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 لإلمدادات الطبية قوميال صندوقال

 العامة للشراء والتعاقددارة إلا

 

 

 طبية توريد أجهزةعطاء 
  (Linear Accelerator & CT- Simulator) 
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 ميحرلا نمحرلا هللا بسم
  لإلمدادات الطبية قوميال صندوقال

    Simulator -( Linear Accelerator & CT2016/6(طبية لتوريد أجهزة ناقصة عامة دعوة للتقدمي مل

لتوريد أجهزة طبية بنظام  6/6102ابلرقم صندوقللتقدمي لعطاء الاملستوردين لإلمدادات الطبية السادة  قوميال صندوقدير العام للالسيد امليدعو 
 :حسب الكميات واملواصفات والشروط املرفقة مع كراسة العطاء وذلك وفق اخلطوات التاليةتسليم املفتاح 

 :لتزام ابآليتاإل على الراغبني يف املشاركة يف هذا العطاء
 .الشركة للعطاء وخمتوم خبتم ةقدمتاملالشركة يقدم طلب احلصول على كراسة العطاء يف ورق مروس ابسم  .0
 .ستمارة اخلاصة بذلكملء اإل .6
 .من الساعة الثامنة صباحاً إىل الساعة الثالثة مساءاً يومياً  شراء والتعاقدية مدير اإلدارة العامة للسكراتر  ستلم كراسة العطاء من مكتبت   .3
 .ال ترد (جنيه سوداين لفأ)ج 0111الكراسة  رسوم .4
 .أو إفادة ابإلعفاء منها شهادة خلو طرف من الضرائب .5
 .الرقم التعريفي الضرييب .2
 .من الزكاة سارية املفعول أو إفادة ابإلعفاء منها إبراء ذمةشهادة  .7
 .شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة إبعفاء من القيمة املضافة .8
 .صادرة من املسجل التجاري سارية املفعول أو اسم العملشركة صورة من شهادة أتسيس ال .9

 .إستيفاء الدمغة القانونية .01
  .شهادة مقدرة مالية .00
 .شركةوأعمال مشاهبة للسرية ذاتية  .06
و بشيك معتمد ابسم مدير عام الصندوق القومي أيومًا  91ساري ملدة خبطاب ضمان مصريف  اً مبدئي اً من قيمة العطاء أتمين %6دفع  .03

ملن يرسو عليه % 01 إىلتكمل و  ترد ملن ال يرسو عليه العطاء التأمنيأو خبطاب ضمان صادر من شركات  نقداً لإلمدادات الطبية أو 
 .طيلة فرتة تنفيذ العقد قابلة للتجديد أشهر 2ملدة سارية املفعول  ضمان حسن التنفيذ% 01ال  العطاء على أن تكون

مكتب اإلستقبال  يف د لذلكمحر ويوضع داخل صندوق العطاءات املعغالق وخمتوم ابلشمع األدم العطاء ىف مظروف حمكم اإليق .04
 .صندوقابل

 .ظهراً  06 ةالساع م6/1/6102األربعاء  املوافق  يومهو  اتف العطاءاريمظ يدا آخر موعد إل .05
 .الصندوق مهما كانت املربرات لقفلأي عطاء يصل بعد الزمن احملدد ال يستلم  .02
 .الصندوق مباشرةبعد قفل ستفتح املظاريف يف حضور ممثلي الشركات املقدمة للعطاء  .07
 .غري ملزم بقبول أدىن عطاء أو أي عطاء آخر صندوقمدير عام ال .08

 
 :لإلستفسار اإلتصال أثناء ساعات العمل بـ 
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