
  بسم اهلل الرحمن الرحيم                                               
الكهرباءالموارد المائية و  وزارة  

 الشركة السودانية للتوليد الحراري المحدودة
 اإلدارة العامة للموارد البشرية والمالية واإلدارية واإلمدادات

 إدارة اإلمدادات
 

 8112-8112طارات سيارات الشركة للعام إلتوريد وتركيب  11/8112عطاء رقم            
حسب الكميات  يرغب المدير العام فى تقديم عطاء لتوريد وتركيب إطارات سيارات للشركة       

 والمواصفات المرفقة
  -الشروط العامة :  أواًل:

بشيك معتمد أو خطاب ضمان بنكى أو  جنية 200000 قدرهيجب إ رفاق تأمين مبدئ  .1
خطاب ضمان صادر من شركات التأمين اإلسالمية بالسودان ساري المفعول لمدة ثالثة 
أشهر غير مشروط وغير قابل لإللغاء وقابل للسداد عند أول طلب من الشركة يرد التأمين 

 . لعطاء لمدة عامرسو عليه ايلمن  000000لغير الفائزين،على أن يكمل الى 

 أو إسم العمل.الشركة  سيسصورة من شهادة تأيجب ارفاق  .2
  السودانية للتوليد الحرارى.ارى المفعول بإسم الشركة سخلو طرف من الضرئب يجب ارفاق  .3

 السودانية للتوليد الحرارى.ارى المفعول بإسم الشركةسبراء ذمة من الزكاة إيجب ارفاق  .4

 . المقررة لدمغة القانونيةا يجب ارفاق .0

 صورة من الرقم التعريفى الضريبى .يجب ارفاق  .6

 شهادة تسجيل من القيمة المضافة .يجب ارفاق  .7

 . للشركة المقدرة المالية يجب ارفاق  .8

 يجب تقديم األسعار شاملة للقيمة المضافة . .9

 الكشف قابلة للزيادة أو النقصان.بالكميات المرفقة  .10

 العقد.تنفيذ نهاية تظل االسعار ثابتة حتى يجب ان  .11

تقدم العطاءات داخل مظاريف مغلقة ومختومة بالشمع األحمر مكتوب عليها من الخارج  .12
 لتوريد وتركيب إطارات سيارات. 11/2018رقم  عطاء



فى اى  وسوف الينظرالثانية عشر ظهرا الساعة 17/7/2018آخر موعد لقبول العطاءات يوم.13
 عطاء يصل بعد الزمن المحدد.

.يودع العطاء فى صندوق العطاءات بادارة االمدادات بالمخزن الرئيسى للشركة السودانية للتوليد 14
جنوب مخازن شركة السكر وخلف مسبك الخرطوم  –الحرارى  بالمنطقة الصناعية بالخرطوم جنوب 

 المركزى .

    العام للشركة غير مقيد بقبول أقل أو أى عطاء آخر.المدير .10
 

 -الشروط الخاصة:
 زيارة للشركة الفائزة .سوف تكون هنالك  .1

 .تقديم ضمان لإلطاراتيجب  .2

 يكون التوريد بطلب مسبق من الشركة . .3

 تقديم األسعار شاملة التوريد والتركيب. .4

 مشابهة .عمال يجب تقديم أ .0

 .2018يجب ان تكون اإلطارات صناعة العام  .6

 يسمح لمناديب الشركات بحضور جلسة فتح المظاريف. .7

 
 

 **وشــــــكـــــــرًا** 
 
 

 م.محمد صالح على محمود                                                              
 مدير إدارة اإلمدادات باإلنابة                                                             

 
 


