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

 إدارة اإلمدادات
 8102للمحطات المختلفة عطاء لمواد النظافة                          

ترغب الشركة السودانية للتوليد الحرارى فى طرح عطاء توريد مواد كيميائية عن طريق      
م 0202قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة  المناقصة العامة وفقًا الحكام

 لجمهورية السودان.
  -التالية:أواًل: الشروط العامة/على مقدم العطاء ارفاق المستندات 

معتمد أو خطاب ضمان صادر  %(من جملة العطاء بشيك0ارفاق تامين مبدئى ) يجب .0
من شركة تأمين اسالمية سارى المفعول لمدة ثالثة اشهر غير مشروط وغير قابل لاللغاء 

وقابل للسداد عند اول طلب من الشركة للبنك.يرد التأمين لمن ال يرسو عليه العطاء . 
 % بذات الشروط.02الفائز يكمل التأمين الى صاحب العطاء 

 .إرفاق شهادة خلو طرف من الضرائب .0
 ابراء ذمة من الزكاة إرفاق شهادة .3

 إستيفاء للدمغة القانونية . .4

 ان يكون العرض شاماًل القيمة المضافة .5

 إرفاق شهادةالتسجيل لدى القيمة المضافة. .6

 . إرفاق السيرة الذاتية واالعمال المشابهة والخبرة .7

 من شهادة تأسيس للشركات او شهادة تسجيل السماء االعمال. إرفاق صورة .8

   إرفاق صورة من الرقم التعريفى الضريبى . .9

 .إرفاق مقدرة مالية .02

  السودانية توضع العروض بصندوق العطاءات المخصص لها بمكاتب االمدادات للشركة .00
فى ان تكون   للتوليد الحرارى شارع الغابة جنوب مخازن السكر والمسبك المركزى .على 

 ومة بالشمع االحمر من اصل الصورةمظاريف مخت

 تبارًا من يوم ......بعد دفع مبلغيتم استالم كراسة العطاء بمبانى رئاسة الشركة اع .00

                               المدير العام وسوف يتم فتح المظاريفغير مسترد يدفع نقدًا أو بشيك معتمد بإسم السيد/ .03
 .ظهرًا بحضور مناديب الشركات 00بواسطة اللجنة فى نفس اليوم الساعة

 بعد ابراز التفويض من الشركة.يمكن للمناديب حضور جلسة فتح المظاريف  .04



 .المدير العام للشركة غير مقيد بقبول أقل أو أى عطاء آخر
 -ثانيًا:الشروط الخاصة للعطاء:  

 .لغة العطاء هى اللغة العربية 

 قدفترة تنفيذ الع االسعار ثابتة طيلة. 

  ( يوم اعتبارًا من تاريخ فتح المظاريف.92) لمدةتعتبر العطاءات سارية المفعول 

 .تقدم االسعار بالجنيه السودانى وال تقبل اي اضافة للسعر المقدم اواًل طيلة سريان لعطاء 

 .اليقبل العرض البديل 

 .تكون االسعار ثابتة حتى نهاية التوريد 

 .العطاء قابل للتجزئة على ان يتم التقديم للكمية الواحدة كاملة 

  05الكميات الواردة بالجداول المرفقة قابلة للزيادة او النقصان بنسبة.% 

 .يتم التوريد حسب الجداول المرفقة لكل محطة على حدا 

  يوم تأخير. % عن كل0سوف تضاف 

 -الشروط الخاصة بالعقد:
 -القانون الحاكم :

 .يخضع العقد ويفسر بحسب قوانين جمهورية السودان , إال اذا نص على غير ذلك 

 -حل النزاعات:
  على المشترى والمنفذ ان يقوما بكل جهد ممكن لحل أي نزاع ينشأ بينهما تحت العقد أو فيما

 الودية وغير الرسمية والمباشرة.يتعلق بالعقد عن طريق المفاوضات 

  م لجمهورية السودان.0225تحل النزاعات بحسب قانون التحكيم لسنة 

 -ضمان حسن التنفيذ:
  يوم من تبليغه بإرساء  05على الشركة الفائزة أن تقدم الضمان بالقيمة المحددة خالل

 العطاء.

  تدفع عوائد ضمان حسن تنفيذ لمستقبل الخدمة كتعويض عن اي خسارة تنتج عن اخفاق
 إلتزاماته بموجب العقد.الشركة الفائزة فى إكمال 

 

 
                                          

 م.عبداهلل محمد الحسن                   

        مدير إدارة االمدادات

   


