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 وزارة الصحة الاتحادية 

 لإلمدادات الطبية قوميال صندوق ال

 العامة للشراء والتعاقدإلادارة 

 

 

 وأجهزة طبية مشارحتوريد عطاء 

  

 21/1026عطاء رقم  

 م16/20/1026ألاربعاء  الصندوق تاريخ قفل 
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 قائمة تحقق مستندات العطاء

 :مقدم العطاءبيانات 

 

 أو اسم العمل الشركةاسم  

 عدد ألاصناف املقدمة في الكراسة 

 جنيه السودانيإجمالي مبلغ ألاصناف املقدمة في الكراسة  بال 

 للعطاء املقدم من القيمة الكلية% 2قيمة التأمين املبدئي للعطاء وتعادل  

 أو اسم العمل شركةاعتماد الشخص املسؤول بال 

 أو اسم العمل لشركةختم ا 
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 يرجى التأكد من أن مؤسستكم أحضرت كل ألاوراق الرسمية املطلوبة بملء هذه إلاستمارة

 

 

 :تنويه** 

 

  عروضلمن أعلى قيمة مقدمة ل% 2التأمين املبدئي وهو ما يعادل نسبة.

 الاعتماد
 الرقم املستند

 نعم ال

  .1 شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة باإلعفاء منها  

  .2 املوحد الرقم التعريفي الضريبي  

  .3 من الزكاة سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منهاإبراء ذمة  شهادة   

  .4 منهاعفاء اإل شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة ب  

  .5 سارية املفعول  أو اسم العمل الشركةصورة من شهادة تأسيس   

  .6 إستيفاء الدمغة القانونية  

  .7  شهادة مقدرة مالية  

  .8 من قيمة العطاء% 2التأمين املبدئي إستيفاء   

  .9 العمل أو اسم  سيرة ذاتية عن الشركة  

  Flash Memory 11.  
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 وزارة الصحة الاتحادية

 لإلمدادات الطبية قوميال صندوق ال

 21/1026رقم  وأجهزة طبية مشارحلتوريد دعوة للتقديم ملناقصة عامة 

 12/2116بالرقم صندوق لإلمدادات الطبية السادة املستوردين للتقديم لعطاء ال قوميال صندوق يدعو السيد املدير العام لل

 :وذلك وفق الخطوات التاليةحسب الكميات واملواصفات والشروط املرفقة مع كراسة العطاء  وأجهزة طبية مشارحلتوريد 

 :إلالتزام باآلتي على الراغبين في املشاركة في هذا العطاء

 .يقدم طلب الحصول على كراسة العطاء في ورق مروس باسم الشركة املتقدمة للعطاء ومختوم بختم الشركة .1

 .ملء إلاستمارة الخاصة بذلك .2

3.  
 
  العامة للشراء والتعاقدية مدير إلادارة سكرتار  ستلم كراسة العطاء من مكتبت

ً
 إلى الساعة يوميا

ً
من الساعة الثامنة صباحا

 
ً
 .الثالثة مساءا

 .ال ترد( لف جنيه سودانيأ)ج 1111الكراسة  رسوم .4

 .شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة باإلعفاء منها .5

 .املوحد الرقم التعريفي الضريبي .6

 .من الزكاة سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منها مةإبراء ذشهادة  .7

 .شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة بإعفاء من القيمة املضافة .8

 .سارية املفعول صادرة من املسجل التجاري  صورة من شهادة تأسيس الشركة أو اسم العمل .9

 .إستيفاء الدمغة القانونية .11

  .شهادة مقدرة مالية .11

 .شركةلل ابهةوأعمال مشسيرة ذاتية  .12

 بخطاب ضمان مصرفي ساري ملدة % 2دفع  .13
ً
 مبدئيا

ً
 أو بشيك معتمد باسم مدير عام الصندوق  91من قيمة العطاء تأمينا

ً
يوما

 أو بخطاب ضمان صادر من شركات التأمين ترد ملن ال يرسو عليه العطاء و تكمل إلى 
ً
ملن % 11القومي لإلمدادات الطبية أو نقدا

 .طيلة فترة تنفيذ العقد أشهر قابلة للتجديد 6ضمان حسن التنفيذ سارية املفعول ملدة % 11على أن تكون ال يرسو عليه العطاء 

ستقبال العطاءات املعد لذلك في مكتب لا  دم العطاء فى مظروف محكم إلاغالق ومختوم بالشمع ألاحمر ويوضع داخل صندوق يق .14

 .القومي لإلمدادات الطبية صندوق المباني ب

  12الساعة م 26/11/2116املوافق ألاربعاء  يومد إليداع مظاريف العطاءات هو آخر موع .15
ً
 .ظهرا

 .الصندوق مهما كانت املبررات لقفلال يستلم أي عطاء يصل بعد الزمن املحدد  .16

 .ستفتح املظاريف في حضور ممثلي الشركات املقدمة للعطاء بعد قفل الصندوق مباشرة .17

 .بقبول أدنى عطاء أو أي عطاء آخر مقيدغير  صندوق مدير عام ال .18

 

 :لإلستفسار إلاتصال أثناء ساعات العمل بـ 

 مكتب مشتريات ألاجهزة واملستهلكات الطبية  0120390931: ت

medical.equ@nmsf.gov.sdEmail:  

 

نوال الطاهر بكري .د  

لإلمدادات الطبية قوميال صندوق مدير عام ال/ع  

mailto:medical.equ@nmsf.gov.sd
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 السودان جمهورية

 وزارة الصحة الاتحادية

 مدادات الطبيةلإل  قوميال صندوق ال

     /122016  وأجهزة طبية مشارحتوريد عطاء 

 وأجهزة طبية مشارحلتوريد لإلمدادات الطبية السادة املستوردين للتقديم لعطاء  قوميال صندوق يدعو السيد املدير العام لل

 :واملواصفات والشروط املرفقة مع كراسة العطاء وفق الخطوات التاليةحسب الكميات 

 
ا
 حكام وشروط عامةأ: اوال

 :تيملشاركة في هذا العطاء إلالتزام باآلفي ااغبين الر على 

 .سم الشركة املتقدمة للعطاء ومختوم بختم الشركةاعلى كراسة العطاء في ورق مروس ب يقدم طلب الحصول  .1

 .الخاصة بذلكملء إلاستمارة  .2

3.  
 
واملواصفات والذى يحوي قوائم جاهزة باألصناف املطلوبة وبها خانات مللء ألاسعار    Flash Memoryستلم كراسة العطاء والـت

  صندوق بال للشراء والتعاقدمن مكتب سكرتارية مدير إلادارة العامة  كل صنفوجملة املبالغ ل
ً
 إلى يوميا

ً
من الساعة الثامنة صباحا

 الساعة 
ً
 .الثالثة مساءا

 .ال ترد( لف جنيه سودانيأ)ج 1111مبلغ الكراسة  .4

 .شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة باإلعفاء منها .5

 .املوحد الرقم التعريفي الضريبي .6

 .من الزكاة سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منها شهادة إبراء ذمة .7

 .باإلعفاء منهاشهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة  .8

                                                                                                                                                                             .سارية املفعول صادرة من املسجل التجاري  صورة من شهادة تأسيس الشركة أو اسم العمل .9

 .اء الدمغة القانونيةإستيف .11

 .شهادة مقدرة مالية .11

 .سيرة ذاتية عن الشركة .12

 .بالجنيه السوداني إدراج القيمة الكلية لألصناف املقدمة .13

 بخطاب ضمان مصرفي ساري ملدة % 2دفع  .14
ً
 مبدئيا

ً
 أو بشيك معتمد باسم مدير عام الصندوق  91من قيمة العطاء تأمينا

ً
يوما

 أو بخطاب ضمان صادر من شركات التأمين ترد ملن ال يرسو عليه العطاء و تكمل إلى 
ً
ملن % 11القومي لإلمدادات الطبية أو نقدا

 .أشهر قابلة للتجديد طيلة فترة تنفيذ العقد 6ملدة ضمان حسن التنفيذ سارية املفعول % 11ل يرسو عليه العطاء على أن تكون ا

ستقبال العطاءات املعد لذلك في مكتب لا  قدم العطاء فى مظروف محكم إلاغالق ومختوم بالشمع ألاحمر ويوضع داخل صندوق ي .15

 .القومي لإلمدادات الطبية صندوق بال

شهادة خلو  الرقم التعريفي الضريبي ،الدمغة القانونية ، شهادة خلو طرف من الضرائب ،) وتشمل تفصل املستندات املالية  .16

في مظروف منفصل وتوضع في املظروف املوضح في ( القيمة املضافة ، شهادة مقدرة مالية و التأمين املبدئي الزكاة ، طرف من

 ( .15)الفقرة 

 .وف منفصل عن عروض ألاجهزة الطبيةتقدم العروض املالية والفنية للمشارح في مظر  .17

الالزمة لتجهيز املوقع حسب متطلبات الشركة الصانعة لتركيب وتشغيل  الفنية املتطلبات بإرفاقلمشارح ل املقدمة تلتزم الشركة .18

 .هذه املشارح

 . (CE/FDA/TUV/JPAL)يستبعد من املنافسة مثل ( سارية املفعول )أي صنف غير حاصل على إحدى شهادات الجودة العاملية  .19
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 .يجب على الشركة التي يرس ى عليها العطاء إحضار شهادة تسجيل املصنع واملنتج من املجلس القومي لألدوية والسموم .21

 .ألاصناف املسجلة في املجلس القومي لألدوية والسموم تعطى أولية في الترسية بعد إجتياز املواصفات الفنية املطلوبة .21

 .يرس ى عليها العطاء إحضار شهادة سماح لتوزيع املنتج من املجلس القومي لألدوية والسموميجب على الشركة التي  .22

  12:11الساعة م 26/11/2116املوافق ألاربعاء العطاء هو يوم  مظروفآخر موعد إليداع  .23
ً
 .ظهرا

 .ستفتح املظاريف في حضور ممثلي الشركات املقدمة للعطاء بعد قفل الصندوق مباشرة .24

كراسة العطاء حيث  كتبت في لتلك التيمطابقة  يه Flash Memory ــفى ال علومات التين املكد من أفي العطاء التأ ى كل مشاركعل .25

 أن كل البيانات واملعلومات سيتم إدخالها الحاسوب ليتم فرزها آ
ً
 .ليا

 .العطاء صندوق قفل  آخر موعد إلستالم الكتلوجات واملستندات هو نفس زمن .26

 .مهما كانت املبراراتالعطاء صندوق طاء يصل بعد الزمن املحدد لقفل أي ع ستلمي  ال  .27

 .%31 -+ /بنسية  أو زيادتهاالحق في إنقاص الكميات املطروحة القومي لإلمدادات الطبية  صندوق العام ملدير  .28

 . أي عطاء آخرو أبقبول أدنى  مقيدغير  القومي لإلمدادات الطبية صندوق العام مدير  .29

 سعارألا  :ثانيا

  السعر املقدم
ً
 :ويشمل  يجب أن يكون نهائيا

والتدريب  لإلمدادات الطبية قوميال صندوق ال يحدده أي مكان في وألاجهزة الطبية املشارح وتركيب وإختبار وتشغيل تكلفة وصول  .1

 . عليها

 كل الرسوم القانونية وال تقبل أي إضافة للسعر املقدم أ .2
ً
 .وال

 .بالجنيه السودانيسعار تقدم ألا  .3

 
ا
 التوريد طريقة :ثالثا

 .يحدده الصندوق القومي لإلمدادات الطبية أي مكان في الطبية ألاجهزةو  املشارح ستالميتم إ .1

 .العقد توقيعتاريخ من أشهر  ثالثةفي فترة أقصاها  التوريد .2

 
ا
 طريقة الدفع:  رابعا

 .النهائيوالقبول  التسليمبعدبالجنيه السوداني صناف املوردة يتم دفع مبلغ ألا 

 
ا
 خدمات ما بعد البيع: خامسا

 تدريبالو  تشغيلالو  تركيبالمن  وألاجهزة الطبية املشرحةالشركة التي يتم ترسية أي صنف عليها يجب أن تقوم بإلتزاماتها نحو  .1

 .عليها

سنوات من تاريخ  ملدة ال تقل عن عشر بعد إنتهاء فترة الضمان بالقيمة (Soft Ware)حلحقات وبرامج التشغيل املتوفير قطع الغيار و  .2

 إذ 
ً
 تمت التركيب والتشغيل وتحديد أسعارها باليورو ترفق مع العرض وأي قطعة غيار لم يتم ذكرها سوف يتم توفيرها مجانا

 .لها خالل تلك الفترة الحاجة

 .والقبول النهائيسنوات من تاريخ التسليم  ةإلالتزام بتوفير الدعم الفني ملدة التقل عن عشر  .3

 
ا
 الجزائية الشروط: سادسا

فإن للصندوق القومي لإلمدادات الطبية الحق في الترسية النهائية ألكثر من أسبوع من تاريخ إلابالغ بعند التأخر في توقيع العقد  .1

 %(.2)مصادرة كامل قيمة التأمين املبدئي 
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 15 من كثرأل%( 11)حسن التنفيذ ضمان تكملة عند تأخر  .2
ً
القومي  صندوق ن للفإ النهائية بالغ بالترسيةمن تاريخ إلا  يوما

 %(.2)التأمين املبدئي مصادرة كامل قيمة  الحق في لإلمدادات الطبية

 :تخاذ آلاتيكة بسحب عروضها من املناقصة يتم إعند قيام الشر  .3

 .لتزاماتإ ياملظاريف فال يترتب عليها أذا قامت الشركة بسحب عرضها قبل فتح إ . أ

 .%(2)التأمين املبدئي يف فيتم مصادرة فتح املظار ذا قامت الشركة بسحب عرضها بعد إ . ب

 .%(11)يتم مصادرة ضمان حسن التنفيذ للمواصفات املطلوبة و املوردة لشروط العطاء أ ألاصنافة حالة مخالف في .4

عتبار عند يؤخذ ذلك فى إلا  و املواصفات سوفاملواعيد املحددة ومخالفتها ألحد الشروط أ فيم تقيد الشركة بالتوريد دحالة ع في .5

 .ستبعاد عروضهاإالحق في  صندوق للو القادمة كنقطة ضعف القومي لإلمدادات الطبية  صندوق ترسية عطاءات ال
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 معايير التقييم في اللجنة الفنية لفرز العطاء

 :ينقسم التقييم إلى قسمين

   .(Technical Evaluation)  تقييم املواصفات الفنية .1

   . (Financial  Evaluation)    التقييم املالي .2

 . التقييم املالي+ تقييم املواصفات الفنية = التقييم النهائي 

 

 تفاصيل تقييم املواصفات الفنية كاآلتي: 

No. Description 

1.  Item Specifications 

2.  Company Performance 

3.  Country of Origin 

4.  Delivery Time 

5.  Training 

6.  After Sales Service 

7.  Warranty 

8.  Agency 

9.  Company Profile 

 

  : ( Item Specifications) واصفات الفنيةامل .1

 . يستبعد من املنافسةألاساسية  من املواصفات الفنية%  111اى صنف اليتحصل على 

  : (Company Performance) أداء الشركة .2

 .الحكوميوالقطاع  تقيم حسب ألاداء السابق للشركة مع الصندوق القومي لإلمدادات الطبية

 :  (Country of Origin) بلد املنشأ .3

 البلدان املجموعة

 أستراليا - أوروبا الغربية –اليابان  –أمريكا الشمالية ألاولى

 أمريكا الجنوبية –كوريا الجنوبية  –تركيا  –أوروبا الشرقية  الثانية

 بقية الدول  الثالثة
 

  : (Delivery Time) زمن التسليم .4

 .التي تلتزم تعطى الدرجة الكاملة ،الشركات تبدأ من تاريخ توقيع العقد أشهر ثالثةللتسليم من شروط العطاء الزمن املحدد 
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 :  (Training)التدريب  .5

 العدد البلد الرقم

في كراسة  موضحكما   تدريب داخلي  .1

 تدريب خارجي   .2 الفنية للصنفاملواصفات 
 

 :  (After Sales Service) خدمات مابعد البيع .6

 .تعطي الدرجة الكاملةسبيرات وتوفير الدعم الفني إذا التزمت الشركة بتوفير إلا 

 : (Warranty) الضمان .7

 طيلة فترة الضمان على ان تحتسب املدة من تاريخ استالم ألاجهزة  
ً
تلتزم الشركة بضمان وصيانة ألاجهزة شاملة قطع الغيار مجانا

 .بعد التركيب والتشغيل
 

 

  : (Agency) الوكالة .9

 النوع الرقم

 وكيل حصري   .1

 وكيل عادي  .2

 موزع  .3

 

 :  (Company Profile) السيرة الذاتية للشركة .11

دارية الخبرات إلا +إلاسهامات في تطوير املجال + عقود صيانة سابقة + تأهيل املهندسين + خبرات الشركة السابقة في املجال + القوة العاملة 

 .بالنسبة لألجهزة موضوع العطاء 

 

 السنة الرقم

  تانسن  .1

 أكثر من سنتين  .2


