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جمهىريت العراق 

 الشركت العبمت لتطىيك األدويت –البيئت / وزارة الصحت )

 ( (كيمبديب  )والمطتلسمبث الطبيت 

 

 وثبئك المىبلصت

 الخذمبث غير األضتشبريت الخبصت لعقود

 

لمخبزن الشركت العبمت لتطىيك االدويت التأميه ضذ خطر الحريك )

( والمطتلسمبث الطبيت في بغذاد والمحبفظبث

 

 ]  2020/10 /2  [:  رلم المىبلصت

 

 ]  (  2020 /5 / 4في  )بغذاد  / العراق   [:صذرث في
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 اعالن مناقصة 

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

 2/2020/10:  رقم المناقصة 
 4/5/2020:   تارٌخ النشر 

  
شركات التؤمٌن العاملة فً العراق كافة والمجازة من قبل وزارة المالٌة /                الى 
مناقصة عامة للتؤمٌن ضد خطر الحرٌق لمخازن الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة               /                   م

. والمستلزمات الطبٌة فً بغداد والمحافظات 

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

التؤمٌن ضد خطر  )دعوة  مقدمً العطاءات المإهلٌن وذوي الخبرة لتقدٌم عطاءاتهم للعمل الخاص 
مائتان وأربعة وأربعون ملٌونآ وتسعمائة   ( 244987406  ) وبكلفة تخمٌنٌة تبلغ  (الحرٌق 

. وسبعة وثمانون ألفآ وأربعمائة وستة دٌنار ال غٌر 

- الشركة العامة لتسويق األدوية والمستمزمات الطبية - البٌئة / وزارة الصحة  )تتوفر لدى . 2          
 التخصٌصات المالٌة ضمن الموازنة األتحادٌة وٌنوي أستخدام جزء منها لتنفٌذ الخدمات(  كيماديا

 .]التؤمٌن ضد خطر الحرٌق   [

بعد تقدٌم طلب  (العربٌة )بامكان مقدمً العطاء الراغبٌن فً شراء وثائق العطاء باللغة . 3

- الشركة العامة لتسويق األدوية والمستمزمات الطبية - البٌئة /  وزارة الصحة [تحرٌري الى 
 1000000 [غٌر المستردة البالغة   وبعد دفع قٌمة البٌع للوثائق]  باب المعظم–بغداد / كيماديا 

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

الشركة العامة لتسويق األدوية - البٌئة /  وزارة الصحة [تسلم العطاءات الى العنوان األتً . 4
لجنة استالم وفتح / الطابق الخامس /   باب المعظم–بغداد / كيماديا - والمستمزمات الطبية 

 الساعة الثانٌة عشرة من ٌوم الثالثاء [ فً أو قبل موعد غلق العطاءات  ]العطاءات الداخلٌة 
وسوف ترفض العطاءات المتؤخرة وسٌتم فتح العطاءات بحضور مقدمً . ] 2/6/2020الموافق 

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

 خطاب ضمان مصرفً او صك [ٌجب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء . زمان وتارٌخ الغلق 
.   خمسة مالٌٌن  دٌنار عراقً فقط ] 5000000  [ وبمبلغ ]مصدق 

  فً حالة عدم إلتزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثٌقة القٌاسٌة بكافة أقسامها فؤنه سٌتم إستبعاد عطاءه. 5                
 
 
 
 
 

الصٌدالنً              
          محمد كرٌم  

                                               المخول بصالحيات مدير عام الشركة العامة  
                                                لتسويق األدوية والمستمزمات الطبية  

 /    /                                                   2020 
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جذول المحتىيبث 

 

 

أجراءاث التعبلذ : الجسء األول

  تعليمبث لممذمي العطبءاث : المطم األول

 ورلت بيبوبث العطبء: المطم االثبوي 

 وثبئك العطبء: المطم الثبلث 

 الذول المؤهلت : المطم الرابع 

 

جذول الفعبليبث : الجسء الثبوي

 جذول الفعبليبث: المطم الخبمص 

 

شروط العمذ ووثبئك العمذ : الجسء الثبلث

  الشروط العبمت للعمذ: المطم الطبدش 

  الشروط الخبصت للعمذ: المطم الطببع 

  مىاصفبث األداء والمخططبث:المطم الثبمه 

 وثبئك العمذ: المطم التبضع 

 

صيغت الذعىة لتمذيم العطبء 

 

 

 

      

 

 

 

 


