عطاء رقم)  )6لسنة 2021م
ترغب وزارة الطاقة والنفط  /قطاع النفط /
االدارة العامة للشئون االدارية /
ادارة الشراء والتعاقد /
ادارة الخدمات العامة
فى طرح مناقصة عامة

(لتاهيل مسبح نادى العاملين )
وفقا للشروط الواردة فى كراسة العطاء
والشروط العامة للعطاء.

الشروط العامة للعطاء -:

 -1أن تكــون الجهة المتقدمة مسجلة بالسودان ولها خبرة معتبرة وانجازات سابقة في هذا المجال
(اعمال مشابهة ).
 -2أن تكون الجهة المتقدمة عاملة بالسودان وفي حالة أن الجهة المتقدمة للمشاركة تابعة لشركة
خارج السودان  ،علي تلك الجهة توضيح العالقة بالشركة األم مع تقديم الوثائق الداعمه لذلك
(السيرة الذاتية ).
 -3أن تقدم الجهة المتقدمة شهادة خلو طرف من الضرائب .
 -4أن ترفق الجهة المتقدمة صورة من البطاقة الضريبية .
 -5أن ترفق الجهة المتقدمة شهادة إبراء ذمة من الزكاة .
 -6أن ترفق الجهة المتقدمة شهادة تسجيل القيمة المضافة .
 -7أن ترفق الجهة المتقدمة صورة من شهادة التسجيل أو التأسيس.

 -8أ ن ترفق الجهة المتقدمة شهادة بالمقدرة المالية .
 -9أن يكون العطاء مستوفي للدمغة القانونية.
 -10يجب دفع تأمين مبدئي وقدره(  ) 2%من قيمة العطاء بشيك مصرفى أو خطاب ضمان مصرفي
او خطاب ضمان من شركات التامين االسالمية ساري المفعول طوال فترة العطاء (  90يوما من
تاريخ اخر يوم لتسليم العروض ) او ضمان نقدى يكمل إلى (  ) 10%لمن يرسو عليه العطاء ويرد
 -11أن تكون التكلفة الواردة بالعطاء نهائية ومتضمنة كافة الرسوم والضرائب .
 -12يمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من رئاسة وزارة الطاقة والنفط  ،تقاطع
شارع  61العمارات مع شارع افريقيا  ،ادارة العقود والمشتريات مكتب رقم ( )38الطابق االرضى
مقابل مبلغ قدرة ( )5000جنية سودانى ( فقط خمسه الف جنية سودانى ال غير ) نقدا او بشيك
مصرفى باسم وزارة الطاقة والنفط ال يرد عن كل كراسة .
 -13يسلم العطاء في ظرفين منفصلين ( فني ومالي ) مختومين بالشمع االحمر مع كتابة اسم ورقم
العطاء على ان ترفق المستندات المطلوبة فى الفقرة من ( )1الى الفقرة ( )9ضمن العرض الفنى
وارفاق المستندات المطلوبة فى البند ( )10مع العرض المالى وتوضع داخل صندوق العطاء برئاسة
وزارة الطاقة والنفط

‘ تقاطع شارع 61

العمارات مع شارع أفريقيا  ،ادارة العقود والمشتريات

مكتب رقم ( )38الطابق األرضي.
 -14آخر موعد لتسليم العطاء يوم (الخميس الموافق
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)

ظهرا.

 -15الوزارة غير مقيدة بقبول أقل أو أي عطاء آخر .
 -16أي عطاء ال يستوفي الشروط المذكورة من الفقرة ( )1الى الفقرة ( )11لن ينظر فيه.
 -17لالستفسار يمكن االتصال على ارقام الهواتف 0912238946 --- 0122718297

اوعبر البريد االلكترونى ) ) tenders@spc.sd

( لمزيد من التفاصيل زورو موقعنا علي االنترنت

(

)www.mopg.gov.sd
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طارق بابكر عترة

