وزارة الصحة االتحادية
الصندوق القومي لإلمدادات الطبية
اإلدارة العامة للتوزيع

عطاءالتعاقد مع صيدليات القطاع الخاص
لتوزيع أدوية الصندوق القومي لإلمدادات الطبية
تاريخ قفل الصندوق الربعاء املو افق 2019/03/27م
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بيانات مقدم العطاء:
اسم الصيدلية
اسم مالك الصيدلية
اعتماد الشخص املسؤول الفني بالصيدلية
عنوان الصيدلية
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قائمة تحقق مستندات العطاء
يرجى التأكد من إرفاق كل األوراق املطلوبة أدناه عبر البريد اإللكتروني املذكور أدناه:
الرقم
1
2
3
4

نعم

املستند
رخصة املؤسسة سارية العمل.
شهادةالتسجيل الدائم في املجلس الطبي للصيدلي املالك واملسؤول الفني
والصيادلة املداومين بالصيدلية.
عقد مع الصيادلة املداومين بالصيدلية ووردياتهم.
إفادة من فرع املجلس القومي لألدوية والسموم بالوالية بعدم مخالفة
القانون "شهادة حسن أداء".

تنويه:
ترسل املستندات أعاله صورة طبق األصل في البريد اإللكتروني:
Ph_tender@nmsf.gov.sd
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ال

وزارة الصحة االتحادية
الصندوق القومي لإلمدادات الطبية
ص.ب 297 :الخرطوم – الرمزالبريدي 11111
املوقع اإللكترونيwww.nmsf.gov.sd :
البريد اإللكتروني للعطاءPh_tender@nmsf.gov.sd:
وزارة الصحة االتحادية
الصندوق القومي لإلمدادات الطبية
إعالن عطاء تعاقد مع صيدليات القطاع الخاص
يدعو السيد املدير العام للصندوق القومي لإلمدادات الطبية السادة أصحاب الصيدليات الخاصة للتقديم لعطاء
التعاقد مع صيدليات القطاع الخاص لتوزيع أدوية الصندوق القومي لإلمدادات الطبية للعام .2019سيكون التقديم له على
حسب الواليات املوضحة في كراسة شروط العطاء وذلك وفق الخطوات التالية:
على الراغبين في املشاركة في هذا العطاءاإللتزام باآلتي:
ً
 .1تقدم كل مستندات العطاء صورة طبق األصل عبر البريد اإللكتروني ،علما بأن قائمة املستندات املطلوبة موجودة في
املوقع اإللكتروني للصندوق.
ً
 .2آخر موعد إلرسال املستندات املطلوبة يوم األربعاء املوافق2019/03/27م الساعة  12ظهرا.
 .3أي صيدلية لم تقدم عرضها عبر البريد اإللكتروني يستبعد عرضها من املنافسة.
لالستفسار أثناء ساعات العمل يرجى اإلتصال بالتلفون  0183461765توصيلة 1245مكتب خدمة الزبائن أو البريد
اإللكتروني Ph_tender@nmsf.gov.sd
ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع ملوقع الصندوق :www.nmsf.gov.sd
د .نهلة محمد أحمد عثمان
ع /املدير العام للصندوق القومي لإلمدادات الطبية
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دعوة للتقديم لعطاء التعاقد مع صيدليات القطاع الخاص
يدعو السيد املدير العام للصندوق القومي لإلمدادات الطبية السادة أصحاب الصيدليات الخاصة للتقديم لعطاء
التعاقد مع الصيدليات الخاصة والذي سيكون التقديم له إلكترونيا حسب املواصفات املوضحة في صفحة العطاء
والشروط املرفقة مع كراسة شروط العطاء وذلك وفق الخطوات التالية:
اوال :أحكام وشروط عامة
على الراغبين في املشاركة في هذا العطاء اإللتزام باآلتي :
 .1يقدم طلب املشاركة في العطاء في ورق مروس باسم الصيدلية املتقدمة للعطاء ومختوم بختمها العام.
 .2إرفاق نسخة من رخصة الصيدلية.
 .3إرفاق شهادات التسجيل الدائم للصيدلي املالك واملسؤول الفني والصيادلة املداومين بالصيدلية .
 .4إرفاق شهادة عقد مع الصيادلة املداومين ووردياتهم..
 .5إرفاق افادة من فرع املجلس القومي لألدوية والسموم بالوالية التي توجد فيها الصيدلية بعدم مخالفة القانون (شهادة
حسن أداء للصيدلية).
 .6تكون الصيدلية مملوكة لصيدلي مسجل باملجلس الطبي السوداني.
 .7يعمل بها صيدلى مسجل باملجلس الطبي طوال ساعات العمل.
ً
ً
 .8صرف األدوية للمرض ى بواسطة صيدلي مسجل تسجيال دائما باملجلس الطبي السوداني.
ً
صباحا وحتى السـ 12ــاعة ً
مساء.
 .9تعمل على األقل من الس ـ ـ ـ 8ــاعة
ً
 .10البيع وفقا لوصفة طبية مروسة وعليها ختم املؤسسة العالجية أو اسم الطبيب في حالة العيادات الخاصة.
 .11البيع بأسعار الجمهور الصادرة من الصندوق القومي لإلمدادات الطبية.
 .12بيع بعض األصناف التي يحددها الصندوق دون وضع أي هامش ربحي عليها.
 .13التعام ــل فـ ــي ك ــل أصـ ــناف الصـ ــندوق "للرخص ــة ب صـ ــيدليات م تمـ ــع"على أن تلت ــزم املؤسسـ ــة بعـ ــدم ت ــوفير الصـ ــن فـ ــي
الصيدلية بأي اسم ت اري آخر خالف ما وفر في الصندوق.
 .14تلتزم الصيدلية ببرنامج للتدريب املستمر(.)Evidence required
 .15يكون بها برنامج كمبيوتر ،برنامج  ،Patient medication record systemطابعة ،انترنيت بصورة مستمرة.
 .16سجل لألدوية املخدرة.
 .17االلتزام بصرف األدويـة حسـب التصـيي (أدويـة وصـفة طبيـة ،وأدويـة تصـرف دون وصـفة واألدويـة املخـدرة) الصـادر مـن
املجلس القومي لألدوية ُّ
والسموم.
 .18االحتفاظ بأحدث نسخة من . Soft Copy BNF / SNF
ً ً
 .19يمنع منعا باتا البيع بالجملة.
ً ً
 .20يمنع منعا باتا البيع ملدة تزيد عن شهر في حالة األمراض املزمنة.
 .21لإلمدادات الحق في مراجعة أصنافها بالصيدلية للتأكد من االلتزام ببنود العقد متى ما رأت ضرورة لذلك.
 .22أي صيدلية لم ترسل املستندات املطلوبة عبر البريد اإللكتروني تستبعد من املنافسة.
ً
 .23آخر موعد إلرسال املستندات املطلوبة هو يوم األربعاء املوافق 2019/03/27م الساعة  12ظهرا.
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 .24ال ينظر في أي عطاء يرسل بعد الزمن املحدد مهما كانت املبررات
لالستفسار أثناء ساعات العمل يرجى اإلتصال بالتلفون  0183461765توصيلة  1245مكتب خدمة الزبائن أو البريد
اإللكتروني Ph_tender@nmsf.gov.sd
ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع ملوقع الصندوقwww.nmsf.gov.sd
ثانيا:املو اقع والعدد املقترح بكل والية:
لضمان التغطية الجغرافية في الواليات التي بها فروع للصندوق القومي لإلمدادات الطبية عدد  1صيدلية في أي مدينة من
املدن بالوالية باالضافة لوالية الخرطوم بواقع صيدلية في كل محلية ،كما موضح في الجدول املرفق أدناه:
الرقم
1

الوالية
الخرطوم

2
3

الشمالية
نهر النيل

املدن
أمدرمان ،أمبدة،كرري ،الخرطوم بحري،
شرق النيل،الخرطوم وجبل أولياء
كريمة و مروي
شندي  ،أبوحمد ،العبيدية و بربر

4
5
6
7
8
9
10
11
الجملة

النيل األزرق
شمال كردفان
جنوب كردفان
غرب كردفان
شمال دارفور
جنوب دارفور
القضارف
سنار

الروصيرص ،بوط ،رورو ،بدوس و الدمازين
بارا ،أم دم ،سودري ،جبرة الشيخ وأم كريدم
الدلنج ،الرشاد ،الدبيبات،كالوقي و العباسية
الخوي،أبوزبد ،لقاوة و املجلد
كتم واللعييت
كاس وبرام
الحواته ،الفاو والشوك
سن ة ،سنار والدندر

العدد الكلي
7
2
4
5
5
5
4
2
2
3
3
42

ثالثا :كيفية التنفيذ:
 .1التعامل في كل أصناف الصندوق.
 .2يقوم الصندوق بالترحيل إلى الصيدليات بناء على رغبتها،
 .3التعامل بالشيك اآلجل.
 .4التعهد بعد إيداع شيك ضمان باسم مالك املؤسسة.
 .5اإلشراف واملتابعة من الصندوق القومي لإلمدادات الطبية.

رابعا  :املراجعة و االستئناف
للمقدم فى العطاء الحق فى مراجعة قرار لجنة العطاء بتقديم شكوى أو إبداء أي تحفظات ملدير عام الصندوق
لإلمدادات الطبية خالل أسبوع من تاريخ إعالن الترسيات األولية.
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د .نهلة محمد أحمد عثمان
ع /املدير العام للصندوق القومي لإلمدادات الطبية

معاييرالتقييم الفني لفرز العطاء
معاييراختيارالصيدلية
باإلضافة للشروط املذكورة أعاله يكون االختيار وفق املعايير التالية:
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ً
 .1أن تكون ضمن صيدليات القائمة"  "Aمن  ،ABC analysisحسب الشروط املتبعة مسبقا فيمنح التسهيالت.
 .2يفضل الصيدلية التي تقع بالقرب من مستشفى.

 .3يستصحب األداء السابق للصيدلية مع الصندوق القومي لإلمدادات الطبية بإدارة املبيعات من حيث
االلتزام بالسداد في املواعيد وعدم ارتداد شيك على االطالق والتزيد عن  3شيكات.
 .4في حال التساوي في الشروط أعاله يخضع املتنافسون للقرعة.
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