
 ]1029/20/ 3 [ -منبقصت رقم :

 ]والمستلسمبث الطبيت ركت العبمت لتسىيق األدويت وزارة الصحت / البيئت / الش[  -جهت التعبقد :

 

 اعالن مناقصة

 الجمهورية العراقية
 الشركة العامة لتسويق األدوية والمستمزمات الطبية ) كيماديا ( –وزارة الصحة / البيئة 

 العدد : 
 التؤرٌخ :

  
 شركات التؤمٌن العاملة فً العراق كافة والمجازة من قبل وزارة المالٌةالى /                

              ة للتؤمٌن ضد خطر الحرٌق لمخازن الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة مناقصة عام م/                  
 . والمستلزمات الطبٌة فً بغداد والمحافظات

 

 (الشركة العامة لتسويق األدوية والمستمزمات الطبية ) كيماديا ( -وزارة الصحة / البٌئة  ) ٌسر .1

التؤمٌن ضد خطر م عطاءاتهم للعمل الخاص ) دعوة  مقدمً العطاءات المإهلٌن وذوي الخبرة لتقدٌ
مائتان وخمسون ملٌونآ وستمائة وستة  (   854656022  وبكلفة تخمٌنٌة تبلغ )  (الحرٌق 

 .دٌنار عراقً سنوٌآ وخمسون ألفآ وأربعمائة وثمان وثمانون 

لمستمزمات الطبية ) الشركة العامة لتسويق األدوية وا -وزارة الصحة / البٌئة  ) . تتوفر لدى8          
التخصٌصات المالٌة ضمن الموازنة األتحادٌة وٌنوي أستخدام جزء منها لتنفٌذ ( كيماديا (

 .]التؤمٌن ضد خطر الحرٌق   [ الخدمات

( بعد تقدٌم طلب العربٌة ) ةلعطاء باللغشراء وثائق ا بامكان مقدمً العطاء الراغبٌن فً .3

الشركة العامة لتسويق األدوية والمستمزمات الطبية ) كيماديا  -وزارة الصحة / البٌئة  [تحرٌري الى 
ملٌون  1444444 [غٌر المستردة البالغة  وبعد دفع قٌمة البٌع للوثائق ] باب المعظم –( بغداد 

، بؤمكان مقدمً العطاء الراغبٌن فً الحصول على المزٌد من المعلومات على  ] دٌنار عراقً
 العنوان المبٌن فً أعاله . 

الشركة العامة لتسويق األدوية  -وزارة الصحة / البٌئة  [. تسلم العطاءات الى العنوان األتً 0
جنة استالم وفتح ) الطابق الخامس ( / ل باب المعظم –والمستمزمات الطبية ) كيماديا ( بغداد 

 الموافقالخمٌس ٌوم الساعة الثانٌة عشرة من  [أو قبل موعد غلق العطاءات فً   ]العطاءات 
. و سوف ترفض العطاءات المتؤخرة وسٌتم فتح العطاءات بحضور مقدمً ] 10/3/8419

كة العامة الشر  -وزارة الصحة / البٌئة  [العطاءات او ممثلٌهم الراغبٌن بالحضور فً العنوان األتً 
فً  ] ) الطابق الخامس ( باب المعظم –لتسويق األدوية والمستمزمات الطبية ) كيماديا ( بغداد 

خطاب ضمان مصرفً او  [ٌجب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء  الغلق .تارٌخ نفس زمان و
 .دٌنار عراقً فقط   ملٌونان وستمائة ألف  ] 8644444 [وبمبلغ  ]صك مصدق 

 
 

 
 
 

 التوقٌع               
 

 الصٌدالنً                
  مظفر علً عباس         

 المدير العام وكالة" / رئيس مجمس اإلدارة                                                    
 


