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 تأمين األدوية لوزارة الصحة 
 

  ملحق
 

تنفذ وزارة الصحة عبر أحد مشاريعها، عملية التحول واإلصالح لتأمين العديد من األدوية األساسية في جميع أنحاء إقليم 
 .المواطنينكوردستان. ويهدف ذلك لتأمين أدوية عالية الجودة من قبل موزعي األدوية الموثوق بهم إلى 

وألول مرة في إقليم كوردستان، ومثل سائر الدول المتقدمة، سيتم تأمين األدوية لجميع المؤسسات الحكومية بأسعار  
مناسبة من خالل خلق روح المنافسة، إذ كانت اآلليات الحالية والسابقة تجعل كل مؤسسة حكومية تشتري األدوية  

 .وتوفرها على نحو مستقل
 

 : (CA)سلطة المقاول 
 وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان 

 
  :منطقة

 إقليم كوردستان 
 

  :عنوان االتفاقية اإلطارية
 .تستخدم االتفاقية اإلطارية كأسلوب تعاقد لتوفیر األدوية إلى وزارة الصحة 

 
 :رقم طلب العرض

22/003-RFP-KRI 
 
 

 معلومات عامة
 الصحة اتفاقيات إطارية لتوريد األدوية إلى وزارة 

السلطة التعاقدية تنفذ التوريد الحكومي على أساس العمل والوقت المناسب، ولهذا الغرض، سيتم استخدام اتفاق    -١
إطاري لشراء األدوية. سيكون للوزارة سلطة التعاقد على شراء األدوية، لكنها ليست المشتري نفسه وتنفذ فقط عملية  

 .التعاقد نيابة عن المديريات العامة
  sealed Bids.تدعو الجهة المتعاقدة المناقصين حاليًا للمشاركة في شراء األدوية بالمزاد العلني بسعر غير معروف -٢
 .قطعة، وسيتم تقييم كل قطعة على حدة لتوفير نوع واحد فقط من األدوية  ٢٢٩سيتم تقسيم طريقة التوريد هذه إلى  -٣
 .نيكون االتفاق اإلطاري على شكل تعدد المشتري -٤
 .يجب أن تكون االتفاقية اإلطارية على هيئة مورد واحد -٥



 
Consequat 
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بين الزبون والمورد وفقًا للعملية الثانية المحددة   "عقد الطلب عند الحاجة"بالنسبة لكل جزء، يتم التوريد عن طريق  -٦
بموجب العقد ما لم يرغبوا في   في االتفاقية اإلطارية. ومع ذلك، يجب أال ُتلزم االتفاقية اإلطارية زبائننا بشراء أي أدوية

 .ذلك، ال يلزم أن ُيطلب من مورد االتفاقية اإلطارية طلب أي أدوية وإبرام عقد شراء معهم
ستتم عملية تقديم المناقصة وفق تعليمات حكومة إقليم كوردستان للعقود الحكومية وسيتم فتحها لجميع األطراف   -٧

 .التي تتوافق شروطها مع التعليمات
 .ن لمن يقدم المناقصة أن يقدم أكثر من دواء واحديمك -٨
تكون االتفاقية اإلطارية سارية المفعول لمدة عامين من تاريخ توقيع االتفاقية، وبعد انتهاء تلك الفترة يمكن تمديد  -٩

 .االتفاقية لمدة عامين آخرين فقط
 .يجب أن ينشئ هذا النوع من التوريد، اتفاقًا إطاريًا مغلقاً  -١٠
يمكن لمقدمي المناقصات استالم مستندات المناقصة باللغة اإلنجليزية، ولكن يجب عليهم أوالً كتابة بعض التفاصيل  -١١

 .على الموقع اآلتي، ثم يتلقون المستندات عبر البريد اإللكتروني
إرسال المستندات  ويجب  ،(صباحا   ٠٠:١١تشرین االول الساعة   ١٩)يجب تقديم المناقصات إلى سلطة التعاقد قبل  -١٢

عبر البريد للعنوان اآلتي، أو يمكن القيام بذلك بالوسائل اإللكترونية وفقًا لإلجراءات المذكورة في الوثائق، ليتم تقديم  
 .المناقصات

 
 

 :رابط الحصول على المستندات
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