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 عالن مناقصةإإعادة 

 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 /                

 ( الصحً والمسإولٌة الشخصٌة والموجودات الثابتة ) مناقصة عامة للتؤمٌن إعادة اعالن  م/                                        

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

الصحً والمسإولٌة الشخصٌة والموجودات ) التؤمٌن  عطاءاتهم للعمل الخاص )لتقدٌم فً مجال التؤمٌن المإهلٌن وذوي الخبرة 

وستون ألفآ وثمنمائة وستون دٌنار مائة وثمان ثالثة ملٌون وأربعمائة و(  183 460 068 تبلغ )كلٌة وبكلفة تخمٌنٌة  ((الثابتة

 -وحسب التفاصٌل أدناه :.  .فقط  عراقً

 راقً عخمسون  ألف دٌنار ثمانمائة وو وسبعون ملٌونآ سبعة(  77 058 888) -لصحً :للتؤمٌن ا التخمٌنً القسط السنوي - 

 وستمائة وتسعون ألف دٌنارعراقً ملٌونآ ( أربعة وعشرون44 698 888) -للمسإولٌة الشخصٌة : التخمٌنً  القسط  السنوي- 

 عراقًألفآ وثمانمائة وستون دٌنار سعمائة وثمان وعشرون ( ت 940 068)    -للموجودات الثابتة : التخمٌنً  القسط السنوي -           

لتخصٌصات المالٌة ا(لشركة العامة لتسويق األدوية والمستمزمات الطبية ) كيماديا ( ا -) وزارة الصحة / البٌئة  . تتوفر لدى4           

صحً والمسإولٌة الشخصٌة والموجودات لا ) التؤمٌن  [ ضمن الموازنة األتحادٌة وٌنوي أستخدام جزء منها لتنفٌذ الخدمات

 . ] ( الثابتة

وزارة الصحة / البٌئة  [( بعد تقدٌم طلب تحرٌري الى العربٌة ) ةلعطاء باللغشراء وثائق ا بامكان مقدمً العطاء الراغبٌن فً .3

 وبعد دفع قٌمة البٌع للوثائق ] باب المعظم –بغداد /  5/ ط الشركة العامة لتسويق األدوية والمستمزمات الطبية ) كيماديا (  -

مكان مقدمً العطاء الراغبٌن فً الحصول على المزٌد من ، بإ ] ملٌون دٌنار عراقً 1888888 [غٌر المستردة البالغة 

 على العنوان المبٌن فً أعاله . المراجعة المعلومات 

الشركة العامة لتسويق األدوية والمستمزمات الطبية ) كيماديا (  -وزارة الصحة / البٌئة  [. تسلم العطاءات الى العنوان األتً 4
الساعة الثانٌة  [موعد غلق العطاءات  قبل أو فً  ]) الطابق الخامس ( / لجنة استالم وفتح العطاءات  باب المعظم –بغداد 

وسٌتم فتح العطاءات  . و سوف ترفض العطاءات المتؤخرة ] 4810/ 14 /44   الموافق   االثنٌن ٌوم عشرة ظهرآ من 

الشركة العامة لتسويق  -وزارة الصحة / البٌئة  [بحضور مقدمً العطاءات او ممثلٌهم الراغبٌن بالحضور فً العنوان األتً 
الساعة الثانٌة عشرة  [فً الزمان والتارٌخ  ] ) الطابق الخامس ( باب المعظم –األدوية والمستمزمات الطبية ) كيماديا ( بغداد 

خطاب ضمان مصرفً او صك  [ٌجب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء  ] 4810/  14  /44  الموافق  االثنٌن من ٌوم ظهرآ 

 ثالثة مالٌٌن دٌنار عراقً فقط . ] 3 888 888 [ غــــــــــــــوبمبل ]مصدق 

 

 
 
 

 التوقٌع                            
 الصٌدالنً                                                                                           

 أحمد سامً عبد الستار                                                                       
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