

 .أيام ألاولى من التأخير ةعن كل يوم تأخير بعد العشر ( %3)أيام تصبح الغرامة ( 11)زادت مدة التأخير عن 

( ب،جـ)يتوقف احتساب الغرامات املشار إليها بالبندين  ةعطلتامل تلكعن  ةبديل أو أجهزة لصنففي حال تقديم الشركة  .4

أعاله ومنذ تاريخ إحضار البديل ويشترط أن يكون البديل بنفس جودة وكفاءة ومواصفات ألاصيل على أن ال تزيد مدة 

  .شهرالاستبدال 

 
ا
 الشروط الجزائية: سابعا

 لوكيل املاليةتعتبر الترسية الغية و من تاريخ إلابالغ بالترسية النهائية  ثالثة أيام عملعند التأخر في توقيع العقد ألكثر من  .1

 %(.2)الحق في مصادرة كامل قيمة التأمين املبدئي 

تعتبر الترسية الغية  النهائية بالغ بالترسيةيام عمل من تاريخ إلا أ 15 من كثرأل%( 11)حسن التنفيذ ضمان تكملة عند تأخر  .2

 ..وتحويل الترسية %(2)التأمين املبدئي مصادرة كامل قيمة  الحق في لوكيل املاليةو 

 :تخاذ آلاتيبسحب عروضها من املناقصة يتم إأو اسم العمل كة عند قيام الشر  .3

 .إذا قامت الشركة بسحب عرضها قبل فتح املظاريف لتزاماتإ يال يترتب عليها أ . أ

 .يفبعد فتح املظار  ذا قامت الشركة بسحب عرضهاإ%( 2)يتم مصادرة التأمين املبدئي  . ب

ِّد كتابة في الحاالت آلاتية وكيل املاليةيجوز ل .4
 :إلغاء التعاقد في أي وقت بعد إخطار املور 

ِّد عن تنفيذ العقد أو لضعف أداءه .أ 
 .عجز املور 
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ِّد تعديل السعر املتعاقد عليه .ب 
 أو في السوق السوداني ويرفض املور 

ً
 .إنخفاض سعر املنتج املتعاقد عليه عامليا

 .عاقد عليهتاملظهور عيوب متكررة في املنتج  .ج 

 .وقف استعمال املنتج ألسباب تتعلق باملأمونية أو النجاعة أو الجودة .د 

 .أمونية أو نجاعة أو جودة املنتجوجود براهين علمية من مصادر موثوقة تفيد بعدم م .ه 

سحب هذه  املورد املقبول فعلى الشركة عرض املوردة لشروط العطاء أو للمواصفات املطلوبة أو ألاصناففي حالة مخالفة  .5

 .ة التتجاوز شهر من تاريخ توريدهااملخالفة خالل فتر  ألاصنافخالل أسبوع من تاريخ إخطار الشركة واستبدال  ألاصناف

عتبار يؤخذ ذلك فى إلا  و املواصفات سوفاملواعيد املحددة ومخالفتها ألحد الشروط أ فيم تقيد الشركة بالتوريد دحالة ع في .6

  .ضعفالقادمة كنقطة  العطاءاتعند ترسية 

 
ا
  ستئنافالا  و  املراجعة: ثامنا

من  أسبوعخالل  لوكيل املالية  أو إبداء أي تحفظات لجنة العطاء بتقديم شكوى   للمقدم فى العطاء الحق فى مراجعة قرار

 .ألاولية تاريخ إعالن الترسيات

 

 

 الطبيةاملدير العام للصندوق القومي لإلمدادات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

11 
 

 معايير التقييم لفرز العطاء

 :ينقسم التقيم إلى قسمين

   .(Technical Evaluation) تقييم املواصفات الفنية .1

   . (Financial  Evaluation) التقييم املالي .2

 

 كاآلتي تفاصيل تقييم املواصفات الفنية: 

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)الفنية  لاصنافمواصفات  .9

 .يستبعد من املنافسةمن املواصفات الفنية املطلوبة % 111اى صنف اليتحصل على 

 

 (Company Performance)أداء الشركة  .0

 .القطاع الحكومي تقيم حسب ألاداء السابق للشركة مع

 

 (Country of Origin)بلد املنشأ  .0

 

 البلدان املجموعة

 أستراليا - أوروبا الغربية –اليابان  –أمريكا الشمالية ألاولى

 أمريكا الجنوبية –الجنوبية كوريا  –تركيا  –أوروبا الشرقية  الثانية

 بقية الدول  الثالثة
 

 (Delivery Time)زمن التسليم  .6

  .بزمن تسليم أقل لشركات التي تلتزموألافضلية ل ،(حسب ماهو محدد في كراسة ألاصناف) الزمن املحدد للتسليم 
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 (Training)التدريب  .0

 

 العدد البلد الرقم

 كراسة التدريب  مرفق   تدريب داخلي  .1

 كراسة التدريب مرفق   خارجيتدريب   .2
 

 لكراسة التدريبيجب أن ترفق الشركة تفاصيل التدريب الداخلي والخارجي  -
ً
 وفقا

 

 (After Sales Service)خدمات مابعد البيع  .1

 .إذا التزمت الشركة بتوفير الاسبيرات وتوفير الدعم الفني متى ماطلب تعطي الدرجة الكاملة

 

  (Quality Certificate for Item) شهادات الجودة للجهاز  .8

ال ، الشركة التي  (CE / FDA/JPAL/ISO13485/TUV)املقدم في العرض  للصنف  سارية الصالحيةإرفاق شهادات الجودة يجب 

 .من املنافسةتلتزم يستبعد صنفها املقدم 

 

 (Warranty)الضمان  .8

 .من املنافسة الشركة التي تقدم أقل من سنتين تستبعد
 

 

   (Agency)الوكالة  .1

 النوع الرقم

 وكيل حصري   .1

 (موزع) عاديوكيل   .2

 

 (Company Profile)السيرة الذاتية للشركة  .93

 .الخبرات الادارية+قة في املجال خبرات الشركة الساب+ القوة العاملة 

 


