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 تحاديةوزارة الصحة اال

  لإلمدادات الطبية الصندوق القومي

 

من املصانع الوطنية لجميع  أدوية مناقصة عامة لتوريد

  املؤسسات والجهات الحكومية وجميع واليات السودان

 1/2022عطاء رقم  

افق قفل الصندوق  تاريخ  15/06/2022 األربعاء املو
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 اسم املصنع 

 عدد األصناف املقدمة في الكراسة 

 إجمالي مبلغ  األصناف املقدمة في الكراسة  بالجنيه السوداني 

من القيمة الكلية %2قيمة التأمين املبدئي للعطاء وتعادل    

املسؤول باملصنعاعتماد الشخص    

 ختم املصنع 
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 قائمة تحقق مستندات العطاء

 

 يرجى التأكد من أن مؤسستكم أحضرت كل األوراق الرسمية املطلوبة بملء هذه اإلستمارة

 

 تنويه:** 

 املصنع. من أعلى قيمة مقدمة لعروض %2التأمين املبدئي وهو ما يعادل نسبة  .1

 ستتم مراجعة املستندات في حضور ممثلي الشركات. .2

يتم إيداعها في صندوق العطاء قبل الزمن  والتي يجب أن  أعاله التحقق قائمة مستنداتإرفاق صورة من  .3

 املحدد إلغالق الصندوق.

 

 

 

 

 الرقم املستند االعتماد

 نعم ال

 1 إستيفاء الدمغة القانونية  

 2 من قيمة العطاء %2التأمين املبدئي إستيفاء   

 3 شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة باإلعفاء منها  

 4 من الزكاة سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منها إبراء ذمةشهادة   

 5 منهاعفاء تسجيل القيمة املضافة أو إفادة باإل شهادة   

 6 املوحد الرقم التعريفي الضريبي صورة من  

صورة من رخصة املصنع صادرة من املجلس القومي لألدوية والسموم ومجددة   

 2022للعام 

7 

صادرة من  اسم العمل تسجيل  أو أو املصنع الشركة تأسيس صورة من شهادة  

 املسجل التجاري 

8 

 9 شهادة مقدرة مالية  

 10 شهادة مقدرة فنية  
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 تحاديةاالوزارة الصحة 

  لإلمدادات الطبية الصندوق القومي

      وجميع واليات السودان والجهات الحكومية ناقصة عامة لتوريد أدوية من املصانع الوطنية لجميع املؤسساتم

 1/2220عطاء رقم  

 دوق الصنلإلمدادات الطبية السادة مصنعي األدوية للتقديم لعطاء  للصندوق القومييدعو السيد املدير العام 

حسب الكميات واملواصفات والشروط املرفقة مع كراسة العطاء الصناعة الوطنية أدوية  والخاص بتوريد اإللكتروني

 خطوات التالية:        وذلك وفق ال م 29/05/2022 يوم األحد واملعلن عنها

لتزام باآلتي:  على الراغبين في املشاركة في هذا العطاء اإل  

 بختمه العام.إعلى كراسة الشروط في ورق مروس ب يقدم طلب الحصول  .1
ً
 سم املصنع املقدم للعطاء ومختوما

 ستمارة الخاصة بذلك.ملء اإل  .2

3.  
 
 خالل ساعات العمل  ستلم كراسة الشروط من مكتبت

ً
سكرتارية مدير اإلدارة العامة للشراء والتعاقد يوميا

 الرسمية طوال فترة إعالن العطاء.

 جنيه سوداني)مائة الف جنيه سوداني( ال ترد. 100,000 الكراسةمبلغ  .4

 التقديم للعطاء إلكتروني. .5

عطى الشركة املشاركة في العطاء  رمز الدخ .6
 
ول وكلمة املرور ودليل إستخدام نظام الشراء اإللكتروني مباشرة بعد ت

 .يثبت استالمها للكراسةستند مإبراز 

 شهادة مقدرة مالية. إحضار .7

 .وعربات نقل مبردة( مخازن مهيئةو  شهادة مقدرة فنية )ما يفيد بتوظيف املصنع لكوادر مؤهلة إحضار .8

 شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة باإلعفاء منها. إحضار .9

 من الزكاة سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منها.إبراء ذمة شهادة  إحضار .10

 شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة بإإلعفاء منها. إحضار .11

 الرقم التعريفي الضريبي املوحد. إحضار .12

 . ل صادرة من املسجل التجاري سم العمإالشركة أو تسجيل  أسيسصورة من شهادة ت إحضار .13

 ستيفاء الدمغة القانونية.ا .14

 .2022صورة من رخصة املصنع صادرة من املجلس القومي لألدوية والسموم ومجددة للعام  .15

قدم  .16 ( فى مظروف محكم اإلغالق ومختوم بالشمع ض املاليةستندات العطاء )ال تشمل العرو النسخة األصلية ملت 

 .دوق بالصن  التخليص قسم مكتب شرق  األرض ي بالطابق داخل صندوق العطاءات املعد لذلك األحمر ويوضع 

 لكترونيا تستبعد من املنافسة.إأي شركة لم تقدم عرضها  .17

مد شيك معت أو من قيمة العطاء كتأمين مبدئي يقدم بخطاب ضمان مصرفي معتمد من بنك محلي %2دفع مبلغ  .18

و وترد ملن ال يرسخطاب ضمان من إحدي شركات التأمين أو الطبية سم مدير عام الصندوق القومي لإلمدادات إب

  عليه العطاء.

 : %10 ال تكون  أن على العطاء، عليه يرسو ملن( التنفيذ حسن ضمان) %10 إلى %2 تكمل .19
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 .العقد تنفيذ فترة طيلة املفعول  سارية -

 القومي الصندوق  عام مدير سمإب معتمد بشيك أو االقل علي اشهر 6 ملدة ساري  مصرفي ضمان بخطاب -

 وميالق الصندوق  من املعتمدة بالصيغة) التأمين شركات إحدى من صادر ضمان بخطاب وأ الطبية لإلمدادات

 .(الطبية مداداتلإل 

20.  
 
 األصناف تسليم و )وجدت نإ املضافة والقيمة( كل الرسوم القانونيةو تشمل  بالجنيه السودانيقدم األسعار ت

 )تسليم املخزن يشمل مصاريف التفريغ من العربات الشاحنة والتسليم داخل املخزن(.مخازن الصندوق باملركز 

 . سريان العقد األسعار املقدمة يجب أن تكون نهائية طيلة فترة  .21

 12الساعة  م2022 /1506/ربعاء املوافقاأل يوم ( العامة الشروط مستندات) ستالم مظروف العطاءآخر موعد إل  .22

.
ً
 ظهرا

سلم مستندات الجودة مباشرة لقسم الجودة مع العينات .23
 
 .ت

. 12الساعة  م2022 /1506/ربعاء املوافقاأل يوم العينات ومستندات الجودة  ستالمآخر موعد إل  .24
ً
  ظهرا

 عند  .25
ً
غلق تلقائيا لن ينظر في أي عطاء يصل بعد الزمن املحدد مهما كانت املبررات )نظام الشراء اإللكتروني ي 

 الساعة الثانية عشر 
ً
 م(.2022 /1506/ربعاء املوافقاأل يوم ظهرا

د في حضور ممثلي الشركات املقدمة للعطاء بع للشروط العامة ستفتح املظاريف والتي تشمل مستندات العطاء .26

 قفل الصندوق مباشرة.

 إسيتم  .27
ً
 .م2022 /1506/ربعاء املوافقاال يوم في حضور ممثلي الشركات  ستعراض العروض إلكترونيا

. 12لساعة ا
ً
 ظهرا

 .%50أو زيادتها بنسبة أقصاها  %20ملدير الصندوق الحق في إنقاص الكميات املطروحة بنسبة أقصاها  .28

 من تاريخ توقيع العقد قابلة للتمديد بعد اإلتفاق بين الطرفين. عامفترة العطاء  .29

 مدير عام الصندوق غير ملزم بقبول أدنى عطاء أو أي عطاء آخر. .30

رجى اإلتصال ب .31  1124توصيلة   249183461765+: لإلستفسار أثناء ساعات العمل الرسمية ي 

 national_tender@nmsf.gov.sdأو البريد األلكتروني: 

  www.nmsf.gov.sd ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع ملوقع  الصندوق: .32

 تنويه: : 

على الراغبين في املشاركة في العطاء التسجيل في نظام الشراء اإللكتروني بالصندوق قبل إستالم الكراسة،  .1

اإلدارة العامة للشراء  سكرتاريةيمكن التسجيل عبر موقع الصندوق املوضح أعاله أو الحضور ملكتب 

 .خالل ساعات العمل الرسمية والتعاقد بمباني الصندوق 

 طاءتوريدع في املشاركة في الراغبين للسادة تدريبي برنامج عن الطبية لإلمدادات القومي الصندوق  يعلن .2

، له التقديم سيكون  والذي م1/2022 الصناعة الوطنية
ً
 كرتاريةس لدى أسمائهم تسجيل الراغبين وعلى إلكترونيا

  والتعاقد، للشراء العامة اإلدارة
ً
 سبقيةأ حسب للعطاء التقديم فترة طيلة مفتوح سيكون  التدريب بأن علما

 2022 /29/05 املوافق االحد يوم من هللا شاء إن املعلومات ونظم تقنية بإدارة التدريب وسيبدأ. التسجيل

 

mailto:national_tender@nmsf.gov.sd
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 تسليم العطاء

1.  
ً
 عند الساعة الثانية عشر ظهرا

ً
غلق تلقائيا  عبر موقع الصندوق )نظام الشراء اإللكتروني ي 

ً
تقدم العروض إلكترونيا

  (. م2022 /1506/ربعاء املوافقاأل يوم 

  العرض املقدم قبل اإلرسالعلى كل مقدم في العطاء التأكد من صحة املعلومات التي تمت كتابتها في يجب  .2
ً
إلكترونيا

 .عبر موقع الصندوق 

 التوريد

وقيع بعد التبليغ بالترسية وت الصادرة من اإلدارة العامة للشراء والتعاقد بالصندوق، التوريد حسب الجدولة .أ

 العقد.

 ريقة الدفعط

 بمخازن امن  عمل يوم 30 خالليتم السداد  بالجنيه السوداني 
ً
 نهائيا

ً
    .ق لصندو استالم البضاعة وقبولها قبوال

 للعطاءمستندات الجودة املطلوبة 

 :وتشمل الجودة قسم وتسلم مباشرة العطاء إعالن بعد والعينات الجودة مستندات استالم

 .مجددة وسارية املفعول صورة من رخصة املصنع صادرة من املجلس القومي لألدوية والسموم  .أ

 شهادات تسجيل األصناف املقدم بها في العطاء سارية من املجلس القومي لألدوية والسموم. .ب

 يمكن أن ينتجها املصنع من كل صنف.حجم التشغيلة التي  .ج

 ( لكل صنف.بما فيها العبوات الخارجيةتقديم عينات من )ثالث عبوات  .د

 بعد قفل الصندوق. عينات أو مستنداتال يتم استالم أي  .ه

 شروط الجودة للتوريد

 املجلس القومي لألدوية والسموم. لديالنشرة الداخلية لألصناف يجب أن تكون مطابقة للنشرة املسجلة  .1

 .سارية عند التوريدتكون شهادات تسجيل األصناف املوردة يجب أن  .2

 . لألصناف املوردة قوائم التعبئةإرفاق  .3

4.  
ً
أن تكون أحجام عبوات الشحن متجانسة وذات أحجام ومحتويات متساوية وأن تحمل الكراتين أرقاما

تاريخ  ،رقم التشغيلة،  صنفالجنيس للسم اإل متسلسلة وعليها ديباجات توضح اسم املصنع وعنوانه، 

 اإلنتاج وانتهاء الصالحية وشروط التخزين.

 فى العطاء.االلتزام بالتوريد بنفس العينات املقدمة  .5

 .طيلة فترة العقد املتفق عليها عند الترسية االلتزام بالتوريد بنفس العبوات .6

 .(تجدول الكميات بالتنسيق بين الطرفين بحيث تكون الكراتين مكتملة)ناقصة العبوة ال تقبل أي كراتين  .7

 .طباعة اسم وشعار الصندوق القومي لإلمدادات الطبية  يفضل .8

 %95متبقي فترة الصالحية ال يقل عن الصندوق )أن يكون املخزون حديث التصنيع عند وصوله مخازن  .9

 (.لحظة التوريد

 و سعة الكرتونة لكل صنف. مع الكمية املطلوبة أن يكون التوريد بكميات تتناسب .10

 . داخلية وسيطة عبوات عمل يجب صندوق  500 من اكبر كبيرة عبوات وجود حالة في .11
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حيل وحرارة القاسية في التخزين والتر  تتحمل الظروفأن تكون كراتين التعبئة مستطيلة الشكل وقوية ومتينة  .12

الطقس والرطوبة وأن تقاوم الضغط الواقع على الصفوف التحتية في حالة تخزين الكراتين بعضها فوق 

  وضعبعض وأن يوضح املورد إلى أي ارتفاع يمكن 
ً
الكراتين فوق بعضها دون أن تتأثر الكراتين أو املنتج سلبا

 للمواصفات العاملية املعمول بها من حيث املتانة وتحمل الرصبذلك من حيث سال 
ً
                                                                              .مة العبوة، وذلك وفقا

: يجب أن تكون الكراتين متناسقة الشكل واألبعاد ومطابقه من حيث الشكل والحجم الشكل الفيزيائي .13

 لكل مصنع. املختلفة لالصناف الديباجة لون  بين تمييز هنالك يكون  انو  لكل كرتونةواألبعاد 

 .كرتونة لكل بعادواأل الوزن بكتابة االلتزام .14

 تصميم التعاريج .15
ً
 ورأسيا

ً
كل وعلى ش ضمن التصميم الداخلي للكرتونة: يجب أن تكون الفواصل أفقيا

 مستطيالت.

 ال يسمح بوجود فجوات أو تداخل.  .16

 طباعة شعارات التخزين والترحيل بوضوح على الكرتونة.  .17

 الشروط الجزائية

تنفيذ أو عدم احضار ضمان حسن ال عن الفترة املحددة في خطاب الترسية النهائية املورد في توقيع العقدعند تأخر  .1

و إلغاء  ( %2ال  الحق فى مصادرة كامل قيمة الضمان املبدئي )للصندوق ، فإن أو الرفض  بالترسيةبعد التبليغ 

 .الترسية و تحويلها للفائز الثاني 

 عند قيام املورد بسحب عروضه من املناقصة يتم اتخاذ اآلتي : .2

 إذا قام املورد بسحب عرضه قبل فتح املظاريف فال يترتب عليه أي التزامات. .أ

 .لصندوق ا من قبل إذا قام املورد بسحب عرضه بعد فتح املظاريف فيتم مصادرة الضمان البنكي االبتدائي  .ب

 بمصادرة الضمان اإلبتدائى.الصندوق وم يقإذا قام املورد بسحب عرضه بعد التبليغ بالترسية  .ج

ادرة مبلغ ال الحق في مصللصندوق ن إعاقدية املنصوص عليها في العقد فعند تأخر املورد في الوفاء بالتزاماته الت .3

 ضمان حسن التنفيذ. 10%

ِّد كتابةيجوز للصندوق إلغاء التعاقد  .4
 الحاالت اآلتية: في في أي وقت بعد إخطار املور 

ِّد عن تنفيذ العقد أو لضعف أداءه. .أ
 عجز املور 

ِّد تعديل السعر املتعاقد عفي السوق السوداني ويرفض إنخفاض سعر املنتج الطبي املتعاقد عليه  .ب
 ليه.املور 

 عاقد عليه.تظهور عيوب متكررة في املنتج الطبي امل .ت

تعلق تتفاعالت عكسية أو مشاكل فنية  من املجلس القومي لألدوية والسموم  تفيد بحدوثعند صدور تقارير  .5

ذا الحق في إلغاء الكمية املتبقية من هللصندوق ألحد األدوية أو املنتجات الطبية فيكون مونية أبالسالمة وامل

 قيمة ما تبقى من الكمية التي تم توريدها. الصندوق الصنف مع تعويض 

 الشركة : فعلىفي حالة مخالفة البضائع املوردة لشروط العطاء أو للمواصفات املطلوبة أو عرض املورد املقبول  .6

بدال البضائع املخالفة خالل فترة التتجاوز واست إخطار الشركةسحب هذه البضائع خالل أسبوع من تاريخ  .أ

  أو إبادتها خالل الفترة املحددة ئعا لم يلتزم املورد بسحب البضاإذ .رفضهامن تاريخ  شهر
ً
 الصندوق قوم ي، آنفا

 بإبادتها على حساب املورد.
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في حالة حدوث تغيير في املواصفات إلحدى التشغيالت للصنف املورد خالل التخزين وفق شروط الديباجة  .ب

خ إبادتها خالل أسبوعين من تاري واملتبقية باملخزون أ الكمية  بسحبوضمن فترة الصالحية يقوم املورد 

ل د بسحب البضائع أو إبادتها خالإخطاره بذلك و إحضار إفادة الجهات املختصة باإلبادة فإذا لم يلتزم املور 

 ،
ً
 بإبادتها على حساب املورد.الصندوق  يقومالفترة املحددة آنفا

 في حالة عدم توريد الكمية املستبدلة خالل املدة املحددة للتوريد يتم مصادرة ضمان التنفيذ.  .ج

ة املوردة مع إلغاء الكميالحق في للصندوق في حالة تكرار نفس املشكلة في الصنف ذاته ومع نفس املورد، فإن  .د

 مصادرة ضمان التنفيذ.

 وفسفي حالة عدم تقيد املورد بالتوريد في املواعيد املحددة ومخالفته ألحد الشروط او املواصفات أو كالهما  .ه

 .االستيراد او الشراء املباشر عبر مينهأت سيتم الكل عجز واذا يليه الذي ثم الثاني لالقل للتوريد الفرصة تعطى

 أحكام عامة

 عند الترسية سيطبق نظام تقييم أداء الشركات.  .أ

  ةيوالترسالتشغيلة لكل صنف من اسس البت  حجم .ب

  .ج
 
 .(GMPللذين يقدمون شهادة ممارسة التصنيع الجيد ) فضلية أ  عطىت

.الصندوق االلتزام بمتطلبات  .د
ً
 املرفقة كجزء ال يتجزأ من العطاء الحقا

 .لإلمدادات الطبية الصندوق القوميدده يحالزمني الذي  جدول التوريدااللتزام ب .ه

فق عليها وملزمة للطرفين علي الكمية املت و التفريغ والترحيل وتشمل كل الرسوم القانونيةاألسعار املقدمة نهائية  .و

 العقد.طوال فترة سريان 

سمح ال .ز   ي 
ً
 فسخ يتم تهإدان يثبت الذي واملصنع كانت جهة ألي الصندوق عطاء   سعر من بأقل بالبيع نعللمص نهائيا

حول الترسية معه العقد
 
ويوضع في القائمة السوداء وال يتم التعامل معه مرة  مباشرة العطاء في الثاني قللأل و ت

 أخرى.

 وملزمفي حالة النزاع حول قانونية أو جودة صنف ما يكون قرار املجلس القومي لألدوية والسموم  .ح
ً
 نهائيا

ً
 لطرفين.ل ا

يحق للمورد الذي تم استبعاده معرفة أسباب استبعاده بخطاب مكتوب بعد أسبوعين من تاريخ إعالن الترسية  .ط

 )ال ينظر في أي طلب بعد الفترة املحددة(.

  الترسية. فيأفضلية يعطى  GS1 ال نظاميلتزم بالترميز وفق  الذي املصنع .ي

 

 نعام عبدهللا دبلوكإد.

 للشراء والتعاقدمدير اإلدارة العامة 

 لإلمدادات الطبية الصندوق القوميع/مدير عام 

 

 
 


