
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 الشركة السودانية للتوليد الحرارى المحدودة

 اإلداره العامه للموارد البشرية واإلدارية والمالية واإلمدادات                 

 إدارة اإلمدادات                                                      
 

 لرعاية وصيانة حدائق محطة أم دباكر )كوستى( 3/8102عطاء رقم 
 -الشروط العامة:

 حسب المساحات ونطاق وصيانة حدائق محطة أم دباكر )كوستى(مطلوب تقديم عطاءات لرعاية -0
 األعمال المبينة المرفقة وذلك بمدينة ربك والية النيل األبيض )شارع ربك سنار(.   
 يقدم العطاء من أصل وصورة داخل مظاريف مغلقة ومختومة بالشمع األحمر مكتوب عليها من -8 

 ( وتوضع المظاريف بصندوق العطاءات أم دباكر )كوستى وصيانة حدائق محطةالخارج عطاء رعاية     
 الخرطوم  .–بالمنطقة الصناعية   باإلمدادات    
 ضمان جنيه سودانى بشيك بنكى معتمد أو خطاب 010111تقدم العطاءات مصحوبة بتأمين مبدئى يعادل -3

شركة تأمين ل لإللغاء أو خطاب ضمان صادر من بنكى سارى المفعول لمدة ثالثة أشهر غير مشروط وغير قاب
 % من قيمة العطاء السنوية.01ين الىصاحب العطاء الفائز يكمل التأم–يرد الضمان لغير الفائزين –إسالمية 

 1083443004أو سيف الدين  1083443020سعد الين عثمان تلفون -لإلستفسار يمكن اإلتصال على-4
 يجب تقديم سيرة ذاتية ألعمال مشابهة قامت بها الشركة.-0
 يجب وضع الدمغة القانونية المقرره.-6
براء ذمة من الزكاة بأسم الشركة يجب إحضار شهادة خلو طرف من الضرائب والرقم -3 التعريفى الضريبى وا 

 السودانية للتوليد الحرارى  المحدودة
 يجب تقديم صورة من شهادة تأسيس الشركة.-2 
 يجب تقديم المقدره المالية بكشف حساب للسته أشهر الماضية لتوضيح المقدره المالية .-4
 وجدت. يجب إرفاق شهادة التسجيل فى القيمة المضافة إن-01
 00/8/8102آخر موعد لوضع العطاء بصندوق العطاءات هو يوم -00
 المدير العام غير مقيد بقبول أقل أو إى عطاء آخر .-08

                                           
 **وشـكــرًا**    

 
 
 
 

                                                       



 -موجهات عامة خاصة بالعطاء:
 أن تقدم الشركة الخبرات الكافية فى رعاية وصيانة الحدائق .-1
 على الشركة إستخدام أحدث التقنيات والمعدات فى العمل .-2
 شهرى(–أسبوعى  –على الشركة تقديم برنامج متكامل لإلهتمام وتنسيق وصيانة الحدائق )يومى -3
اإلهتمام بالحدائق الخارجية والشتول المزروعة داخل المبنى وأشجار الظل واألشجار المثمره واشجار )أسوار( -4

ونظافتها من األشجار العشوائية التى تنمو بين اإلنترلوكو من سوء الرى والمياه المتسربة من االحواض ومكافحة  
 األفات والطفليات التى تصيب الزرع .

 ة مخلفات األشجار واألعشاب .اإللتزام بإزال-5
 المحافظة على نظافة و خضرة الحدائق طوال اليوم.-6
 تأهيل شبكة الرى وصيانتها عند الضرورة وتقديم فاتورة بذلك باإلتفاق مع قسم الخدمات بالمحطة.-7
 تحديد عدد العمال الذين ينجزون العمل .-8
 زمة فى حالة الزيارات واإلحتفاالت .اإلستجابة فى حالة اإلستدعاء لعمل التجهيزات الال -9

 اإللتزام بزى موحد وبطاقة تعريفية للعاملين.-10
 اإللتزام بتغيير وتوفير الشتول والزهريات التى تتلف وتزبل بسوء الرعاية أو عدم اإلهتمام .-11
 اإللتزام بإضافة مساحات بنفس فئات العقد.-12
 محطة كشفًا يحوى أسماء العمال والمعدات المستخدمة.على الشركة المتعاقد معها تسليم إدارة ال-13
 

 اإللتزام بتوفير أشجار وزهور زينة حسب الطلب وبأسعار محلية.-14
 يتم حساب إنجاز العمل بنسبة مئوية.-15
 %(.011%فأكثر تعتبر 20يتم سداد قيمة المطالبة الشهرية حسب نسبة اإلنجاز)-16
 رؤيتها فى تطوير شكل الحدائق وزهور الزينة.على الشركة تقديم -17
 ة.على الشركة القيام بزيارة الموقع للوقوف على طبيعة الحدائق والمنطق-18
 -يكتب السعر المقدم حسب الجدول أدناه:-19
   

 ملحوظــــــــة  قيمة الرعاية الشهرية الموقع  الرقم
   المحطة 0
   المدينة السكنية 8
  اإلجمــــــــالى  
 
 يمكن التقديم فى المحطة فقط أو المدينة السكنية او التقديم فى األثنين معًا.-88
 

 محمد الحسن م.عبداهلل 

 مدير إدارة اإلمدادات                                                          


