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 :تنويه

 .الشركة لعروض مقدمة قيمة أعلى من %2 نسبة مايعادل وهو املبدئي التأمين -

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 بيانات مقدم العطاء:

 

 أو اسم العمل اسم الشركة 

 عدد األصناف املقدمة في الكراسة 

 األصناف املقدمة في الكراسة  بالجنيه السودانيإجمالي مبلغ  

 بالجنيه السوداني من القيمة الكلية %2قيمة التأمين املبدئي للعطاء وتعادل  

 أو اسم العمل شركةاعتماد الشخص املسؤول بال 

 أو اسم العمل لشركةختم ا 
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 قائمة تحقق مستندات العطاء
 

 الرسمية املطلوبة بملء هذه اإلستمارة املستنداتيرجى التأكد من أن مؤسستكم أحضرت كل 

 

 

 

 تنويه: **

 .بعد قفل الصندوق مباشرة ستتم مراجعة املستندات في حضور ممثلي الشركات  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عتماداإل 
 الرقم املستند

 نعم ال

  .1 شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة باإلعفاء منها  

  .2 املوحد الرقم التعريفي الضريبي  

  .3 الزكاة سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منهاإبراء ذمة من  شهادة  

  .4 هاعفاء مناإل تسجيل القيمة املضافة أو إفادة بشهادة   

  .5 سارية املفعول  صورة من شهادة تأسيس الشركة أو اسم العمل  

  .6 صورة من رخصة املجلس القومي لألدوية والسموم سارية املفعول   

  .7 إستيفاء الدمغة القانونية  

  .8 شهادة مقدرة مالية  

  .9 من قيمة العطاء %2إستيفاء التأمين املبدئي   

  .10 مقدرة فنية )سيرة ذاتية عن الشركة(  

  Flash Memory 11.  
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 تحاديةوزارة الصحة اال

 الصندوق القومي لإلمدادات الطبية

 3/2019رقم طبيةالغازات التوريد عطاء إعالن 

 

غازات اللعطاء الصندوق لتوريد  تقدمينملايدعو السيد املدير العام للصندوق القومي لإلمدادات الطبيةالسادة 

  3/2019رقم  طبيةال
 
حسب الكميات واملواصفات املوضحة في صفحة العطاء  فقط والذي سيتم التقديم له إلكترونيا

 مع كراسة شروط العطاء وذلك وفق الخطوات التالية: والشروط املرفقة

 على الراغبين في املشاركة في هذا العطاءاإللتزام باآلتي:

 طلب الحصول على كراسة العطاء في ورق مروس باسم الشركة املتقدمة للعطاء ومختوم بختمها العام.يقدم  .1

 ملء اإلستمارة الخاصة بذلك. .2

ستلم كراسة شروط العطاء من مكتب .3
ُ
 خالل ساعات العمل  ت

 
سكرتارية مدير اإلدارة العامة للشراء والتعاقد يوميا

 الرسمية.

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

 إرفاق شهادة مقدرة مالية. .5

لكوادر مؤهلة و مخازن  الشركة ل مشابهة للشركة، ما يفيد بتوظيفإرفاق شهادة مقدرة فنية، سيرة ذاتية وأعما .6

 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 ذمة إرفاق شهادة  .9

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

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

 املجلس القومي لألدوية والسموم سارية املفعول. الشركة صادرة من صورة من رخصة .12

 إستيفاء الدمغة القانونية. .13

 بخطاب ضمان مصرفي  %2دفع  .14
 
 مبدئيا

 
و بشيك معتمد باسم الصندوق القومي أمن قيمة العطاء تأمينا

  90ساري ملدة  اإلسالميةالتأمين  إحدى لإلمدادات الطبية أو بخطاب ضمان صادر من شركات
 
  يوما

 
ترد  أو نقدا

ضمان حسن التنفيذ  %10ملن يرسو عليه العطاء على أن تكون ال  %10ملن ال يرسو عليه العطاء و تكمل إلى 

 أشهر قابلة للتجديد. 6سارية املفعول ملدة 

 املعلومات ونظم من إدارة تقنية ستخدام نظام الشراء اإللكترونيارمز الدخول وكلمة املرور ودليل  تعطى الشركة .15

 .مباشرة بعد إبراز اإليصال املالي الخاص بسحب كراسة شروط العطاء

مظروف محكم  يفوالعرض الفني  Flash Memoryـ وال وتشمل مستندات الشروط العامةتقدم مستندات العطاء  .16

باإلدارة  قاعة صندوق العطاءاتاإلغالق ومختوم بالشمع األحمر ويوضع داخل صندوق العطاءات املعد لذلك في 

 من الجزء الشمالي برئاسة الصندوق. B ىاملبن –التعاقد بالطابق األرض ي  العامة للشراء و
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 .م28/7/2019املوافق   األحد يوم آخر موعد إلستالم مظروف العطاء )املستندات املطلوبة( .17

 عند ، ال ينظر في أي عطاء يصل بعد الزمن املحدد مهما كانت املبررات .18
 
نظام الشراء اإللكتروني يغلق تلقائيا

 من 
 
 .م28/7/2019املوافق   األحد يومالساعة الثانية عشر ظهرا

  أي شركة لم تقدم عرضها  .19
 
  إلكترونيا
ُ
 ستبعد من املنافسة.ت

ستفتح املظاريف والتي تشمل مستندات العطاء في حضور ممثلي الشركات املقدمة للعطاء بعد قفل صندوق  .20

 مباشرة.العطاء 

 في حضور ممثلي الشركات  .21
 
بعد قفل  م28/7/2019املوافق  األحد يومسيتم استعراض العروض إلكترونيا

 .الصندوق مباشرة

 غير ملزم بقبول أدنى أو أي عطاء آخر.القومي لإلمدادات الطبية مدير عام الصندوق  .22

 قابلة للتجديد بموافقة الطرفين. واحد مدة العقد عام .23

 .فقط لعام واحد املعلنةالكميات  .24

في التمديد لفترة ثانية يجب عليه إخطار الطرف األول  )الشركة املوردة( في حالة عدم رغبة الطرف الثاني .25

 قبل ثالثة أشهر على األقل من إنتهاء العقد.)الصندوق القومي لإلمدادات الطبية( 

مكتب مشتريات  1113/1115توصيلة  0183461765لإلستفسار أثناء ساعات العمل يرجى اإلتصال بالتلفون  .26

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

 www.nmsf.gov.sdملزيد من املعلومات يرجى الرجوع ملوقع الصندوق            *

 :هتنوي

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

التعاقد  وباإلدارة العامة للشراء  السكرتاريةيمكن التسجيل عبر موقع الصندوق املوضح أعاله أو الحضور ملكتب 

 من الجزء الشمالي برئاسة الصندوق. B ىاملبن –بالطابق األرض ي 

توريد غازات عطاء يعلن الصندوق القومي لإلمدادات الطبية عن برنامج تدريبي للسادة الراغبين في املشاركة في  .2

، تسجيل أسمائهم لدى مكتبوالذي سيكون التقديم له إلك 3/2019 رقم طبية
 
اإلدارة العامة السكرتارية  ترونيا

 بأن التدريب سيكون مفتوح 
 
حسب أسبقية التسجيل. وسيبدأ  طيلة فترة التقديم للعطاءللشراء والتعاقد، علما

. م16/07/2019املوافق  الثالثاء يومالتدريب إن شاء هللا من 
 
 عند الساعة الثانية عشر ظهرا

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

4.  
 
 1194/1195/1196/1146: املعلومات تقنية قسم توصيلة 0183461765: التصال على الرقماأو تلفونيا

 

 

شهاب الدين علي صديقد.  

 املدير العام للصندوق القومي لإلمدادات الطبيةع/ 

 

 

mailto:tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sd
http://www.nmsf.gov.sd/
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 3/9201رقم  طبيةالغازات العطاء توريد ل دعوة للتقديم

 

طبية غازات الشركات للتقديم لعطاء الصندوق لتوريد الطبية يدعو السيد املدير العام للصندوق القومي لإلمدادات 

 حسب الكميات واملواصفات والشروط املرفقة مع كراسة العطاء وفق الخطوات التالية:

: أحكام وشروط عامةأ
ً
 وال

 :ة في هذا العطاء اإللتزام باآلتيفي املشاركعلى الراغبين 

 يقدم طلب الحصول على كراسة العطاء في ورق مروس باسم الشركة املتقدمة للعطاء ومختوم بختمها العام. .1

 ملء اإلستمارة الخاصة بذلك. .2

ستلم كراسة شروط العطاء من مكتب .3
ُ
 خالل سا ت

 
عات العمل سكرتارية مدير اإلدارة العامة للشراء والتعاقد يوميا

 الرسمية.

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

 إرفاق شهادة مقدرة مالية. .5

لكوادر مؤهلة و مخازن  الشركة ل مشابهة للشركة، ما يفيد بتوظيفإرفاق شهادة مقدرة فنية، سيرة ذاتية وأعما .6

 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 ذمة إرفاق شهادة  .9

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

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

 املجلس القومي لألدوية والسموم سارية املفعول.الشركة صادرة من صورة من رخصة  .12

 إستيفاء الدمغة القانونية. .13

 بخطاب ضمان مصرفي  %2دفع  .14
 
 مبدئيا

 
و بشيك معتمد باسم الصندوق القومي أمن قيمة العطاء تأمينا

  90ساري ملدة اإلسالمية شركات التأمين  إحدى لإلمدادات الطبية أو بخطاب ضمان صادر من
 
 أو يوما

 
ترد نقدا

ضمان حسن التنفيذ  %10ملن يرسو عليه العطاء على أن تكون ال  %10ملن ال يرسو عليه العطاء و تكمل إلى 

 أشهر قابلة للتجديد. 6سارية املفعول ملدة 

مات من إدارة تقنية ونظم املعلو ستخدام نظام الشراء اإللكتروني ارمز الدخول وكلمة املرور ودليل  تعطى الشركة .15

 مباشرة بعد إبراز اإليصال املالي الخاص بسحب كراسة شروط العطاء.

 تحاديةاالوزارة الصحة 

 الصندوق القومي لإلمدادات الطبية

 11111الرمز البريدي  –الخرطوم  297ص.ب: 

 www.nmsf.gov.sdاملوقع اإللكتروني: 

 tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sdالبريد اإللكتروني للعطاء: 
 

mailto:tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sd
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فى مظروف محكم والعرض الفني  Flash Memoryـ وال وتشمل مستندات الشروط العامةتقدم مستندات العطاء  .16

 باإلدارة قاعة صندوق العطاءاتاإلغالق ومختوم بالشمع األحمر ويوضع داخل صندوق العطاءات املعد لذلك في 

 من الجزء الشمالي برئاسة الصندوق. B ىاملبن –التعاقد بالطابق األرض ي  العامة للشراء و

 .م28/7/2019املوافق  األحد يوم ستالم مظروف العطاء )املستندات املطلوبة(آخر موعد ال  .17

 عند ، ال ينظر في أي عطاء يصل بعد الزمن املحدد مهما كانت املبررات .18
 
نظام الشراء اإللكتروني يغلق تلقائيا

 
 
 .م28/7/2019املوافق  األحد يومالساعة الثانية عشر ظهرا

 أي شركة لم تقدم عرض .19
 
 من املنافسة. ستبعدت ها  الكترونيا

ستفتح املظاريف والتي تشمل مستندات العطاء في حضور ممثلي الشركات املقدمة للعطاء بعد قفل صندوق  .20

 مباشرة.العطاء 

 في حضور ممثلي الشركات  .21
 
بعد قفل صندوق  م28/7/2019املوافق  األحد يومسيتم استعراض العروض إلكترونيا

 .مباشرةالعطاء 

 ملدير عام الصندوق القومي لإلمدادات الطبية الحق في إنقاص الكميات املطروحة أو زيادتها. .22

 أدنى أو أي عطاء آخر.غير ملزم بقبول القومي لإلمدادات الطبية مدير عام الصندوق  .23

 .قابلة للتجديد بموافقة الطرفينواحد  عام مدة العقد .24

 فقط. املعلنة لعام واحدالكميات  .25

مشتريات األجهزة  1113/1115 توصيلة 0183461765لإلستفسار أثناء ساعات العمل يرجى اإلتصال بالتلفون  .26

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

 

 www.nmsf.gov.sdملزيد من املعلومات يرجى الرجوع ملوقع الصندوق    *

 

 
ً
 :: األسعارثانيا

 
 
 ويشمل : السعر املقدم يجب أن يكون نهائيا

جهة يحددها الصندوق القومي  يواليات السودان أو أستشفيات اسطوانات الغازات الطبية ملل تكلفة وصو  .1

 لإلمدادات الطبية داخل السودان. 

وال تقبل أي إضافة للسعر  أخرى  قانونيةم رسو شاملة القيمة املضافة وأي  تقدم األسعار بالجنيه السوداني .2

 .طيلة فترة سريان مدة العقداملقدم 

 

 
ً
 طريقة التوريد:: ثالثا

 ول في جميع واليات السودان.د باملواقع التى يحددها الطرف األ يتم التوري

 
ً
 :طريقة الدفع:  رابعا

mailto:tenderqueries.eqp@nmsf.gov.sd
http://www.nmsf.gov.sd/
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الجهات املستفيدة  واستالم إإلفادة باالستالم منتوريدها املوردة بالجنيه السوداني بعد  الغازات الطبيةيتم دفع قيمة 

 .حسب شروط العطاء

 
ً
 الجزائية: الشروط خامسا

تعتبر الترسية الغية و من تاريخ اإلبالغ بالترسية النهائية  أيام عمل خمسةعند التأخر في توقيع العقد ألكثر من  .1

والتعاقد مع الفائز الثاني  (%2للصندوق القومي لإلمدادات الطبية الحق في مصادرة كامل قيمة التأمين املبدئي )

 .في العطاء

تعتبر عمل من تاريخ اإلبالغ بالترسية النهائية  يوم 15( ألكثر من %10عند تأخر تكملة ضمان حسن التنفيذ ) .2

التعاقد و  (%2للصندوق القومي لإلمدادات الطبية الحق في مصادرة كامل قيمة التأمين املبدئي )الترسية الغية و 

 .مع الفائز الثاني في العطاء

 بسحب عروضها من املناقصة يتم إتخاذ اآلتي:أو اسم العمل عند قيام الشركة  .3

 إذا قامت الشركة بسحب عرضها قبل فتح املظاريف. ال يترتب عليها أي إلتزامات .أ

 ( إذا قامت الشركة بسحب عرضها بعد فتح املظاريف.%2يتم مصادرة التأمين املبدئي ) .ب

 .العطاء أو للمواصفات املطلوبةشروط ن أي شرط مفي حالة مخالفة  (%10مصادرة ضمان حسن التنفيذ ) .4

في حالة عدم تقيد الشركة بالتوريد في املواعيد املحددة ومخالفتها ألحد الشروط سوف يؤخذ ذلك فى اإلعتبار عند  .5

ستبعاد ادمة كنقطة ضعف وللصندوق الحق في ترسية عطاءات الصندوق القومي لإلمدادات الطبية القا

 عروضها.

 

 
ً
  اإلستئناف و  املراجعة:  سادسا

ملدير عام   أو إبداء أي تحفظات استفسارلجنة العطاء بتقديم   مراجعة قرار للمقدم فى العطاء الحق في

 .األولية من تاريخ إعالن الترسيات أسبوعلإلمدادات الطبية خالل  القومي الصندوق 
 

 :واإلسطوانات و مستودعات التخزينالشروط الخاصة  للغازات الطبية 

 .مستشفياتئة الغازات الطبية للبملقدم العطاء خبرة في امداد وتع تكون ن أيجب  .1

مطابقة للمواصفات السودانية والعاملية للغازات الطبية  الطبية والغازات سطواناتن تكون اإل أ يجب .2

(Medical Grade). 

الصندوق القومي  حددهللموقع الذي يتعبئتها ولية توصيل االسطوانات بعد ؤ يتحمل مقدم العطاء مس .3

 .وجمع االسطوانات الفارغةلإلمدادات الطبية  

 .الطارئة والخدمة على مدار الساعةمدادات لإل  إجراءات قياسية مكتوبةملقدم العطاء  يكون  .4

بتدريب العاملين فى املستشفيات على وسائل اإلختبار و االمان والسالمة عند من يرسو عليه العطاء يلتزم  .5

 الغازات الطبية.التعامل مع 

  Color Coding).يلتزم مقدم العطاء عند توريد االسطوانات بااللوان والرموز القياسية ) .6

 .(Anti - Tamper Sealingمن العبث ) يطوانات مزودة بصمام امان جيد واقن تكون االسأيجب  .7



 
 
 
 

9 
 

 إبراز شهادة بذلك.مع  (PESO)سنوات على االقل حسب قواعد  5االلتزام بفحص االسطوانات مرة  كل يجب  .8

 إرفاق عروض أسعار ألجهزة قياس الكمية لجميع الغازات. .9

 إرفاق عروض أسعار لجهاز قياس نسبة تركيز األكسجين. .10

 .والسموم لألدويةن يكون لدى املصنع شهادة تسجيل سارية املفعول من املجلس القومي أيجب  .11

 من السلطات ذات الصلة.شهادة بذلك  ن تكون الغازات خالية من التلوث وابراز أجب ي .12

 خر من الغازات.آنوع  يلطبية وال يمكن تعبئتها بأن تكون االسطوانات مخصصة فقط للغازات اأيجب  .13

 .تسرب للغازات أيطوانات عند حدوث االس بتسليمال يسمح  .14

الكاملة  وليةؤ رحيل الغازات الطبية ويتحمل املسيلتزم مقدم العطاء بالطرق القياسية العاملية مللء وتخزين وت .15

 .ضرار تنتج عن ذلكأ أيالتعويض عن و  –عند مخالفته للقواعد اعاله 

16.  
 
 ساعة. 48مدة ال تتجاوز ال  ياملستشفى ويتم االستعاضة عنها ف من االسطوانات املرفوضة ترحل فورا

 يجب أن تكون مستودعات التخزين للغازات الطبية حسب املواصفات القياسية العاملية. .17

 

 

 

د. شهاب الدين علي صديق   

 املدير العام للصندوق القومي لإلمدادات الطبيةع/ 

 

 


