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جمهىريت انعراق 

انشركت انعبمت نتطىيك األدويت / انبيئت / وزارة انصحت  )

 ( (كيمبديب  )وانمطتهسمبث انطبيت 

 

 وثبئك انمنبلصت

نعمىد انخذمبث غير األضتشبريت انخبصت 

 

نمم األدويت وانمطتهسمبث واألجهسة انطبيت وانطكراة داخم بغذاد وانى  )

 (انمحبفظبث وببنعكص 
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 ]   2020 / 3 / 8   [: صذرث في
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 إعالن مناقصة عامة

جمهورية العراق 
 (كيماديا ) الشركة العامة لتسويق األدوية والمستمزمات الطبية –البيئة / وزارة الصحة 

 10 / 2020 / 1: رقم المناقصة 
 15/3/2020: تؤرٌخ اإلعالن 

الشركات ومكاتب الناقلٌن المتخصصٌن  /              الى 
اعالن مناقصة نقل األدوٌة والمستلزمات واألجهزة الطبٌة والسكراب داخل بغداد والى /              م

.          المحافظات وبالعكس 

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

نقل األدوٌة والمستلزمات  )مقدمً العطاءات المإهلٌن وذوي الخبرة لتقدٌم عطاءاتهم للعمل الخاص 
وبكلفة تخمٌنٌة مقدارهـــــــــــــــــا  (واألجهزة الطبٌة والسكراب داخل بغداد والى المحافظات وبالعكس 

ستة وأربعون ملٌونآ وسبعمائة ألف دٌنار فقط محسوبة على أساس مجموع أعداد  ( 46 700 000) 
. العجالت لجمٌع المحافظات للنقلة الواحدة 

( كيماديا- الشركة العامة لتسويق األدوية والمستمزمات الطبية- البٌئة / وزارة الصحة )تتوفر لدى. 2

نقل األدوٌة   [ التخصٌصات المالٌة ضمن الموازنة األتحادٌة وتنوي أستخدام جزء منها لتنفٌذ الخدمات
 . ]والمستلزمات واألجهزة الطبٌة والسكراب داخل بغداد والى المحافظات وبالعكس 

بعد تقدٌم طلب تحرٌري  (العربٌة)بامكان مقدمً العطاءات الراغبٌن فً شراء وثائق للعطاء باللغة .3

قسم / كيماديا - الشركة العامة لتسويق األدوية والمستمزمات الطبية - البٌئة /  وزارة الصحة [الى 
 وبعد دفع قٌمة البٌع للوثائق غٌر المستردة البالغــــــــــــــــــــــة ]الطابق الخامس / التخطيط والمتابعة 

 ، بؤمكان مقدمً العطاء الراغبٌن فً الحصول على المزٌد من ] إثنان ملٌون دٌنار 2000000 [
 . المعلومات المراجعة على العنوان المبٌن فً أعاله 

الشركة العامة لتسويق األدوية - البٌئة /  وزارة الصحة [تسلم العطاءات الى العنوان األتً . 4
  2020 /4 / 13الموافق  (اإلثنٌن  ) موعد الغلق فً ٌوم [ قبل ]كيماديا - والمستمزمات الطبية 

و سوف ترفض العطاءات المتؤخرة .  بعد أن ٌإخذ وارد فً الطابق السابع ]الساعة الثانٌة عشر ظهرآ 
 [وسٌتم فتح العطاءات بحضور مقدمً العطاءات او ممثلٌهم الراغبٌن بالحضور فً العنوان األتً 

الطابق / كيماديا - الشركة العامة لتسويق األدوية والمستمزمات الطبية - البٌئة / وزارة الصحة 
علمآ أن عقد المإتمر لإلجابة عن إستفسارات مقدمً .  فً نفس زمان وتارٌخ موعد الغلق ]الخامس 

- ٌجب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء  . ( 6/4/2020ٌوم اإلثنٌن الموافق  )العطاءات ٌكون فً 
 ملٌون 1 400 000 [ وبمبلغ ]  خطاب ضمان مصرفً او صك مصدق[وبشكل  (تؤمٌنات اولٌة 

 ]وأربعمائة ألف دٌنار فقط 
فً حالة عدم إلتزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثٌقة القٌاسٌة بكافة أقسامها فؤنه سٌتم إستبعاد . 5

. عطاءه 
 
 

                                                                                             

مدٌر عام الشركة العامة لتسوٌق األدوٌة  /ع
                                                          والمستلزمات الطبٌة  

                                                           الصٌدالنً     
                                                                           مظفر علً عباس

 /    /                                                                     2020 
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جذول انمحتىيبث 

 

 

أجراءاث انتعبلذ : انجسء األول

  تعهيمبث نممذمي انعطبءاث : انمطم األول

 ورلت بيبنبث انعطبء: انمطم اانثبني 

 وثبئك انعطبء: انمطم انثبنث 

 انذول انمؤههت : انمطم انرابع 

 

جذول انفعبنيبث : انجسء انثبني

 جذول انفعبنيبث: انمطم انخبمص 

 

شروط انعمذ ووثبئك انعمذ : انجسء انثبنث

  انشروط انعبمت نهعمذ: انمطم انطبدش 

  انشروط انخبصت نهعمذ: انمطم انطببع 

  مىاصفبث األداء وانمخططبث:انمطم انثبمن 

 وثبئك انعمذ: انمطم انتبضع 

 

صيغت انذعىة نتمذيم انعطبء 

 

 

 

      

 

 

 

 


