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 وزارة الصحة اإلتحادية

 لإلمدادات الطبية قوميال صندوقال

 العامة للشراء والتعاقددارة إلا

 
 

 
 لتوريد أدوية لصالح شركاء الصندوق القومي لإلمدادات الطبيةعطاء 

 

 05/1026عطاء رقم 

 

 م051026//21 الموافق األربعاء يوم تاريخ قفل الصندوق
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 :بياانت مقدم العطاء
 

 الشركةسم ا 

 عدد األصناف املقدمة يف الكراسة 

 ابجلنيه السوداين  األصناف املقدمة يف الكراسةإمجايل مبلغ  

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

 أو اسم العمل شركةابل عتماد الشخص املسؤولا 

 أو اسم العمل لشركةختم ا 
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 قائمة حتقق مستندات العطاء
 

 يرجى التأكد من أن مؤسستكم أحضرت كل األوراق الرمسية املطلوبة مبلء هذه اإلستمارة
 

 
 :تنويه** 

 

 .بعد إغالق الصندوق مباشرة ستتم مراجعة املستندات يف حضور ممثلي الشركات .1
  

 عتمادالا
 الرقم املستند

 نعم ال
  .1 من قيمة العطاء% 2ستيفاء التأمني املبدئي ا  
  .2 الدمغة القانونية استيفاء  

  .3 شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة ابإلعفاء منها  

  .4 شهادة خلو طرف من الزكاة سارية املفعول أو إفادة ابإلعفاء منها  

  .5 شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة إبعفاء من القيمة املضافة  

  .6 الرقم التعريفي الضرييب  
  .7 سارية املفعول أو اسم العمل الشركةصورة من شهادة أتسيس   
  .8 2116جمددة للعام  (أ)رخصة الشركة   

  .9  شهادة مقدرة مالية  

  .11 (سرية ذاتية عن الشركة)مقدرة فنية   
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 وزارة الصحة اإلحتادية
 لإلمدادات الطبية قوميال صندوقال

 
 أدوية لصاحل شركاء الصندوق القومي لإلمدادات الطبية إعالن عطاء لتوريد

 05/6102 عطاء رقم
 

توريد أدوية لصاحل شركاء الصندوق القومي لعطاء للتقدمي  واملستوردين املصنعنيالسادة  مدير عام الصندوق القومي لإلمدادات الطبيةالسيد يدعو 
 مبوقع الصندوق املوضحة يف صفحة العطاء حسب الكميات واملواصفاتوالذي سيتم التقدمي له إلكرتونيًا  05/2116عطاء رقم  لإلمدادات الطبية

 :العطاء وذلك وفق اخلطوات التالية شروط والشروط املرفقة مع كراسة
 :لتزام ابآليتاإل على الراغبني يف املشاركة يف هذا العطاء

 .ها العامللعطاء وخمتوم خبتم ةقدمتاملالشركة يقدم طلب احلصول على كراسة العطاء يف ورق مروس ابسم  .1
 .ستمارة اخلاصة بذلكملء اإل .2
 .خالل ساعات العمل الرمسيةيومياً  شراء والتعاقدية مدير اإلدارة العامة للسكراتر  العطاء من مكتب شروط ستلم كراسةت   .3
 .ال ترد (جنيه سوداين الف)ج 00111الكراسة  رسوم .4
ط تعطى الشركة رمز الدخول وكلمة املرور ودليل إستخدام نظام الشراء اإللكرتوين مباشرة بعد إبراز اإليصال املايل اخلاص بسحب كراسة شرو  .5

 .العطاء
 قوميال صندوقًا و بشيك معتمد ابسم مدير عام اليوم 91ساري ملدة خبطاب ضمان مصريف  اً مبدئي اً من قيمة العطاء أتمين %2دفع  .6

ملن يرسو عليه  %11 إىلتكمل و  ترد ملن ال يرسو عليه العطاء أو خبطاب ضمان صادر من شركات التأمنيلإلمدادات الطبية أو نقدًا 
 .أشهر قابلة للتجديد 6دة سارية املفعول مل ضمان حسن التنفيذ% 11ال  العطاء على أن تكون

 .الدمغة القانونية استيفاء .7
 .شهادة خلو طرف من الزكاة سارية املفعول أو إفادة ابإلعفاء منها .8
 .شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة ابإلعفاء منها .9

 .شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة إبعفاء من القيمة املضافة .11
 .إرفاق الرقم التعريفي الضرييب .11
 .شهادة مقدرة مالية .12
 .مهيأةو خمازن ان لكوادر مؤهلة ما يفيد بتوظيف الوكيل ابلسودوأعمال مشاهبة للشركة، سرية ذاتية شهادة مقدرة فنية ،  .13
 .صادرة من املسجل التجاري سارية املفعول أو اسم العملشركة صورة من شهادة أتسيس ال .14
 .2116جمددة للعام  ا(أ) رخصة الشركة .15

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 الصندوق القومي لإلمدادات الطبية
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 محر ويوضع داخل صندوق العطاءات املعد لذلكغالق وخمتوم ابلشمع األىف مظروف حمكم اإل (التشمل العروض)  العطاءمستندات دم قت .16
 .صندوقمكتب اإلستقبال ابل يف

 .ظهراً  12 ةالساعم 11/15/2116يوم األربعاء املوافق هو والعينات  (املستندات املطلوبة)العطاء  فرو مظ ستالمآخر موعد إل .17
نظام الشراء اإللكرتوين يغلق تلقائياً عند الساعة الثانية عشر ظهراً من )  أي عطاء يصل بعد الزمن احملدد مهما كانت املربرات ينظر يف ال  .18

 .(م11/15/2116يوم األربعاء املوافق 
 .ء بعد قفل الصندوق مباشرةيف حضور ممثلي الشركات املقدمة للعطا (ال تشمل العروض)واليت تشمل مستندات العطاء  ستفتح املظاريف .19
 .اً  الساعة الثانية عشر ظهر م 11/15/2116يوم األربعاء املوافق سيتم استعراض العروض إلكرتونياً يف حضور ممثلي الشركات  .21
 .غري ملزم بقبول أدىن عطاء أو أي عطاء آخر صندوقمدير عام ال .21
الربيد أو  األدويةمكتب مشرتايت   1121391417ابلتلفون  االتصالأثناء ساعات العمل يرجى  لالستفسار .22

 nmsf.gov.sd@tenderqueries اإللكرتوين
 www.nmsf.gov.sd : الصندوقملزيد من املعلومات يرجى الرجوع ملوقع  .23

 
املشاركة يف العطاء التسجيل يف نظام الشراء اإللكرتوين ابلصندوق قبل إستالم كراسة الشروط، ميكن التسجيل عرب موقع على الراغبني يف : تنوية

من اجلزء الشمايل  Bاملبين  –ابلطابق األرضي  ابلصندوق الصندوق املوضح أعاله أو احلضور ملكتب خدمات العمالء ابإلدارة العامة للشراء و التعاقد
 .برائسة الصندوق

 
 

مها علي عبدهللا .د  
لإلمدادات الطبية قوميال صندوقلا عام ديرم/ ع  
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 وزارة الصحة اإلحتادية

 الصندوق القومي لإلمدادات الطبية
 

 توريد أدوية لصاحل شركاء الصندوق القومي لإلمدادات الطبية عطاء ل عن برانمج تدرييب إعالن
 05/6102عطاء رقم 

 

توريد أدوية عطاء الراغبني يف املشاركة يف املصنعني واملستوردين سادة عن برانمج تدرييب لللإلمدادات الطبية  يعلن الصندوق القومي
مسائهم لدى ، تسجيل ألكرتونياً ذي سيكون التقدمي له إوال 15/2116عطاء رقم  لصاحل شركاء الصندوق القومي لإلمدادات الطبية

أسبقية حسب م متتالية ايعلمًا أبن التدريب سيكون مفتوح ملدة ثالث أ للشراء والتعاقد،العامة  مكتب خدمات العمالء ابإلدارة
 .عند الساعة الثانية عشر ظهراً  17/14/2116املوافق  االحد يومهللا من شاء  نوسيبدأ التدريب إ. التسجيل

  tenderquerie@nmsf.gov.sd وميكن التسجيل إبرسال بريد الكرتوين للعنوان
 

 . مكتب خدمات العمالء ابإلدارة العامة للشراء والتعاقد 1121391175: أو تلفونياً لالتصال على الرقم
 :تنويه

طلب ذلك وميكن التواصل معه عرب الربيد  هنالك مندوب دائم من إدارة تقنية املعلومات ابلصندوق للمساعدة مىت ماسيكون 
 tenderquerie@nmsf.gov.sd: اإللكرتوين

 

 :أو اإلتصال علي األرقام اآلتية
 .ابلصندوق ابإلدارة العامة للشراء والتعاقدمكتب خدمات العمالء   1121391175**   
 .ابإلدارة العامة للشراء والتعاقد ابلصندوق مكتب مشرتايت األدوية واملستهلكات الطبية  1121391417**  

 
 .وال تتجاوز مدة التدريب ثالثة ساعات التسجيل والتدريب جماانً لكل الراغبني من السادة ممثلي الشركات

 
 وشكراً،،،

 
هللا مها علي عبد . د  

 صندوق القومي لإلمدادات الطبيةلا عام ديرم/ ع

 
 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا  
 الصندوق القومي لإلمدادات الطبية
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 عطاء توريد أدوية لصاحل شركاء الصندوق القومي لإلمدادات الطبية
 

 دعوة للتقدمي لعطاء توريد أدوية لصاحل شركاء الصندوق القومي لإلمدادات الطبية عطاء رقم 6102/15 
 

أدوية لصاحل شركاء الصندوق عطاء توريد لللتقدمي املصنعني واملستوردين السادة الصندوق القومي لإلمدادات الطبيةمدير عام السيد يدعو 
والشروط  املوضحة يف صفحة العطاء حسب الكميات واملواصفاتوالذي سيتم التقدمي له إلكرتونياً  15/2116القومي لإلمدادات الطبية عطاء رقم 

 :العطاء وذلك وفق اخلطوات التالية شروط املرفقة مع كراسة
 حكام وشروط عامةأ :اوالً 

 :يت لتزام ابآلملشاركة يف هذا العطاء اإليف االراغبني على 

 .ها العامللعطاء وخمتوم خبتم ةقدمتاملالشركة يقدم طلب احلصول على كراسة العطاء يف ورق مروس ابسم  .1
 .ستمارة اخلاصة بذلكملء اإل .2
 .خالل ساعات العمل الرمسيةيومياً  شراء والتعاقدية مدير اإلدارة العامة للسكراتر  العطاء من مكتب شروط ستلم كراسةت   .3
 .ال ترد (جنيه سوداين الف) 10111الكراسة  رسوم .4
كراسة شروط تعطى الشركة رمز الدخول وكلمة املرور ودليل إستخدام نظام الشراء اإللكرتوين مباشرة بعد إبراز اإليصال املايل اخلاص بسحب   .5

 .العطاء
و بشيك معتمد ابسم مدير عام الصندوق القومي أيومًا  91ساري ملدة خبطاب ضمان مصريف  اً مبدئي اً من قيمة العطاء أتمين %2دفع  .6

ملن يرسو عليه % 11 إىلتكمل و  ترد ملن ال يرسو عليه العطاءأو خبطاب ضمان صادر من شركات التأمني لإلمدادات الطبية أو نقدًا 
املبدئي وهو ما يعادل نسبة  تأمنيال) أشهر قابلة للتجديد 6سارية املفعول ملدة  ضمان حسن التنفيذ% 11ال  لعطاء على أن تكونا

 . (من أعلى قيمة مقدمة لعروض الشركة% 2
 .الدمغة القانونية استيفاء .7
 .شهادة خلو طرف من الزكاة سارية املفعول أو إفادة ابإلعفاء منها .8
 .من الضرائب أو إفادة ابإلعفاء منها شهادة خلو طرف .9

 .شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة إبعفاء من القيمة املضافة .11
 .إرفاق الرقم التعريفي الضرييب .11
 .شهادة مقدرة مالية .12
 .( و خمازن مهيأةان لكوادر مؤهلة ما يفيد بتوظيف الوكيل ابلسود) وأعمال مشاهبة للشركةسرية ذاتية  شهادة مقدرة فنية، .13

 وزارة الصحة اإلحتادية
 مدادات الطبيةلصندوق القومي لإلا

 00000الرمز الربيدي  –اخلرطوم  792: ب.ص
 www.nmsf.gov.sd: املوقع اإللكرتوين

 tenderqueries@nmsf.gov.sd: الربيد اإللكرتوين للعطاء
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 .صادرة من املسجل التجاري سارية املفعول أو اسم العملشركة صورة من شهادة أتسيس ال .14
 .2116جمددة للعام  (أ) رخصة الشركة .15
 .ابجلنيه السوداين صناف املقدمةدراج القيمة الكلية لألإ .16
 داخل صندوق العطاءات املعد لذلك محر ويوضعغالق وخمتوم ابلشمع األىف مظروف حمكم اإل( التشمل العروض)  العطاءمستندات دم تق .17

 .صندوقمكتب اإلستقبال ابل يف
 .ظهراً  12 ةالساع م 11/15/2116يوم األربعاء املوافق هو  (املستندات املطلوبة)العطاء  فرو مظ ستالمآخر موعد إل .18
نظام الشراء اإللكرتوين يغلق تلقائياً عند الساعة الثانية عشر ظهراً من )  أي عطاء يصل بعد الزمن احملدد مهما كانت املربرات ينظر يف ال  .19

 .(م11/15/2116يوم األربعاء املوافق 
 .يف حضور ممثلي الشركات املقدمة للعطاء بعد قفل الصندوق مباشرة (ال تشمل العروض)واليت تشمل مستندات العطاء  ستفتح املظاريف .21
 .اً  الساعة الثانية عشر ظهرم 11/15/2116يوم األربعاء املوافق يف حضور ممثلي الشركات  سيتم استعراض العروض إلكرتونياً  .21
 .احلق يف إنقاص الكميات املطروحة أو زايدهتا صندوقال عام ملدير .22
 .غري ملزم بقبول أدىن عطاء أو أي عطاء آخر صندوقمدير عام ال .23

 أو الربيد اإللكرتوينمكتب مشرتايت األدوية   1121391417ابلتلفون  االتصالأثناء ساعات العمل يرجى  لالستفسار
tenderqueries@nmsf.gov.sd 

 www.nmsf.gov.sd الصندوقملزيد من املعلومات يرجى الرجوع ملوقع  .24
 

 سعاراأل :اثنيا
  :ن يكون هنائيا ويشمل أالسعر املقدم جيب 

  .لإلمدادات الطبية الصندوق القوميتكلفة وصول خمازن  .1
 .والً أضافة للسعر املقدم إ أيكل الرسوم القانونية وال تقبل  .2
 .نيه السوداينسعار ابجلتقدم األ .3

 
 الدفع  طريقة :اثلثاً 
 .األصناف قبوالً هنائياً مبخازن الصندوقيوم من قبول  31بعد  صناف املوردةاأل بلغيتم دفع م .1

 
 التوريد طريقة :رابعاً 

 .لإلمدادات الطبية الصندوق القوميخمازن  التوريد يف .1
بعد ثالثة شهور % 25من الكميات املطلوبة يف فرتة أقصاها شهر من اتريخ استالم الرتسية النهائية و % 51يتم توريد  .2

 .شهور من اتريخ استالم الرتسية النهائية ستةبعد % 25من اتريخ استالم الرتسية النهائية و 
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 متطلبات اجلودة: خامساً 

 .احضار صورة من شهادة تسجيل األصناف .1
 .احضار صورة من شهادة التحليل .2
 (.لدى اجمللس القومي لألدوية والسموم ةاملسجل العينة حسب)عينات على األقل عند التقدمي  3احضار  .3
 : مواصفات الديباجة .4

 :الديباجة جيب أن تكون وأضحة وموضح عليها اآليت 
  االسم العلمي والرتكيز واملواصفات......(USP,BP  ) 
 ةرقم التشغيل 
  التصنيع وإنتهاء الصالحيةاتريخ 
 إسم املصنع وبلد املنشأ 
 ظروف التخزين 
 العالمات العاملية املتفق عليها 
 أقصي ارتفاع تتحمله الكرتونه. 

 .كمية يتم توريدهالكل   تشغيالت 5أقصى عدد للتشغيالت  .5
 .توحيد العبوات لكل الكمية .6
وإذا كانت فرتة % 81متبقي فرتة الصالحية علي االقل إذا كانت فرتة صالحية الصنف اكثر من سنتني البد ان يكون  .7

 % .75صالحية الصنف سنتني فأقل البد ان يكون متبقي الصالحية علي االقل 
 (.مطبوعة)كتابة االسم العلمي ابلفاتورة  .8

 الشروط اجلزائية: سادساً 

القومي  للصندوق و تعترب الرتسية الغية  عند التأخر يف توقيع العقد ألكثر من أسبوع من اتريخ اإلبالغ ابلرتسية النهائية .1
 %(.2)التأمني املبدئي مصادرة كامل قيمة  احلق يف لإلمدادات الطبية

ن إف النهائية بالغ ابلرتسيةايم عمل من اتريخ اإلأ 15 من كثرأل%( 11)حسن التنفيذ ضمان تكملة خر عند أت .2
 %(.2)التأمني املبدئي مصادرة كامل قيمة  احلق يف القومي لإلمدادات الطبية للصندوق

 :يتختاذ اآلإعند قيام الشركة بسحب عروضها من املناقصة يتم  .3
 .ذا قامت الشركة بسحب عرضها قبل فتح املظاريفإ لتزاماتإ أيال يرتتب عليها  . أ

 .ذا قامت الشركة بسحب عرضها بعد فتح املظاريفإ%( 2)التأمني املبدئي يتم مصادرة  . ب
 .%(11)يتم مصادرة ضمان حسن التنفيذ و للمواصفات املطلوبة أاملوردة لشروط العطاء  األصنافحالة خمالفة  يف .4
عتبار خذ ذلك ىف اإلؤ و املواصفات سوف يأحد الشروط املواعيد احملددة وخمالفتها أل يفم تقيد الشركة ابلتوريد دحالة ع يف .5

 .ستبعاد عروضهاإاحلق يف  صندوقالقادمة كنقطة ضعف وللطبية القومي لإلمدادات ال صندوقعند ترسية عطاءات ال
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مها علي عبدهللا . د  
 مدير عام الصندوق القومي لإلمدادات الطبية/ ع

 


