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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 وزارة الصحة اإلتحادية

 الصندوق القومي لإلمدادات الطبية
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 اعة  ظهرا

 

 
 

لخدمات عام لعطاءكراسة 

 للصندوق البريدية
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 وزارة الصحة اإلتحادية

 الصندوق القومي لإلمدادات الطبية

 للصندوق   لخدمات البريديةل عامعطاء

 

 ( 1مجلد رقم )

بيانات مقدم الطلب وإستمارة تحقيق مستندات العطاء 

 العطاء إعالنو 

 

 

 

 

 م2022 ديسمبر
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:بيانات مقدم العطاء 

  اسم الشركة أو اسم العمل

  من قيمة العطاء %2قيمة التأمين املبدئي 

  املسؤولاسم الشخص 

  الشخص املسؤول توقيع

 

 

 ختم الشركة أو اسم العمل

 

 

 

 

قائمة تحقق مستندات العطاء 

 قائمة .يرجى التأكد من أن مؤسستكم أحضرت كل األوراق الرسمية املطلوبة بملء هذه ال

 

 ال نعم املستند الرقم

   استيفاء الدمغة القانونية 1

   من قيمة العطاء %2استيفاء التأمين املبدئي  2

   لغرض العطاء شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة باإلعفاء منها 3

   لغرض العطاء شهادة خلو طرف من الزكاة سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منها 4

   شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة باإلعفاء منها 5

   الرقم التعريفي الضريبي املوحدصورة من  6

   سارية املفعول  صورة من شهادة تسجيل الشركة أو اسم العمل 7

   شهادة مقدرة مالية 8

   السيرة الذاتية و  شهادة مقدرة فنية 9

 

:تنويه 

 ستتم مراجعة املستندات في حضور ممثلي الشركات.
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 عطاء عام للخدمات البريدية  للصندوق 

 

السادة أصحاب الشركات وأسماء  من السيد املدير العام للصندوق القومي لإلمدادات الطبية رغبي

الصندوق القومي  إلىو  لنقل الطرود من للصندوق  خدمات البريديةلل عاماألعمال للتقديم لعطاء 

حسب املواصفات والشروط املرفقة مع كراسة  نإلى جميع واليات السودابالخرطوم لإلمدادات الطبية 

 العطاء وذلك وفق الخطوات التالية:               

   :على الراغبين في املشاركة في هذا العطاء اإللتزام باآلتي 

يقدم طلب الحصول على كراسة الشروط في ورق مروس باسم الشركة أو اسم العمل املقدم  .1

 ب
ً
 .ختمهللعطاء ومختوما

 االستمارة الخاصة بذلك.ملء  .2

ق بالطاب للموارد املالية والبشريةسكرتارية مدير اإلدارة العامة من مكتب العطاء تستلم كراسة  .3

 خالل ساعات العمل الرسمية طوال فترة بالجزء الشمالي لرئاسة الصندوق  Bالثاني للمبنى 
ً
يوميا

 ال ترد.   ألف جنيه سوداني( خمسون )فقط جنيه سوداني  50000مبلغ مقابل دفع  إعالن العطاء

 

 يجب على املتقدمين للعطاء إرفاق املستندات التالية  : 

كتأمين مبدئي يقدم بخطاب ضمان مصرفي معتمد من بنك محلي،  من قيمة العطاء %2دفع مبلغ  .1

ى خطاب ضمان من إحد أو شيك معتمد بإسم مدير عام الصندوق القومي لإلمدادات الطبيةب

ملن  ضمان حسن تنفيذك %10لـ  تكملو  ترد ملن ال يرسو عليه العطاء اإلسالميةالتأمين شركات 

 طوال مدة العقدكون ساري املفعول ييرسو عليه العطاء على أن 

 من املسجل التجارى.صادرة  الشركة أو تسجيل إسم العملتأسيس إحضار صورة من شهادة  .2

 .لغرض العطاء إحضار شهادة مقدرة مالية .3

 .للجهة املقدمةواألعمال املشابهة السيرة الذاتية و  فنيةالقدرة املشهادة إحضار  .4

 لغرض العطاء. أو إفادة باإلعفاء منها إحضار شهادة خلو طرف من الضرائب .5

 .لغرض العطاء  أو إفادة باإلعفاء منها إحضار شهادة إبراء ذمة من الزكاة .6

 استيفاء الدمغة القانونية. .7

 .إحضار شهادة تسجيل القيمة املضافة  .8

 إحضار الرقم التعريفي الضريبي املوحد. .9
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  أصل  من  ٌتقدم العروض ومستندات العطاء فى مظروف محكم اإلغالق ومختوم بالشمع األحمر

ت بالجزء الشمالي لرئاسة ابقاعة العطاءوضع داخل صندوق العطاءات املعد لذلك ت  وصورة

 .الطابق األرض ي( Bاملبنى )بالصندوق 

 الخرطوم  إلمدادات الطبيةل الصندوق القوميمن  التي يتم إرسالهااملنقولة  الطرودوإستالم  ميتسل

 ومن فروع الصندوق القوميبالواليات  إلمدادات الطبيةفروع الصندوق القومي ل  جميع إلى

  الخرطومب إلمدادات الطبيةل بالواليات الي الصندوق القومي إلمدادات الطبيةل

 وتكون سارية طيلة  الحكوميةكل الرسوم و  وتشمل القيمة املضافة تقدم األسعار بالجنيه السوداني

 فترة العطاء.

  ـــ12.00ــالس م16/1/2023املوافق  االثنينيوم  العطاء لقفل صندوق آخر موعد  ــــ
ً
في قاعة  اعة  ظهرا

 .(B)العطاءات بالطابق االرض ي املبنى 

  عطاء يصل بعد الزمن املحدد مهما كانت املبررات.لن ينظر في أي 

  ستفتح املظاريف التي تشمل العروض ومستندات العطاء بحضور ممثلي الجهات املقدمة للعطاء

 العطاء بعد قفل صندوق بعد إبراز خطاب تفويض من الجهة املقدمة  
ً
 .مباشرة

 قابلة للتمديد بعد اإلتفاق بين الطرفين. عليهتوقيع العام واحد من تاريخ  عقدال مدة 

  غير ملزم بقبول أدنى أو أي عطاء آخر. القومي لإلمدادات الطبية مدير عام الصندوق 

 لبريد األلكتروني: اعلي ال رسساعات العمل الرسمية ٌيرجى اإل  لإلستفسار أثناء

.ali@nmsf.gov.sdashraf     -     abdelmutalab@nmsf.gov.sd  

  ساعة من تاريخ قفل الصندوق  48اخر موعد إلستقبال اإل ستفسارات بالبريد االلكتروني  قبل 

 

 

 

 اسراء عبدهللا خوجليد.       

 لإلمدادات الطبيةع/مدير عام الصندوق القومي       
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 وزارة الصحة اإلتحادية

 الصندوق القومي لإلمدادات الطبية

 للصندوق  لخدمات البريديةل عامعطاء 

 

 

 (2مجلد رقم )

 الشروط الجزائيةو  الشروط واملواصفات

 

 

 

 

 م2022 ديسمبر
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 :
 
 الشروط واملواصفات الخاصة بالعطاء: أوال

ويمتلك القدرة  الخدمات البريدية كـافيـة في مجال الخـبرة اليجب عـلى مقـدم العطـاء أن يكـون لـه  .1

الجيـدة واملالئمة ألداء املهمة املطلوبة  بكـل سهولـة ويسر وبـدون تلـف أو  الخدمةعلى توفير 

الصندوق من  الطرود التي يتم إرسالها تـأخير وبما يضمن سالمة وجودة وفعالية كافة أنواع 

  إلمدادات الطبيةفروع الصندوق القومي لجميع  إلىالخرطوم  إلمدادات الطبيةل القومي

 الصندوق القومي إلىبالواليات   إلمدادات الطبيةل ومن فروع الصندوق القوميبالواليات 

 ندياوأن يبرزما يثبت ذلك مستالخرطوم  إلمدادات الطبيةل

ويقوم بتدريب على شبكة االنترنت   الكتروني ملوقعمقدم الخدمة   بإمتالك إرفاق ما يفيد يجب  .2

 .استخدامه على( اشخاص من الصندوق القومي لإلمدادات الطبية  3علي االقل عدد ) 

رود برقم تتّبع رسالةتزويد كّل  بيج .3
ّ
فريد عند شحنه بواسطة  (Tracking System) ليأ من الط

ن ل، وذلك لمقدم الخدمة
ّ
ة الّتفاصيل التي تمك

ّ
رد باإل نمن معرفة كاف

ّ
ضافة إلى حتاجها حول الط

رق املّتفق عليها مع  معرفة موعد وصوله 
ّ
 مقدم الخدمة.حسب الط

من  ىقص أ( ساعة عمل رسمي كحد  48  -  24ان يكون مدة وصول وتسليم الطرد من ) يجب  .4

 تاريخ االيداع واالستالم  من كل الوجهات املتفق عليها .

املرسل  إلىعلي تأكيد وصول وتسليم الطرود  ملقدم الخدمة النظام االلكترونيحتوي يأن يجب  .5

 فيها تاريخ وزمن التسليم وتوقيع املرسل اليه كترونيالبريد  اليه عبر رسالة
ً
 .موضحا

 مقدم الخدمة، يجب على الطروداملستخدمة في ترحيل  الناقالتعطل في اي في حالة حدوث  .6

  وفروعها بالواليات املختلفة إخطار الصندوق القومى لإلمدادات الطبية
ً
برسالة بريد  فورا

أخرى بديلة لنقل  ناقلةوإرسال  ةناقلمع تحديد الزمان واملكان الذي تعطلت فيه اللكتروني ا

ي خالل املدة الزمنية املتفق عليها ف وفروعها إلمدادات الطبيةل الصندوق القوميمن و إلى  طرودال

 تنجم عن ذلك العطل. كافة التكاليف التى أن يتحمل  على

 الوالياتفروعها بو  القومي لإلمدادات الطبية للصندوق   وتسليم الطرودااللتزام التام بتوصيل  .7

 (4الفترة الزمنية املتفق عليها  في البند )حسب  املختلفة

 القومي لإلمدادات الطبية املتفق عليه مع الصندوق  زمنعن ال الطرودفي حالة تأخير وصول  .8

كافة املسؤوليات املترتبة على ذلك التأخير حسب ماهو منصوص عليه في مقدم الخدمة يتحمل 

 .وأي رسوم تترتب على هذا التأخير العقد املبرم مع الصندوق 
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إليها  سلكاملة للجهة املر  ودالطر بعد استالم اإلفادة بوصول  شهريا ترحيل الطرود تسدد قيمة  .9

 من الشهر التالي العاشر يوم حتى الالقومي لإلمدادات الطبية واملوافقة عليها من قبل الصندوق 

 .( 3و  )  (  2رقم  )     بعد تقديم فاتورة بقيمة الطرود املرحلة  حسب جدول االسعار كحد أقص ى

 قابلة للتمديد بعد اإلتفاق بين الطرفين. عليهتوقيع العام واحد من تاريخ  عقدال مدة .10

 

 
 
 -: الشروط الجزائية:ثانيا

الترسية النهائية فإن للصندوق استالم من تاريخ  في توقيع العقد ألكثر من إسبوع عند التأخر .1

 (.%2)القومي لإلمدادات الطبية الحق في إلغاء الترسية ومصادرة التأمين املبدئي

 استالممن تاريخ  سبوعأ( ألكثر من %10)ما يعادل التنفيذ عند تأخر تكملة ضمان حسن  .2

الترسية النهائية فإن للصندوق القومي لإلمدادات الطبية الحق في إلغاء الترسية و مصادرة 

 التأمين املبدئي.

 عند قيام الجهة املقدمة للعطاء بسحب عروضها من املناقصة يتم إتخاذ اآلتي: .3

بسحب عرضها قبل فتح املظاريف فال يترتب عليها أي إذا قامت الجهة املقدمة للعطاء  .أ

 إلتزامات.

إذا قامت الجهة  املقدمة للعطاء بسحب عرضها بعد فتح املظاريف فيتم مصادرة التأمين  .ب

 (.%2)املبدئي 

واصفات املطلوبة الواردة في كراسة العطاء شروط واملفي حالة مخالفة الجهة املقدمة للعطاء لل .4

 .(%10)التنفيذ  يتم مصادرة ضمان حسن

 سوف تفرض غرامة مالية في حالة التأخير في تنفيذ اإللتزامات التعاقدية. .5
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 (1جدول رقم )

 الصندوق القومي لإلمدادات الطبية ( وإلى) من  ساعةبال الطرودستالم وتى  تسليم إفادة استالم اإل من تاريخ  الطرودجدول زمن توصيل 
 

   

 الوالية الرقم
 بالبر

 )عدد الساعات( 

 بالجو

 )عدد الساعات( 

   شمال دارفور  1

   شرق دارفور  2

   غرب دارفور  3

   وسط دارفور  4

   جنوب دارفور  5

 غرب كردفان 6

   شمال كردفان 7  

   جنوب كردفان 8

 النيل األبيض 9

   النيل األزرق 10  

   البحر األتمر 11

   كسال 12

  القضارف 13

  الجزيرة 14 

  سنار 15 

  نهر النيل 16 

  الشمالية 17 

  الخرطوم 18 
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 (2جدول رقم )

 ناقل الجوي بال القومي لإلمدادات الطبيةالصندوق والي من  الطرودترتيل أسعار 
 

 الوالية الرقم

 الوزن

 بالجرام

السعر  

SDG 

 الوزن

 بالجرام

السعر  

SDG 

 الوزن

 بالجرام

السعر  

SDG 

 الوزن

 بالجرام

السعر  

SDG 

 الوزن

 بالجرام

السعر  

SDG 

 الوزن

 بالجرام

السعر  

SDG 
010 – 51من   05 – 1من  050 – 101من   0100 – 501من   0051 – 0110من   0020 – 0115من    

             شمال دارفور  1

             شرق دارفور  2

             غرب دارفور  3

             وسط دارفور  4

             جنوب دارفور  5

   غرب كردفان 6

 

         

             دفانشمال كر  7

             جنوب كردفان 8

   النيل األبيض 9

 

         

             األزرقالنيل  10

             البحر األتمر 11

             كسال 12

             القضارف 13

             الجزيرة 14

             سنار 15

             نهر النيل 16

             الشمالية 17

             الخرطوم 18
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 (3جدول رقم )

 ناقل البري بال القومي لإلمدادات الطبيةالصندوق والي من  الطرودترتيل أسعار 
 

 الوالية الرقم

 الوزن

 بالجرام

السعر  

SDG 

 الوزن

 بالجرام

السعر  

SDG 

 الوزن

 بالجرام

السعر  

SDG 

 الوزن

 بالجرام

السعر  

SDG 

 الوزن

 بالجرام

السعر  

SDG 

 الوزن

 بالجرام

السعر  

SDG 
05 – 1من  010 – 51من   050 – 101من   0100 – 501من   0051 – 0110من   0020 – 0115من    

             شمال دارفور  1

             شرق دارفور  2

             غرب دارفور  3

             وسط دارفور  4

             جنوب دارفور  5

   غرب كردفان 6

 

         

             دفانشمال كر  7

             جنوب كردفان 8

   النيل األبيض 9

 

         

             األزرقالنيل  10

             البحر األتمر 11

             كسال 12

             القضارف 13

             الجزيرة 14

             سنار 15

             نهر النيل 16

             الشمالية 17

             الخرطوم 18

 


