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اء والتعاقداإلدارة   العامة للشر
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 :تنويه

 
   التأمي    -

 
كة لعروض مقدمة قيمة أعىل من %2 نسبة وهومايعادل المبدئ  .أو اسم العمل الشر

 
 
 
 
 

  

 بيانات مقدم العطاء: 
 

كةاسم    أو اسم العمل الشر

ي الكراسة 
 
 عدد األصناف المقدمة ف

ي الكراسةإجمالي مبلغ  
 
ي  األصناف المقدمة ف

 بالجنيه السودان 

 
ي للعطاء وتعادل 

من القيمة  %2قيمة التأمي   المبدن 
 لألصناف الكلية

كةالمسؤول بالاعتماد الشخص    أو اسم العمل شر

كةختم ا   أو اسم العمل لشر
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 قائمة تحقق مستندات العطاء
 

ت كل األوراق الرسمية   المطلوبة أدناه: يرجى التأكد من أن مؤسستكم أحض 
 
 

 
 

 تنويه:  **
كات  - ي حضور ممثلي الشر

 
 . /اسماء األعمالستتم مراجعة المستندات ف

 
 

  

 عتماداإل 
 الرقم المستند

 نعم ل

ائب أو إفادة باإلعفاء منها     . 1 شهادة خلو طرف من الض 

ي    يبى
ي الض 

  . 2 حدالمو  الرقم التعريف 

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

  . 4 هاعفاء منتسجيل القيمة المضافة أو إفادة باإل شهادة   

  
كةصورة من شهادة تأسيس  اسم  تسجيلشهادة أو  مع ارفاق شهادة اكمال ملف الشر

 وزارة العدل -صادرة من المسجل التجاري  العمل
5 .  

  
 –المسجل التجاري  – جاري من مراقب الوكالء التجاريي   رخصة مزاولة عمل وكيل ت

 وزارة العدل
6 .  

  . 7 إستيفاء الدمغة القانونية  

  . 8 شهادة مقدرة مالية  

ي   
  . 9 من قيمة العطاء %2إستيفاء التأمي   المبدن 

كةمقدرة فنية )   ة ذاتية عن الشر   . 10 (/اسم العملسي 

  Flash Memory 11 .  
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 تحاديةوزارة الصحة ال 
 لإلمدادات الطبية قوم  ال صندوقال

 2021/ 06رقم عطاء توريد أجهزة العالج الطبيع  وأجهزة جراحة التجميل إعالن 
 

عطاء يدعو السيد المدير العام للصندوق القومي لإلمدادات الطبية السادة المستوردين للتقديم ل
 فقط  2021/ 06رقم توريد أجهزة العالج الطبيعي وأجهزة جراحة التجميل 

ً
ونيا  سيتم التقديم له إلكير

ً
إبتداءا

وط المرفقة مع كراسة م 2021/ 12/ 05من  ي صفحة العطاء والشر
 
حسب الكميات والمواصفات الموضحة ف

وط العطاء وذلك وفق الخطوات التالية:   شر
 :  
 
ام باآلئ   هذا العطاءاإللت  

 
  المشاركة ف

 
 عىل الراغبي   ف

ي ورق مروس باسم . 1
 
كة / العمل يقدم طلب الحصول عل كراسة العطاء ف المتقدمة للعطاء ومختوم الشر

 بختمها العام. 
 ملء اإلستمارة الخاصة بذلك.  . 2
وط العطاء من مكتب . 3 ستلم كراسة شر

ُ
اء والتعاقد  ت الصندوق ب سكرتارية مدير اإلدارة العامة للشر

 خالل ساعات العمل الرسمية.  الطبية القومي لإلمدادات
ً
 يوميا

كة/اسم العمل المتقدمة للعطاءعل  . 4 والذي  لنسخ مستندات العطاء Flash Memoryإحضار  الشر
لألصناف المقدمة ويسلم مع كراسة  (Attachment)  يجب أن توضع فيه المواصفات الفنية

وط  .الشر
ي فقط.  . 5

 تقدم األسعار  بالجنيه السودان 
ي  50,000رسوم الكراسة  . 6

( ألف خمسون) جنيه سودان  ي
ي  جنيه سودان 

 
 ال ترد.  نقدا أو بشيك مضف

كة  . 7 عىط الشر
ٌ
ي ت

ون  اء اإللكير ي العطاء رمز الدخول وكلمة المرور ودليل إستخدام نظام الشر
 
المشاركة ف

 . ة بعد إبراز المستند المالي
 مباشر

 إرفاق شهادة مقدرة مالية.  . 8
كة، ما يفيد بتوظيف الوكيل بالسودان  . 9 ة ذاتية وأعمال مشابهة للشر إرفاق شهادة مقدرة فنية، سي 

 و مخازن مهيئة.  لكوادر مؤهلة من مهندسي   طبيي   
ائب أو إفادة باإلعفاء منها.  . 10  إرفاق شهادة خلو طرف من الض 
ي الموحد.  . 11 يبى

ي الض 
 إرفاق الرقم التعريف 

 من الزكاة سارية المفعول أو إفادة باإلعفاء منها.  إبراء ذمةإرفاق شهادة  . 12
 إرفاق شهادة تسجيل القيمة المضافة أو إفادة باإلعفاء منها.  . 13
كة  . 14 صادرة  اسم العملتسجيل  شهادة أو  مع ارفاق شهادة اكمال ملفإرفاق صورة من شهادة تأسيس الشر

 . وزارة العدل  – من المسجل التجاري
وزارة  –المسجل التجاري  –إرفاق رخصة مزاولة عمل وكيل تجاري من مراقب الوكالء التجاريي     . 15

 . سارية المفعول العدل
 إستيفاء الدمغة القانونية.  . 16
كة لم تقدم عرضها  . 17   المال   أي شر

 
ونية ت   الشاشة اللكت 

 
 ستبعد من المنافسة. ف

ي ساري لمدة  %2دفع  . 18
 
 بخطاب ضمان مضف

ً
 مبدئيا

ً
 أو بشيك معتمد  90من قيمة العطاء تأمينا

ً
يوما

كات التأمي    إحدى باسم مدير عام الصندوق القومي لإلمدادات الطبية أو بخطاب ضمان صادر من شر
ترد لمن ال يرسو عليه العطاء و تكمل إل المعتمدة من الصندوق القومي لالمدادات الطبيةبالصيغة 
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ة طيلة ضمان حسن التنفيذ سارية المفعول  %10لمن يرسو عليه العطاء عل أن تكون ال  10% فير
 . العقد  ذ تنفي

ي تقدم مستندات العطاء و  . 19
وط العامة والالبر ي  فقط Flash Memoryـ تشمل مستندات الشر

 
 ف

معنون باسم السيد مدير  بالشمع األحمر  محكم اإلغالق ومختوم فمظروف العطاء،ويكون المظرو 
كة المقدمة للعطاء ورقم   به اسم العمل/الشر

ً
عام الصندوق القومي لإلمدادات الطبية موضحا

ي قاعة صندوق العطاءات بالمبب  وضع داخل ي،العطاء 
 
قبل  Bصندوق العطاءات المعد لذلك ف

 صندوق. الالموعد المحدد لقفل 
م 2021/ 12/ 23 الموافق الخميسيوم  ستالم مظروف العطاء )المستندات المطلوبة(آخر موعد ال  . 20

 
ً
رات. و ، الساعة الثانية عشر ظهرا ي أي عطاء يصل بعد الزمن المحدد مهما كانت الميى

 
 ال ينظر ف

 من  . 21
ً
 عند الساعة الثانية عشر ظهرا

ً
ي يغلق تلقائيا

ون  اء اإللكير  الخميس الموافقيوم نظام الشر
 . م2021/ 12/ 23

كة لم تقدم عرضها  . 22 ونية يستبعد  المال   أي شر   الشاشة اللكت 
 
 عرضها من المنافسة.  ف

ي تشمل مستندات العطاء ) . 23
وط العامةتفتح المظاريف والبر ممثلي  لمن حض  من( مستندات الشر

ة.  كات المقدمة للعطاء بعد قفل صندوق العطاء مباشر  الشر
ي حضور ممثلي  . 24

 
 ف
ً
ونيا كات/ اسماء األعمالسيتم استعراض العروض إلكير المقدمة للعطاء )المدير  الشر

) الساعة الثانية عشر  م 2021/ 12/ 23 الخميس الموافقيوم  العام أو من يفوضه بخطاب رسمي
 .
ً
 ظهرا

 قومي لإلمدادات الطبية غي  ملزم بقبول أدن  عطاء أو أي عطاء آخر. مدير عام الصندوق ال . 25
 1115 / 1322 توصيلة  0183461765لإلستفسار أثناء ساعات العمل يرجى اإلتصال بالتلفون  . 26

يات األجهزة  ي  والمعداتمكتب مشير
ون  يد اإللكير  الطبية أو اليى

tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sd 
 . :www.nmsf.gov.sdلمزيد من المعلومات يرجى الرجوع لموقع الصندوق  . 27

 : تنوية

ي نظام  . 1
 
ي العطاء التسجيل ف

 
ي المشاركة ف

 
ي بالصندوق قبل اعل الراغبي   ف

ون  اء اإللكير ستالم كراسة الشر

وط، يمكن التسجيل ع اإلدارة  سكرتاريةيى موقع الصندوق الموضح أعاله أو الحضور لمكتب الشر

اء و  ي العامة للشر
ي  –التعاقد بالطابق األرض 

 من الجزء الشمالي برئاسة الصندوق.  Bالمبب 

ي للسادة مستوردي األجهزة والمعدات الطبية  يتيح . 2 الصندوق القومي لإلمدادات الطبية برنامج تدريبى
ي 
 
ي المشاركة ف

 
 2021/ 06رقم عطاء توريد أجهزة العالج الطبيعي وأجهزة جراحة التجميل الراغبي   ف

،
ً
ونيا اء اإلدارة ال سكرتاريةسمائهم لدى عليه يجب تسجيل ا والذي سيكون التقديم له إلكير عامة للشر

ة التقديم للعطاء  بأن التدريب سيكون مفتوح طيلة فير
ً
حسب أسبقية التسجيل  والتعاقد، علما

م 2021/ 12/ 06 الموافق اإلثني    من يوم بالصندوق بإدارة تقنية ونظم المعلوماتوسيبدأ التدريب 
 .
ً
 عند الساعة الثانية عشر ظهرا

ي للعنوان . 3
ون   . tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sdويمكن التسجيل بإرسال بريد الكير

 االتصال عل الرقم . 4
ً
 1146 : إدارة تقنية ونظم المعلومات توصيلة 0183461765:أو تلفونيا

 
 د. إنعام عبد هللا دبلوك 

 لإلمدادات الطبية قومي ال صندوقللعام المدير لاع/ 

mailto:tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sd
http://www.nmsf.gov.sd/
mailto:tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sd
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 عطاء توريد أجهزة العالج الطبيع  وأجهزة جراحة التجميل رقم 06/ 2021
عطاء ليدعو السيد المدير العام للصندوق القومي لإلمدادات الطبية السادة المستوردين للتقديم 

 ي والذ 2021/ 06رقم توريد أجهزة العالج الطبيعي وأجهزة جراحة التجميل 
ً
ونيا فقط سيتم التقديم له إلكير

وط المرفقة م 2021/ 12/ 05يوم من  إبتداء   ي صفحة العطاء والشر
 
حسب الكميات والمواصفات الموضحة ف

وط العطاء وذلك وفق الخطوات التالية:   مع كراسة شر
 
ا
وط عامة: أاول  حكام وشر
ي ااغبي   الر عل 

 
ام باآلف ي هذا العطاء اإللير 

 
ي لمشاركة ف

 : نر
ي ورق مروس  . 1

 
كةيقدم طلب الحصول عل كراسة العطاء ف المتقدمة للعطاء  اسم العمل/ باسم الشر

 ومختوم بختمها العام. 
 ملء اإلستمارة الخاصة بذلك.  . 2
وط العطاء من مكتب . 3 ستلم كراسة شر

ُ
اء والتعاقد سكرتارية مدير  ت   بالصندوق اإلدارة العامة للشر

ً
يوميا

 خالل ساعات العمل الرسمية. 
كة/اسم العمل المتقدمة للعطاءعل  . 4  والذي لنسخ مستندات العطاء Flash Memoryإحضار  الشر

لألصناف المقدمة ويسلم مع كراسة  (Attachment)  يجب أن توضع فيه المواصفات الفنية
وط  .الشر

ي فقط.  . 5
 تقدم األسعار  بالجنيه السودان 

ي  50,000رسوم الكراسة  . 6
( ال ترد.  ألف خمسون)جنيه سودان  ي

 جنيه سودان 
كة/اسم العمل تعىط  . 7 ة وكلمة المرور ودليل ارمز الدخول الشر ي مباشر

ون  اء اإللكير ستخدام نظام الشر
وط العطاء.   بعد إبراز اإليصال المالي الخاص بسحب كراسة شر

 . شهادة مقدرة ماليةإرفاق  . 8
ة ذاتية وأعمال مشابهة شهادة مقدرة فنية، إرفاق  . 9 كة/اسم العملسي  ، ما يفيد بتوظيف الوكيل للشر

  و مخازن مهيئة. مهندسي   طبيي   دان لكوادر مؤهلة من بالسو 
ائب أو إفادة باإلعفاء منها. إرفاق  . 10  شهادة خلو طرف من الض 
ي  . 11 يبى

ي الض 
 . حد و الم إرفاق الرقم التعريف 

 من الزكاة سارية المفعول أو إفادة باإلعفاء منها.  إبراء ذمةشهادة إرفاق  . 12
 . باإلعفاء منها  شهادة تسجيل القيمة المضافة أو إفادةإرفاق  . 13
كة  . 14 صادرة  أو شهادة تسجيل اسم العمل مع ارفاق شهادة اكمال ملفإرفاق صورة من شهادة تأسيس الشر

 وزارة العدل .  –من المسجل التجاري 
 وزارة العدل. –المسجل التجاري –إرفاق رخصة مزاولة عمل وكيل تجاري من مراقب الوكالء التجاريي     . 15
 .وزارة العدل–المسجل التجاري  –مراقب الوكالء التجاريي   من الوكالة التجارية إرفاق شهادة تسجيل  . 16
 إستيفاء الدمغة القانونية.  . 17
ي ساري لمدة  %2دفع  . 18

 
 بخطاب ضمان مضف

ً
 مبدئيا

ً
 أو بشيك معتمد  90من قيمة العطاء تأمينا

ً
يوما

كات التأمي   إحدى باسم مدير عام الصندوق القومي لإلمدادات الطبية أو بخطاب ضمان صادر من  شر

 تحاديةوزارة الصحة ال 
 لصندوق القوم  لإلمدادات الطبيةا

يدي  –الخرطوم  297ص.ب:   11111الرمز التر
 :  
 
وئ  www.nmsf.gov.sdالموقع اإللكت 

  للعطاء: 
 
وئ يد اإللكت   tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sdالتر

 

mailto:tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sd
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ترد لمن ال يرسو عليه العطاء و تكمل إل  بالصيغة المعتمدة من الصندوق القومي لالمدادات الطبية
ة ضمان حسن التنفيذ سارية المفعول  %10لمن يرسو عليه العطاء عل أن تكون ال  10% طيلة فير

 . ذ التنفي
ي صنف واحد أو أكير حسب الكميات المطلوبة.  . 19

 
 يمكن التقديم ف

. تقبل العروض  . 20  البديلة للصنف الواحد عل أن ال تتجاوز عرضي  
كة/اسم العمل أي  . 21 ونية يستبعد من المنافسة. المالي لم تقدم عرضها شر ي الشاشة االلكير

 
 ف

كة/اسم العمل أي  . 22 ي فورم االكسلشر
 
ي الفالش لم تقدم المواصفات الفنية ف

 
تستبعد من  المعد ف

 المنافسة. 
ي  . 23

 
 -الوكالة  -وهي : )شهادة الجودة  الفالش ميموري فقطيجب إرفاق المستندات الفنية للصنف ف

ات بالعملة األجنبية  –الكتالوجات الفنية  –المواصفة الفنية    -التدريب   -قائمة أسعار اإلسبي 
امات األخرى وأي مستندات فنية خاصة بالمواصفات( بصورة منفصلة  -خدمات مابعد البيع  اإللير 

 . Soft Copy)لكل صنف )
وط العامةدات العطاء )تقدم مستن . 24  مظروف محكم اإلغالق   Flash Memoryـ ( والمستندات الشر

 
ف

 به ومختوم بالشمع األحمر 
ً
اسم معنون باسم مدير عام الصندوق القومي لإلمدادات الطبية موضحا

كة/اسم العمل  ي قاعة يوضع داخل و  المقدمة للعطاء ورقم العطاءشر
 
صندوق العطاءات المعد لذلك ف

 . Bصندوق العطاءات بالمبب  
كة عل يجب . 25 ي  الشر

 لألدوية القومي  المجلس من تسجيل المنتج شهادة إحضار  العطاء عليها  ُيرىس البر
 .والسموم

 م2021/ 12/ 23 الخميس الموافقستالم مظروف العطاء )المستندات المطلوبة( هو آخر موعد ال  . 26
 الساعة الثانية 

ً
ي أي عطاء يصل بعد الزمن المحدد مهما كانت و ( ظ 12:00)عشر ظهرا

 
ال ينظر ف

رات  . الميى
 من  . 27

ً
 عند الساعة الثانية عشر ظهرا

ً
ي يغلق تلقائيا

ون  اء اإللكير  الخميس الموافقيوم نظام الشر
 . م2021/ 12/ 23

ي تشمل مستندات العطاء ) . 28
وط العامةستفتح المظاريف والبر ممثلي  لمن حض  من( مستندات الشر

كات/اسماء االعمال ( الشر المقدمة للعطاء بعد قفل  )المدير العام أو من يفوضه بخطاب رسمي
ة.   صندوق العطاء مباشر

ي حضور ممثلي  . 29
 
 ف

ً
ونيا كات/اسماء االعمال سيتم استعراض العروض إلكير )المدير العام أو من الشر

 )  الساعة الم 2021/ 12/ 23 الخميس الموافقيوم يفوضه بخطاب رسمي
ً
 . ثانية عشر ظهرا

ي إنقاص الكميات المطروحة أو زيادتها.  . 30
 
 لمدير عام الصندوق القومي لإلمدادات الطبية الحق ف

 مدير عام الصندوق غي  ملزم بقبول أدن  عطاء أو أي عطاء آخر.  . 31
مكتب  1115/ 1322توصيلة  0183461765تصال بالتلفون تفسار أثناء ساعات العمل يرجى اال لإلس

يات األجهزة  ي  والمعداتمشير
ون  يد اإللكير  tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sdالطبية أو اليى

 المعلومات.  ونظم تقنيةإدارة  1146  -توصيلة     0183461765

 www.nmsf.gov.sd الصندوقلمزيد من المعلومات يرجى الرجوع لموقع 
 

 سعارال  : ثانيا 
ي  يشتمليجب أن 

 : السعر المقدم عل اآلنر
ي فقط . 1

 . شامل القيمة المضافة إن وجدت تقدم األسعار  بالجنيه السودان 

mailto:tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sd
http://www.nmsf.gov.sd/
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2 .  .
 
 كل الرسوم القانونية وال تقبل أي إضافة للسعر المقدم أوال

كيبالو  توريد التكلفة  . 3 أو أي مكان  بالصندوق القومي لإلمدادات الطبيةاألجهزة  وتشغيل والتدريب ير
ي  واليات السودان. داخل والية الخرطوم  يحدده الصندوق القومي لإلمدادات الطبية

ر
 أو باف

ة العطاء واليجوز تعديلها أو تجاوزها. ار المقدمة يجب أن تكون نهائية و األسع . 4  سارية طيلة فير
 
 
 التوريد : ثالثا
 . الطبية بالخرطوم الصندوق القومي لإلمداداتمخازن بالتوريد  . 1
ة أقصاها  التوريد  . 2 ي فير

 
  90ف

ً
 .  العقد تاريــــخ توقيع من  يوما

ي  . 3
 
كة الُمصنعة وكافة المعلومات الخاصة به موضحة ف  الصناديقيجب أن يكون اسم الجهاز والشر

 الخارجية. 
ي تحتوي عل أكير من وحدة واحدة تورد مع بعضها البعض  . 4

ي شحنة واحدة األجهزة البر
 
 وتكونف

 مرقمة.  الصناديق
 
 
 الدفع:  رابعا
ي  لإلمدادات الطبية قومي ال صندوقالمن  التوريد والقبول بعد يتم الدفع  . 1

 . والتسليم النهان 
 
 
 : خدمات ما بعد البيعخامسا
كة تقوم أن يجب . 1 ي  الشر

اماتها  عليها  صنف أي ترسية يتم البر  وتدريب تركيب من الجهاز  نحو  بإلير 
ي تؤدي لضمان استمرار الخدمة  وتوضيح وتشغيل

 . ةز جهلأل ل بكفاءةاإلجراءات السليمة البر
لمدة ال تقل  (Soft Ware)وبرامج التشغيل والمستهلكات  توفي  قطع الغيار وملحقات الجهاز يجب  . 2

كيب  أعوام ةعن عشر  والتشغيل وتحديد أسعارها باليورو ترفق مع العرض وأي قطعة من تاريــــخ الير
 إذغيار للجهاز لم يتم ذكره

ً
ها مجانا ة.  تمت ا ا سوف يتم توفي   الحاجة لها خالل تلك الفير

  Soft Ware)) التشغيل برامج تحديث يجب . 3
ً
 إن وجدت.  مجانا

: الضمان
 
 سادسا

الضمان لمدة عامي   عل األقل.  . 1  توفي 
 ه. في كامل كفاءته واإلمكانيات الموجودةالجهاز بأن يعمل يجب  . 2
ة الض . 3 الموض بها  ختبارات السالمة والكفاءةمان كل أنشطة الصيانة الوقائية وايجب أن تشتمل فير

 من قبل المصنع. 
ة الضمان بتلبية طلب الخدمةب . 4 كة أثناء فير م الشر ي تلير 

ون  يد اإللكير  باليى
ً
لألجهزة خالل  الهاتف معززا

ة الصيانة ساعة خارجها  72و رطومخل والية الخدا ( ساعة24) ، وبخالف ذلك يتم تمديد فير
 . ة الضمان( لمدة أسبوع عن كل يوم تأخي 

 المجانية )فير
 

: الصيانة
 
 سابعا
مجية لألجهزة.  . 1  عمليات الصيانة تشمل المكونات المادية واليى

كة . أ  م الشر  إمكانياتها الممكنة. بكامل األجهزة اإلجراءات الالزمة لعمل  بإتخاذ كافة تلير 
كة المصنعة.  . ب  عمليات الصيانة الوقائية وذلك بحسب دليل الصيانة التابع للشر
أو إلجتيازها اإلختبارات الدورية المعتمدة الجهاز عمليات الصيانة التصحيحية الالزمة لتشغيل  . ج

 من قبل الجهات المختصة. 
ي أو دعم تتطلبه عملية القياس واالختبار والمعا . د 

 يرة. اي تدخل فب 
قيات ) . ه فيعات أو الير مجيات. Update-Upgradeإجراء الير  ( الالزمه عل اليى
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ات الالزمة . و  ات مور  إستجالب وتركيب اإلسبي  ام بكون هذه اإلسبي   
أو معتمدة من  دةمع اإللير

كة المصنعة   . لألجهزةالشر
ي حالة عدم عمل الجهاز أو عدم إجتياز اإلختبارات المعتمدة من قبل الجهات المخت . 2

 
صة يعتيى الجهاز ف

كة ي حالة توقف وتتحمل الشر
 
 . الموردة الخسائر الناجمة عن ذلك ف

 
 
 
وط الجزائيةثامنا  : الشر
ي توقيع العقد  . 1

 
سية النهائية من تاريــــخ اإلبالغ ب أسبوعي   ألكير من عند التأخر ف سية الغية و الير تعتيى الير

ي مصادرة كامل قيمة
 
ي ) للصندوق القومي لإلمدادات الطبية الحق ف

وتحويل  (%2التأمي   المبدن 
سية  . الير

سيةعمل من تاريــــخ اإل  يوم 15 من كير أل ( %10حسن التنفيذ )ضمان تكملة عند تأخر  . 2  بالغ بالير
سية الغية و  النهائية ي  القومي لإلمدادات الطبية صندوقللتعتيى الير

 
التأمي   مصادرة كامل قيمة  الحق ف

ي )
سية (%2المبدن   . وتحويل الير

ي بسحب عروضها من المناقصة يتم إأو اسم العمل كة الشر عند قيام  . 3
 : تخاذ اآلنر

تب عليها أ . أ  اماتإ يال يير كة بسحب عرضها قبل  لير   . قفل صندوق العطاء إذا قامت الشر
ي ) . ب

كة بسحب عرضها بعد فتح المظار إ( %2يتم مصادرة التأمي   المبدن   . يفذا قامت الشر
ي  . 4

 
وط العطاء أ األصنافة حالة مخالف ف يتم مصادرة ضمان حسن للمواصفات المطلوبة و الموردة لشر

 . (%10التنفيذ )
ي  . 5

 
كة بالتوريد دحالة ع ف ي م تقيد الشر

 
وط ف سيتم فرض غرامة  المواعيد المحددة ومخالفتها ألحد الشر

ي التعويض %10مالية عن كل يوم تأخي  عل أال تتجاوز ال 
 
 من قيمة العقد دون المساس بالحق ف

ي  سوفو 
 
القادمة  القومي لإلمدادات الطبية  صندوقعتبار عند ترسية عطاءات الاإل  يؤخذ ذلك ف

ي  صندوقللو كنقطة ضعف 
 
 ستبعاد عروضها. االحق ف

 
 
 
  ستئنافال  و  : المراجعة تاسعا

 مراجعة قرار
 
 العطاء الحق ف

 
 القومي  لمدير عام الصندوق  تظلم بتقديم لجنة العطاء  للمقدم ف

سيات.   لإلمدادات الطبية خالل أسبوع من تاريــــخ إعالن الير

 
 

إنعام عبد هللا دبلوك د.   
 المدير العام للصندوق القومي لإلمدادات الطبيةع/ 
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   معايت  التقييم
 لفرز العطاء الفن 

 . (Technical Evaluation) تقييم المواصفات الفنية
  

 

   تفاصيل تقييم المواصفات الفنية :  
 
 كاآلئ

No. Description 

1.  Item Specifications 
2.  Company Performance 

3.  Country of Origin 
4.  Delivery Time 

5.  Training 
6.  After Sale Services 

7.  Quality Certificate for Item 

8.  Warranty 
9.  Agency 

10.  Company Profile 
 

 ( Item Specifications)مواصفات الجهاز الفنية  . 1
 يستبعد من المنافسة.  من المواصفات الفنية المطلوبة للجهاز  % 100اى صنف اليتحصل عل 

 
كة  . 2  (Company Performance)أداء الشر

كة مع ال .  قومي ال صندوقتقيم حسب األداء السابق للشر  لإلمدادات الطبيةوالقطاع الحكومي
 

 (Country of Origin)بلد المنشأ  . 3

 البلدان المجموعة

اليا -أوروبا الغربية  –اليابان  –أمريكا الشمالية األول  أسير

قية  الثانية  أمريكا الجنوبية –كوريا الجنوبية   –تركيا  –أوروبا الشر

 بقية الدول الثالثة

 
 (Delivery Time)زمن التسليم  . 4

كات م  الشر ي تلير 
ي الزمن المحدد  البر

 
  90)  بالتوريد ف

ً
 . تعىط الدرجة الكاملة (أو أقل يوما

 
 (Training)التدريب  . 5

 العدد البلد الرقم
 مرفق  كراسة التدريب  تدريب داخلي   . 1
 مرفق  كراسة التدريب  Online Trainingتدريب   . 2
ي   . 3  مرفق  كراسة التدريب تدريب خارجى

ي إن وجد - كة تفاصيل التدريب الداخلي والخارجى  يجب أن ترفق الشر
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 (After Sale Services)خدمات مابعد البيع  . 6
ي إذا 

ات وتوفي  الدعم الفب  كة بتوفي  االسبي  مت الشر  . مبر ماطلب تعىطي الدرجة الكاملةالير 
 

  (Quality Certificate for Item)شهادات الجودة للجهاز  . 7
ي العرض للصنفسارية الصالحية  الخاصة باألجهزة  شهادات الجودةإحدى إرفاق يجب 

 
 ISO)مثل المقدم ف

&CE/FDA) ، ها من شهادات و كة/اسم العمل ، الجودة المعتمدةغي  ي الشر
م يستبعد صنفها المقدم البر ال تلير 

 . من المنافسة
 
 (Warranty)الضمان  . 8

كة/اسم العمل  ي تقدمالشر
 أقل من سنتي   تستبعد من المنافسة.  ضمان البر

 السنة الرقم

 تانسن  . 1
 

 (Agency)الوكالة  . 9
سارية من مراقب  موزع( -وكيل عادي  -)وكيل حضي  يجب إرفاق شهادة الوكالة لتسجيل األصناف -

 بوزارة العدل.  الوكالء التجاريي   
 

ة الذاتية  . 10 كة لسم العمل/االست   (Company Profile)لشر
ات  كة/اسم العمل  القوة العاملة + خيى ي المجال + تأهيل المهندسي   +الشر

 
عقود صيانة سابقة + السابقة ف

ي تطوير المجال +
 
ات اإل اإلسهامات ف  دارية بالنسبة لألجهزة موضوع العطاء. الخيى

 


