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مدیر عامل محترم کلیه شرکتهای تولید کننده دارو

مدیر عامل محترم کلیه شرکت های وارد کننده دارو

موضوع: فراخوان تامین داروهای مورد نیاز معاونت بهداشت در سال ۱۴۰۰

با سالم و احترام؛

    به پیوست ۱ فهرست داروهای مورد نیاز معاونت بهداشت در سال ۱۴۰۰ کشور اعالم می گردد. مقتضی 
است کلیه شرکتهای تامین کننده در صورت تمایل به شرکت در فراخوان مذکور، پیوست های ۳،۲ و ۴ را با 
رعایت موارد ذیل تکمیل و حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۴:۳۰) روز شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۰ به دبیرخانه 
محرمانه حراست سازمان غذا و دارو تحویل نمایند. بدیهی است به پیشنهادهایی که بعد از زمان فوق ارسال شود، 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 پیوست شماره ۱ : شامل لیست داروهای مورد نیاز معاونت بهداشت در سال ۱۴۰۰ می باشد.

پیوست شماره ۲: فرم اعالم مشخصات محصول و قیمت پیشنهادی توسط شرکت می باشد که باید برای 
هر قلم محصول به صورت جداگانه تکمیل گردد. ضمنا نامه استعالم قیمت با سربرگ شرکت 

خارجی برای اقالم وارداتی ضمیمه شود. 

پیوست شماره ۳: فرم اعالم مشخصات محصول و قیمت پیشنهادی در قالب فایل EXCEL طبق فرمت 
مربوطه تکمیل و بصورت لوح فشرده (CD) ضمیمه مدارک گردد. (قیمت به صورت CPT و با یورو و 

یا ارز کشور مبدا به ازای هر واحد خواسته شده اعالم گردد.)

پیوست شماره ۴: برچسب پاکت که توسط شرکت تکمیل و بر روی پاکت مدارک الصاق گردد.

تکمیل همه پیوست ها به صورت تایپی و عاری از هرگونه الک گرفتگی باشد.

 Dosage form, INN Name, Drug Name, Packaging Form تصویر رنگی جعبه محصول با مشخص بودن
پیوست مدارک یا در لوح فشرده (CD) ذخیره و ارسال گردد.

پاکت مورد نظر توسط شرکت کننده در فراخوان مهر و موم گردد.

اولویت با منابعی است که در کشور ثبت شده و یا دارای تاییدیه های الزم از WHO باشند.

الویت تامین داروهای تولید داخل با کارخانه تولید کننده می باشد. در خصوص داروهای تولید داخل محصول با 
کمترین قیمت ریالی پیشنهادی در اولویت خواهد بود. 
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انعقاد قرارداد با شرکت هایی صورت می گیرد که توانایی تامین حداقل ۲۰ درصد واحدی آن قلم محصول را 
داشته باشند.

الزم به ذکر است در خصوص محصوالتی که مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند، امکان پرداخت مالیات بر 
ارزش افزوده وجود ندارد. 

برنده فراخوان موظف/ است در محدوده زمانبندی اعالم شده فرآورده های مذکور را مستقیما به انبار معاونت 
بهداشت وزارت متبوع تحویل نمایند. 

  

رونوشت :
سرکار خانم دکتر میرزازاده سرپرست محترم معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو

جناب آقای دکتر قاسم زاده  مدیرکل محترم حراست سازمان غذا و دارو 
سرکار خانم یزدانی  مدیرکل محترم دفتر ریاست سازمان و روابط عمومی 

جناب آقای دکتر بایرامی معاون محترم برنامه ریزی اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل
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