
يرغب السيد مدير عام وزارة المالية واالقتصاد/ والية نهر النيل فى طرح عطاء عام لشركات وموردين أكفاء ووكالء 
بغرض توريد (دفارات + بصات) لوحدة العبيدية الفاروق وذلك حسب المواصفات والموجهات العامة الواردة بكراسة 
مبلغ  مقابل  بالدامر  الفائض  من  والتخلص  والتعاقد  للشراء  العامة  اإلدارة  من  عليها  الحصول  يمكن  والتي  العطاء 

20,000 جنيه ال ترد.
 ووفق الشروط العامة الموضحة أدناه :

1. إرفاق تأمين مبدئي بشيك مصرفي برسم/ مدير عام وزارة المالية واالقتصاد/والية نهر النيل أو خطاب ضمان 
مصرفي أو صادر من احدى شركات التأمين، بقيمة %2 من قيمة العرض، يرد لمن ال يرسو عليه العطاء.

2. إرفاق شهادتي خلو طرف من الضرائب وإبراء ذمة من الزكاة صادرتين لنفس الغرض.
3. وضع الدمغة القانونية.

4. إرفاق الشهادات (تسجيل اسم العمل/ مقدرة مالية/ شهادة تسجيل القيمة المضافة).
5. السيرة الذاتية مشفوعة بالشهادات الالزمة والتي تثبت أهلية األعمال المنفذة المشابهة من قبل صاحب العرض.

6. إرفاق شروط التسليم وفترته. 
وأى  بالدامر  الوالية  بمخازن  والتسليم  السوداني)  (بالجنيه  والجمارك  المضافة  القيمة  الكلية  التكلفة  تتضمن   .7

منصرفات أخرى وتكون نهائية.
.(HYUNDAI هونداي) 8. يرفق العرض المالي مبدئية بجانب العرض الفني المفصل (كاتلوجات) وتفضل ماركة

9. تقدم العروض في ظروف مغلقة ويكتب عليها (عطاء عام/ توريد (دفارات + بصات) وتوضع فى صندوق العطاء 
المخصص لذلك باالدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض /الدامر شرق المنطقة الصناعية .

10. آخر موعد لتقديم العطاء هو الثانية عشرة من ظهر يوم االربعاء الموافق 2023/3/29م وهو موعد فرز العروض 
فى حضور أصحابها أو مناديبهم المفوضين .

11. مدير عام وزارة المالية غير مقيد بقبول أقل أو أي عرض آخر.
12. لإلستفسار والتوضيح يرجى االتصال على التلفون - -0912371353 ولإلستفسار الفني ت   0925053087

كمال الدين حسب الجابو 
ع/  مدير عام وزارة المالية /والية نهر النيل
2023/3/14م

والية نهرالنيل
وزارة اِّـالية والقوي العاملة

اإلدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض واِّـخازن

عطاء عــــــام/ توريد (دفــــــــارات عطاء عــــــام/ توريد (دفــــــــارات 
+ بصات) لوحــدة العبيدية الفاروق+ بصات) لوحــدة العبيدية الفاروق


