
 بسم اميحرلا نمحرلا هلل

 وزارة الصحة اإلتحادية

 الصندوق القومي لإلمدادت الطبية

 2222- 2222عطاء نظام تتبع مركبات الصندوق للعام 

 

  
كات أو أسماء أعمال نظام تتبع / يرغب السيد ي تقديم عطاء من شر

مدير عام الصندوق القومي لإلمدادات الطبية ف 
 
ً
اء والتعاقد والتخلص من الفائض لعام مركبات الصندوق وفقا  .0200والئحتة لعام  0202ألحكام قانون الشر

   

يمكن الحصول عىل نسخة من كراسة العطاء من سكرتارية مكتب المدير المالي بالجزء الشمالي لرئاسة  .1
 أثناء ساعات العمل الرسمية مقابل دفع مبلغ

ً
ي   (02,222) الصندوق يوميا

 سون الفخمفقط )جنيه سودان 
ي 
 .الترد (جنيه سودان 

ي  العطاء كراسة عىل الحصول طلب يقدم .2
كة باسم مروس ورق ف  كة بختم ومختوم للعطاء المقدمة الشر  .الشر

ي مظاريف مختومة بالشمع األحمر ومعنونة إلي السيد .3
الصندوق القومي مدير عام / تقدم العطاءات ف 

ي صندوق العطاء بقاعة العطاءات بالجزء الشمالي 
ي )لإلمدادات الطبية وتودع ف 

لرئاسة الصندوق ( Bالمبن 
 :ويجب ان ترفق معها المستندات التالية

ي  .4
 او بشيك معتمد او بخطاب ضمان بنكي أو خطاب ضمان صادر % 0دفع تامي   مبد ن 

ً
من قيمة العطاء نقدا

كا ة شيان العطاء يكمل إلي من إحدي شر لمن يرسو عليه % 02ت التأمي   اإلسالمية ساري المفعول طيلة فتر
 .العطاء ويرد لمن ال يرسو عليه العطاء

كة أو اسم العمل من المسجل التجاري .5  .شهادة تأسيس الشر
 .ترخيص ممارسة العمل من الجهات المختصة .6
ائب او اإل   شهادة خلو طرف .7  .عفاء منها من الض 
 .شهادة إبراء ذمة من الزكاة أو اإلعفاء منها  .8
 .شهادة تسجيل القيمة المضافة أو اإلعفاء منها .9

 .إستيفاء الدمغة القانونية .11
ة الذاتية للجهه المتقدمة .11  .الست 
 .شهادة مقدرة مالية من بنك محىلي  .12
ي تمام  0200  أغسطس  28األحد الموافق   لصندوق هو يومآخر موعد إلستالم مظاريف العطاء وقفل ا .13

ف 
 وأي عطاء يصل بعد الموعد المحدد سوف لن ينظر فيه مهما كانت األسباب 00الساعة 

ً
 .ظهرا

ة بعد قفل صندوق العطاء وذلك بحضور مقدمي العطاءات او مناديبهم .14  .سيتم فتح المظاريف مباشر
 .عام الصندوق القومي لإلمدادت الطبية غت  مقيد بقبول أقل أو أي عطاء آخرمدير  .15

  
  

 عثمان عوض دمحم صديق/ م 

 مدير عام الصندوق القومي لإلمدادات الطبية/ ع 

 


