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عطاء توفير خدمات تأمين صحي
للعاملين بمنظمة براكتكال اكشن (الخرطوم ،كسال ،الدمازين ،الفاشر وكبكابية)
منظمة براكتكال آكشن هي منظمة طوعية تنموية دولية تضع أفكارًا مبدعة في العمل حتى يتمكن األشخاص الذين
يعيشون في خط الفقر من تغيير عالمهم .لدينا مكاتب في المملكة المتحدة وأفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية .منظمة براكتكال
آاكشن مسجلة في السودان منذ عام  ، 1988وتعمل في السودان في النيل األزرق وشرق السودان وشمال دارفور .
نعمل فى ثالث برامج رئيسية (ايجاد تقنيات زراعية فاعلة ،طاقة من اجل التحول/التغيير ،و مدن مالئمة للناس).
ترغب منظمة براكتكال اكشن من شركات التأمين الصحي ذوى االختصاص و الكفاءة التقديم بعروضهم لتوفير خدمات
تأمين صحي للعاملين بالمنظمة (لعدد  253موظف وعامل و اسرهم قابل للزيادة او النقصان) بمواقع مكاتب المنظمة
(الخرطوم ،كسال ،الدمازين ،الفاشر وكبكابية ) و كما مبين بالشروط ادناه .
الشروط العامة للعطاء:
.1

.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.9

احضار ملف الشركة المقدمة لخدمات التامين الصحي وذلك لمعاينة اللجنة وتاهيل الشركة على ان يحتوى
(السيرة الزاتية وشهادة مقدرة مالية بتاريخ السنة المالية للعطاء الخر ستة اشهر قبل التقدن للعطاء /صور من
شهادات خلو طرف ضريبى ومن يرسو عليه العطاء ملزم باجضار االصل  /شهادة تسجيل على القيمة مضافة
لدى الضرائب وخطاب تكليف الضرائب /شهادة تسجيل الشركة .
ملء وارفاق كراسة العطاء مشتملة على كل التفاصيل المطلوبة.
خطاب مروس من الجهة المتقدمة للعطاء معنون لمنظمة براكتيكال اكشن يحتوى على (تاكيد نوع وكميات
الخدمة المطلوبة  /المبلغ الكلى للعطاء شامل القيمة المضافة/الزمن المقرر الكتمال بدء تقديم الخدمة فى
الموقع /اسم وعنوان وتلفون وتوقيع الشخص المفوض من قبل الجهة المتقدمة للعطاء).
ان تكون الشركة المتقدمة لديها الوكالة فالوسطاء يمتنعون.
توفير ضمانات جودة ومعايير خدمة التأمين الصحي حسب طلب المنظمة (مرجعية وخبرة سابقة ).
علي المتقدم ان يوضح في عطاءه األسعار بالجنيه وان تكون االسعار شاملة للقيمة المضافة وفي حال رسو
العطاء للشركة البد أن تكون الفاتورة الختاميه مختومه بختم الضرائب .
األسعار يجب ان تكون مختومة بختم الجهة المتقدمة بالعطاء علي جدول الكميات والمواصفات .
يجب ان تكون االسعار المتقدم بها ثابتة سارية المفعول لمدة اسبوعين من تاريخ االخطار
يجب على المتقدم الرجوع الى شروط المناقصة والمواصفات قبل التقديم.
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 .10اي تعديل في المناقصة غير موقع ومختوم بواسطة المتقدم يحرمه من دخول المناقصة  ،كما ان اي خطأ غير
موقع او مختوم يستبعد المتقدم من المناقصة.
 .11لجنة فرز المناقصات لها الحق كامالً في الغاء المناقصة متى ما رأت ذلك ضروريا او الي اسباب اخرى فنيه
تراها اللجنة.
 .12على من يرسو عليه العطاء تقديم تنوير اضافي للمنظمة وتصور متكامل للمقترح المقدم من مقدم الخدمة لكل
العاملين بالمنظمة وبمختلف اماكن العمل عن كيفية االستفادة القصوى واستخدام خدمات التامين الصحي.
 .13من يرسو عليه العطاء ملزم بتوفير خدمات التأمين الصحي بحسب المواصفات المطلوبة عند الطلب دون اى
تاخير  .التاخير غير المبرر يؤدى الى الغاء االتفاقية دون اى شرط او قيد.
 .14على الراغبين تقديم المستندات اعاله فى ظرف مغلق بالشمع االحمر وملصق عليه استيكر بيانات المتقدم
للعطاء المطلوبة من قبل المنظمة وهى (رقم العطاء/اسم العطاء  /اسم مقدم العطاء و عنوانه واسم مندوب
الشركة و ارقام الهواتف) وتوضع مظاريف التقديم للعطاء فى صندوق العطاءات بكاتب المنظمة بالعنوان
ادناه:
 منظمة براكتيكال اكشن السودان -مكتب الخرطوم :المعمورة مربع  72شارع رقم ( 12شـــارع مدنيمع تقاطع الستين شمال مكتب ضرائب المعمورة) .تلفون .0912394182
 .15كما تقدم نسخة من نفس مستندات العطاء الى ()Fatima.Dafaalla@practicalaction.org.uk
وذلك لضمان وصول مستندات العطاء الى لجنة المشتروات فى ظل طوارئ جائحة كرونا.
 .16آخر يوم لتقديم المناقصات  05يوليو  2020الساعة الثانية ظهرا ولن تقبل اي مناقصات بعد الزمن
والتاريخ المحددين.
 .17في حالة عدم التقديم من قبل الشركات المؤهلة فى قوائم الموردين المعتمدة بكشف المنظمة يرجى االعتدار
كتابة مع رد مستندات العطاء  ،وفي حالة االخالل بهذا الشرط يتم استبعاد الشركة من الكشف الخاص
بالمنظمة.
 .18لمنظمة براكتكال أكشن الحق في أضافة او حذف موظفين جدد في بيانات العاملين والموظفين وبنفس
الشروط الموقعة مسبقا.
 .19آخر موعد لتسليم العطآءت هو  05يوليو  2020الساعة الثانية ظهرا.
 .20علي الشركة المتقدمة ،فى حالة مخالفة المواصفات المطلوبة و المنصوص عليها في كراسة العطاء زكر
ذلك كتابة تفصيال و توضيح اسباب التقدم بعرض مخالف للمواصفات.
 .21لمنظمة براكتكال أكشن الحق في التعاقد مع شركة تامين طبي أو أي عدد من الشركات حسب ما تراه
مناسبا لها .
 .22لمنظمة براكتكال أكشن الحق في مراجعة عرض التأمين الصحي المقدم بواسطة شركات التامين والتأكد من
مطابقتها للمواصفات المطلوبة قبل البدء بعملية التعاقد.
 .23لمنظمة براكتكال أكشن الحق في رفض اي خدمات غير مطابقة للمواصفات المطلوبة المتفق عليها من قبل
الطرفين بعد اختيار مورد الخدمة.
 .24فى حالة رسو العطاء لمقدمو الخدمة يتم الدفع حسب شروط العقد المتفق عليها وتحرير شهادة استالم بذلك
طبقا للمواصفات المرفقة مع المناقصة ,والتقييم الفنى.
 .25ملئ معلومات رقم الحساب البنكى لتحويل قيمة العطاء لمن يرسو عليه العطاء المنظمة غير مسؤلة عن اى
خطاء ينتج عن المورد فيما يختص برقم الحساب.
 .26من يرسو عليه العطاء ملزم بتوقيع اشعار استالم سياسة المنظمة فيما يتعلق بمناهضة و مكافحة الرشوة
والغش واالختالس وذلك لضمان و لتاكيد التزام المنظمة وكل الشركاء واالطراف التى تتعامل معها المنظمة
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من موردين ومقدمى خدمات ملتزمون بتطبيق هذه السياسة وان اى تخفيض فى قيمة الخدمة سوف يوضح
كتابة لعدم اهدار موارد المنظمة و تقليل التكاليف للحد االدني مع تحقيق افضل الخدمات الصحية والطبية.
 .27من يرسو عليه العطاء ملزم بتوقيع اشعار استالم سياسة المنظمة للموردين ومقدمى الخدمات لتاكيد االلتزام
بميثاق الشرف الخاص بالمنظمة.
 .28من يرسو عليه العطاء ملزم بملء وارجاع استمارة تقييم الشركاء والموردين والتى تعتبر اساس الكمال
اجراءات التعاقد مع الموردبن ومقدنى الخدمات.
 .29اى متقدم غير مستوفى للمتطلبات اعاله يستبعد من المنافسة.
 .30منظمة براكتكال أكشن غيرملزمة بقبول أدني أو إي عطاء آخر ولها حق رفض أي عطاء حسب لوائح
المنظمة .
 .31المستندات المقدمة للعطاء الترد.
للحصول على كراسة العطاء (مجاناً) يرجى االتصال بالمنظمة اثناء ساعات العمل من الساعة  8:30صباحاً حتى
الساعة  2:00ظهرا بمقر المنظمــــة بالخرطوم المعمورة مربع  72مبنى رقم ( 12شـــارع مدني مع تقاطع الستين
شمال مكتب ضرائب المعمورة) وجنوب غرب برج شركة زين لإلتصاالت تلفونات- 0155662476 :
.0155662474 – 0903840459
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