بسم هللا الرمحن الرحمي

إعالن مناقصة عامة رقم (7102/20م)

إحتياجات مركز البيانات االحتياطى لديوان الضرائب
يرغب السيد  /األمين العام لديوان الضرائب في طرح مناقصة عامة احتياجات مركز
البيانات ااحتياطى داخل والية الخرطوم على من يرغب من الشركات ولديهم الخبرة الكافية
واإلمكانية التقديم وذلك وفقأللمواصفات الفنية لمدة ثالثة اسابيع

والشروط الواردة ادناه:
. 1تامين مبدئي ( )%2من حملة قيمة المناقصة بشيك معتمد أوخطاب ضمان بنكي أو خطاب ضمان من شركة
تأمين إسالمية ساري المفعول وغير قابل لإللغاء طوال فترة العطاء ( )09يومًا على ان يكمل إلى ( )%19لمن
يرسو عليه العطاء ويرد لمن ال يرسو عليه العطاء .
 . 2إرفاق شهادة خلو طرف من الضرائب
 . 3ارفاق شهادة إبراء ذمة من الزكاة
 . 4استيفاء الدمغة القانونية
 . 5صورة من الرقم التعريفي الضريبي
 . 6صورة من شهادة التسجيل في القيمة المضافة
 . 7إرفاق شهادة مقدرة مالية حديثة
 . 8صورة من شهادة التاسيس أو اسم العمل

ثانيا
 . 1سوف يتم استبعاد أي عرض غير مستوف للشروط العامة والفنيه
 . 2يسمح لمناديب الشركات المقدمة للعروض أو مناديبهم حضور جلسة فتح المظاريف شريطة إحضار تفويض
من الشركة
 . 3يتم استالم العطاء في العنوان التالي السودان  /الخرطوم شارع الزبير باشا برج ديوان الضرائب الجديد
(البرج السادس) جنوب وكالة سونا لألنباء وشرق وزارة العدل/الطابق الثاني عشر ادارة المشتريات والمخازن
تلفون  9155771844: 9155771845 :مقابل مبلغ غير مسترد قدره (  ) 599جنيه اعتباراً من يوم
.االربعاءالموافق 2917/ 7/26/م من الساعة التاسعة صباحا ً وحتى الساعة الثالثة ظهراً.
 .4تقدم العروض في ظروف مختومة بالشمع األحمر من أصل ونسختين موضح فيها اسم الشركة ورقم
المناقصة وتوضع في صندوق العطاءات على نفس العنوان أعاله .
يمكن التقديم لكل اقسام المناقصة او اي جزء منها بصورة منفصله
 . 5اُخر موعد لتسليم العطاءات يوم االربعاء الموافق 2917 /8 /16م الساعة  12ظهراً وهو ذات الموعد
المحدد لفتح المظاريف وسوف ال ينظر في العطاءات التى تصل بعد الزمن المحدد.
 . 6األمين العام لديوان الضرائب غير مقيد بقبول اقل أو أي عطاء اخر .

