
 مبسم اهلل الرحمن الرحي
الكهرباءالموارد المائية و  وزارة  

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

 إدارة اإلمدادات
 

 )ام دباكر( محطة كوستىب  لمكافحة اآلفات 01/8110عطاء رقم 

      

وفق المعايير المتبعة بمحطة كوستى)ام دباكر( مطلوب تقديم عطاءات لمكافحة اآلفات  -0
فى أعمال المكافحة )تقديم جدول تفصيلى لبيان أعمال المكافحة وبيان لألسعار على 

 حسب نوع المكافحة المقدمة منكم .

تقدم العطاءات داخل مظاريف مغلقة ومختومة بالشمع األحمر مكتوب عليها من الخارج  -1
 . بمحطة كوستى)ام دباكر(لمكافحة اآلفات  01/1108عطاء رقم 

% من جملة العطاء بشيك بنكى معتمد 1تقدم العطاءات مصحوبة بتأمين مبدئى يعادل  -3
ر مشروط وغير قابل أوخطاب ضمان من بنك سارى المفعول لمدة ثالثة أشهر غي

وقابل للسداد عند أول طلب من أوخطاب ضمان صادر من شركة تامين اسالمية لإللغاء 
% من 01صاحب العطاء الفائز يكمل التأمين الى  –الشركة يرد التأمين لغير الفائزين 

 جملة العرض .

 إلتصال للمبانى  للتعرف على عليها  قبل تقديم  العطاء أوا  يمكن عمل زيارة ميدانية -4
 .  لإلستفسار   1013410585على الرقم     
 يجب تقديم سيرة ذاتية العمال مشابهة قامت بها الشركة . -5

 يجب وضع الدمغة القانونية المقرره. -6

 يجب احضار شهادة خلو طرف من الضرائب باسم الشركة السودانية للتوليد الحرارى . -0

 يجب احضار الرقم التعريفى الضريبى . -8

 يجب احضار ابراء ذمة من الزكاة باسم الشركة السودانية للتوليد الحرارى .  -1

 يجب تقديم صورة من شهادة تأسيس الشركة .-01
 يجب تقديم المقدرة المالية للشركة .-00



 /يجب ارفاق شهادة التسجيل فى القيمة المضافة ان وجدت .01
 .01/0/1108ًا من يومآخر موعد لقبول العطاء هو الساعة الثانية عشر ظهر -03

 العام غير مغيد بقبول أقل أو إى عطاء آخر . المدير -04   
 
 

 **وشـــــكــــــــــــــــرًا**
 
 
 
 

 م.محمد صالح على محمود                                                          
 مدير إدارة اإلمدادات باإلنابة                                                          

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 الشروط الخاصة بالعطاء :

فئران –ثعابين  –يجب المحافظة على الموقع خالى من الحشرات والقوارض والحيوانات الخطرة )عقارب  -0
 .................................الخ(

 زباب ........الخ(–يجب اإللتزام برش الحشرات الصغيرة  )صراصير  -1

 يجب التحكم فى تواجد الكالب الشاردة والحيوانات المتوحشة بناءًا على طلب مسبق من إدارة الموقع . -3

 يجب تقديم تعريف بالشركة بالشهادة الدالة على الخبرة فى مجال العمل المطلوب . -4

 تفاصيل عن االعمال المشابهة التى تم تنفيذها.يجب إرفاق قائمة تتضمن  -5

 يجب اإللتزام باللوائح الصحية وقواعد السالمة وحماية البيئة والعاملين.-0
 وذات فعالية عاليةالمبيدات المستخدمة يجب ان تكون مسجلة بوزارة الصحة -8

 استخداممبيدات قاتلة للثعابين )ليست طارده فقط(-1
 عند توفر الظروف)عدم وجود هواء( استخدام الرش الضبابى-01
 استخدام مبيدات ذات اثر باقى لحين الزيارة التالية .-00
 يجب اخطار مندوب المحطة عند استخدام اى مبيد سام .-01
 جها وصالحيتها عند كل زيارة.يجب اخطار مندوب المحطة بنوع المبيدات وتاريخ انتا-03
 المبيدات .يجب موافقة مندوب المحطة قبل استخدام -04

 يجب توضيح برنامج المكافحة مع تحديد الفترة الزمنية لإلستجابة-05
 -ويتمثل فى:     

 : المكافحة الدورية ( أ)
 ) فترة الصيف مره فى الشهر )لمدة اربعة ايام لتغطية االماكن 
 )فترة الخريف مرتين فى الشهر )من شهر يوليو وحتى شهر اكتوبر 

 :)ب( المكافحة الطارئة                 
 

 يجب توضيح نشرات السالمة والبيئة للمواد المستخدمة.-06
 يجب توفير العاملين المدربين المؤهلين للقيام بعملية المكافحة.-00
 عند قبول العطاء يجب إبراز مايثبت إستيفاء العاملين إلشتراطات المهنة-08

             
                                ** ًً  **وشــكــرًا

 



  المواصفات الخاصة بالعطاء  
 -:لمحطة التوليد  أ/ 

 / مبنى التحكم الرئيسى .0          
 / المبنى االدارى  .1          
 / مبنى الفنين )السيرفس (3          
 / الديمن .4          
 / الدفاع المدنى واالستقبال .5          
 / الهايبو ومبنى مضخات الحريق .6          
 غرفة . 45/ سكن الهنود 0          
 /غرفة البطاريات غرب مبنى الفنين .8          
 / مجارى الكوابل وحول المبنى 1          
 / مبنى القدرة 01          
 ت/ منطقة الغاليا00           

 ب/ المدينة السكنية 
 ( عمارات للمهندسين ثالثه طوابق6/ عدد)0
 ثالثه طوابق  ( عمارات للفنين0/ عدد)1
 ( فيال سكن االداريين3/ عدد)3
  G1 ,G2( عمارة طابقين 1عدد)/4
 طابقين   G5/عمارة الضيوف 5
 غرفة ( 10/سكن الفنيين )الكامب 6
 / الساحات وحول المبانى والسور0
  BHEL(غرفة سكن  10/عدد )8
 / الكافتريا1
 /المسجد01

 -:ج/ منطقة النهر
 يشمل مبنى التحكم والطبلونات وجملون المضخات وحواليها

 .عدد طابقين وحواليها د/ منطقة عدادات الوقود



 مكونات مبنى المخازن الرئيسية بالمنطقة الصناعية بالخرطوم جنوب. 
  

 مكتب اإلستقبال والساحة االمامية.  يتكون المبنى من -0 
 -صالة اإلمدادات وتحتوى على المكاتب اآلتية:-1     

 (مكتب مدير إدارة اإلمدادات0)                   
 (قاعة اإلجتماعات1)                   
 (مكتب مدير قسم المخازن3)                   
 مدير قسم المشتريات (مكتب4)                   
 (مكتب المقدم 5)                   
 (صالة المشتريات6)                   
 (صالة التخليص0)                   
 (المسجد8)                   

 
 -الحمامات والمغاسل: -3 

 )سته( حمامات  6(عدد 0)
 

 حوش المخازن -4
 -مبنى المخازن يتكون من: -5

 (مخزن األدوات المكتبية  0)                       
 (مخزن اإلسبيرات         1)                       
 (مكتب التخليص3)                       
 مكتب 1صالة كبيرة بها عدد  0(عدد 4)                       

            
 
 
 
 



 مكاتب التوليد النووى

 -:01منزل رقم -0
 مكاتب 5*عدد               

 صالة 1*عدد               
 *قاعة إجتماعات              
 حمامات 4*              
 *واحد مطبخ + حوش              

 -:41منزل رقم -1
 مكاتب 6*              
 صالة 1*               
 حمامات 3*               
 *واحد قاعة إجتماعات               

 *واحد مطبخ +حوش               

 مكاتب الطاقة المتجددة والبديلة                                    

 صالة داخلى 3*              

 حمامات 5*              

 مكاتب 5*             

 *واحد مطبخ + حوش              

 * واحد قاعة إجتماعات                 

 

 

             



 الشهيد مساكن محطة
 المساكن القديمة

 
 شقة بكل عمارة 08عمارة كبيرة بها  1*عدد      
 شقة 01*عمارة صغيرة بها      
 * أربعة منازل كبيرة     
 كرفانة 08* عدد      
 غرف 01* مبنى المهندسين به عدد      
 * مسجد + روضة     
 * ملعب كرة قدم + موقف سيارات     

 
 المساكن الجديدة

 
 شقق فى كل عمارة. 6عمارات كبيرة  5* عدد 

 مكاتب + مخزن + مطبخ + غرفة + صالة ( 3* مكاتب إداريى الخدمات )
 حمام خارجى. 1* عدد 

 
 -وصف عام لمبنى محطة كوستى : 

 مساكن األفراد  -المدينة السكنية:
  غرف 01عبارة عن ثالثة عمارات كل عمارة من أثنين طابق كل طابق به 

 
 -مساكن األسر :

 3هول + مطبخ +  1عمارة  تتكون كل واحدة من ثالثة طوابق  كل طابق به أثنين شقه كل شقة بها ثالثة غرف + 03به 
 حمامات

 
 -المبانى الخدمية :

 المسجد من طابقين-
 العيادة-



 النادى-
 الروضة-
 الكفتريا-

 به مخزن مواد غذائية +سكن للعمال )الطباخين( -الميز :
 

 حوض نجيلة وسور به أشجار بان وكمية من األعشاب والحشائش البرية 41المبنى به عدد 
 

  00ميز  
 

 به عدد أثنين منزل 
 
 

   -مكاتب المحطة:
 المشروع عدد ثمانية مكتب كرفانة 

 
 -مكاتب المحطة :

 مكاتب اإلدارة عمارة من اربعة طوابق 
 -مكاتب الكمياء :

  عدد ثالثة مكاتب
 

 -المدنى :الدفاع 
  عمارة أرضية

  باإلضافة للساحات الخارجية للمحطة
 


