دابینکردنی دەرمان بۆ وەزارەتی تەندروستی

باکگراوند
وەزارەتی تەندروستی پڕۆژەیەکی پێشکەوتوو بۆ چاکسازیی لە دابینکردنی دەرمانی پێویست لە هەرێمی

کوردستان دەستپێدەکات ،بەمەبەستی دڵنیابوون لەوەی دەرمانی کوالێتی بەرز بگات بە دەستی هاواڵتییانی

هەرێمی کوردستان.

پشتبەستن بە باشترین پراکتیکەکانی نێودەوڵەتی ،ئامانج لەم پرۆژەیە دابینکردنی دەرمان دەبێت بۆ تەواوی

هەرێمی کوردستان .هەروەها دابینکردنی دەرمان بۆ سیستەمی تەندروستی گشتی بە نرخێکی دادپەروەرانە.
تا ئێستا ،دابینکردنی پێداویستی پزیشکی لەالیەن بەرێوەبەرایەتییەکانی تەندروستی لە هەر پارێزگایەك بە

جیا لە هەرێمی کوردستان ئەنجامدراوە.
دەسەاڵتی بەڵێندەر):(CA
وەزارەتی تەندروستی حکومەتی هەرێمی کوردستان
شوێن:

هەرێمی کوردستان  -عێراق

ناونیشانی ڕێککەوتنی چوارچێوەیی:

ڕێککەوتنە چوارچێوەییەکان بۆ دابینکردنی دەرمان بۆ وەزارەتی تەندروستی

ژمارەی داواکاری بۆ پرۆپۆزەڵ:

KRI-RFP-003/22

زانیاری گشتی:
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ڕێککەوتنە چوارچێوەییەکان بۆ دابینکردنی دەرمان بۆ وەزارەتی تەندروستی:
- ١دەسەاڵتی بەڵێندەر کارێك ئەنجام دەدات بە ئامانجی ئەنجامدانی ڕێککەوتنە چوارچێوەییەکان بۆ کڕینی
کااڵی دەرمانسازی .هەروەها دەسەاڵتی بەڵێندەر دەسەاڵتێکی کڕینی ناوەندییە (بەاڵم خۆی کڕیار نییە) کە

بەناوی کۆمەڵێک کڕیارەوە کاردەکات.

- ٢ئێستا دەسەاڵتی بەڵێندەر بانگهێشتی پێشنیاری مۆرکراو لە پێشکەشکارە شایستەکان دەکات بۆ دابینکردنی

کااڵی دەرمانسازی.

- ٣ئەم شێوازەی دابینکردن دابەش دەبێت بۆ  ٢٢٩پارچە ،هەر یەکێکیان بۆ دابینکردنی تەنها یەک جۆری
دەرمانە .هەر پارچەیەکیش بە جودا هەڵسەنگاندنی بۆ دەکرێت.
- ٤ئەو ڕێککەوتنە چوارچێوەییەی ئەنجام دەدرێت ،بە شێوازی فرە کڕیاری دەبێت.
- ٥ئەو ڕێککەوتنە چوارچێوەییەی ئەنجام دەدرێت ،بە شێوازی تاک دابینکەر دەبێت.
- ٦بۆ هەر پارچەیەك ،دابینکردن لە ڕێگای گرێبەستی داواکردن لە کاتی پێویست دەبێت ،کە لە نێوان کڕیاران و
دابینکەر ئەنجام دەدرێت ،ئەمەش بەگوێرەی ڕێککەوتنە چوارچێوەییەکە دەبێت .بەاڵم ،نابێت ڕێککەوتنە
چوارچێویەکە کڕیارەکان پابەند بکات بە کڕینی هیچ دەرمانێک لەژێر گرێبەستەکە مەگەر ئەوەی خۆیان

بیانەوێت .مەرج نییە دابینکەر بەپێی ڕێککەوتنی چوارچێوە هیچ دەرمانێکی لێ داوا بکرێت و گرێبەستی

کڕینی لەگەڵ ئەنجام بدرێت.

- ٧پێشکەشکردنی داواکارییەکان بەپێی پەیڕەوی جێبەجێکردنی گرێبەستەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان
دەبێت و کراوەیە بۆ سەرجەم پێشکەشکارە شایستەکان وەک لە پەیڕەوی پێشوودا دیاری کراوە.

- ٨پێشکەشکاران دەتوانن بۆ زیاد لە دەرمانێک ،تەندەر پێشکەش بکەن.
- ٩ڕێککەوتنی چوارچێوییەکان بۆ ماوەی دوو ساڵ دەبێت لە بەرواری واژۆکردنی رێککەوتنەکە .دەکرێت دوای
کۆتایی هاتنی ئەو ماوەیە ،ڕێککەوتنەکە تەنها بۆ دوو ساڵی دیکە درێژ بکرێتەوە.

- ١٠دەبێت ئەو شێوازە دابینکارییە سەرەتاییە ڕێککەوتنی چوارچێوەی داخراو دابمەزرێنێت.
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- ١١پێشکەشکارانی ئارەزومەند دەتوانن بەڵگەنامەی پێشکەشکردن بە زمانی ئینگلیزی بەدەستبهێنن بۆ

پێشکەشکردنی وردەکارییەکانیان لەم ماڵپەڕەی کە لە خوارەوە ئاماژەی پێکراوە .بەڵگەنامەکە لە ڕێگەی

ئیمەیڵەوە دەنێردرێت.
- ١٢پێشنیارەکان دەبێت لە [چوارشەممە١٩ ،ی تشرینی یەکەم] یان پێشتر پێشکەش بە دەسەاڵتی گرێبەستکار
بکرێت .دەتوانرێت پێشنیارەکان بە شێوەی کەسی پێشکەش بکرێت بەو ناونیشانەی کە لە خوارەوە ئاماژەی

پێکراوە ،یان لە ڕێگەی ئیمەیڵەوە بەپێی ڕێکارەکانی پێشکەشکردنی پێشنیاری ئەلیکترۆنی کە لە بەڵگەنامەی

پێشکەشکردندا هاتووە.

- ١٣تەندەرەکان بەشێوەیەکی ئاشکرا بە ئامادەبوونی نوێنەری کۆمپانیاکان یان هەر کەسێک کە بیەوێت ئامادە
ببێت لەم ناونیشانەی خوارەوە لە [ ١٩ی تشرینی یەکەم کاتژمێر  ١١ی بەیانی] دەکرێنەوە .پێشکەش کردنی
بەڵگەنامەکان لە پاش کاتی دیاریکراو ڕەت دەکرێنەوە.

ماڵپەڕ بۆ دەستگەیشتن بە بەڵگەنامەکانی پێشکەشکردن:
https://cutt.ly/tender-moh-1-KU
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