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 تحاديةوزارة الصحة اال

 لإلمدادات الطبية الصندوق القومي

 

لتـرحيـل املنتجات الطبية من ميناء مناقصة عامة 

بورتسودان إلى مستودعات الصندوق القومي لإلمدادات 

 واليات السودانومنها إلى جميع بالخرطوم الطبية 

 

 12الساعة  14/09/2017املوافق  الخميستاريخ قفل الصندوق 

 
 
 ظهرا
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 بيانات مقدم العطاء:

  اسم الشركة أو اسم العمل

  من قيمة العطاء %2  قيمة التأمين املبدئي

  املسؤولاسم الشخص 

  الشخص املسؤول توقيع

 

 

 ختم الشركة أو اسم العمل

 

 

 

 

 العطاء قائمة تحقق مستندات
 

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

 ال نعم املستند

   استيفاء الدمغة القانونية

   من قيمة العطاء %2استيفاء التأمين املبدئي 

   شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة باإلعفاء منها

   سارية املفعول أو إفادة باإلعفاء منهاشهادة خلو طرف من الزكاة 

   شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة باإلعفاء منها

   صورة من الرقم التعريفي الضريبي املوحد

   سارية املفعول  صورة من شهادة تسجيل الشركة أو اسم العمل

   شهادة مقدرة مالية

   شهادة مقدرة فنية

الطبية من ميناء بورتسودان إلى مستودعات الصندوق القومي لإلمدادات الطبية عطـاء تـرحيـل املنتجات 

 ومنها إلى جميع واليات السودان
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يدعو السيد املدير العام للصندوق القومي لإلمدادات الطبية السادة أصحاب الشركات وأسماء األعمال 

تودعات الصندوق القومي لإلمدادات للتقديم لعطاء تـرحيـل املنتجات الطبية من ميناء بورتسودان إلى مس

ومنها إلى جميع واليات السودان حسب املواصفات والشروط املرفقة مع كراسة العطاء وذلك بالخرطوم الطبية 

 وفق الخطوات التالية:               

 لتزام باآلتي:  على الراغبين في املشاركة في هذا العطاء اإل

املقدم للعطاء  الشركة أو اسم العمليقدم طلب الحصول على كراسة الشروط في ورق مروس باسم  .1

 بختمه العام.
ً
 ومختوما

 ملء االستمارة الخاصة بذلك. .2

 خالل ساعات العمل الرسمية طوال  إدارة الشحن والتسليم تستلم كراسة الشروط من مكتب .3
ً
يوميا

 فترة إعالن العطاء.

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

 حضار شهادة مقدرة مالية.ا .5

 السيرة الذاتية للجهة املتقدمة.احضار  .6

وعربات مهيئة لنقل األدوية واملستهلكات  لكوادر مؤهلة شركةشهادة مقدرة فنية )ما يفيد بتوظيف ال  .7

 .الطبية(

 احضار شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة باإلعفاء منها. .8

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

 احضار شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة بإإلعفاء منها. .10

 احضار الرقم التعريفي الضريبي املوحد. .11

 .من املسجل التجارى  احضار صورة من شهادة تسجيل الشركة أو اسم العمل .12

 ترخيص ممارسة العمل من الجهات املختصة. .13

 الدمغة القانونية. استيفاء .14

مستندات العطاء فى مظروف محكم اإلغالق ومختوم بالشمع األحمر ويوضع داخل العروض و ٌتقدم  .15

 .القومي لإلمدادات الطبية لصندوق الرئيس ي لاالستقبال بمبنى صندوق العطاءات املعد لذلك 
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 بنك محلي، شيكمن قيمة العطاء كتأمين مبدئي يقدم بخطاب ضمان مصرفي معتمد من  %2دفع مبلغ  .16

 معتمد باسم مدير عام الصندوق القومي لإلمدادات الطبية، خطاب ضمان من إحدي شركات التأمين

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

 للتجديد وترد ملن ال يرسو عليه العطاء.

او اي جهة يحددها الصندوق داخل  مخازن الصندوق باملركز والواليات ة الىم املنتجات املنقولتسل .17

 السودان.

وتكاليف الشحن والتفريغ والترتيب داخل  وتشمل القيمة املضافة تقدم األسعار بالجنيه السوداني .18

 كل الرسوم القانونية، وتكون سارية طيلة فترة العطاء.و  املخزن 

الساعة  14/09/2017املوافق  الخميسملستندات املطلوبة( يوم )ا آخر موعد الستالم مظروف العطاء .19

12  
ً
 .ظهرا

  .لن ينظر في أي عطاء يصل بعد الزمن املحدد مهما كانت املبررات .20

ء بعد املقدمة للعطا الجهاتحضور ممثلي بمستندات العطاء العروض و ستفتح املظاريف التي تشمل  .21

 قفل الصندوق مباشرة.

 املطروحة قبل الترسية النهائية. الناقالت  عدد ةنقاص أو زيادملدير الصندوق الحق في إ .22

 من تاريخ توقيع العقد قابلة للتمديد بعد اإلتفاق بين الطرفين. خمس سنواتفترة العطاء  .23

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

 .0969268741أو  0117656506 لإلستفسار أثناء ساعات العمل الرسمية ٌيرجى اإلتصال ب: .25

  elrashidm@nmsf.gov.sdأو البريد األلكتروني: 

 

 

 

 

 

 

 بالعطاء:  الخاصة واملواصفات الشروط
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يجب عـلى مقـدم العطـاء أن يكـون لـه خـبرة كـافيـة في مجال ترحيل املنتجات الطبية )األدوية واألجهزة  .1

الصندوق  ويمتلك القدرة على توفير واملستلزمات الطبية( واملكمالت الغذائية وأي بضاعة تخص 

وسائل النقل الالزمة والعدد الكافي من الشاحنات املبردة والحاويات ووسائل الطيران الجيـدة واملالئمة 

ألداء املهمة املطلوبة )طبيعة ترحيـل األدوية، األجهزة واملستلزمات الطبية( بكـل سهولـة ويسر وبـدون 

ة وجودة وفعالية كافة أنواع املنتجات الطبية التي يتم ترحيلها سواء تلـف أو تـأخير وبما يضمن سالم

.  من أو إلى مستودعات اإلمدادات الطبية وأن يبرز
ً
 ما يثبت ذلك مستنديا

لدرجات  تلك املنتجاتيجب العمل على ترحيل املنتجات وفق شروط الترحيل الجيد والتي تمنع تعرض  .2

 املواتية طيلة فترة الترحيل. الحرارة املرتفعة والظروف األخرى غير

يجب أن يتوافق كل نشاط من األنشطة املتعلقة بترحيل املنتجات مع السياسات القومية الصادرة من  .3

وزارة الصحة االتحادية واملتطلبات الفنية والعلمية املتعلقة بهذا الشأن مع مراعاة القواعد واملبادئ 

 املخزون من أو إلى مستودعات اإلمدادات. األساسية الخاصة بالترحيل الجيد لكافة أنواع

 في الحفاظ على سالمة وفعالية  .4
ً
 ورئيسا

ً
 مهما

ً
 نتجاتاملبما أن الظروف البيئية املختلفة تلعب دورا

الطبية أثناء عملية الترحيل )درجة الحرارة، الرطوبة، اإلضاءة املناسبة ......إلخ( في الفصول واملواسم 

لظروف وفي أوقاتها املختلفة أثناء عملية الترحيل وبالكيفية التي تضمن املختلفة فيجب مراعاة هذه ا

 عدم تأثر أي من املواد املرحلة أو املنقولة بأي من هذه الظروف البيئية.

يجب أن تكون وسائل النقل املستخدمة في الترحيل من النوعية الجيدة واملعروفة بتأكيدها على  .5

ة سواء من أو إلى مستودعات اإلمدادات الطبية طيلة فترة الترحيل الحفاظ على درجة ثبات املواد املرحل

من حيث درجة الحرارة، الرطوبة واإلضاءة املناسبة وحسب ماهو منصوص عليه في النشرات 

املرحلة  تجاتناملعدة من قبل الشركة املصنعة لحفظ هذه امل املنتجات الطبيةوالتعليمات املثبتة على 

أن هذه الوسائل املعدة للنقل يجب أن تكون من النوعية التي تمنع التعرض  أو املنقولة. إضافة إلى

للحاالت والظروف املختلفة التي قد توثر بصورة أو أخرى على درجة ثبات املواد املنقولة أو املرحلة مع 

اإلبقاء على تماسك مواعين التغليف املستخدمة لحفظ هذه املواد. كما يجب أن تكون هذه املواعين 

النوعية التي تمنع تعرض املواد املنقولة أو املرحلة ألي درجة من درجات التلوث بأي نوع من أنواع  من

 امليكروبات.
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يجب أن تحتوي املواعين املستخدمة لحفظ وترحيل املواد املنقولة أو املرحلة سواء من األدوية،  .6

ي ملبردة والعربات املستخدمة فاألجهزة أواملستلزمات الطبية والتي توجد على الشاحنات والحاويات ا

الترحيل على أجهزة القياس التي توضح مدى تعرض املواد املنقولة أو املرحلة إلى إنحراف في درجات 

 لحفظ هذه املواد أثناء عملية الترحيل. 
ً
 وفنيا

ً
 الحرارة والرطوبة أو اإلضاءة املناسبة واملطلوبة علميا

 Tracking system األليدة بنظام التتبع و لناقالت املز ا تفضل .7

يجب عمل كافة نشاطات التحميل والتفريغ املتعلقة بنقل وترحيل األدوية، األجهزة واملستلزمات  .8

الطبية املرحلة سواء من أو إلى مستودعات اإلمدادات الطبية بالكيفية التي تحافظ على جودة وفعالية 

 وسالمة املواد املرحلة أو املنقولة.

اد املرحلة أو املنقولة سواء من األدوية واألجهزة أواملستلزمات الطبية والتي توجد يجب وضع وترتيب املو  .9

على الشاحنات والحاويات والعربات املبردة املستخدمة في الترحيل بالكيفية التي تسمح بالتوزيع الجيد 

 اعين.لك املو واملنتظم لحركة الهواء داخل تلك املواعين ومن دون حدوث أية موانع لحركة الهواء داخل ت

–يجب أن تكون أنظمة التبريد املستخدمة لتبريد املواعين الخاصة بحفظ وترحيل املواد املبردة خاصة .10

ة على درجة عالية من الكفاء -سواًء كان استخدام هذه املواعين لألدوية واألجهزة أواملستلزمات الطبية

 ألهمية وحساسية املواد املرحلةفي هذه املو 
ً
اعين. كما يجب أن تكون مزودة بأجهزة إنذار واملأمونية نظرا

مبكر للتنبيه عن أي خلل أو عطل مفاجئ قد يحدث في أنظمة التبريد املستخدمة سواء بانخفاض أو 

 ارتفاع درجة الحرارة عن الدرجة املطلوبة.

 يجب أن تكون الشاحنات والحاويات والعربات املبردة املستخدمة في ترحيل ونقل األدوية واألجهزة .11

واملستلزمات الطبية املبردة مزودة بمصدر طاقة إحتياطي أو أن تكون هنالك طرق حفظ بديلة جاهزة 

لالستخدام لتالفي أية عواقب مترتبة قد تحدث نتيجة عطل أو توقف في مصدر الطاقة األصلي 

عض أجهزة باملستخدم في هذه الشاحنات والحاويات والعربات املبردة مثل الثالجات التقليدية املزودة ب

 القياس واإلنذار الحديثة وكذلك حفاظات الثلج كبيرة الحجم املعدة خصيصا ملثل هذه األغراض.

يجب أن تكون املواعين املستخدمة في حفظ وترحيل املواد املبردة املنقولة أو املرحلة سواء من األدوية  .12

 ملث
ً
 ل هذه االغراض ولحفظ هذهواألجهزة أو املستلزمات الطبية من النوع التجاري املصمم خصيصا

 املنتجات ذات الطبيعة الحساسة.
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يجب أن تكون الشاحنات والحاويات والعربات املبردة وغير املبردة املستخدمة في الترحيل بحالة ممتازة  .13

 
ً
 شامال

ً
 ساري املفعول خالل فترة العقد مع ضد جميع املخاطر ومؤمن عليها تامينا

ً
ومرخصة ترخيصا

 ملؤيدة لذلك.إرفاق املستندات ا

 ال يجوز شحن أي بضائع أخرى ألي جهة أخرى غير الصندوق. .14

في حالة حدوث عطل في الشاحنة أوالحاوية أو العربة املبردة املستخدمة في ترحيل األدوية، األجهزة  .15

ندوق الصواملستلزمات الطبية سواء من أو إلى مستودعات اإلمدادات الطبية يجب على املرحل إخطار 

 مع تحديد الزمان واملكان الذي تعطلت فيه الشاحنة وإرسال شاحنة، القومى ل
ً
إلمدادات الطبية فورا

على 
ً
حاوية أو عربة مبردة أخرى بديلة لنقل البضاعة من أو إلى مستودعات اإلمدادات الطبية فورا

 نفقته الخاصة ويتحمل أية مصاريف إضافية أخرى تنجم عن ذلك العطل.

 املرفق ((1)جدول رقم )املنتجات  للصندوق أو الواليات حسب الجدول الزمني االلتزام التام بتوصيل  .16

في حالة تأخير وصول البضاعة عن املوعد املتفق عليه مع الصندوق يتحمل املرحل كافة املسؤوليات  .17

  املترتبة على ذلك التأخير حسب ماهو منصوص عليه في العقد املبرم مع الصندوق.

 والتقيد التام باملنفستو املرسل مع البضاعة. يجب على املرحل االلتزام .18

تسدد قيمة الترحيل بعد استالم اإلفادة بوصول البضاعة كاملة للجهة املرحل إليها واملوافقة عليها من  .19

 .يوم عمل15خالل  قبل الصندوق 

يجب على املرحل االلتزام بتوجيهات إدارة الشحن والتسليم بالصندوق ووحدة التخليص ببورتسودان   .20

سواء في ترحيل األدوية واألجهزة واملستلزمات الطبية من أو إلى مستودعات اإلمدادات الطبية من حيث 

 توفير الشاحنات، الحاويات أو العربات املبردة في اليوم والزمن الذي ُيحدد له لشحن الرسالة.

طبية مدادات اليجوز ملقدمي العطاءات التنافس في الترحيل من ميناء بورتسودان إلى مستودعات اإل  .21

و  (3)جدول رقم )أو اى منها الواليات كل ((، أو من مستودعات اإلمدادات الطبية إلى 2)جدول رقم )

 .(( أو في الكل4جدول رقم )

على مقدمي العطاءات تقديم كشف بأرقام الشاحنات، الحاويات والعربات املبردة التي يمتلكون القدرة  .22

خاصة بهذا الشأن والعمل على تحديث هذه املعلومات طيلة فترة على توفيرها وأية مستندات أخرى 

 سريان العقد متى ما تطلب األمر ذلك.
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تخضع الشاحنات والحاويات والعربات املبردة وغير املبردة الخاصة بترحيل املنتجات ملن يرسو عليه  .23

 صندوق ولهمووحدة بورتسودان بالوالتسليم العطاء للمعاينة قبل الشحن من قبل إدارة الشحن 

 الحق الكامل في قبول أو رفض كل أو بعض من تلك الوسائل املستخدمة.

على من يرسو عليه العطاء تحمل كافة تكاليف األضرار أو الخسائر التي تحدث ألي من املنشآت أو  .24

 الناتجة عن حركة دخول أوخروج الشاحنات .بالرئاسة او الواليات املباني التابعة للصندوق 

ول مسؤولية كاملة عن أي تلف أو نقصان للبضاعة أثناء عملية الترحيل من أو إلى املرحل مسؤ  .25

 مستودعات اإلمدادات الطبية.

السعر املقدم شامل القيمة املضافة وتكلفة الشحن والتفريغ والترتيب داخل املخازن وأي رسوم  .26

 حكومية أخرى.

عليه  سريان العقد، ما لم يطرأ تغيير يوافقتظل األسعار الفائزة في العطاء ثابتة دون تغيير طيلة فترة  .27

 الصندوق.

 مدة العقدخمس سنوات ميالدية قابلة للتجديد. .28

 


