
 

 0202 الغازات الطبيةملناقصة محدودة لتوريد  دعوة للتقديم

املؤهلة  في عطاء تأهيل موردي  الشركات الطبية يدعو السيد املدير العام للصندوق القومي لإلمدادات 

ت حسب الكمياغازات طبية لتوريد  املحدودة للمناقصة  للتقديم 4/0202عطاء رقم  الغازات الطبية

  له التقديم وسيتمرفقة املواملواصفات 
 
 :دناهأالشروط ذلك وفق و ،  فقط إلكترونيا

 أ
ا
 أحكام وشروط عامة: ول

 :إلالتزام باآلتي ة في هذا العطاءعلى الراغبين في املشارك

 بخطاب ضمان مصرفي % 0دفع  .2
 
 مبدئيا

 
و بشيك معتمد باسم الصندوق أمن قيمة العطاء تأمينا

  02القومي لإلمدادات الطبية ساري ملدة 
 
 التأمين شركات إحدى من صادر ضمان بخطاب أويوما

العطاء و تكمل إلى  ترد ملن ال يرسو عليه الطبية لالمدادات القومي الصندوق  من املعتمدة بالصيغة

 .ملن يرسو عليه العطاء% 22

من إدارة تقنية ستخدام نظام الشراء إلالكتروني ارمز الدخول وكلمة املرور ودليل  تعطى الشركة .0

 .مباشرةونظم املعلومات 

فى مظروف محكم إلاغالق ومختوم بالشمع ألاحمر ويوضع داخل صندوق من قيمة العطاء % 0تقدم  .3

باإلدارة العامة للشراء و التعاقد بالطابق ألارض ي قاعة صندوق العطاءات العطاءات املعد لذلك في 

 .من الجزء الشمالي برئاسة الصندوق  Bى املبن –

 ثانية عشرالالساعة  م20/20/0202املوافق   حدلا يوم  %(0)ستالم مظروف العطاءآخر موعد ال  .4

 
 
 .ظهرا

 ، ال ينظر في أي عطاء يصل بعد الزمن املحدد مهما كانت املبررات .0
 
نظام الشراء إلالكتروني يغلق تلقائيا

  ثانية عشرالالساعة  م20/20/0202املوافق   حدلا يوم 
 
 .ظهرا

 ت أي شركة لم تقدم عرض .6
 
 .ستبعد من املنافسةألاسعار  الكترونيا

 .الصندوق القومي لإلمدادات الطبية الحق في إنقاص الكميات املطروحة أو زيادتها ملدير عام .7

 .غير ملزم بقبول أدنى أو أي عطاء آخرالقومي لإلمدادات الطبية مدير عام الصندوق  .8

 .مدة العقد عام واحد قابلة للتجديد بموافقة الطرفين .0

 .فقط الكميات املعلنة لعام واحد .22

 تحاديةالاوزارة الصحة 
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الواردة بعطاء  التخزين مستودعات و وإلاسطوانات الطبية للغازات  الخاصة الشروطلالتزام ب .22

 .التاهيل 

 

 www.nmsf.gov.sdملزيد من املعلومات يرجى الرجوع ملوقع الصندوق    *

 

 
ا
 :ألاسعار: ثانيا

 
 
 :ويشمل  السعر املقدم يجب أن يكون نهائيا

جهة يحددها الصندوق القومي  يواليات السودان أو أستشفيات الغازات الطبية ملل تكلفة وصو  .2

 . لإلمدادات الطبية داخل السودان

 .أخرى  قانونيةم رسو شاملة القيمة املضافة وأي  تقدم ألاسعار بالجنيه السوداني .0

 
ا
 :طريقة التوريد: ثالثا

 .التوريد باملواقع التى يحددها الطرف ألاول في جميع واليات السودان 

 
ا
 :طريقة الدفع:  رابعا

من الجهات  إإلفادة باالستالم وإحضار توريدها بعد املوردة بالجنيه السوداني  الغازات الطبيةدفع قيمة ت 

 .املناقصةحسب شروط  املستفيدة

 
ا
 الشروط الجزائية: خامسا

تعتبر من تاريخ إلابالغ بالترسية النهائية  خمسة أيام عملعند التأخر في توقيع العقد ألكثر من  .2

للصندوق القومي لإلمدادات الطبية الحق في مصادرة كامل قيمة التأمين املبدئي الترسية الغية و 

 .والتعاقد مع الفائز الثاني في املناقصة %(0)

عمل من تاريخ إلابالغ بالترسية  يوم 20ألكثر من %( 22)عند تأخر تكملة ضمان حسن التنفيذ  .0

للصندوق القومي لإلمدادات الطبية الحق في مصادرة كامل قيمة تعتبر الترسية الغية و النهائية 

 .تعاقد مع الفائز الثاني في املناقصةوال %(0)التأمين املبدئي 

 :بسحب عروضها من املناقصة يتم إتخاذ آلاتيلعمل أو اسم اعند قيام الشركة  .3

 .املقدم بعد قفل املناقصةإذا قامت الشركة بسحب عرضها %( 0)يتم مصادرة التأمين املبدئي  . أ

العطاء أو للمواصفات شروط أي شرط من في حالة مخالفة  %(22)مصادرة ضمان حسن التنفيذ  .4

 .املطلوبة

http://www.nmsf.gov.sd/


املواعيد املحددة ومخالفتها ألحد الشروط سوف يؤخذ ذلك فى في حالة عدم تقيد الشركة بالتوريد في  .0

دمة كنقطة ضعف ترسية عطاءات الصندوق القومي لإلمدادات الطبية القاو  تأهيل إلاعتبار عند

 حساب على املطلوبة الكميات توفير في الحق ألاول  للطرفو    .ستبعاد عروضهااوللصندوق الحق في 

 ألاسعار كانت مهما الثاني الطرف

 

 

 :هتنوي

 .التسجيل في نظام الشراء إلالكتروني بالصندوق  املناقصةعلى الراغبين في املشاركة في  .2

باإلدارة العامة السكرتارية يمكن التسجيل عبر موقع الصندوق املوضح أعاله أو الحضور ملكتب  .0

 .من الجزء الشمالي برئاسة الصندوق  Bى املبن –للشراء و التعاقد بالطابق ألارض ي 

مناقصة يعلن الصندوق القومي لإلمدادات الطبية عن برنامج تدريبي للسادة الراغبين في املشاركة في  .3

، تسجيل أسمائهم لدى مكتب توريد غازات طبية
 
السكرتارية  والذي سيكون التقديم له إلكترونيا

 بأن التدريب سيكون مفتوح 
 
 للمناقصة م طيلة فترة التقديإلادارة العامة للشراء والتعاقد، علما

عند  م02/22/0202املوافق  حدألا يوم وسيبدأ التدريب إن شاء هللا من . حسب أسبقية التسجيل

 
 
 .الساعة الثانية عشر ظهرا

 لالستفسار يمكن  .4
 
 2261 : املعلومات تقنية قسم توصيلة 2271612210: تصال على الرقملاتلفونيا

 

 

إنعام عبد هللا دبلوك. د   
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