الصندوق القومي لإلمدادات الطبية
اإلدارة العامة للشراء والتعاقد

عطاء الغازات الطبية

عطاء رقم 1025/8
تاريخ قفل الصندوق األحد 1025/8/00م الساعة  21ظهرا

1

بيانات مقدم العطاء:
اسم الشركة
عدد األصناف املقدمة يف الكراسة
إمجايل مبلغ األصناف املقدمة يف الكراسة باجلنيه السوداين
قيمة التأمني املبدئي للعطاء وتعادل  %2من القيمة الكلية باجلنيه السوداين
اعتماد الشخص املسؤول بالشركة أو اسم العمل
ختم الشركة أو اسم العمل

2

قائمة تحقق مستندات العطاء
يرجى التأكد من أن مؤسستكم أحضرت كل املستندات الرمسية املطلوبة مبلء هذه اإلستمارة

الرقم

االعتماد

المستند

نعم

.1

شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة باإلعفاء منها

.2

شهادة خلو طرف من الزكاة سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منها

.3

شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة بإعفاء من القيمة املضافة

.4

صورة من شهادة تأسيس الشركة أو اسم العمل سارية املفعول

.5

إستيفاء الدمغة القانونية

.6

شهادة مقدرة مالية

.7

صورة من رخصة الشركة من اجمللس القومي لألدوية والسموم

.8

إستيفاء التأمني املبدئي  %2من قيمة العطاء

.9

سرية ذاتية عن الشركة

.11

الـ ـ ـ ــفالش ميموري )(Flash Memory
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ال

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الصندوق القومي لإلمدادات الطبية
دعوة للتقديم لمناقصة عامة لتوريد الغازات الطبية 1025/8

يدعو السيد املدير العام للصندوق القومي لإلمدادات الطبية الشركات للتقدمي لعطاء الصندوق القومي لإلمدادات الطبية لتوريد الغازات الطبية حسب
الكميات واملواصفات والشروط املرفقة مع كراسة العطاء وذلك وفق اخلطوات التالية:
على الراغبين في المشاركة في هذا العطاء اإللتزام باآلتي:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

يقدم طلب احلصول على كراسة العطاء يف ورق مروس باسم الشركة املتقدمة للعطاء وخمتوم خبتم الشركة.
ملء اإلستمارة اخلاصة بذلك.
تستلم كراسة العطاء من مكتب سكرتارية مدير اإلدارة العامة للشراء والتعاقد يومياً خالل ساعات العمل الرمسية.
رسوم الكراسة 1111ج (فقط الف جنيه سوداين) ال ترد.
شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة باإلعفاء منها.
شهادة خلو طرف من الزكاة سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منها.
شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة بإعفاء من القيمة املضافة.
صورة من شهادة تأسيس الشركة أو اسم العمل سارية املفعول صادرة من املسجل التجاري.
إستيفاء الدمغة القانونية.
شهادة مقدرة مالية.
صورة من رخصة اجمللس القومي لألدوية والسموم سارية املفعول.
سرية ذاتية وأعمال مشاهبة الشركة.
دفع  %2من قيمة العطاء تأمينا مبدئيا خبطاب ضمان مصريف أو بشيك معتمد باسم مدير عام الصندوق القومي لإلمدادات الطبية أو نقداً
تكمل إىل  %11ملن يرسو عليه العطاء على أن تكون سارية املفعول طول مدة تنفيذ العطاء.
يقدم العطاء ىف مظروف حمكم اإلغالق وخمتوم بالشمع األمحر ويوضع داخل صندوق العطاءات املعد لذلك يف مكتب اإلستقبال بالصندوق.
آخر موعد إليدا مظاريف العطاءات هو يوم األحد املوافق2115/8/31م الساعة  12ظهراً.
ال يستلم أي عطاء يصل بعد الزمن احملدد لقفل صندوق العطاء مهما كانت املربرات.
ستفتح املظاريف يف حضور ممثلي الشركات املقدمة للعطاء بعد قفل صندوق العطاء مباشرة.
مدير عام الصندوق القومي لإلمدادات الطبية غري ملزم بقبول أدىن عطاء أو أي عطاء آخر.

لإلستفسار اإلتصال أثناء ساعات العمل بـ :
ت0120390931 :
Email: medical.equ@cms.gov.sd
د.صباح سليمان عبدالقادر
/مدير عام الصندوق القومي لإلمدادات الطبية
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جمهورية السودان
الصندوق القومي لإلمدادات الطبية
عطاء توريد الغازات الطبية 1025/8
يدعو السيد املدير العام للصندوق القومي لإلمدادات الشركات للتقدمي لعطاء الصندوق لتوريد الغازات الطبية حسب الكميات
واملواصفات والشروط املرفقة مع كراسة العطاء وفق اخلطوات التالية:
اوالا :أحكام وشروط عامة
على الراغبني يف املشاركة يف هذا العطاء اإللتزام باآليت :
.1

يقدم طلب احلصول على كراسة العطاء يف ورق مروس باسم الشركة املتقدمة للعطاء وخمتوم خبتم الشركة.
ملء اإلستمارة اخلاصة بذلك.

.3

تستلم كراسة العطاء والـ  Flash Memoryوالذى حيوي قوائم جاهزة باألصناف املطلوبة وهبا خانات مللء األسعار لكل
وحدة أمام كل صنف ىف القائمة وكذلك مجلة املبالغ أمام كل صنف من مكتب سكرتارية مدير اإلدارة العامة للشراء والتعاقد
بالصندوق يومياً خالل ساعات العمل الرمسية طوال فرتة إعالن العطاء.

.2

.4

رسوم الكراسة 1111ج (فقط الف جنيه سوداين) ال ترد.
شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة باإلعفاء منها.
شهادة خلو طرف من الزكاة سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منها.
شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة بإعفاء من القيمة املضافة.

.8

صورة من شهادة تأسيس الشركة أو اسم العمل سارية املفعول صادرة من املسجل التجاري.
إستيفاء الدمغة القانونية.
شهادة مقدرة مالية.

.5
.6
.7
.9
.11
.11

صورة من رخصة اجمللس القومي لألدوية والسموم سارية املفعول.
سرية ذاتية عن الشركة.
إدراج القيمة الكلية لألصناف املقدمة باجلنيه السوداين.

.14

دفع  %2من قيمة العطاء تأمينا مبدئيا خبطاب ضمان مصريف أو بشيك معتمد باسم مدير عام الصندوق القومي لإلمدادات
الطبية أو نقداً تكمل إىل  %11ملن يرسو عليه العطاء على أن تكون سارية املفعول طول مدة تنفيذ العطاء.
يقدم العطاء ىف مظروف حمكم اإلغالق وخمتوم بالشمع األمحر ويوضع داخل صندوق العطاءات املعد لذلك يف مكتب

.12
.13

.15

اإلستقبال بالصندوق.
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.16

.17
.18
.19
.21
.21
.22

تفصل املستندات املالية وتشمل ( الدمغة القانونية  ،شهادة خلو طرف من الضرائب  ،شهادة خلو طرف من الزكاة  ،صورة
من شهادة التأسيس  ،القيمة املضافة  ،شهادة مقدرة مالية و التأمني املبدئي) يف مظروف منفصل وتوضع يف املظروف املوضح
يف الفقرة (. )15
آخر موعد إليدا مظروف العطاء هو يوم األحد املوافق2115/8/31م الساعة  12ظهراً.
ستفتح املظاريف يف حضور ممثلي الشركات املقدمة للعطاء بعد قفل صندوق العطاء مباشرة.
على كل مشارك يف العطاء التأكد من أن املعلومات اليت ىف ال ـ  Flash Memoryهى مطابقة لتلك اليت كتبت يف كراسة
العطاء حيث أن كل البيانات واملعلومات سيتم إدخاهلا احلاسوب ليتم فرزها آلياً.

ال يستلم أي عطاء يصل بعد الزمن احملدد لقفل الصندوق مهما كانت املربارات .
ملدير الصندوق احلق يف إنقاص الكميات املطروحة أو زيادهتا.
مدير الصندوق غري ملزم بقبول أدىن أو أي عطاء آخر .

ثانيا :األسعار
السعر املقدم جيب أن يكون هنائيا ويشمل :
.1
.2
.3

تكلفة وصول املستشفيات برئاسة واليات السودان أو أى جهة حيددها الصندوق القومي لإلمدادات الطبية داخل
السودان.
كل الرسوم القانونية وال تقبل أي إضافة للسعر املقدم أوالً.

تقدم األسعار باجلنيه السوداين.

ثالثا :طريقة الدفع
.1

يتم دفع قيمة األصناف املوردة باجلنيه السوداين بعد قبوهلا من الصندوق القومي لإلمدادات الطبية حسب شروط العطاء

رابعا :الشروط الجزائية
.1
.2

.3

عند تأخر تكملة ضمان حسن التنفيذ ( )%11ألكثر من  11أيام عمل من تاريخ اإلبالغ بالرتسية فإن للصندوق احلق
يف مصادرة كامل قيمة التأمني املبدئي (.)%2
عند قيام الشركة بسحب عروضها من املناقصة يتم إختاذ اآليت:
أ .إذا قامت الشركة بسحب عرضها قبل فتح املظاريف فال يرتتب عليها أي إلتزامات.
ب .إذا قامت الشركة بسحب عرضها بعد فتح املظاريف فيتم مصادرة التأمني املبدئي (. )%2
يف حالة عدم تقيد الشركة بالتوريد يف املواعيد احملددة وخمالفتها ألحد الشروط أو املواصفات سوف يؤخذ ذلك ىف اإلعتبار
عند ترسية عطاءات الصندوق القادمة كنقطة ضعف وللصندوق احلق يف إستبعاد عروضها.
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الشروط الخاصة للغازات الطبية ومستودعات التخزين:
 .1جيب ان تكون ملقدم العطاء خربة يف امداد وتعيئة الغازات الطبية للمستشفيات و أن يكون ذا مسعة طيبة .
 .2جيب ان تكون االسطوانات والغازات الطبية مطابقة للمواصفات السودانية والعاملية للغازات الطبية ( Medical
)Grade
 .3يتحمل مقدم العطاء مسئولية توصيل االسطوانات بعد تعبئتها ومجع االسطوانات الفارغة .
 .4يكون ملقدم العطاء ترتيبات مناسبة لالمدادات الطارئة واخلدمة على مدار الساعة .
 .5يلتزم بتدريب العاملني ىف املستشفيات على وسائل اإلختبار و االمان والسالمة عند التعامل مع الغازات الطبية.
 .6يلتزم مقدم العطاء عند توريد االسطوانات االلتزام بااللوان والرموز القياسية ( (Color Coding
.7
.8
.9
.11

جيب ان تكون االسطوانات مزودة بصمام امان جيد واقى من العبث ()Anti - Tamper Sealing
االلتزام بفحص االسطوانات مرة كل  5سنوات على االقل حسب قواعد ) (PESOمع إبراز شهادة بذلك.
جيب ان يكون لدى املصنع شهادة تسجيل سارية املفعول من اجمللس القومي لألدوية والسموم واجلهات الرمسية االخرى.
جيب ان تكون الغازات خالية من التلو وابراز شهادة بذلك من السلطات ذات الصلة .

 .11جيب ان تكون االسطوانات خمصصة فقط للغازات الطبية وال ميكن تعبئتها بأى نو اخر من الغازات.
 .12ال يسمح باستالم االسطوانات عند حدو اى تسرب للغازات .
 .13يلتزم مقدم العطاء بالطرق القياسية العاملية مللء وختزين وترحيل الغازات الطبية ويتحمل املسئولية الكاملة عند خمالفته
للقواعد اعاله – والتعويض عن اى اضرار تنتج عن ذلك .
 .14االسطوانات املرفوضة ترحل فورا من املستشفى ويتم االستعاضة عنها ىف مدة ال تتجاوز ال  48ساعة .
 .15تلتزم الشركة برتكيب خزانات األكسجني حسب ما حيدده الصندوق القومي لإلمدادات الطبية.
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Technical Specifications for required Medical Gases and Cylinders& quantity:

No
Cylinder type
1 Medical Oxygen
cylinder (A)

2 Medical Oxygen
cylinder (B)

3 Medical Oxygen
cylinder (C)

Specification
Supply of Oxygen Bulk Cylinder
The cylinder shall be fitted with
& valve guard having following
specifications:
Capacity Minimum: 6 Cubic meter
capacity.
: 46.7 liters Water capacity
Minimum Wall thickness = 5.2 mm.
Working
pressure
at
15°C
=
kgf/cm².
Test pressure = 250 kgf/cm².
Nominal Tare Weight = 51.00 kg
Necking.
Neck Threading: Standard
Purity: ≥99%
4-Supply of Oxygen Bulk Cylinder
The cylinder shall be fitted with
& valve guard having following
specifications:
Capacity
Minimum:
1.53Cu.m.
capacity.
: 10.2 liters Water capacity
Minimum Wall thickness = 4.2 mm.
Working
pressure
at
15°C
=
kgf/cm².
Test pressure = 250 kgf/cm².
Nominal Tare Weight = 14.9 kg
Necking.
Neck Threading: Standard.
Purity: ≥99%
Supply of Oxygen Bulk Cylinder
The cylinder shall be fitted with
& valve guard having following
specifications:
Capacity
Minimum:
0.68Cu.m.
capacity.
: 4.5 liters Water capacity
Minimum Wall thickness = 4.2 mm.
Working
pressure
at
15°C
=
kgf/cm².
Test pressure = 250 kgf/cm².
Nominal Tare Weight = 8.2 kg
Necking.
Neck Threading: standard
Purity: ≥99%
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valve
broad

Quantity(m3)
400,000

Gas

150

with

valve
broad

75,000

Gas

150

with

valve
broad
Gas

150

with

25,000

4 Nitrous Oxide
cylinder(A)

5 Nitrous Oxide
cylinder(B)

6 Liquid Medical
Oxygen storage
tank

Supply of N2O Bulk Cylinder
. The cylinder shall be fitted with valve
& valve guard having following broad
specifications:
Capacity
Minimum:
1800
liters
N2O
Gas capacity (minimum6 Cubic meter).
: 46.7 liters Water capacity
Minimum Wall thickness = 5.2 mm.
Working
pressure
at
15°C
=
150
kgf/cm².
Test pressure = 250 kgf/cm².
Nominal Tare Weight = 51.00 kg with
Necking.
Neck Threading: Standard
Purity:99.5
Humidity:≤67ppm
NO+NO2:≤2ppm
CO:≤5ppm
CO2:300ppm
Supply of Nitrous oxide Bulk Cylinder
The cylinder shall be fitted with valve
& valve guard having following broad
specifications:
1. Water capacity= 5 liters capacity
2. Gas capacity=0.75 cu.mm
3. Outside diameter=108mm
4. Wall thickness=4mm
5. Cylinder length=735mm
6. Cylinder weight=9.3 kg
7. Working pressure at 15°C = 150
kgf/cm².
8. Test pressure = 250 kgf/cm².
Neck Threading: Standard
Purity:99.5
Humidity:≤67ppm
NO+NO2:≤2ppm
CO:≤5ppm
CO2:300ppm
Capacity :( 2500-3500) m3.
Purity: ≥99%.
Fitted with standard gauges.
With all safety measurement mentioned
before in the conditions.
Attached with O2 filing system to fill
all the O2 cylinder types.
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