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 وزارة الصحة اإلتحادية 

 لإلمدادات الطبية الصندوق القومي

 شراء والتعاقدلل ةدارة العامإلا

 

 

 
للصندوق القومي للتأمين  المعامل مستلزمات محدود لتوريد عطاء

   6102األول للعام  نصفلل الصحي

 

 2/6102عطاء رقم 

 ظهرا   06الساعة  01/10/6102  األحدتاريخ قفل الصندوق 
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 :بيانات مقدم العطاء
 

 الشركةسم ا 

 عدد األصناف املقدمة يف الكراسة 

 باجلنيه السوداين  األصناف املقدمة يف الكراسة قيمةإمجايل  

 باجلنيه السوداين من القيمة الكلية% 2قيمة التأمني املبدئي للعطاء وتعادل  

 أو اسم العمل شركةعتماد الشخص املسؤول بالا 

 أو اسم العمل لشركةختم ا 
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 قائمة تحقق مستندات العطاء
 

 الرمسية املطلوبة مبلء هذه اإلستمارة املستنداتيرجى التأكد من أن مؤسستكم أحضرت كل 
 

 عتمادالا
 الرقم المستند

 نعم ال
  .1 طرف من الضرائب أو إفادة باإلعفاء منها شهادة خلو  

  .2 من الزكاة سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منها إبراء ذمةشهادة   

  .3 شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة بإعفاء من القيمة املضافة  

  .4 سارية املفعول أو اسم العمل الشركةصورة من شهادة تأسيس   

  .5 القانونيةإستيفاء الدمغة   
  .6  شهادة مقدرة مالية  
  .7 الرقم التعريفي الضرييب  
  .8 م2015جمددة للعام شركة صورة من رخصة ال  

  .9 من قيمة العطاء% 2إستيفاء التأمني املبدئي   

  .10  سرية ذاتية عن الشركة  

  Flash Memory 11.  
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 اإلتحاديةوزارة الصحة 

  لإلمدادات الطبية الصندوق القومي
 6102األول للعام نصف لل للصندوق القومي للتأمين الصحي معامل مستلزمات لتوريد محدودةمناقصة  عالنإ

 2/6202 عطاء رقم  

الكميات حسب  املعامل مستلزمات لتوريد الصندوقللتقدمي لعطاء املستوردين لإلمدادات الطبية السادة  للصندوق القوميدير العام السيد امل يدعو
 :واملواصفات والشروط املرفقة مع كراسة العطاء وذلك وفق اخلطوات التالية

 :لتزام باآلتياإل على الراغبين في المشاركة في هذا العطاء
 .وموقع عليهامن مديرها العام الشركة للعطاء وخمتوم خبتم ةقدمتاملالشركة يقدم طلب احلصول على كراسة العطاء يف ورق مروس باسم  .1
 .ستمارة اخلاصة بذلكاإل ملء .2
 .خالل ساعات العمل الرمسيةيومياً  شراء والتعاقدسكرتارية مدير اإلدارة العامة لل تستلم كراسة العطاء من مكتب .3
 .ال ترد (جنيه سوداين مخسمائةفقط )ج 500الكراسة  رسوم .4
 .شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة باإلعفاء منها .5
 .من الزكاة سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منها إبراء ذمةشهادة  .6
 .شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة بإعفاء من القيمة املضافة .7
 .الرقم التعريفي الضرييب .8
 .صادرة من املسجل التجاري سارية املفعول أو اسم العملشركة صورة من شهادة تأسيس ال .9
 .إستيفاء الدمغة القانونية .10
  .ةشهادة مقدرة مالي .11
 .شركة سارية املفعولصورة من رخصة ال .12
 .سرية ذاتية عن الشركة .13
على  لإلمدادات الطبية الصندوق القوميخبطاب ضمان مصريف أو بشيك معتمد باسم مدير عام  اً مبدئي اً من قيمة العطاء تأمين %2دفع مبلغ  .14

 .ملن يرسو عليه العطاء وترد ملن ال يرسو عليه العطاء %10 إىلأو نقداً تكمل  أشهر قابلة للتجديد 3أن تكون سارية املفعول ملدة 
 .الصندوقمكتب اإلستقبال ب يف محر ويوضع داخل صندوق العطاءات املعد لذلكغالق وخمتوم بالشمع األت ىف مظروف حمكم اإلاتقدم العطاء .15
 .ظهراً  12 ةالساع م17/01/2016 املوافق األحد يومهو  اتف العطاءاريمظ يدا آخر موعد إل .16
 .أي عطاء يصل بعد الزمن احملدد إلغالق الصندوق مهما كانت املربراتال يستلم  .17
 .ستفتح املظاريف يف حضور ممثلي الشركات املقدمة للعطاء بعد قفل الصندوق مباشرة .18
 .غري ملزم بقبول أدىن عطاء أو أي عطاء آخر لصندوقمدير عام ا .19

 :ـ بلإلستفسار اإلتصال أثناء ساعات العمل 
 0120390931: ت

Email: medical.equ@nmsf.gov.sd 
 

  نوال الطاهر بكري.د
لإلمدادات الطبيةالصندوق القومي  عام مدير/ع  
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 السودان ةجمهوري

 وزارة الصحة اإلتحادية
  لإلمدادات الطبية الصندوق القومي

 6102للعام  األول للنصفمستلزمات معامل للصندوق القومي للتأمين الصحي  مناقصة محدودة لتوريدلدعوة للتقديم 
 2/6202عطاء رقم  

 

املعامل  مستلزمات لتوريد الصندوقللتقدمي لعطاء املستوردين لإلمدادات الطبية السادة  للصندوق القوميدير العام السيد امل يدعو
 :وفق اخلطوات التالية حسب الكميات واملواصفات والشروط املرفقة مع كراسة العطاء

 حكام وشروط عامةأ :اوالا 

 :يت لتزام باآلملشاركة يف هذا العطاء اإليف ااغبني الر على 

 .الشركة وخمتوم خبتمموقع عليهاللعطاء  ةقدمتاملالشركة يقدم طلب احلصول على كراسة العطاء يف ورق مروس باسم  .1
 .ستمارة اخلاصة بذلكملء اإل .2
سعار لكل املطلوبة وهبا خانات مللء األ صنافقوائم جاهزة باأل يوالذى حيو    Flash Memoryـتستلم كراسة العطاء وال .3

للشراء والتعاقد اإلدارة العامة من مكتب سكرتارية مدير  مام كل صنفأمام كل صنف ىف القائمة وكذلك مجلة املبالغ أوحدة 
 .عالن العطاءإخالل ساعات العمل الرمسية طوال فرتة  يومياً  بالصندوق

 .ال ترد (جنيه سوداين مخسمائةفقط ) ج500الكراسة  رسوم .4
 .شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة باإلعفاء منها .5
 .من الزكاة سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منها إبراء ذمةشهادة  .6
 .شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة بإعفاء من القيمة املضافة .7
 .الرقم التعريفي الضرييب .8
 .صادرة من املسجل التجاري سارية املفعول لعملأو اسم اشركة صورة من شهادة تأسيس ال .9
 .إستيفاء الدمغة القانونية .10
  .شهادة مقدرة مالية .11
 .شركة سارية املفعولصورة من رخصة ال .12
 .سرية ذاتية عن الشركة .13
 .باجلنيه السوداين صناف املقدمةدراج القيمة الكلية لألإ .14
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 الصندوق القوميخبطاب ضمان مصريف أو بشيك معتمد باسم مدير عام  اً مبدئي اً من قيمة العطاء تأمين %2دفع مبلغ  .15
أشهر قابلة للتجديد  6ملن يرسو عليه العطاء على أن تكون سارية املفعول ملدة  %10 إىللإلمدادات الطبية أو نقدًا تكمل 

 .وترد ملن ال يرسو عليه العطاء
مكتب  يف محر ويوضع داخل صندوق العطاءات املعد لذلكغالق وخمتوم بالشمع األت ىف مظروف حمكم اإلاتقدم العطاء .16

 .صندوقاإلستقبال بال
الرقم الزكاة ، من الضرائب ، شهادة خلو طرف من الدمغة القانونية ، شهادة خلو طرف)  وتشمل ملاليةا تفصل املستندات .17

يف مظروف منفصل  (التأمني املبدئيو صورة من شهادة التسجيل ، القيمة املضافة ، شهادة مقدرة مالية  يفي الضرييبالتعر 
 . (15)وتوضع يف املظروف املوضح يف الفقرة 

 .ظهراً  12 ةالساع م17/01/2016املوافق  األحد هو يوم اتف العطاءاريمظ يدا آخر موعد إل .18
امحد حسن بالطابق . الشهيد دبقاعة   ستفتح املظاريف يف حضور ممثلي الشركات املقدمة للعطاء بعد قفل الصندوق مباشرة .19

 .باجلزء الشمايل ملباين الصندوق القومي لإلمدادات الطبية Bاألول من املبين 
كراسة   كتبت يف  لتلك اليتهى مطابقة  Flash Memory ــىف ال علومات اليتن املأكد من أالعطاء الت ى كل مشارك يفعل .20

 .إلكرتويندخاهلا احلاسوب ليتم فرزها إن كل البيانات واملعلومات سيتم أالعطاء حيث 
 .قفل الصندوق زمنهو نفس  والعينات واملستندات الكتلوجاتستالم موعد إلر خآ .21
 .أي عطاء يصل بعد الزمن احملدد لقفل الصندوق مهما كانت املربارات  يستلمال  .22
 .أو زيادهتااحلق يف إنقاص الكميات املطروحة  الصندوقملدير  .23
 . أي عطاء آخرو أغري ملزم بقبول أدىن  الصندوقمدير  .24

 سعاراأل :ثانيا

 :ن يكون هنائيا ويشمل أجيب  السعر املقدم

  .لإلمدادات الطبية الصندوق القوميتكلفة وصول خمازن  .1
 .والً أضافة للسعر املقدم إ أيكل الرسوم القانونية وال تقبل  .2
 .فقط نيه السوداينسعار باجلتقدم األ .3

 التوريد طريقة :ثالثاا 

 .القومي لإلمدادات الطبية الصندوق خمازن التوريد يفيتم  .1
% 50حبيث تورد  ، وميكن جدولة الكمياتوتوقيع العقد  ستالم الرتسيةإمن   سبو أقصاها أفرتة  يف تورد الكميات كاملة .2

  .العقداستالم الرتسية وتوقيع بعد شهر من % 50بعد اسبو  من استالم الرتسية وتوقيع العقد ومنها 

 طريقة الدفع:  رابعاا 

 .القومي لإلمدادات الطبية من الصندوق قبوهلاشهر من  بعد باجلنيه السوداينصناف املوردة األ قيمةفع دت
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 الشروط الجزائية: خامساا 

احلق  للصندوقن إبالغ بالرتسية فيام عمل من تاريخ اإلأ 10 من كثرأل%( 10)حسن التنفيذ ضمان تكملة خر أعند ت .1
 %(.2)التأمني املبدئي مصادرة كامل قيمة  يف

 :يتختاذ اآلإكة بسحب عروضها من املناقصة يتم عند قيام الشر  .2
 .لتزاماتإ يأاملظاريف فال يرتتب عليها ذا قامت الشركة بسحب عرضها قبل فتح إ . أ
 %( .2)التأمني املبدئي يف فيتم مصادرة ذا قامت الشركة بسحب عرضها بعد فتح املظار إ . ب

مصادرة ضمان حسن التنفيذ  حيق للصندوقللمواصفات املطلوبة و أاملوردة لشروط العطاء  األصنافة حالة خمالف يف .3
(10)%. 

عتبار خذ ذلك ىف اإلؤ ي و املواصفات سوفأحد الشروط املواعيد احملددة وخمالفتها أل يفم تقيد الشركة بالتوريد دحالة ع يف .4
 .ستبعاد عروضهاإاحلق يف  للصندوقو القادمة كنقطة ضعف الصندوق  عند ترسية عطاءات
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 معايير التقييم لفرز العطاء

 :ينقسم التقيم إىل قسمني

   . (Technical Evaluation)  تقييم املواصفات الفنية .2

   . (Financial  Evaluation) التقييم املايل .2

 . التقييم املايل+ تقييم املواصفات الفنية = التقييم النهائي 

 

 تفاصيل تقييم املواصفات الفنية كاآليت: 

No. Description 

1.  Item Specifications 

2.  Company Performance 

3.  Country of Origin 

4.  Delivery Time 

5.  Quality Certificates for Item 

6.  Agency 

7.  Company Profile 

 

  : ( Item Specifications) الفنية الصنفمواصفات  .2

  .يستبعد من املنافسة صنفمن املواصفات الفنية املطلوبة لل%  200اى صنف اليتحصل على  . أ
 .أي شركة ال تلتزم تستبعد من املنافسة من الفرتة الكلية للصالحية% 57فرتة الصالحيةعند التسليم التقل عن  . ب

 : (Company Performance) أداء الشركة .2

 . الصندوق أو اجلهات احلكومية املماثلة تقيم حسب األداء السابق للشركة مع 

 : (Country of Origin) بلد املنشأ .3

 البلدان المجموعة

 أوروبا الغربية –اليابان  –الشماليةأمريكا  األولى
 أمريكا اجلنوبية – كوريا اجلنوبية  –تركيا  –أوروبا الشرقية  الثانية
 بقية الدول الثالثة

 

 : (Delivery Time) زمن التسليم .4

% 50جدولة الكميات حبيث تورد بالرتسية النهائية وتوقيع العقد او من تاريخ إخطار الشركة  سبو من شروط العطاء الزمن احملدد للتسليم أ
تعطى الدرجة  وفيةتاملس، الشركات  بعد شهر من استالم الرتسية وتوقيع العقد% 50منها بعد اسبو  من استالم الرتسية وتوقيع العقد و

 .الكاملة 
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  : (Quality Certificate for Item) صنفشهادات اجلودة لل .7

 :وهي املنتج املصنع يف إحدى الدول ذات النظام الرقايب املعتمد تأخذ الدرجة الكاملة 

Austria    Australia  Belgium   Canada   Denmark  

Finland  Japan   Luxembourg   Netherlands  Norway  

Portugal  Spain   Sweden   Switzerland   UK  

USA    France   Germany   Ireland 

 

 : (Agency) لوكالةا .6

 

 النوع الرقم

 وكيل حصري  .2
 وكيل عادي  .2
 مفوض أو موز   .3

 .لإلمدادات الطبية للصندوق القوميأو التفويض من الشركة املصنعة مباشرة  تقدم شهادة الوكالة

 : (Company Profile) السرية الذاتية للشركة. 5

 .خربات الشركة السابقة يف اجملال+ القوة العاملة 

 التقيم املايل:  

 .أي تسهيالت يف الدفع تعطي أفضلية يف اإلختيار بعد إجتياز الشروط الفنية

 

 


