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 :بيانات مقدم العطاء
 

 الشركةسم ا 

 عدد األصناف املقدمة يف الكراسة 

 باجلنيه السوداين  األصناف املقدمة يف الكراسةإمجايل مبلغ  

 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
 

 يرجى التأكد من أن مؤسستكم أحضرت كل األوراق الرمسية املطلوبة مبلء هذه اإلستمارة
 

 

 

 عتمادالا
 الرقم المستند

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

وأرفاق الرقم التعريفي  أو إفادة باإلعفاء منها شهادة خلو طرف من الزكاة سارية املفعول  
  .2 الضرييب

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

  .4   صادرة من املسجل التجاري سارية املفعول أو اسم العمل الشركةصورة من شهادة تأسيس   

  .5 إستيفاء الدمغة القانونية  
  .6  شهادة مقدرة مالية  
  .7 م2015جمددة للعام شركة صورة من رخصة ال  

يوماً أو بشيك  00ساري ملدة  من قيمة العطاء كتأمني مبدئي خبطاب ضمان مصريف% 2  
  .8 أو نقداً  معتمد باسم مدير عام اهليئة العامة لإلمدادات الطبية

  .0 سرية ذاتية وأعمال مشاهبة للشركة  
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المركزية العامة لإلمدادات الطبيةالهيئة 

 3/5102أجهزة ومستلزمات التخصصات الدقيقة  مناقصة عامة لتوريددعوة للتقديم ل

 أجهزة ومستلزمات التخصصات الدقيقةللتقدمي لعطاء اهليئة لتوريد املستوردين السادة  دير العام للهيئة العامة لإلمدادات الطبية املركزيةالسيد امليدعو 
 :الكميات واملواصفات والشروط املرفقة مع كراسة العطاء وذلك وفق اخلطوات التاليةحسب 

 :لتزام باآلتياإل على الراغبين في المشاركة في هذا العطاء
 .الشركة للعطاء وخمتوم خبتم ةقدمتاملالشركة يقدم طلب احلصول على كراسة العطاء يف ورق مروس باسم  .1
 .ستمارة اخلاصة بذلكملء اإل .2
 .خالل ساعات العمل الرمسيةسكرتارية مدير اإلدارة العامة للمشرتيات يومياً  ستلم كراسة العطاء من مكتبت   .3
 .ال ترد (جنيه سوداين الف)ج 1000الكراسة  رسوم .4
 .وأرفاق الرقم التعريفي الضرييب سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منها ضرائبشهادة خلو طرف من ال .5
 .كاة سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منهاشهادة خلو طرف من الز  .6
 .شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة بإعفاء من القيمة املضافة .7
 .صادرة من املسجل التجاري سارية املفعول أو اسم العملشركة صورة من شهادة تأسيس ال .8
 .إستيفاء الدمغة القانونية .0

  .شهادة مقدرة مالية .10
  .م2015جمددة للعام شركة صورة من رخصة ال .11
 .شركةلل وأعمال مشاهبةسرية ذاتية  .12
 أو نقداً  يومًا أو بشيك معتمد باسم مدير عام اهليئة العامة لإلمدادات الطبية 00ساري ملدة  من قيمة العطاء كتأمني مبدئي خبطاب ضمان مصريف%  2دفع  .13

 .أشهر قابلة للتجديد وترد ملن ال يرسو عليه العطاء 6ملن يرسو عليه العطاء على أن تكون سارية املفعول ملدة  %10 إىلتكمل 
 .مكتب اإلستقبال باهليئة يف محر ويوضع داخل صندوق العطاءات املعد لذلكغالق وخمتوم بالشمع األدم العطاء ىف مظروف حمكم اإليق .14
 .ظهراً  12 ةالساع م08/03/2015األحد  هو يوم اتف العطاءاريمظ يدا آخر موعد إل .15
 .الصندوق مهما كانت املربرات لقفلأي عطاء يصل بعد الزمن احملدد ستلم ي   لن .16
 .ستفتح املظاريف يف حضور ممثلي الشركات املقدمة للعطاء بعد قفل الصندوق مباشرة .17
 .مدير عام اهليئة غري ملزم بقبول أدىن عطاء أو أي عطاء آخر .18

 :اإلتصال أثناء ساعات العمل بـر لإلستفسا
 0157972538: ت
 medical.equ@cms.gov.sdEmail:  
 

نوال الطاهر بكري.د  
اهليئة العامة لإلمدادات الطبية عام مدير/   
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 السودان جمهورية

 مدادات الطبيةالهيئة العامة لإل
 3/2015أجهزة ومستلزمات التخصصات الدقيقة عطاء توريد 

أجهزة ومستلزمات للتقدمي لعطاء اهليئة لتوريد املستوردين السادة  دير العام للهيئة العامة لإلمدادات الطبية املركزيةالسيد امليدعو 
 :التاليةوفق اخلطوات  حسب الكميات واملواصفات والشروط املرفقة مع كراسة العطاءالتخصصات الدقيقة 

 حكام وشروط عامةأ :اوالا 
 :يت لتزام باآلملشاركة يف هذا العطاء اإليف ااغبني الر على 
 .الشركة للعطاء وخمتوم خبتم ةقدمتاملالشركة يقدم طلب احلصول على كراسة العطاء يف ورق مروس باسم  .1
 .ستمارة اخلاصة بذلكملء اإل .2
سعار صناف املطلوبة وهبا خانات مللء األقوائم جاهزة باأل يوالذى حيو    Flash Memoryـستلم كراسة العطاء والت   .3

خالل ساعات  هليئة يومياً بامشرتيات اإلدارة العامة للمن مكتب سكرتارية مدير  كل صنفواملواصفات ومجلة املبالغ ل
 .عالن العطاءإالعمل الرمسية طوال فرتة 

 .ال ترد (جنيه سوداين الف)ج 1000مبلغ الكراسة  .4
 .وأرفاق الرقم التعريفي الضرييب سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منها ضرائبهادة خلو طرف من الش .5
 .شهادة خلو طرف من الزكاة سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منها .6
 .شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة بإعفاء من القيمة املضافة .7
 .صادرة من املسجل التجاري سارية املفعول أو اسم العملشركة صورة من شهادة تأسيس ال .8
 .إستيفاء الدمغة القانونية .0

  .شهادة مقدرة مالية .10
 .م2015جمددة للعام شركة صورة من رخصة ال .11
 .سرية ذاتية وأعمال مشاهبة للشركة .10
 .باجلنيه السوداين صناف املقدمةدراج القيمة الكلية لألإ .12
يومًا أو بشيك معتمد باسم مدير عام  00ساري ملدة  ضمان مصريفمن قيمة العطاء كتأمني مبدئي خبطاب %  2دفع  .13

أشهر  6ملن يرسو عليه العطاء على أن تكون سارية املفعول ملدة  %10 إىلأو نقداً تكمل  اهليئة العامة لإلمدادات الطبية
 .قابلة للتجديد وترد ملن ال يرسو عليه العطاء

مكتب  يف محر ويوضع داخل صندوق العطاءات املعد لذلكالشمع األغالق وخمتوم بقدم العطاء ىف مظروف حمكم اإلي .14
 .اإلستقبال باهليئة
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، صورة الزكاة من ، شهادة خلو طرفالضرائب من الدمغة القانونية ، شهادة خلو طرف)  وتشمل املالية تفصل املستندات .15
يف مظروف منفصل وتوضع يف  (التأمني املبدئيو  ، السرية الذاتية، شهادة مقدرة مالية، القيمة املضافةالتأسيسمن شهادة 

 . (15)املظروف املوضح يف الفقرة 
 .ظهراً  12 ةالساع م08/03/2015 املوافقاألحد  العطاء هو يوم مظروف يدا آخر موعد إل .16
 .ستفتح املظاريف يف حضور ممثلي الشركات املقدمة للعطاء بعد قفل الصندوق مباشرة .17
  كتبت يف  لتلك اليتهى مطابقة  Flash Memory ــىف ال علومات اليتن املأكد من أالعطاء الت ى كل مشارك يفعل .18

 .لياً آدخاهلا احلاسوب ليتم فرزها إن كل البيانات واملعلومات سيتم أكراسة العطاء حيث 
 .قفل الصندوق زمنواملستندات هو نفس  الكتلوجاتستالم موعد إلر خآ .10
 .أي عطاء يصل بعد الزمن احملدد لقفل الصندوق مهما كانت املربارات  ستلمي  ال  .20
 .أو زيادهتاملدير اهليئة احلق يف إنقاص الكميات املطروحة  .21
 . أي عطاء آخرو أمدير اهليئة غري ملزم بقبول أدىن  .22
 سعاراأل :ثانيا

 :ن يكون هنائيا ويشمل أجيب  السعر املقدم
  .لإلمدادات الطبيةتكلفة وصول خمازن اهليئة العامة  .1
 .والً أضافة للسعر املقدم إ أيكل الرسوم القانونية وال تقبل  .2
 .نيه السوداينسعار باجلتقدم األ .3
 التوريد طريقة :ثالثاا 

 . خمازن اهليئةالتوريد يف .1
 .التاريخ احملدد يف العقدسابيع من أ 8قصاها أفرتة  يف التوريد .2
 طريقة الدفع:  رابعاا 

 .يالتسليم النهائو  اهليئة العامة لإلمدادات الطبيةقبوهلا من  بعد باجلنيه السوداينصناف املوردة األ بلغيتم دفع م
 خدمات ما بعد البيع: خامساا 

هتا حنو اجلهاز من تركيب وتدريب وتشغيل وتوضيح التزامإن تقوم بأصنف عليها جيب  أيترسية  يتم الشركة اليت .1
 . لضمان استمرار اخلدمة املمتازة للجهاز يدؤ ت جراءات السليمة اليتاإل

سنوات من تاريخ الرتكيب ملدة ال تقل عن عشرة  (Soft Ware)توفري قطع الغيار وملحقات اجلهاز وبرامج التشغيل  .2
أي قطعة غيار للجهاز مل يتم ذكرها سوف يتم توفريها جمانًا إذ مت ترفق مع العرض و  وحتديد أسعارها باليورووالتشغيل 

 .احلوجة هلا خالل تلك الفرتة
 الشروط الجزائية: سادساا 

 ن للهيئة احلق يفإبالغ بالرتسية فيام عمل من تاريخ اإلأ 10 من كثرأل%( 10)حسن التنفيذ ضمان تكملة خر أعند ت .1
 %(.2)التأمني املبدئي مصادرة كامل قيمة 
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 :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
 يوماً  60خالل  األصنافستبدال إللمواصفات املطلوبة فعلى الشركة و أاملوردة لشروط العطاء  األصنافة حالة خمالف يف .3

 .%(10)ويف حالة اإلخالل بذلك يتم مصادرة ضمان حسن التنفيذ  من تاريخ توريدها
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  ةللهيئو عند ترسية عطاءات اهليئة القادمة كنقطة ضعف 
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 معايير التقييم في اللجنة الفنية لفرز العطاء

 :ينقسم التقيم إىل قسمني
   . (Technical Evaluation)  تقييم املواصفات الفنية .1

   . (Financial  Evaluation) التقييم املايل .2

 . التقييم املايل+ تقييم املواصفات الفنية = التقييم النهائي 
 

  املواصفات الفنية كاآليتتفاصيل تقييم: 
No. Description 

1.  Item Specifications 

2.  Company Performance 

3.  Country of Origin 

4.  Delivery Time 

5.  Training 

6.  After Sales Service 

7.  Quality Certificates for Item 

8.  Warranty 

9.  Agency 

10.  Company Profile 

 

  : ( Item Specifications) مواصفات اجلهاز الفنية .1

 . يستبعد من املنافسة  للجهازاملطلوبة الفنية من املواصفات %  80اى صنف اليتحصل على 

 : (Company Performance) أداء الشركة .2

 .والقطا  احلكومي تقيم حسب األداء السابق للشركة مع اهليئة العامة لإلمدادات الطبية

 : (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

 .ة الكاملة تلتزم تعطى الدرج، الشركات اليت أسابيع من التاريخ احملدد بالعقد 8الزمن احملدد للتسليم 
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 : (Training)التدريب  .5

 البلد الرقم

 تدريب داخلي  .1
 شخص واحد –تدريب خارجي   .2
 شخصني أو أكثر –تدريب خارجي   .3

 

 : (After Sales Service) خدمات مابعد البيع .6

 .مىت ماطلب تعطي الدرجة الكاملة  إذا التزمت الشركة بتوفري االسبريات وتوفري الدعم الفين
  : (Quality Certificate for Item) شهادات اجلودة للجهاز  .7

 
 : (Warranty) الضمان .8

 السنة الرقم

 سنتني وما فوق  .1
 سنة ونصف  .2
 سنة واحدة  .3

 

  : (Agency) الوكالة .9

 .لإلمدادات الطبية املركزيةتقدم شهادة الوكالة أو التفويض من الشركة املصنعة مباشرة للهيئة العامة 
 

 النوع الرقم

 وكيل حصري  .1
 وكيل عادي  .2
 مفوض أو موز   .3

 
 : (Company Profile) السرية الذاتية للشركة .11

 .اخلربات االدارية +تأهيل املهندسني + خربات الشركة السابقة يف اجملال + القوة العاملة 

 التقيم املايل: 

 .يف اإلختيار بعد إجتياز الشروط الفنيةأي تسهيالت يف الدفع تعطي أفضلية 
 


