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 الصندوق القومي لإلمدادات الطبية

 

 توريد أدوات كتابية ومكتبيةعطاء 

توريد أدوات كتابية ومكتبية لتقديم عطاء في السيد املدير العام للصندوق القومي لإلمدادات الطبية  يرغب

حسب املواصفات والشروط املرفقة مع كراسة العطاء وذلك  السادة أصحاب الشركات وأسماء ألاعمالمن 

 :               وذلك وفق الخطوات التالية

 على الراغبين في املشاركة في هذا العطاء إلالتزام باآلتي  : 

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

 بختمه
ً
 .ومختوما

 .رة الخاصة بذلكملء الاستما .2

سكرتارية مدير إلادارة العامة للموارد املالية والبشرية من مكتب واملواصفات تستلم كراسة الشروط  .3

 خالل ساعات العمل الرسمية طوال بالجزء الشمالي لرئاسة الصندوق  Bبالطابق الثاني للمبنى 
ً
يوميا

  جنيه سودانيعشرة ألف فقط )جنيه سوداني ألف 11.111مبلغ دفع مقابل  فترة إعالن العطاء
ً
( نقدا

 .ترد ال

 يجب على املتقدمين للعطاء إرفاق املستندات التالية  : 

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

شيك معتمد بإسم مدير عام الصندوق القومي لإلمدادات الطبية، خطاب ضمان من إحدي شركات 

 ملن يرسو عليه العطاء، على أن% 11تكمل لـ  املعتمدة لدى وزارة املالية والتخطيط إلاقتصاديالتأمين 

 .قابلة للتجديد وترد ملن ال يرسو عليه العطاء يوم01ملدة تكون سارية املفعول 

 .إحضار صورة من شهادة تسجيل الشركة أو إسم العمل .2

 .إحضار شهادة مقدرة مالية .3

 .إحضار شهادة خلو طرف من الضرائب سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منها .4



 .املفعول أو إفادة باإلعفاء منهاإحضار شهادة إبراء ذمة من الزكاة سارية  .5

 ..إحضار شهادة تسجيل القيمة املضافة .6

 .إحضار الرقم التعريفي الضريبي املوحد .7

 .استيفاء الدمغة القانونية .8

 .املشابهةألاعمال  و السيرة الذاتيةإحضار  .0

 .مدة التوريدتحديد  .11

  أصل من  ٌتقدم العروض ومستندات العطاء فى مظروف محكم إلاغالق ومختوم بالشمع ألاحمر

بقاعة العطاءآت بالجزء الشمالي لرئاسة وضع داخل صندوق العطاءات املعد لذلك وت ونسخة

 .الطابق ألارض ي( B)الصندوق املبنى 

  القانونية، وتكون سارية تقدم ألاسعار بالجنيه السوداني وتشمل القيمة املضافة وكل الرسوم

 .طيلة فترة العطاء

  12الساعة  م22/4/2121 املوافق لخميسايوم   العطاء لقفل صندوق آخر موعد  
ً
 في قاعة ظهرا

 Bالعطاءات بالطابق الارض ي املبنى 

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

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

 
ً
 .بعد قفل الصندوق مباشرة

 فترة العطاء عام واحد من تاريخ توقيع العقد قابلة للتمديد بعد إلاتفاق بين الطرفين. 

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

 أو عبر البريد  1012423586 -  1122235244  يمكن إلاتصال على أرقام الجوال   لالستفسار

 mohamed.ahmed@nmsf.gov.sdإلالكتروني 
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 مدير عام الصندوق القومي لإلمدادات الطبية/ع                                                    

 
 


