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 وزارة الصحة اإلحتادية
 لإلمدادات الطبية قوميال صندوقال

 
 أدوية لصاحل شركاء الصندوق القومي لإلمدادات الطبية إعالن عطاء لتوريد

 05/6102 رقمعطاء 
 

توريد أدوية لصاحل شركاء الصندوق القومي لعطاء للتقدمي  املصنعني واملستوردينالسادة  مدير عام الصندوق القومي لإلمدادات الطبيةالسيد يدعو 
 مبوقع الصندوق املوضحة يف صفحة العطاء حسب الكميات واملواصفاتوالذي سيتم التقدمي له إلكرتونيًا  05/6102عطاء رقم  لإلمدادات الطبية

 :العطاء وذلك وفق اخلطوات التالية شروط والشروط املرفقة مع كراسة
 :لتزام ابآليتاإل على الراغبني يف املشاركة يف هذا العطاء

 .ها العامللعطاء وخمتوم خبتم ةقدمتاملالشركة يقدم طلب احلصول على كراسة العطاء يف ورق مروس ابسم  .0
 .ستمارة اخلاصة بذلكإلملء ا .6
 .خالل ساعات العمل الرمسيةيومياً  شراء والتعاقدية مدير اإلدارة العامة للسكراتر  العطاء من مكتب شروط ستلم كراسةت   .3
 .ال ترد (جنيه سوداين الف)ج 00111الكراسة  رسوم .4
مباشرة بعد إبراز اإليصال املايل اخلاص بسحب كراسة شروط تعطى الشركة رمز الدخول وكلمة املرور ودليل إستخدام نظام الشراء اإللكرتوين  .5

 .العطاء
 قوميال صندوقًا و بشيك معتمد ابسم مدير عام اليوم 01ساري ملدة خبطاب ضمان مصريف  اً مبدئي اً من قيمة العطاء أتمين %6دفع  .2

ملن يرسو عليه  %01 إىلتكمل و  عليه العطاءترد ملن ال يرسو  أو خبطاب ضمان صادر من شركات التأمنيلإلمدادات الطبية أو نقدًا 
 .أشهر قابلة للتجديد 2سارية املفعول ملدة  ضمان حسن التنفيذ% 01ال  العطاء على أن تكون

 .الدمغة القانونية استيفاء .7
 .شهادة خلو طرف من الزكاة سارية املفعول أو إفادة ابإلعفاء منها .8
 .منهاشهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة ابإلعفاء  .0

 .شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة إبعفاء من القيمة املضافة .01
 .إرفاق الرقم التعريفي الضرييب .00
 .شهادة مقدرة مالية .06
 .مهيأةو خمازن ان لكوادر مؤهلة ما يفيد بتوظيف الوكيل ابلسودوأعمال مشاهبة للشركة، سرية ذاتية شهادة مقدرة فنية ،  .03
 .صادرة من املسجل التجاري سارية املفعول أو اسم العملشركة صورة من شهادة أتسيس ال .04
 .6102جمددة للعام  ا(أ) رخصة الشركة .05
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 محر ويوضع داخل صندوق العطاءات املعد لذلكغالق وخمتوم ابلشمع األىف مظروف حمكم اإل (التشمل العروض)  العطاءمستندات دم قت .02
 .صندوقمكتب اإلستقبال ابل يف

 .ظهراً  06 ةالساعم 00/15/6102يوم األربعاء املوافق هو والعينات  (املستندات املطلوبة)العطاء  فرو مظ ستالمآخر موعد إل .07
نظام الشراء اإللكرتوين يغلق تلقائياً عند الساعة الثانية عشر ظهراً من )  أي عطاء يصل بعد الزمن احملدد مهما كانت املربرات ينظر يف ال  .08

 .(م00/15/6102يوم األربعاء املوافق 
 .يف حضور ممثلي الشركات املقدمة للعطاء بعد قفل الصندوق مباشرة (ال تشمل العروض)واليت تشمل مستندات العطاء  ستفتح املظاريف .00
 .اً  الساعة الثانية عشر ظهر م 00/15/6102يوم األربعاء املوافق سيتم استعراض العروض إلكرتونياً يف حضور ممثلي الشركات  .61
 .غري ملزم بقبول أدىن عطاء أو أي عطاء آخر صندوقمدير عام ال .60
الربيد أو  األدويةمكتب مشرتايت   1061300417ابلتلفون  االتصالأثناء ساعات العمل يرجى  لالستفسار .66

 nmsf.gov.sd@tenderqueries اإللكرتوين
 www.nmsf.gov.sd : الصندوقملزيد من املعلومات يرجى الرجوع ملوقع  .63

 
على الراغبني يف املشاركة يف العطاء التسجيل يف نظام الشراء اإللكرتوين ابلصندوق قبل إستالم كراسة الشروط، ميكن التسجيل عرب موقع : تنوية

من اجلزء الشمايل  Bاملبين  –ابلطابق األرضي  ابلصندوق العامة للشراء و التعاقدالصندوق املوضح أعاله أو احلضور ملكتب خدمات العمالء ابإلدارة 
 .برائسة الصندوق

 
 

مها علي عبدهللا .د  
لإلمدادات الطبية قوميال صندوقلا عام ديرم/ ع  
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