
 
  لإلمدادات الطبية قوميال صندوقال

 01/6102يصم  طبيةأجهزة نقصصة عقمة لتويدد مي ملدعوة للتقد

 Treatment Planning System -ray Simulator -X -(Cobalt60  

Record and Verification System) 
حسب الكميات واملواصفات والشروط لتوريد أجهزة طبية املستوردين لإلمدادات الطبية السادة  قوميال صندوقدير العام للالسيد امليدعو 

 :كراسة وذلك وفق اخلطوات التاليةالاملرفقة مع 
 :لتزام ابآليتاإل على الراغبني يف املشقيكة يف هذا العطقء

 .الشركة للعطاء وخمتوم خبتم ةقدمتاملالشركة يف ورق مروس ابسم  العطاءيقدم طلب احلصول على كراسة  .1
 .اخلاصة بذلك ستمارةملء اإل .2
من الساعة الثامنة صباحاً إىل الساعة الثالثة يومياً  شراء والتعاقدية مدير اإلدارة العامة للسكراتر  من مكتب العطاءستلم كراسة ت   .3

 .والنصف مساءاً 
 .ال ترد (جنيه سوداين لفأ)ج 1111الكراسة  رسوم .4
 .شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة ابإلعفاء منها .5
 .التعريفي الضرييب املوحدالرقم  .6
 .من الزكاة سارية املفعول أو إفادة ابإلعفاء منها إبراء ذمةشهادة  .7
 .شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة إبعفاء من القيمة املضافة .8
 .صادرة من املسجل التجاري سارية املفعول أو اسم العملشركة صورة من شهادة أتسيس ال .9

 .إستيفاء الدمغة القانونية .11
 .شهادة الوكالة من الشركة املصنعة .11
  .شهادة مقدرة مالية .12
 .شركةوأعمال مشاهبة للسرية ذاتية  .13
و بشيك معتمد ابسم مدير عام الصندوق أيومًا  60ساري ملدة خبطاب ضمان مصريف  اً مبدئي اً أتمين العطاءمن قيمة  %2دفع  .14

% 11 إىلتكمل و  ترد ملن ال يرسو عليه العطاء التأمني أو خبطاب ضمان صادر من شركات نقداً القومي لإلمدادات الطبية أو 
طيلة فرتة تنفيذ  قابلة للتجديد أشهر 6ملدة سارية املفعول  ضمان حسن التنفيذ% 11ال  ملن يرسو عليه العطاء على أن تكون

 .العقد
ملتطلبات الالزمة لتجهيز حتديد اوالكشف عليها و  مبستشفى اخلرطوم لعالج األورام ملواقعا زايرة املقدمة يف العطاء الشركة جيب على .15

 .وذلك قبل قفل الصندوق املوقع حسب متطلبات الشركة الصانعة لرتكيب وتشغيل هذه األجهزة
مكتب اإلستقبال  يف املعد لذلك العطاءمحر ويوضع داخل صندوق غالق وخمتوم ابلشمع األىف مظروف حمكم اإل العطاءدم يق .16

 .صندوقابل
 .ظهراً  12 ةالساع م09/07/2116األربعاء املوافق  يومهو  العطاءف اريمظ يدا آخر موعد إل .17
 .الصندوق مهما كانت املربرات لقفليصل بعد الزمن احملدد  عطاءأي ال يستلم  .18



 .بعد قفل الصندوق مباشرة للعطاءستفتح املظاريف يف حضور ممثلي الشركات املقدمة  .19
 .آخر عطاءأو أي  عطاءغري ملزم بقبول أدىن  صندوقمدير عام ال .21

 
 :لإلستفسار اإلتصال أثناء ساعات العمل بـ 
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