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ilgı : Ticarel Bakanlığl'n,n l2 l0.2020 ıarihli Ve 68460249-I4L99 yazlsl

Ticaret Bakanllgı'nün ılgide kayıtlı yazısı ilc, Mcksika TicaJct Müşaviİliğinden alınan biİ y^Aya alfen,
Meksika DeVlet Başkanı Andr6s Manuel LÖPEZ OBRADoR 5 Ağustos 2o2o tarihinde, kongre tamflndan
onaylanan Ihale Yasasl Reformu uyannca Federa| Hükümeı|n iç piyasadaki üreticilerin istenilen kaliıeyi Veya
fiyah §ağlayamadüğı durumda, Birleşmış Millellcr Projc Hizmctlcri Ofisi (IJNOPS), Dünya Sağ|ık Örgutü vc
Pan-Amerikan sağLk Örgütii i|e imzalanan Anlaşma kapsamlnda uluslararası kuruluşlar aracthğıyla yun
d|şündan ilaç, aşı, medikal eklpman ve diğer sağllk malzemelerinin §atün ahnacağünı açıkladığı
bildirilmcktcdIr.

Yazıda devamla, Meksika Hükümeti ile UNoPS arasünda 3l Temmnz 2020 tarihinde R€fah lçtn Sağl,k
Enstitiisü (INsABI) aracülüğüyla imzalanan vc ll Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe giİen Anlaşma
çcrçcvcsindc. 2021-2024 dönemi için l00 milyar N4eksika Pesosu (4 mılyaf ABD Doları) değerinde i]aç ve
jyiIcşlirici malzemenin konsolide o]arak sahn alınmasına yönelik uluslaraıasü kamu ihaleleri ve Meksika'da
sağlık kaydl proscdürlcİi hakkünda 5 Ekjm 2020 tarihindc UNoPS, INSABI vc Sağhk Rısklerinc KarŞü
Koruma Federal Komisyonu (CoFEPRIS) yetkililerl tarafından kamuoyuna açlk bir bilgilendi.me oturumu
(ht!ps,,rwww youlube,com/watch?v=YqDFjtQBZ-U) gcrçekleştirildiği belirtilmektedir

Aynca, uluslararası ihale süİeçleri UNoPS tarafından yürüıülecek olan bahse konu almlar iIe ilgilenen
firmalartmtzın anılan hususta detaylı bilgi ıçin lngılizce ve lspanyolca olarak düzenlenen LrNOPS Meksika
intemet sayfaslnı (hrtps://ınww,pİoyectosaludmexico org0 takip eımeleri önerilftektedir.

Saygl]arlmla,

All Emre YURDAKUL
Gcnel sekreter yardımclsl

Bu bclge, 5070 §aylh Elekaronik mza Kanununa görc (;üvcnli Elcktronik ile imzalanmtşnr.
Evr.ı. oolrul.m.ı lçln: hnp://belg€doslula lobb oİ8 ılldo8.uIa arpr?v=BE8AYNTs
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