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 الصندوق القومي لإلمدادات الطبية

 08/2019رقم  معملية لبنوك الدمعطاء توريد أجهزة إعالن 

 

السادة املستوردين للتقديم لعطاء  لإلمدادات الطبية يدعو السيد املدير العام للصندوق القومي

 والذي  08/2019رقم  معملية لبنوك الدمأجهزة الصندوق لتوريد 
 
حسب  فقط سيتم التقديم له إلكترونيا

الكميات واملواصفات املوضحة في صفحة العطاء والشروط املرفقة مع كراسة شروط العطاء وذلك وفق 

 الخطوات التالية:

 اإللتزام باآلتي: على الراغبين في املشاركة في هذا العطاء

ا تقدمة للعطاء ومختوم بختمهيقدم طلب الحصول على كراسة العطاء في ورق مروس باسم الشركة امل .1

 العام.

 ملء اإلستمارة الخاصة بذلك. .2

ستلم كراسة شروط العطاء من مكتب .3
ُ
 خالل  ت

 
سكرتارية مدير اإلدارة العامة للشراء والتعاقد يوميا

 ساعات العمل الرسمية.

 جنيه سوداني( ال ترد. آالف ) 5,000رسوم الكراسة  .4

 إرفاق شهادة مقدرة مالية. .5

مقدرة فنية، سيرة ذاتية وأعمال مشابهة للشركة، ما يفيد بتوظيف الوكيل بالسودان إرفاق شهادة  .6

 لكوادر مؤهلة من مهندسين طبيبن و مخازن مهيئة.

 إرفاق شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة باإلعفاء منها. .7

 .املوحد إرفاق الرقم التعريفي الضريبي .8

 من الزكاة سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منها. إبراء ذمةإرفاق شهادة  .9

 إرفاق شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة باإلعفاء منها. .10

 سارية املفعول صادرة من املسجل التجاري. إرفاق صورة من شهادة تأسيس الشركة أو اسم العمل .11

 دل.وزارة الع –سجل التجاري امل –رخصة مزاولة عمل وكيل تجاري من مراقب الوكالء التجاريين  إرفاق  .12

 وزارة العدل. –املسجل التجاري  –شهادة تسجيل من مراقب الوكالء التجاريين إرفاق  .13

 إستيفاء الدمغة القانونية. .14

 بخطاب ضمان مصرفي ساري ملدة  %2دفع  .15
 
 مبدئيا

 
  90من قيمة العطاء تأمينا

 
و بشيك معتمد أيوما

 أو بخطاب ضمان صادر من شركات باسم مدير عام الصندوق القومي لإلمدادا
 
ت الطبية أو نقدا



ملن يرسو عليه العطاء على أن تكون  %10ترد ملن ال يرسو عليه العطاء و تكمل إلى اإلسالمية التأمين 

 أشهر قابلة للتجديد. 6ضمان حسن التنفيذ سارية املفعول ملدة  %10ال 

ظام الشراء اإللكتروني مباشرة بعد إبراز تعطى الشركة رمز الدخول وكلمة املرور ودليل إستخدام ن .16

 اإليصال املالي الخاص بسحب كراسة شروط العطاء.

وتشمل مستندات الشروط ( الفنية )التشمل العروضفي مظروف منفصل تقدم مستندات العطاء  .17

, العروض الفنية والكتلوجات توضع في مظروف آخر وتكون املظاريف  فقط Flash Memoryـ وال العامة

 قاعة في لذلك املعد العطاءات صندوق وضع داخل تبالشمع األحمر و  ةاإلغالق ومختوم ةمحكم

 .قبل املوعد املحدد لقفل صندوق العطاء  B باملبنى العطاءات صندوق 

 .م11/12/2019 األربعاء املوافق يوم آخر موعد إلستالم مظروف العطاء )املستندات املطلوبة( .18

 نفس زمن قفل صندوق العطاء.آخر موعد إلستالم الكتلوجات هو  .19

 نظام الشراء اإللكتروني يغلق تلق، ال ينظر في أي عطاء يصل بعد الزمن املحدد مهما كانت املبررات .20
 
ائيا

 من يوم
 
 .م11/12/2019 األربعاء املوافق عند الساعة الثانية عشر ظهرا

 سة.أي شركة لم تقدم عرضها في الشاشة االلكترونية يستبعد  عرضها من املناف .21

لشركات ( في حضور ممثلي االفنية ستفتح املظاريف والتي تشمل مستندات العطاء )ال تشمل العروض .22

 مباشرة.العطاء املقدمة للعطاء بعد قفل صندوق 

 في حضور ممثلي الشركات  .23
 
 م11/12/2019 األربعاء املوافق يومسيتم استعراض العروض إلكترونيا

.
 
 الساعة الثانية عشر ظهرا

 غير ملزم بقبول أدنى عطاء أو أي عطاء آخر.القومي لإلمدادات الطبية مدير عام الصندوق  .24

مكتب   1322/1115 توصيلة  0183461765لإلستفسار أثناء ساعات العمل يرجى اإلتصال بالتلفون  .25

 tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sd مشتريات األجهزة واملستهلكات الطبية أو البريد اإللكتروني

 .www.nmsf.gov.sd :ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع ملوقع الصندوق  .1

  :تنوية

على الراغبين في املشاركة في العطاء التسجيل في نظام الشراء اإللكتروني بالصندوق قبل إستالم كراسة  .1

الشروط، يمكن التسجيل عبر موقع الصندوق املوضح أعاله أو الحضور ملكتب خدمات العمالء 

 سة الصندوق.من الجزء الشمالي برئا Bاملبني  –باإلدارة العامة للشراء و التعاقد بالطابق األرض ي 

يعلن الصندوق القومي لإلمدادات الطبية عن برنامج تدريبي للسادة مستوردي األجهزة واملعدات  .2

والذي سيكون  08/2019رقم  الدم معملية لبنوكأجهزة الطبية الراغبين في املشاركة في عطاء توريد 

، تسجيل أسمائهم لدى مكتب خدمات العمالء باإلدارة
 
د، العامة للشراء والتعاق التقديم له إلكترونيا

mailto:tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sd
http://www.nmsf.gov.sd/


 بأن التدريب سيكون مفتوح 
 
دريب حسب أسبقية التسجيل. وسيبدأ الت طيلة فترة التقديم للعطاءعلما

..م26/11/2019 املوافق الثالثاء يومإن شاء هللا من 
 
 عند الساعة الثانية عشر ظهرا

 . tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sd ويمكن التسجيل بإرسال بريد الكتروني للعنوان .3

4.  
 
 :املعلومات ونظم إدارة تقنية توصيلة 0183461765 :التصال على الرقماأو تلفونيا

1194/1195/1196/1146 
 

شهاب الدين علي صديقد.   

 املدير العام للصندوق القومي لإلمدادات الطبيةع/ 
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