
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 وزارة الموارد المائية والكهرباء

 الشركة السودانية للتوليد الحراري المحدودة

 اإلدارة العامة للموارد البشرية والمالية واإلدارية واإلمدادات

 إدارة اإلمدادات
 عطاء رقم 8102/08 لصيانة عربات محطة كهرباء قري4

 مقدمة:                                                                          

وحرص المحطة    4فى اطار سعى وحدة الورشة والخدمات الفنية بمحطة كهرباء قرى       

على المحافظة على اصول الشركة تم وضع خطة تهدف لرفع كفاءة وتحسين اسلوب الخدمة 

الصيانة وخدمات السيارات الخارجية للمحافظة ولصيانة مراكزوالصيانة المقدمة من ورش 

عربات المحطة يعد هذا العطاء بمثابة منظومة تهدف الختيار جهة او ورش او مركز ذو 

أهيل وخدمة السيارات للتعاقد معها لتنفيذ صيانات امكانيات هائلة تعمل فى مجال صيانة وت

س وهنداي عليه العطاء مفتوح للمراكز )وقائية وطارئة( وتأهيل عربات هايس وهايلوك

 والورش التى لها سابق خبرة فى مجال صيانة وتأهيل السيارات 

 الشروط العامة :

مطلوب تقديم عطاءات لتقديم عطاءات  لتقديم عطاءات لصيانة وخدمات  .1

 وذالك حسب المواصفات  والموجهات المحددة  4السيارات بمحطة قري

(   داخل مظاريف 2كون من اصل وعدد)تقديم العطاءات بمستندات تت .2

مغلقة ومختومة بالشمع االحمر مكتوب عليها من الخارج عطاء رقم 

 لصيانة وتأهيل سيارات الشركة. 12/2112

جنيه سودانى   110111تقديم العطاءات مصحوبة بتأمين مبدئى يعادل  .3

بشيك بنكى معتمد او خطاب ضمان ساري المفعول لمدة ثالثة اشهر غير 

وقابل للسداد عند اول طلب من الشركة ويرد مشروط وغير قابل لإللغاء 



 010111صاحب العطاء الفائز يكمل التأمين الى -التأمين لغير الفائزين

 سودانى . جنيه

 يجب استيفاء الدمغة القانونية المقررة. .4

يجب إرفاق شهادة خلو طرف من الضرائب والزكاة بإسم الشركة  .0

 السودانية للتوليد الحرارى .

 طيلة فترة التعاقد. ان تكون االسعار ثابتة .6

 يجب تقديم شهادة تأسيس الشركة. .7

 يجب تقديم الخبرة السابقة والسيرة الذاتية للشركة. .2

 الف جنيه. 011مقدرة مالية بما اليقل عن  تقديم .9

 االلتزام  بثبات اسعار الخدمة والصيانة طوال مدة سريان العقد. .11

تعتبر كراسة الشروط والمواصفات جزء ال يتجزأ من العقد وعلى  .11

مقدم العطاء التوقيع على كل صفحة منهال واعادتها مع    الورشة او 

 العطاء المقدم.

خذ  فى االعتبار ان التنفيذ يبدأ اعتبار من على مقدم العطاء ان يأ .12

      تاريخ استالم خطاب القبول 

 ظهراً.12الساعة  19/7/2112اخر موعد لقبول العطاءات  .13

 ثبات اسعار االسبير لمدة ثالثة اشهر على االقل. .14

 

 **وشـــكــــراً**

 

 م.محمد صالح على محمود                                       

 مدير إدارة اإلمدادات باإلنابة                                                           

 

 



 

 الشروط الفنية:

 االلتزام بتوفير وتركيب قطع غيار )اسبير(اصلية وجديدة وخالية من عيوب التصنيع. .1

 االلتزام بتوفير فريق وكادر فنى مؤهل ومدرب للقيام بعمليات الصيانة مع إرفاق .2

 قائمة بالقوى العاملة ومؤهالته.

 االلتزام بضمان حسن التنفيذ وسرعة اجراء عمليات الصيانة. .3

 االلتزام بتوفير سحاب لسحب اي عربة متعطلة بعد طلب من المهندس. .4

 او الجيلى. يفضل توفير مركز وموقع للصيانة بمنطقة بحرى .0

 فحص االسبير قبل التركيب من قبل فني من الشركة. .6

 الخاصة:الشروط 

 تقديم قائمة بأسعار الصيانات والمصنعيات. .1

 تقديم قائمة بأسعار الزيوت ونوع الزيت وفالتر الزيت وفالتر الوقود. .2

 بالمركز او الورشة.تقديم تفصيل بمواعيد العمل والعطالت  .3

 تحديد فترة ضمان للمعدات الكاملة. .4

 مجال وطبيعة العربات:

 عربات 6الهايسات تايوتا :عدد  .1

A. كلم /اليوم 011حافالت تعمل فى التشغيل بنظام الورديات )مرتين/اليوم( تقطع  4عدد

 مرات /الشهر(.3الصيانة الوقائية )

B.  كلم /اليوم 211حافلة تعمل فى الصيانة نظام الدوام الواحد)مره/اليوم( تقطع  2عدد

 مره/الشهر(.1الصيانة الوقائية )

 عربات. 11)هايلوكس تايوتا( :عدد  البكاسى .2

A.  كلم/اليوم 111بكاسى تعمل كعربات خاصة وشخصية لمهندسين تقطع  7عدد

 مره/شهرين(.1الصيانة الوقائية )

B.  كلم/اليوم الصيانة 111بوكسى تعمل كعربات استاند باى للمحطة تقطع  2عدد

 مره/الشهر(1الوقائية )



C.  كلم/اليوم الصيانة 21بوكسى يعمل بالمشتريات والشئون المالية تقطع  1عدد

 مره/الشهر.2الوقائية)

 عربات المحطة:

 الموديل نوع العربة عدد العربات الرقم

 2113 بوكسى كبينة واحدة 3 1

 2110 بوكسى كبينة واحدة 6 2

 2110 بوكسى دبل كاب 1 3

 2114 هايس 6 4

  موتر سايكل يا مها 1 0

 21174 اكسنت 3 6
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   -عربات:6صالون )هونداى ( عدد  .3

A. 3 كلم/اليوم 211اكسنت تعمل كعربات خاصة وشخصية للمهندسين تقطع

 مره/شهر(1الصيانة الوقائية )

B. 3 I 10  كلم/اليوم  211تعمل كعربات خاصة وشخصية للمهندسين تقطع

 مره/الشهر(. 1الصيانة الوقائية )

                                                            

                           

 


