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 عطـاء تـرحيـل املنتجات الطبية من ميناء بورتسودان إلى مستودعات الصندوق القومي لإلمدادات الطبية

 ومنها إلى جميع واليات السودان بالخرطوم

 تـرحيـلللتقديم لعطاء  أصحاب الشركات وأسماء األعماليدعو السيد املدير العام للصندوق القومي لإلمدادات الطبية السادة 

جميع لى إ هاومنبالخرطوم الصندوق القومي لإلمدادات الطبية  مستودعات إلى من ميناء بورتسودان املنتجات الطبية

 املواصفات والشروط املرفقة مع كراسة العطاء وفق الخطوات التالية:               حسب وذلك  السودانواليات 

 لتزام باآلتي:  على الراغبين في املشاركة في هذا العطاء اإل

 بختمه العام. الشركة أو اسم العمليقدم طلب الحصول على كراسة الشروط في ورق مروس باسم  .1
ً
 املقدم للعطاء ومختوما

 الخاصة بذلك.ملء االستمارة  .2

 خالل ساعات العمل الرسمية طوال فترة إعالن العطاء. إدارة الشحن والتسليم تستلم كراسة الشروط من مكتب .3
ً
 يوميا

 ( جنيه سوداني ال ترد.5,000مبلغ الكراسة ) .4

 حضار شهادة مقدرة مالية.ا .5

 احضار السيرة الذاتية للجهة املتقدمة. .6

 .(مهيئة لنقل األدوية واملستهلكات الطبيةوعربات  لكوادر مؤهلة شركةليف ااحضار شهادة مقدرة فنية )ما يفيد بتوظ .7

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

 احضار شهادة خلو طرف من الزكاة سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منها. .9

 احضار شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة بإإلعفاء منها. .10

 الرقم التعريفي الضريبي املوحد.احضار  .11

 .من املسجل التجارى  احضار صورة من شهادة تسجيل الشركة أو اسم العمل .12

 ترخيص ممارسة العمل من الجهات املختصة. .13

 استيفاء الدمغة القانونية. .14

مستندات العطاء فى مظروف محكم اإلغالق ومختوم بالشمع األحمر ويوضع داخل صندوق العطاءات املعد العروض و ٌتقدم  .15

 .القومي لإلمدادات الطبية لصندوق الرئيس ي لاالستقبال  بمبنىلذلك 

 من قيمة العطاء كتأمين مبدئي يقدم بخطاب ضمان مصرفي معتمد من بنك محلي، شيك معتمد باسم مدير عام %2دفع مبلغ  .16

 تكمل لـ االسالمية  الصندوق القومي لإلمدادات الطبية، خطاب ضمان من إحدي شركات التأمين
ً
ملن يرسو عليه  %10أو نقدا

 أشهر، قابلة للتجديد وترد ملن ال يرسو عليه العطاء. 6العطاء، على أن تكون سارية املفعول ملدة 

 .داخل السودان او اي جهة يحددها الصندوق  مخازن الصندوق باملركز والواليات الىاملنقولة م املنتجات تسل .17

سوم كل الر و  تكاليف الشحن والتفريغ والترتيب داخل املخزن و  وتشمل القيمة املضافة تقدم األسعار بالجنيه السوداني .18

 القانونية، وتكون سارية طيلة فترة العطاء.

  12الساعة  14/09/2017املوافق  الخميسيوم )املستندات املطلوبة(  آخر موعد الستالم مظروف العطاء .19
ً
 .ظهرا

  .لن ينظر في أي عطاء يصل بعد الزمن املحدد مهما كانت املبررات .20

 املقدمة للعطاء بعد قفل الصندوق مباشرة. الجهاتحضور ممثلي بمستندات العطاء العروض و تفتح املظاريف التي تشمل س .21

 املطروحة قبل الترسية النهائية. الناقالت  عدد ةأو زيادملدير الصندوق الحق في إنقاص  .22
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 من تاريخ توقيع العقد قابلة للتمديد بعد اإلتفاق بين الطرفين. خمس سنواتفترة العطاء  .23

 دير عام الصندوق غير ملزم بقبول أدنى أو أي عطاء آخر.م .24

 .0969268741أو  0117656506 ٌيرجى اإلتصال ب:لإلستفسار أثناء ساعات العمل الرسمية  .25

  elrashidm@nmsf.gov,sdأو البريد األلكتروني: 

 

 

 

 شيخ الدين عبدالباقي البشيرد.

 

 ع/مدير عام الصندوق القومي لإلمدادات الطبية
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