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 تحاديةوزارة الصحة اال

  لإلمدادات الطبية الصندوق القومي

 

من املصانع الوطنية لجميع  أدوية مناقصة عامة لتوريد

  املؤسسات والجهات الحكومية وجميع واليات السودان

 01/2019عطاء رقم  

افق تاريخ قفل الصندوق   20/02/2019األربعاء املو
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 بيانات مقدم العطاء:

 

 اسم املصنع 

 عدد األصناف املقدمة في الكراسة 

 إجمالي مبلغ  األصناف املقدمة في الكراسة  بالجنيه السوداني 

من القيمة الكلية %2قيمة التأمين املبدئي للعطاء وتعادل    

باملصنعاعتماد الشخص املسؤول    

 ختم املصنع 
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 قائمة تحقق مستندات العطاء

 

 يرجى التأكد من أن مؤسستكم أحضرت كل األوراق الرسمية املطلوبة بملء هذه اإلستمارة

 

 تنويه:** 

 املصنع. من أعلى قيمة مقدمة لعروض %2التأمين املبدئي وهو ما يعادل نسبة  .1

 ستتم مراجعة املستندات في حضور ممثلي الشركات. .2

  إرفاق صورة .3
 
باإلضافة الى النسخة األصلية والتي يجب أن  .من مستندات قائمة التحقق أعاله الكترونيا

 يتم إيداعها في صندوق العطاء قبل الزمن املحدد إلغالق الصندوق.

 

 

 

 الرقم املستند االعتماد

 نعم ال

 1 إستيفاء الدمغة القانونية  

 2 من قيمة العطاء %2إستيفاء التأمين املبدئي   

 3 شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة باإلعفاء منها  

 4 شهادة خلو طرف من الزكاة سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منها  

 5 منهاعفاء تسجيل القيمة املضافة أو إفادة باإل شهادة   

 6 املوحد الرقم التعريفي الضريبي صورة من  

 7 2019مجددة للعام  صورة من رخصة املصنع  

 8 سارية املفعول  أو اسم العمل أو املصنع صورة من شهادة تسجيل الشركة  

 9 شهادة مقدرة مالية  

 10 شهادة مقدرة فنية  
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 تحاديةاالوزارة الصحة 

  لإلمدادات الطبية الصندوق القومي

 وجميع واليات والجهات الحكومية املؤسساتناقصة عامة لتوريد أدوية من املصانع الوطنية لجميع م

      السودان

 01/9201عطاء رقم  

لإلمدادات الطبية السادة مصنعي األدوية للتقديم لعطاء  للصندوق القومييدعو السيد املدير العام 

مختلفة حسب الكميات واملواصفات والشروط املرفقة مع كراسة أدوية  والخاص بتوريد اإللكتروني الصندوق 

 خطوات التالية:               العطاء وذلك وفق ال

لتزام باآلتي:  ين في املشاركة في هذا العطاء اإلعلى الراغب  

  الشروطيقدم طلب الحصول على كراسة  .1
 
مه بخت في ورق مروس باسم املصنع املقدم للعطاء ومختوما

 العام.

 ملء االستمارة الخاصة بذلك. .2

 خالل ساعات  راء والتعاقدشسكرتارية مدير اإلدارة العامة لل من مكتب الشروطتستلم كراسة  .3
 
يوميا

 العمل الرسمية طوال فترة إعالن العطاء.

 ال ترد. نقدا أو بشيك مصرفي ( جنيه سوداني5,000مبلغ الكراسة ) .4

عطى الشركة .5
ٌ
رمز الدخول وكلمة املرور ودليل إستخدام نظام الشراء اإللكتروني  املشاركة في العطاء  ت

 باشرة بعد إبراز املستند املالي.م

 شهادة مقدرة مالية.احضار  .6

 .وعربات نقل مبردة( مخازن مهيئةو  ملصنع لكوادر مؤهلة)ما يفيد بتوظيف ا شهادة مقدرة فنيةاحضار  .7

 إفادة باإلعفاء منها. شهادة خلو طرف من الضرائب أواحضار  .8

 باإلعفاء منها.شهادة خلو طرف من الزكاة سارية املفعول أو إفادة احضار  .9

 .هاعفاء منإل شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة بإاحضار  .10

 احضار الرقم التعريفي الضريبي املوحد. .11

 .سارية املفعول  شهادة تسجيل الشركة أو اسم العملصورة من احضار  .12

 استيفاء الدمغة القانونية. .13

 .2019ألدوية والسموم ومجددة للعام لجلس القومي صورة من رخصة املصنع صادرة من امل .14
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( فى مظروف محكم اإلغالق ومختوم املالية ضستندات العطاء )ال تشمل العرو النسخة األصلية ملٌتقدم  .15

ترفق أن  علي .الصندوق بالشمع األحمر ويوضع داخل صندوق العطاءات املعد لذلك في مكتب االستقبال ب

 .اإللكترونيصورة من مستندات الشروط العامة بالنظام 

 .ستبعد من املنافسةفي الشاشة االلكترونية تأي شركة لم تقدم عرضها  .16

يك ش أو اب ضمان مصرفي معتمد من بنك محليمن قيمة العطاء كتأمين مبدئي يقدم بخط %2دفع مبلغ  .17

و أ تأمينإحدي شركات الخطاب ضمان من أو  لإلمدادات الطبية الصندوق القوميمعتمد باسم مدير عام 

 تكمل لـ 
 
أشهر، قابلة للتجديد وترد  6ملن يرسو عليه العطاء، على أن تكون سارية املفعول ملدة  %10نقدا

 ملن ال يرسو عليه العطاء.

باملركز  وق الصندمخازن  األصناف تسليم و كل الرسوم القانونية تشمل و تقدم األسعار بالجنيه السوداني .18

 والتسليم داخل املخزن(.مصاريف التفريغ من العربات الشاحنة يشمل  )تسليم املخزن  والواليات

 األسعار املقدمة يجب أن تكون نهائية و سارية طيلة فترة العطاء و اليقبل التعديل فيها مهما كانت املبررات. .19

 12الساعة 2019 /20/02يوم األربعاء املوافق )املستندات املطلوبة(  آخر موعد الستالم مظروف العطاء .20

.
 
 ظهرا

سلم مستندات الجودة مباشرة لقسم الجودة مع العينات .21
ُ
 .ت

. 12الساعة  2019 /20/02املوافق يوم األربعاء العينات ومستندات الجودة  آخر موعد الستالم .22
 
  ظهرا

سلم املستندات املطلوبة بالصندوق املعد لذلك باستقبال الصندوق. .23
ٌ
 ت

24.  
 
لن ينظر في أي عطاء يصل بعد الزمن املحدد مهما كانت املبررات )نظام الشراء اإللكتروني ُيغلق تلقائيا

 
 
 .(2019 /20/02املوافق يوم األربعاء عند الساعة الثانية عشر ظهرا

ضور ممثلي ( في حاملالي ض)ال تشمل العر  للشروط العامة مل مستندات العطاءستفتح املظاريف والتي تش .25

 الشركات املقدمة للعطاء بعد قفل الصندوق مباشرة.

26.  
 
 (.2019 /20/02األربعاء املوافق يوم في حضور ممثلي الشركات  سيتم استعراض العروض إلكترونيا

. 12لساعة ا
 
 ظهرا

 .%50أو زيادتها بنسبة أقصاها  %20الحق في إنقاص الكميات املطروحة بنسبة أقصاها الصندوق ملدير  .27

 .بعد اإلتفاق بين الطرفين تاريخ توقيع العقد قابلة للتمديد من عامالعطاء فترة  .28

 مدير عام الصندوق غير ملزم بقبول أدنى عطاء أو أي عطاء آخر. .29

 1203911750 لإلستفسار أثناء ساعات العمل الرسمية ٌيرجى اإلتصال ب: .30

 national_tender@nmsf.gov.sd: أو البريد األلكتروني

  www.nmsf.gov.sd :الصندوق  ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع ملوقع  .31

mailto:national_tender@nmsf.gov.sd
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قبل إستالم دوق الصنتنويه: : على الراغبين في املشاركة في العطاء التسجيل في نظام الشراء اإللكتروني ب

العامة  اإلدارة سكرتاريةاملوضح أعاله أو الحضور ملكتب الصندوق الكراسة، يمكن التسجيل عبر موقع 

 .خالل ساعات العمل الرسمية بمباني الصندوق  للشراء والتعاقد

 تسليم العطاء

 عند  .1
 
 عبر موقع الصندوق )نظام الشراء اإللكتروني ُيغلق تلقائيا

 
ة الثانية الساعتقدم العروض إلكترونيا

 يوم يوم 
 
  (.2019 /20/02األربعاء األربعاء املوافق عشر ظهرا

اإلرسال  العرض املقدم قبلعلى كل مقدم في العطاء التأكد من صحة املعلومات التي تمت كتابتها في يجب  .2

 عبر موقع الصندوق 
 
 .إلكترونيا

 التوريد

رسية بعد التبليغ بالت الصادرة من اإلدارة العامة للشراء والتعاقد بالصندوق، التوريد حسب الجدولة .أ

 وتوقيع العقد.

 التوزيع للواليات مباشرة بعد التنسيق مع إدارة اإلمداد الطبي الوالئي وإدارة التوزيع. .ب

 ريقة الدفعط

 يوم 30 بعديتم السداد  بالجنيه السوداني 
 
 بمخازن استالم البضاعة وقبولها من  ا

 
 نهائيا

 
قبوال

    .لصندوق ا

 للعطاءمستندات الجودة املطلوبة 

  منذ إعالن العطاء. يبدأ استالم مستندات الجودة والعينات .1

سلم مستندات الجودة مباشرة لقسم الجودة مع العينات .2
ُ
 وتشمل: ت

 .املفعول مجددة وسارية صورة من رخصة املصنع صادرة من املجلس القومي لألدوية والسموم  .أ

 شهادات تسجيل األصناف املقدم بها في العطاء سارية من املجلس القومي لألدوية والسموم. .ب

 يمكن أن ينتجها املصنع من كل صنف.حجم التشغيلة التي  .ج

 ( لكل صنف.بما فيها العبوات الخارجيةتقديم عينات من )ثالث عبوات  .د

 ال يتم استالم أي مستندات أو عينات بعد قفل الصندوق. .ه

 شروط الجودة للتوريد

 املجلس القومي لألدوية والسموم .من  الصنفإحضار شهادة تحليل  .1

املجلس القومي لألدوية  لديالنشرة الداخلية لألصناف يجب أن تكون مطابقة للنشرة املسجلة  .2

 والسموم.

 .سارية عند التوريدشهادات تسجيل األصناف املوردة يجب أن  .3

 . لألصناف املوردة قوائم التعبئةإرفاق  .4
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5.  
 
أن تكون أحجام عبوات الشحن متجانسة وذات أحجام ومحتويات متساوية وأن تحمل الكراتين أرقاما

، يلةرقم التشغ،  صنفالجنيس للسم اإل متسلسلة وعليها ديباجات توضح اسم املصنع وعنوانه، 

 تاريخ اإلنتاج وانتهاء الصالحية وشروط التخزين.

 فس العينات املقدمة فى العطاء.االلتزام بالتوريد بن .6

 .طيلة فترة العقد املتفق عليها عند الترسية االلتزام بالتوريد بنفس العبوات .7

 تجدول الكميات بالتنسيق بين الطرفين بحيث تكون الكراتين مكتملة. -ال تقبل أي كراتين بها تكملة  .8

بصورة واضحة  GS1الترميز وفق نظام ال  الطبية وطباعة اسم وشعار الصندوق القومي لإلمدادات  .9

 على الكرتونة الخارجية ، الصندوق الداخلي و أصغر وحدة إمداد للصنف.

 على الكميات التي ستحدد من قبل إدارة الشراء والتعاقد بالصندوق.  .10
 
 طباعة كلمة مجانا

 .الذي يحدده الصندوق  للجمهور طباعة سعر البيع  .11

متبقي فترة الصالحية ال يقل عن الصندوق )ند وصوله مخازن أن يكون املخزون حديث التصنيع ع .12

 (.لحظة التوريد 90%

 ( وكل باليت يحتوي على صنف واحد وتشغيلة واحدة فقط.Palletsأن يكون التوريد في  باليت ) .13

 و سعة الكرتونة لكل صنف. مع الكمية املطلوبة أن يكون التوريد بكميات تتناسب .14

ين القاسية في التخز  مستطيلة الشكل وقوية ومتينة تتحمل الظروفأن تكون كراتين التعبئة  .15

والترحيل وحرارة الطقس والرطوبة وأن تقاوم الضغط الواقع على الصفوف التحتية في حالة تخزين 

الكراتين بعضها فوق بعض وأن يوضح املورد إلى أي ارتفاع يمكن رص الكراتين فوق بعضها دون أن 

 للمواصفات العاملية املعمول تتأثر الكراتين أو املنت
 
 بذلك من حيث سالمة العبوة، وذلك وفقا

 
ج سلبا

                                                                              .بها من حيث املتانة وتحمل الرص

كل الش: يجب أن تكون الكراتين متناسقة الشكل واألبعاد ومطابقه من حيث الشكل الفيزيائي .16

 والحجم واألبعاد لكل كرتونة.

 تصميم التعاريج .17
 
 ورأسيا

 
على شكل و  ضمن التصميم الداخلي للكرتونة: يجب أن تكون الفواصل أفقيا

 مستطيالت.

 ال يسمح بوجود فجوات أو تداخل.  .18

 طباعة شعارات التخزين والترحيل بوضوح على الكرتونة.  .19

 الشروط الجزائية

حسن  أو عدم احضار ضمان عن الفترة املحددة في خطاب الترسية النهائية العقداملورد في توقيع عند تأخر  .1

ي ) ال الحق فى مصادرة كامل قيمة الضمان املبدئللصندوق ، فإن أو الرفض  بالترسيةالتنفيذ بعد التبليغ 

 .و إلغاء الترسية و تحويلها للفائز الثاني  ( 2%
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 يتم اتخاذ اآلتي :عند قيام املورد بسحب عروضه من املناقصة  .2

 إذا قام املورد بسحب عرضه قبل فتح املظاريف فال يترتب عليه أي التزامات. .أ

 إذا قام املورد بسحب عرضه بعد فتح املظاريف فيتم مصادرة الضمان البنكي االبتدائي من قبل  .ب

 .الصندوق 

 ى.اإلبتدائ بمصادرة الضمانالصندوق وم يقإذا قام املورد بسحب عرضه بعد التبليغ بالترسية  .ج

ق في مصادرة الحللصندوق ن إعاقدية املنصوص عليها في العقد فعند تأخر املورد في الوفاء بالتزاماته الت .3

 ضمان حسن التنفيذ. %10مبلغ ال 

د كتابة .4 ِّ
 الحاالت اآلتية: في يجوز للصندوق إلغاء التعاقد في أي وقت بعد إخطار املور 

د عن تنفيذ العقد أو لضعف  .أ ِّ
 أداءه.عجز املور 

 ظهور منتج طبي جديد أكثر مأمونية ونجاعة وأفضل جودة من املنتج الطبي املتعاقد عليه. .ب

د تعديل السعر  .ت ِّ
 أو في السوق السوداني ويرفض املور 

 
إنخفاض سعر املنتج الطبي املتعاقد عليه عامليا

 املتعاقد عليه.

 ظهور عيوب متكررة في املنتج الطبي املنعاقد عليه. .ث

املنتج الطبي ألسباب تتعلق باملأمونية أو النجاعة أو الجودة أو اختفاء املرض الذي  وقف استعمال .ج

 يعالجه.

 وجود براهين علمية من مصادر موثوقة تفيد بعدم مأمونية أو نجاعة أو جودة املنتج الطبي.  .ح

نية فتفاعالت عكسية أو مشاكل  من املجلس القومي لألدوية والسموم  تفيد بحدوثعند صدور تقارير  .5

الحق في إلغاء الكمية املتبقية من هذا الصنف مع للصندوق ألحد األدوية أو املنتجات الطبية فيكون 

 قيمة ما تبقى من الكمية التي تم توريدها. الصندوق تعويض 

على ففي حالة مخالفة البضائع املوردة لشروط العطاء أو للمواصفات املطلوبة أو عرض املورد املقبول  .6

 الشركة :

واستبدال البضائع املخالفة خالل فترة  إخطار الشركةسحب هذه البضائع خالل أسبوع من تاريخ  .أ

، أو إبادتها خالل الفترة املحددة آن ئعا لم يلتزم املورد بسحب البضاإذ .رفضهامن تاريخ  التتجاوز شهر
 
فا

 بإبادتها على حساب املورد. الصندوق قوم ي

إلحدى التشغيالت للصنف املورد خالل التخزين وفق شروط الديباجة  في حالة حدوث تغيير في املواصفات .ب

اريخ إبادتها خالل أسبوعين من ت واملتبقية باملخزون أ الكمية  بسحبوضمن فترة الصالحية يقوم املورد 

إخطاره بذلك و إحضار إفادة الجهات املختصة باإلبادة فإذا لم يلتزم املورد بسحب البضائع أو إبادتها 

 ،
 
 بإبادتها على حساب املورد.الصندوق  يقومخالل الفترة املحددة آنفا

 مصادرة ضمان التنفيذ.  في حالة عدم توريد الكمية املستبدلة خالل املدة املحددة للتوريد يتم .ج
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ية املوردة الحق في إلغاء الكمللصندوق في حالة تكرار نفس املشكلة في الصنف ذاته ومع نفس املورد، فإن  .د

 مع مصادرة ضمان التنفيذ.

في حالة عدم تقيد املورد بالتوريد في املواعيد املحددة ومخالفته ألحد الشروط او املواصفات أو كالهما  .ه

 االعتبار عند ترسية العطاءات القادمة كنقطة ضعف ويحق استبعاد عروضه. سوف يؤخذ ذلك في

 أحكام عامة

 عند الترسية سيطبق نظام تقييم أداء الشركات.  .أ

 .(GMPتعطى أولوية للذين يقدمون شهادة ممارسة التصنيع الجيد ) .ب

.الصندوق االلتزام بمتطلبات  .ج
 
 املرفقة كجزء ال يتجزأ من العطاء الحقا

 لإلمدادات الطبية للتوريد. الصندوق القوميدده يحبالجدول الزمني الذي االلتزام  .د

فين علي وملزمة للطر  للواليات و التفريغ والترحيل وتشمل كل الرسوم القانونيةاألسعار املقدمة نهائية  .ه

 العقد.الكمية املتفق عليها طوال فترة سريان 

  يسمح ال .و
 
 إدانته تيثب الذي واملصنع كانت جهة ألي الصندوق عطاء   سعر من بأقل بالبيع نعللمص نهائيا

حول الترسية معه العقد فسخ يتم
ُ
يتم  ويوضع في القائمة السوداء وال مباشرة العطاء في الثاني قللأل و ت

 التعامل معه مرة أخرى.

 بالبيع للجهات الحكومية.ال يُ  .ز
 
 سمح للمصنع نهائيا

 وملزم في حالة النزاع حول قانونية أو جودة صنف ما  .ح
 
يكون قرار املجلس القومي لألدوية والسموم نهائيا

 للطرفين.

 وملزم  .ط
 
في حالة النزاع حول قانونية أو جودة صنف ما يكون قرار املجلس القومي لألدوية والسموم نهائيا

 للطرفين.

يحق للمورد الذي تم استبعاده معرفة أسباب استبعاده بخطاب مكتوب بعد أسبوعين من تاريخ إعالن  .ي

 الترسية )ال ينظر في أي طلب بعد الفترة املحددة(.

 

 

 ر بكري د.نوال الطاه

 للشراء والتعاقدمدير اإلدارة العامة 

 لإلمدادات الطبية الصندوق القوميع/مدير عام 

 

 

 



10 
 

 

 

 واملستلزمات الطبية املوردة من املصانع الوطنيةمتطلبات الصندوق الستالم األدوية 

أن تكون الفاتورة باسم الشركة املصنعة بصورة واضحة وعليها تاريخ ورقم الفاتورة وكتابة اسم الصنف باالسم  .1

 بين قوسين
 
أن تكون  يجبوبتركيز واضح وموقع عليها. و  الجنيس وال تقبل أي فاتورة باالسم التجاري إال إذا كان مكتوبا

 وليس بخط اليد.
 
 مطبوعة الكترونيا

 .1أن تكون الفاتورة النهائية مختومة بختم الضرائب وينطبق عليها كل ما هو مذكور في البند  .2

 لكل صنف على الفاتورة املبدئية والنهائية. Shelf lifeتحديد ال  .3

 والعبوة الداخلية والخارجية إرسال قائمة تعبئة واضحة وموضح عليها الكميات املوردة وعدد التشغيالت والكراتين .4

 مع ما هو مورد.
 
 بالفاتورة االنهائية ويجب أن تكون متطابقة فعليا

 أن يكون التوريد بكميات تتناسب مع الكمية املطلوبة و سعة الكرتونة لكل صنف. .5

 االلتزام بإحضار شهادات التحليل لكل تشغيلة. .6

خالل أيام العمل الرسمية )مرفق صورة خمس أيام عمل رسمية كتابة قبل توريد الصنف بالصندوق االلتزام بإخطار  .7

 من إشعار اإلخطار(.

  عشر االلتزام بتوريد األصناف قبل الساعة الثانية .8
 
 . ظهرا

 .على جميع األصناف الواردة للصندوق  NMSF-Sudan   وطباعة عبارة الالصندوق االلتزام بوضع شعار  .9

  .عبوةمن أصغر وحتى أكبر لكل صنف  GS1ترميز وفق نظام ال طباعة الااللتزام ب .10

سلمة من ا حجم التشغيلةوسيتم حساب ذلك وفق االلتزام بالحد األدنى من التشغيالت ما أمكن ذلك ) .11
ُ
نع( ملصامل

 وااللتزام بعدم خلط التشغيالت عند التوريد.

  بالبالستيك. Palletsوإن تغلف ال  وذلك لسهولة الترحيل والشحن والتخزين Palletsااللتزام بالشحن في  .12

 Pallet.االلتزام بتوريد صنف واحد وتشغيلة واحدة فقط في كل  .13

 على الكميات التي ستحدد لذلك الغرض. .14
 
 االلتزام بكتابة كلمة مجانا

 االلتزام بمواصفات الكراتين )مرفق ( .15

 

 د.نوال الطاهر بكري 

 مدير اإلدارة العامة للمشتريات

  دادات الطبية لإلم الصندوق القوميع/مدير عام 

 

 

    

 الصندوق القومي لإلمدادات الطبية

 اإلدارة العامة للشراء والتعاقد
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الصندوق  استمارة إشعار توريد بضاعة من الصناعة الوطنية ملخازن   

GOODS DELIVERY NOTIFICATION 

إدارة تخطيط املخزونالسيد/ مدير   

 ستالم اال  قسم املخازن و رئيس  السيد/

 املحترمين

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته,,,,,,,,,,,,,

................................................................................مصنع/شركة................................نود إخطار سيادتكم نحن   

................................................................................................................بأننا سنقوم بتوريد الصنف..................  

 ................................................................... ( UOM) .وحدة اإلمداد............................................الكمية................

.....متر مكعب..........................................هي:  االرتفاع(×العرض×املساحة التخزينية املطلوبة بالتقريب )الطول   

 التاريخ املبرمج مسبق
 
 ظهرا. / الساعة.........صباحا م 2019 /..هو....../...الصندوق بضاعة مخازن لوصول الا

 ق الصندو االسم  )ثالثيا( للموظف املسؤول عن تسليم البضاعة من مخازن املصنع/الشركة إلى مخازن   

 .2019 .................بتاريخ....../....../........................وتوقيعه......................................................................................

 ملحوظة هامة:

مع  الحاجةمكتب السكرتارية عند من أو  -/ تطلب هذه االستمارة بشكل دوري من قسم مشتريات األدوية 1

للنسخ منها عند توريد كل صنف.املصانع ضرورة االحتفاظ بنسخة أصلية لدى جميع   

 اقدرتارية اإلدارة العامة للشراء والتعسكلبعد ملء كل البيانات املطلوبة باليد أو اإليميل  سلم اإلخطار /  يٌ 2

 .األصناف من التاريخ املتفق عليه لتوريد (Five working daysقبل خمسة أيام عمل )

 

 
 
 وشكرا

 

التاريخ:                                                        التوقيع:                                    مقدم الطلب:                           
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Specifications of packaging 

1. Packages must be of strong materials and construction that can withstand rough handling 

and stacking (cartons must be of five layers - three of double paper in between two of 

corrugation). 

2. All boxes and cartons must comply with the following specifications: 

a) Physical alignment: the body should be symmetric and identical in appearance, size and 

dimensions for each item. 

b) Corrugation construction: several corrugated layers (rectangular shape). 

c) Cartons must be of strong construction that can withstand several rough loading and 

unloading and stacking one over the other to a height of 4 meters. If it cannot, the label 

on cartons must show the maximum number of carton-rows which should not be 

exceeded in storing these cartons. 

d) Overlapping and Gaps:  None. 

3. Net weight of each carton of large volume should not exceed 15 Kgs. Solutions and liquids 

should not exceed 20 bottles per carton unless offered by the supplier and accepted by 

NMSF.    

4. Each item/s should be shipped in pallets and wrapped with plastic not exceeding 1.5 ton 

per pallet, and height not exceeding 2 meters. 

5. Each carton must be stenciled with item name as shown in the pro-forma invoice, 

production date, expiration date, details of content, carton No, carton weight in kg and 

NMSF-Sudan. 

6. Each batch of each item must be packed in separate box(s) or carton(s) and must be clearly 

identified from other batches. 

7. Security symbols (e.g. handle with care, protect from rain symbols etc….) should be 

marked Cleary in the outer shipping pack. 

 


