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ؤهل وذوي اخلبرة لتقد عطاءاتهم ستلزمات الطبية  –سامراء) بدعوة مقدمي العطاءات ا عادن / الشركة العامة لصناعة االدوية وا يسر (وزارة الصناعة وا
نتجات التي تنتجها هذه الشركة مع مالحظة ما يأتي: للحصول على وكالة تسويق حصرية لقائمة من ا

ـستلزمات الطبية  –سامراء) (٧ ؤهل والـراغب في احلصول على معلـومات اضافية االتصال بــــــ (الشركـة العامة لصناعة االدوية وا ١- عـلى مقدمي العطاء ا
كن التواصل عبر البريد قدمي العطاءات في الوثيقة القـياسية التي سيتم تزويد الراغب بنـسخة منها.  و سـاعات الدوام الرسمي) وكما موضحة بالتعلـيمات 

mport@sdisamarra.com. :اإللكتروني
شاركة من ذوي اخلبرة واالختصاص (شركات مختصة/ مكاتب علمية). طلوبة: (جميع الراغب با ٢- متطلبات التأهيل ا

هتم بشراء وثائق العطاء بعد تقد طلب حتريري الى العنوان احملدد في ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة الشراء للوثائق. ٣- بإمكان مقدمي العطاء ا
ـذكور الحقـاً والعطاءات وعد احملدد وا ـستلزمـات الطبـية في سامـراء) في ا ٤- يـتم تسلـيم العطاءات الـى العنوان اآلتي (مـقر الشـركة العامـة لصنـاعة االدوية وا

التي ترد بعد موعد الغلق احملدد سوف ترفض. 
ثليهـم الراغب باحلضـور في (مقر الشركة الـكائن في سامراء) في الزمـان والتاريخ (الساعة  12ظهراُ من ٥- يـتم فتح العطاءات بـحضور مقدمي العـطاءات او 

يوم تأريخ الغلق احملدد).
ستمسكات التالية: -  ٦- يجب ان يتضمن العطاء الشروط وا

ـلحقيـة التجارية في الـسفارة العـراقية في بلد ـكاتب غير الـعراقية تكـون شهادة التـأسيس مصدقة من ا ٧- شـهادة تأسيس الشـركة مصورة مـلون والشركات وا
التأسيس.

٨- الـتأمينـات االولية: مبلغ مـقطوع وكمـا مب الحقـا على شكل خطاب ضـمان او صك مصدق أو سـفتجة من مـصرف عراقي معـتمد وتستـبدل بعد اإلحـالة لتكون
ن لـم ترسو عليـه اإلحالة فيتم كـفالة حسن االداء بـنسبة (٣%)  من مـبلغ العقـد على شكل خطـاب ضمان بعـد التبلـيغ بكتاب االحـالة وقبل توقـيع العقد. وبـالنسبة 

ستلزمات الطبية.  استرداد التأمينات األولية بعد تأييد انتفاء احلاجة لها من قبل الشركة العامة لصناعة االدوية وا
كتب او بإسم صاحب االمتياز.  انعة من الهيئة العامة للضرائب نافذ على ان تكون باسم الشركة او ا ٩- كتاب عدم 

ناقصة. ١٠- وصل شراء ا
١١- الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

ناقصة أجور النشر واإلعالن. ١٢- يتحمل من ترسو عليه ا
١٣- يهمل أي عطاء غير مستوفٍ للشروط اعاله.

.(www.sdisamarra.com)كن االطالع على التفاصيل وكذلك الشروط العامة للمناقصة على موقع الشركة االليكتروني  -١٤
ناقصة البالغة (١٫٠٠٠٫٠٠٠) مليون دينار عراقي. ١٥- تسلم العطاءات في صندوق العطاءات في مقر شركتنا في سامراء حصرا مقابل دفع قيمة وصل شراء ا

شارك حلضور إجراءات فتح العطاءات في الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم االحد)٦ / ١١ / ٢٠١٩). ١٦- تدعو الشركة كافة ا

نوي عقده في مقرها لإلجابة على استفسارات اجملهزين قبل أسبوع من موعد الغلق اعاله. ؤتمر ا شارك حلضور ا ١٧- كما تدعو شركتنا كافة ا
.(www.industry.gov.iq ) عادن كنكم زيارة موقعنا (www.sdisamarra.com) وموقع وزارة الصناعة وا علومات  ١٨- للمزيد من ا

دير العام. ١- يجب أن يكون احلد األدنى للمندوب (٦٠) الى (١٢٠) مندوب ويجب أن تتم مقابلتهم في مقر الشركة من قبل جلنة برئاسة السيد ا
كـتب مشـابـهة لـلمـنتـجات اخلـاصة كـتب الـعلـمي حصـرياً لـشـركة أدويـة سامـراء وال يحق له تـوزيع مـنتـجات أي شـركة ثـانيـة من خالل نـفس ا ٢٠- يـكون عـمل ا

بشركتنا.
٢١- تقد كفاءة مالية وكتاب دعم مصرفي عالي لغرض الدخول بالوكالة.

كتب الرئيسي في بغداد ويحق له فتح فروع في جميع محافظات العراق. ٢٢- يكون موقع ا
ية. كتب مخازن كافية ومتوافقة مع متطلبات  GDPالعا ٢٣- يجب أن يوفر ا

ا فيها إقليم كردستان ويكون مسؤوالً عن النقل والتوزيع جلميع أنحاء العراق. ٢٤- يتعهد الوكيل بتغطية جميع مناطق العراق 
ستـخدم في طباعة البـاكيت وجودتها على ٢٥- تـقوم الشركة بالـتعاون مع الوكيل للـحصول على التصـميم األمثل للشكل اخلـارجي للمنتج وكذلك نـوعية الورق ا
وافقات األصولية. وللوكيل احلق في إبداء الرأي في تغيير شكل احلبوب وطريقة التغليف على أن تكون واصفات لغرض احلصول على ا أن يـعرض على جلنة ا

هذه التغييرات مطابقة مع دائرة التسجيل.
واد األولية قبل ٣ أشهر. ٢٦- يقدم الوكيل برنامج إنتاجي متكامل يقسم خالل فترت سنوياً على أن يقدم البرنامج قبل فترة لضمان توفير ا

. رقم (١٨٩) في ٨ / ٩ / ٢٠١٩. الفقرة أوالً ٢٧- يكون الدفع نقداً في السنة األولى للتعاقد وبعدها يتم التفاوض بطريقة الدفع وحسب قرار مجلس اإلدارة ا
٢٨- يلتزم الوكيل بزيادة في البرنامج السنوي بنسبة (٢٥%) لكل سنة تعاقدية حل الوصول الى مرحلة التغطية الكاملة للسوق العراقية.

٢٩- للوكيل احلق في جتهيز جميع دوائر الدولة ومن ضمنها دائرة العيادات الشعبية عدا كيماديا يكون جتهيزها من قبل شركتنا.
نح الوكيل نتج النهـائي  ستحـضر وفي حالة عدم إطـالق ا ستحـضر قبل وأثنـاء العملـية اإلنتاجـية يتم تعـليق العمل بـا ٣٠- في حـال ظهور مشـكلة فنـية في ا

مستحضر جديد من اختياره ومن نفس القائمة وحسب موافقة شركتنا.
دير ـذكورين الى السـيد ا قتـرحات من قبل القـسم ا تعـاقد عليـها بالـتنسـيق مع قسمي التـسويق والكـلفة وتـرفع ا سـتحضـرات ا ٣١- يـتم حتديد الـسعر من ا

بيعات. ا يضمن زيادة ا العام للمصادقة عليها و
تفق عليه. ٣٢- للشركة احلق في فسخ العقد عند إخفاق الوكيل في حتقيق (٧٠%) من اخلطة أو البرنامج اإلنتاجي ا

٣٣- مدة العقد (٧) سنوات قابلة للتجديد.
منوحة كوكالة حصرية الى أي مذخر أو شركة أو مكتب علمي طيلة فترة التعاقد. ستحضرات ا ٣٤- تتعهد الشركة بعدم تسويق ا

عنية لتسهيل مهمة الوكيل لغرض تنفيذ بنود العقد. فاحتة اجلهات ا ٣٥- تقوم الشركة 
٣٦- تتم مراجعة بنود العقد كل سنة.

ا يعادل (٣%) من قيمة العقد وفي حال اإلخالل بالفقرة (٣٢) يتم مصادرة التأمينات. تعاقدة مع شركتنا تأمينات  ٣٧- تقدم اجلهة ا
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