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 مناقصة عامة اعالن     

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

 العدد : 
 التؤرٌخ :

 الشركات ومكاتب الناقلٌن المتخصصٌن الى /              
 وبالعكس            خل بغداد والى المحافظات اعالن مناقصة نقل األدوٌة والمستلزمات الطبٌة دا م/             

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

نقل األدوٌة  )دعوة  مقدمً العطاءات المإهلٌن وذوي الخبرة لتقدٌم عطاءاتهم للعمل الخاص 
 66455666وبكلفة تخمٌنٌة مقدارها )  ( المحافظات وبالعكسوالمستلزمات الطبٌة داخل بغداد والى 

محسوبة على أساس مجموع أعداد  ستون ملٌونآ وأربعمائة وخمسة وسبعون ألف دٌنار فقط  (
 .للنقلة الواحدة العجالت لجمٌع المحافظات 

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

 . ]األدوٌة والمستلزمات الطبٌة داخل بغداد والى المحافظات وبالعكس( 

ي الى بعد تقدٌم طلب تحرٌر (العربٌة)ة شراء وثائق للعطاء باللغ الراغبٌن فًبامكان مقدمً العطاء .3

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

الحصول على المزٌد من  الراغبٌن فً، بؤمكان مقدمً العطاء  ]إثنان ملٌون دٌنار  2666666
 أعاله .  فً ٌنبعلى العنوان المالمراجعة المعلومات 

الشركة العامة لتسويق األدوية  -وزارة الصحة / البٌئة  [ تًتسلم العطاءات الى العنوان األ .4
الساعة  5/2/2612ربعاء الموافق  موعد الغلق فً ٌوم األ [قبل  ]والمستمزمات الطبية ) كيماديا ( 

وسٌتم  العطاءات المتؤخرة سوف ترفضو  .بعد أن ٌإخذ وارد فً الطابق السابع  ]نٌة عشر ظهرآ الثا
وزارة  [ تًفتح العطاءات بحضور مقدمً العطاءات او ممثلٌهم الراغبٌن بالحضور فً العنوان األ

 ]بق الخامس الشركة العامة لتسويق األدوية والمستمزمات الطبية ) كيماديا ( / الطا -الصحة / البٌئة 

 ٌجب ان تتضمن . ] الساعة الثانٌةعشر ظهرآ 5/2/2612ٌوم األربعاء الموافق  [فً الزمان والتارٌخ 
 [وبمبلغ  ] خطاب ضمان مصرفً او صك مصدق [ ) تؤمٌنات اولٌة ( ضمان للعطاء العطاءات

 . ملٌون وثمانمائة وأربعة عشر ألف دٌنار فقط  ] 1214666
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