
 
 
 

 

  

 

 م 2021( تأهيل موردين في عدد من المجاالت المختلفة  للعام  1عطاء رقم ) اعالن
 

تأسببببببببببببببببب     لبببببببببببببببببوي   ل يبببببببببببببببببو    ذأببببببببببببببببب  أ 2021يرغبببببببببببببببببل تأمببببببببببببببببب و ت تألبببببببببببببببببللع أ  ببببببببببببببببب ل   تأمببببببببببببببببب    ببببببببببببببببب    ببببببببببببببببب          ببببببببببببببببب  لبببببببببببببببببل  ي   للببببببببببببببببب  أ   أ  ببببببببببببببببب       

تأتببببببببببببب  كببببببببببببب  لببببببببببببب  أويبببببببببببببم تأرغ ببببببببببببب  لببببببببببببب  تأ بببببببببببببرك    ت   سببببببببببببب      ببببببببببببب    ت   ببببببببببببب    ،تلخبببببببببببببول     

  فق تأ ر ط تأ  أ   :    ذه تمل  ال    يه  تأ لوي  
      

 الشروط العامة :

  العمل .شهادة تأسيس الشركة أوأسم  .1

  والخبرات . واالدارية السيرة الذاتية شاملة املقدرة الفنية  .2

  خلو طرف من الضرائب  .3

  كاة  شهادة إبراء ذمة من الز  .4

  شهادة تسجيل القيمة املضافة . .5

  .  املقدرة املالية .6

 هيل لها :ائمة السلع والخدمات المطلوب التأق
 

 :السلع (أ)

 شرك   للأوت  تأكهرب   .2  ل ك     تأ ملير  تأط ب    .جهزة تلح  لب  للحل ته    ت .1

 تالجهزة تأكهرب ئ    تالأكتر ن     .4  تال  ت  تال الل    ت  وت تالجهزة    .3

 شرك    لل  ي  تأس   ت   .6 تالث ث ت ك ب  . .5

 شرك   تأط ق  تأ  س     .8 تال  ت  ت ك ب    تألرط      .7

   تأس  ك   تأكهرب    تأ      للت     .9

 :الخدمات (ب ) 

  ت ك ف   ص  ن    .2 ص  ن  ت   نع  ت     تال   ل .   .1

   ش ص  ن  تأ رب    .4   ش ص  ن  تأ رب    .3

 ت     تأط     ب نلت ه  .6 تأو  ي   تال ال   تالن  ج تال اللع . .5

 ص  ن  ت ك ف   .8  (خول   تأم  نم )حلت يل  ط ب    ،ل ك      ملير .7

 شرك    لوي  تلخول   تالل    )تلحرت   ( .10  و   ( -خ لط–لل  ي   سته ك   تأ  ل  )نظ  ت   .9

  شرك    لوي  خول   تأ ظ ف   .11
 

 

 

  رت   تأ   قوقس  تأ _ ت ت ة تأ     تال ت ي    ي ك  تلحمل   ل  كرت   ت لتصف   ل   ئ    تأم و ت تألللع أ   ل   تأم  

 www.nhif.gov.sd   بر ت لق  تإلأكتر نع ت  

 ل  يل   –تلخرطل   
ً
افق  االثنينش  ع تأ  وي  جلت  تملحك   تأو  ل ي  ت     ت  .م 2021/ 02 / 1 املو

 

 

بالشببمظ االرمببر بقببندوا العابباءات ا خقبب  لهببا بقسببم  الشببراء وال عاقببد برئاسببة القببندوا   ريبب  يبب م قفببل يجببب و ببظ املفببارية مملقببة وم  ومببة  
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   التأهيل طلب مقدم بيانات

 

  الشركة / المتقدم اسم  .1

  الرئيسي  / المقر  العنوان  .2

  الشركة وصفته ممثل اسم  .3

  التليفون  أرقام  .4

  اإللكترونى البريد   .5

   شهادة  التسجيل  .6

  المجال المتقدم )واحد فقط(   .7
 

 الشــروط العامة  اوالً

 :وإعادة التأهيلشروط التقديم للتأهيل         

 صريح في تحديد االجزاء السرية (  موافقة الجهات المتقدمة علي علنية البيانات المقدمة ) مع استثناء بعض البيانات بطلب  .1

 تقبل عروض الشركات وأسماء االعمال للتوريد أو تقديم الخدمات .  .2

 التوريد يمكن أن يكون من السوق المحلي أو من الخارج   .3

 يكون التأهيل لمدة عام فقط .  .4

 أعمال تقييم لالداء خالل فترة التأهيل )كل ثالثة أشهر( .  تجري .5

 وأسماء االعمال خالل فترة التأهيل بنفس الشروط . أ للصندوق الحق في إضافة  شركات  .6

 تقدم العروض بنسخ ورقية مصحوبة بنسخ مرنة ) سوفت وير ( بي دي إف   .7

 ا . أي جهة ال تستوفي الشروط المذكورة أعاله لن ينظر في أمر تأهيله .8

 يتم تسليم المستندات المطلوبة بمظاريف معنونة باسم المدير العام للصندوق .  .9
 

 الوثائق المطلوبة  للتأهيل )الشروط العامة( 

 شهادة تأسيس الشركة أو أسم العمل أو أي سجل في المجال المعني .  .1

 السيرة الذاتية .  .2

 عضوية تسجيل الموردين  . .3

 المفعول . خلو طرف من الضرائب ساري  .4

 شهادة تسجيل لدي القيمة المضافة .  .5

 .  شهادة إبراء ذمة من الزكاة سارية المفعول .6

   لقدرات الماليةا ثانيا

 رأس المال للشركة أو أسم العمل .  .1

 القيمة الكلية لألصول والموجودات  .2

 والتسهيالت الممنوحة لها .خطابات من البنوك التي تتعامل معهم الشركة أو أسم العمل تبين الوضع المالي  .3

 حجم االعمال الجاري تنفيذها اآلن مع تحديد الجهات والعنوان .4
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 البيانات المالية  

 الثالثة سنوات السابقة  المعلومات المالية 

2018 2019 2020 

    الثابته  األصول  إجمالى  .1

    المتداولة  االصول  اجمالى  .2

    الضرائب  قبل األرباح   .3

    الضرائب  خصم بعد األرباح   .4

 

 :  )االعمال السابقة التي نفذت  أهم إنجازات الشركة

 مدة االنجاز   القيمة   اسم المشروع   الجهة المستفيدة   رقم العقد   م 

1.       

2.       

3.       
 

    القدرات االدرية  ثالثا

 الهيكل التنظيمي للشركة أو أسم العمل .  .1

 االدارة وهواتفهم إن وجدوا . قائمة بأسماء رئيس وأعضاء مجلس  .2

 خبرات الجهاز الفني واالداري في االعمال موضوع التأهيل مع السيرة الذاتية .  .3

 رسم توضيحي يبين الموقع وكيفية االتصال بهم ) هواتف / بريد إلكتروني ( .  .4

 العامل: توزيع الكادر 

الفترة التي   الصفة  االسم   م 

 شغلها  

 الدورات التي نالها في المجال  المستوي التعليمي 

1      

2      

3      

 عدد الكادر العامل  

 المجموع الكلي  باالجر   العـاملون اآلخرون  المالكون وكبار المسئولين 

  عمال  سكرتارية  موظفين  إداريون آخرون إداريون مديرون
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   توريدهاقائمة االنشطة والخدمات المراد طرحها أو  رابعاً

  :الموردون

 شركات مولدات الكهرباء .2 ها  وماكينات ال قوير والاابعات اجهزة الحاسوب وملحقات .1

 االجهزة الكهربائية وااللكترونية  .4 االجهزة و املعدات واالدوات اال المية  .3

 شركات وموردين السيارات  .6 االثاث املك بي . .5

 شركات الااقة الشمسية  .8 االدوات املك بية والقرطاسية  .7

  مواد البناء والسباكة والكهرباء   .9

   :الصيانة والخدمات

 صيانة املكيفات   .2 صيانة املباني وا مال االملنيوم.  .1

 ورش صيانة العربات  .4 ورش صيانة العربات  .3

 بانوا هاا مال الابا ة  .6 الد اية واال الن واالن اج اال المي . .5

 صيانة املكيفات .8 خدمات القيانه )رواسيب  طابعات  ماكينات تقوير(  .7

 شركات تقديم الخدمات االمنية )الحراسة (  .10  دسات(  -خيوط–موردين ملستهلكات العيون )نفارات  .9

  شركات تقديم خدمات النفافة  .11
 

 : المورد  الوكاالت التجارية التي يمثلها

 تاريخ التسجيل  الجنسية   اسم الوكاله   م 

    

    

    

    
 

 نوع الوكاالت          وكيل معتمد                      

      نعم                      

 ال                        

 ارفق المستندات الثبوتية عن الوكالة  

     المواد المعتمد توزيعها نعم                                       موزع معتمد

      نعم                      

 ال                        

 

 ارفق نسخة من شهادات التوريد
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 معلومات االتصال بمندوبي اسم العمل 

 م  ــاالس                      م                               ــــاالس

 رقم الهاتف المتحرك                            رقم الهاتف المتحرك              

   البريد االلكتروني          ا                                           البريد االلكتروني 

 

 المعتمدة في اتحاد الغرفة التجارية والسجل التجارياالنشطة 

 

 

 

 

 أحكام عامة : 

 .ة( إرفاق كشف يتضمن الوكاالت الحاصلة عليها وصور عنهاالجهعلى )الشركة /  •

المقدمة  كتابيا بأي تغيير يطرأ على األسماء والبيانات  الصندوق القومي للتأمين الصحي ة  أخطار الجه الشركة /  علي •

عدم دقة البيانات المقدمة بالطلب أو   إلغاء أو رفض طلب التسجيل إذا تبين له للصندوقفي حينه وبدون إبطاء ويحق 

 ه   عدم مالئمة النشاط واحتياجات

 عليه  موضح مغلق مظروف داخل ومختومة ة موقع صورة و  أصل  من استيفائها بعد التأهيل ومستندات الطلبات يتم ايداع •

 : التالية  البيانات الخارج من

 الصندوق القومي للتأمين الصحي •

 م2021تسجيل وتأهيل وإعادة تأهيل موردين ومقاولين في عدد من المجاالت للعام عطاء   •

 الخرطوم شارع البلدية جنوب شرق المحكمة الدستورية سابقا   •

 .  للصندوق القومي للتأمين الصحي المدير العام  السيد باسم •

 م  2021ظهر ا من يوم      /     / عشر الثانية الساعة  تمام قبل وذلك •

 .  المذكور اعاله التوقيت بعد ترد  طلبات أي التعتمد
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 إقرار والتـــزام 

 بالتالي :   . ..........................بصفتي ممثالً عن شركة.......................... أقر أنا •

 .بانني قرأت وتفهمت كافة ماورد بوثائق الكراسة من شروط  .1
كما التزم بأن يبقى العرض المقدم مني ساري المفعول واليجوز لي الرجوع عنه لمدة عام من تاريخ اخر موعد   .2

 لتقديم العروض .

 .   ه دون أي ضغط او إكراهوهذا اقرار وتعهد مني بذلك أقر والتزم بكل ماورد ب .3
 

 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لعطاء التأهيل اسم المتقدم                                              ـ

ــ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقم المشتغل المرخص   ـــ

ــ العنوان   :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  رقم الهاتف  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ :ــــــــــــــــــــــــــ رقم الفاكس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ التاريخ   : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: التوقيع                  ـــ

 ختم الشركة 
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