
 

 

 

 

 

 

 

 

 الاتحادية الصحة وزارة

 الطبية لإلمدادات القومي الصندوق 

 والتعاقد للشراء العامة إلادارة

 
 1027للعام توصيل وتركيب شبكة إتصاالت داخلية وخارجية  عطاء 

 8/2/1027 الاحدتاريخ قفل الصندوق يوم 
  



 
 

 

 

 

 م العطاءبيانات مقد

  اسم الشركة

  ة في الكراسةمعدد الهواتف املقد

  بالجنية السودانيالعطاء  بلغمإجمالي 

من القيمة الكلية % 2وتعادل )عطاء للقيمة التأمين املبدئي 

 (للعطاء املقدم

 

  العملصاحب شركة أو اسم لاعتماد الشخص املسؤول با

  العملصاحب ختم الشركة أو اسم 

 

  



 

 

 

 

 العطاء مستنداتمن   تحققال قائمة

 

 إلاستمارة هذه بملء املطلوبة الرسمية آلاوراق كل أحضرت مؤسستكم أن من التأكد يرجى

 

 

 

  :تنويه

 .الشركات ممثلي حضور  في املستندات مراجعة ستتم

  

 املستند الرقم
 الاعتماد

 ال نعم

   شهادة خلو طرف من الضرائب او إفادة باإلعفاء منها  .1

   الضريبي التعريفي الرقم  .2

   من الزكاة سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منها شهادة إبراء ذمة  .3

   شهادة تسجيل القيمة املضافة او إفادة بإعفاء من القيمة املضافة  .4

   القانونية الدمغة إستيفاء  .5

   مالية مقدرة شهادة  .6

   العطاء قيمة من %2 املبدئي التأمين إستيفاء  .7

   الشركة عن ذاتية سيرة  .8



 

 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 وزارة الصحة إلاتحادية

 الصندوق القومي لإلمدادت الطبية

  1027للعام توصيل وتركيب شبكة إتصاالت داخلية وخارجية  عطاء 
 

  2117أسماء أعمال الهواتف الداخلية للعام أو مدير عام الصندوق القومي لإلمدادات الطبية في تقديم عطاء من شركات / يرغب السيد 

 .داخل والية الخرطوم وفروع الصندوق بالواليات (VOIP)تعمل علي بنية شبكة الحاسوب بالصندوق 

 أثناء ساعات  يمكن الحصول على نسخة من كراسة العطاء من سكرتارية 
ً
مكتب املدير املالي بالجزء الشمالي لرئاسة الصندوق يوميا

 .الترد(فقط جنيه سوداني)جنيه سوداني  511العمل الرسمية مقابل دفع مبلغ 

 الشركة بختم ومختوم للعطاء قدمةامل الشركة باسم مروس ورق في العطاء كراسة على الحصول  طلب يقدم. 

  مدير عام الصندوق القومي لإلمدادات الطبية  وتودع في / مختومة بالشمع ألاحمر ومعنونة إلي السيد تقدم العطاءات في مظاريف

 :صندوق العطاء بمكتب إلاستقبال الرئيس ي للجزء الشمالي لرئاسة الصندوق ويجب ان ترفق معها املستندات التالية 

 او بشيك معتمد او بخ% 2دفع تامين مبد ئي  .1
ً
طاب ضمان بنكي أو خطاب ضمان صادر من إحدي من قيمة العطاء نقدا

ملن يرسو عليه العطاء ويرد ملن ال يرسو % 11شركات التأمين إلاسالمية ساري املفعول طيلة فترة سريان العطاء يكمل إلي 

 .عليه العطاء

 .شهادة تأسيس الشركة أو اسم العمل من املسجل التجاري  .2

 .ترخيص ممارسة العمل من الجهات املختصة .3

 .من الضرائب او إلاعفاء منها   دة خلو طرفشها .4

 .شهادة إبراء ذمة من الزكاة أو إلاعفاء منها  .5

 .شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إلاعفاء منها .6

 .إستيفاء الدمغة القانونية .7

 .السير الذاتية للجهه املتقدمة .8

 .شهادة مقدرة مالية من بنك محلي .9

  وأي عطاء يصل بعد  12في تمام الساعة  8/1/2117املوافق  ألاحدهو يوم دوق وقفل الصنآخر موعد إلستالم مظاريف العطاء 
ً
ظهرا

 .املوعد املحدد سوف لن ينظر فيه مهما كانت ألاسباب

 سيتم فتح املظاريف مباشرة بعد قفل صندوق العطاء وذلك بحضور مقدمي العطاءات او مناديبهم. 

  مقيد بقبول أقل أو أي عطاء آخرمدير عام الصندوق القومي لإلمدادت الطبية غير. 
 

 

 دمحم عثمان عوض/ م 

 مدير عام الصندوق القومي لإلمدادات الطبية/ ع 

  



 

 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 وزارة الصحة إلاتحادية

 الصندوق القومي لإلمدادت الطبية

  1027للعام توصيل وتركيب شبكة إتصاالت داخلية وخارجية  عطاء 
تعمل بالشبكة الداخلية   2117عمال الهواتف الداخلية للعام أأسماء و أ ت الطبية في تقديم عطاء من شركاتعام الصندوق القومي لإلمدادامدير / يرغب السيد 

(VOIP)  فرع 16داخل مباني الصنودق بقطاعية الشمالي والجنوبي وصيدلياته باإلضافة الي فروعه بالواليات ويبلغ عددها 
ً
 :وذلك وفق الشروط التالية  ا

 
ا
 عامة وشروط أحكام :اوال

 :باآلتي إلالتزام العطاء هذا في املشاركة في الراغبين على

 .الشركة بختم ومختوم للعطاء املتقدمة الشركة باسم مروس ورق في العطاء كراسة على الحصول  طلب يقدم .1

 .بذلك الخاصة إلاستمارة ملء .2

إلاستقبال الرئيس ي بالقطاع الشمالي  مكتب في املستندات القانونية في الصندوق املعد لذلكوجميع  العطاء شروط كراسة تسلم .3

 .الطبية لإلمدادات القومي بالصندوق 

 .ترد ال) سوداني جنيهالف )ج 511 الكراسة مبلغ .4

 .منها باإلعفاء إفادة أو الضرائب من طرف خلو شهادة .5

 .الضريبي التعريفي الرقم .6

 .منها باإلعفاء إفادة أو املفعول  سارية الزكاة من ذمة إبراء شهادة .7

 .منها باإلعفاء إفادة أو املضافة القيمة تسجيل شهادة .8

 .التجاري  املسجل من صادرة املفعول  سارية العمل اسم أو الشركة تأسيس شهادة من صورة .9

 .القانونية الدمغة إستيفاء .11

 .مالية مقدرة شهادة .11

 .الشركة عن ذاتية سيرة .12

 .السوداني بالجنيه املقدم للعطاء الكلية القيمة إدراج .13

  العطاء قيمة من %2 دفع .14
ً
  تأمينا

ً
 لإلمدادات القومي الصندوق  عام مدير باسم معتمد بشيك أو مصرفي ضمان بخطاب مبدئيا

 على العطاء عليه يرسو ملن %11إلى تكمل بالسودان إلاسالمية التأمين شركات إحدى من صادر ضمان بخطاب أو نقدا أو الطبية

 .العطاء عليه يرسو ال ملن وترد للتجديد قابلة أشهر 6 ملدة املفعول  سارية تكون  أن

إلاستقبال  مكتب في لذلك املعد العطاءات صندوق  داخل ويوضع آلاحمر بالشمع ومختوم إلاغالق محكم مظروف فى العطاء يقدم .15

 .الطبية لإلمدادات القومي بالصندوق الرئيس ي بالقطاع الشمالي 

 خلو ،شهادة الضريبي التعريفي ،الرقم الضرائب من طرف خلو شهادة ، القانونية الدمغة (وتشمل ملالية ا املستندات تفصل .16

 .منفصل مظروف في املبدئي التأمين و مالية مقدرة شهادة ، املضافة القيمة ، الزكاة من طرف

  12في تمام الساعة  8/1/2117املوافق  ألاحدهو يوم وقفل الصندوق آخر موعد إلستالم مظاريف العطاء  .17
ً
 .ظهرا

 .راتاملبر كانت مهما العطاء صندوق  لقفل املحدد الزمن بعد يصل عطاء أي يستلم ال .18

 .مباشرة الصندوق  قفل بعد للعطاء املقدمة الشركات ممثلي حضور  في املظاريف ستفتح .19

 .يادتهاز  أو املطروحة الكميات إنقاص في الحق الطبية لإلمدادات القومي الصندوق  عام ملدير .21

 .آخر عطاء أي أو أدنى بقبول  ملزم غير الطبية لإلمدادات القومي الصندوق  عام مدير .21

 ألاسعار :ثانيا

 : ويشمل نهائيا يكون  أن يجب املقدم السعر

مباني الصندوق جميع ب هاوتشغيل وبرمجتها هاتركيبحتي و و امللحقات  و الخادمالهواتف الداخلية  وصول الكليه بدًء من  تكلفةال .1

 فرع16 هابالواليات ويبلغ عدد هعو بقطاعية الشمالي والجنوبي وصيدلياته وفر 
ً
 .ا

 .أوال املقدم للسعر إضافة أي تقبل وال القانونية يشمل القيمة املضافة و الرسوم .2

 .فقط السوداني بالجنيه آلاسعار تقدم .3



 

 سدادالطريقة  :ثالثا 

 .فتره اقصاها شهر وذلك بعد التركيب والتوصيل والتشغيل زمن السداد سيتم في

 الجزائية الشروط :رابعا

 في الحق الطبية لإلمدادات القومي للصندوق  فإن النهائية بالترسية إلابالغ تاريخ من أسبوع من ألكثر العقد توقيع في التأخر عند .1

 %.2املبدئي  التأمين ومصادرة الترسية إلغاء

 القومي للصندوق  فإن النهائية بالترسية إلابالغ تاريخ من عمل يوم 15 من ألكثر%  11التنفيذ حسن ضمان تكملة تأخر عند .2

 %.2املبدئي  التأمين مصادرة و الترسية إلغاء في الحق الطبية لإلمدادات

 فنيةال الشروط :ثالثا

لإلتصالت الخارجيه باإلضافة الي برمجة خط  (SIM Card)شرائح لمنافذ  8يتضمن الجهاز الخادم عدد يجب ان : سعة الشبكة  .1

E1  والذي تم تمديده مسبقا لدينا بالصندوق وذلك لزيادة عدد فرص إلاتصاالت الخارجيه. 

 .علي الشبكة  الجاري إستخدامها بالصندوق يب وتوصيل وتهيئة وبرمجة الهواتف الخادم ترك .2

 .تقنية املعلوماتلعدد ال يقل عن ثالثة افراد من ادارة  التدريب والتأهيل .3

، توفير قطع الغيار و إستبدال  (Hardware – Software)حيث يتضمن القسمين  أعوام 5ملدة التقل عن الدعم الفني تقديم  .4

 .وذلك من تاريخ إلاستالم والتركيبالتالف منها 

 .املوص ي بها من الشركه ألام وذلك بالعملة ألاجنبية قطع الغيار  إدراج قائمة بأسعار .5

 .البرامج  صيانة و تحديثوتتضمن  عامتقديم فترة ضمان ملدة  .6

 .Base station 25+  هاتف السلكي 111+ هاتف سلكي  51:  املقدمة للعطاء  عدد الهواتف .7

 : (Wire)  مواصفات الهاتف السلكي .8

I.  يحتوي علي منفذ شبكة(RJ-45). 

II.  لشبكةاملختلفة لبروتوكوالت المتوافق مع. 

III.  الشبكة منفذ يدعم التغذية من خاللPOE. 

 : (Wireless)  مواصفات الهاتف الاسلكي .9

I.  أن التقل املسافة بين الهاتف وBase station  51 عن  
ً
 .مترا

II.  يدعم التغذية من خالل الشبكةPOE. 

9. Base Station : 

I. Base station up to 5 Telephone. 

II.  يحتوي علي منفذ شبكة(RJ-45). 

III.  الشبكة منفذ يدعم التغذية من خاللPOE. 

IV. Easy to Configuration . 

 : (Server)مواصفات الخادم  .11

I. Supports up to 2000 users. 

II.  يحتوي علي منفذE1. 

III. Gigabit (GB) network ports. 

IV. Supports up to a 5-level IVR (Interactive Voice Response). 

V. System backup. 

VI. Supports call queue. 


