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الةاندوق القوةي لإلةدادات الربي

دعوة للتقدمي ملانقصة عقة لتويدد جهزةة صطرةة صل

)2016/08 (Cath Lab Machines

يدعو السيد املدير العام للصندوق القومي لإلمدادات الطبية السادة املستوردين للتقدمي لعطاء الصندوق ابلرقم  2016/ 08لتوريد
أجهزة قسطرة قلب حسب الكميات واملواصفات والشروط املرفقة مع كراسة العطاء وذلك وفق اخلطوات التالية:
على الةاغبني يف املشقيك يف هذا العرقء اإللتةام ابآليت:

 .1يقدم طلب احلصول على كراسة العطاء يف ورق مروس ابسم الشركة املتقدمة للعطاء وخمتوم خبتم الشركة.
 .2ملء اإلستمارة اخلاصة بذلك.
 .3تستلم كراسة العطاء من مكتب سكراترية مدير اإلدارة العامة للشراء والتعاقد يومياً خالل ساعات العمل الرمسية.
 .4رسوم الكراسة 1000ج (الف جنيه سوداين) ال ترد.
 .5شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة ابإلعفاء منها.
 .6الرقم التعريفي الضرييب.
 .7شهادة إبراء ذمة من الزكاة سارية املفعول أو إفادة ابإلعفاء منها.
 .8شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة إبعفاء من القيمة املضافة.
 .9صورة من شهادة أتسيس الشركة أو اسم العمل سارية املفعول صادرة من املسجل التجاري.
 .10إستيفاء الدمغة القانونية.
 .11شهادة مقدرة مالية.
 .12سرية ذاتية وأعمال مشاهبة للشركة.
 .13دفع  %2من قيمة العطاء أتميناً مبدئياً خبطاب ضمان مصريف أو بشيك معتمد ابسم مدير عام الصندوق القومي
لإلمدادات الطبية أو نقداً تكمل إىل  %10ملن يرسو عليه العطاء على أن تكون سارية املفعول ملدة  6أشهر قابلة للتجديد
وترد ملن ال يرسو عليه العطاء.
 .14يقدم العطاء ىف مظروف حمكم اإلغالق وخمتوم ابلشمع األمحر ويوضع داخل صندوق العطاءات املعد لذلك يف مكتب
اإلستقبال ابلصندوق.
 .15آخر موعد إليدا مظاريف العطاءات هو يوم اخلميس املوافق 2016/06/23م الساعة  12ظهراً.
 .16ال يستلم أي عطاء يصل بعد الزمن احملدد لقفل الصندوق مهما كانت املربرات.
 .17ستفتح املظاريف يف حضور ممثلي الشركات املقدمة للعطاء بعد قفل الصندوق مباشرة.
 .18مدير عام الصندوق غري ملزم بقبول أدىن عطاء أو أي عطاء آخر.
لإلستفسار اإلتصال أثناء ساعات العمل بـ :
ت 0120390931 :مكتب مشرتايت األجهزة واملستهلكات الطبية
Email: medical.equ@nmsf.gov.sd
د.نوال الطاهر بكري
/مدير عام الصندوق القومي لإلمدادات الطبية

